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ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

Петият том от поредицата „Серия обществени комуникации“ 
представлява сборник от научни студии и статии, обединени от темата 
„Нови медии, аудитории, бизнесмодели“. Изданието е резултат от рабо-
тата по пореден научен проект на Катедрата по журналистика и масо-
ви комуникации при Факултета по хуманитарни науки на Шуменския 
университет „Епископ Константин Преславски“.

Няма съмнение, че изследванията в определеното в заглавието 
на изданието научно поле, се отличават с неоспорима актуалност във 
време, в което трансформациите и метаморфозите в света на медиите 
и журналистиката предлагат постоянни предизвикателства пред изсле-
дователите в областта на комуникациите, информационните техноло-
гии, социалните науки, социологията, политологията и т. н.

Нещо повече – вече убедено може да се твърди, че първите десе-
тилетия на новото хилядолетие в глобален аспект са изцяло под знака 
на информационнотехнологичната революция. Тя от своя страна пък 
води до бързи и необратими промени в областта на медиите – новите 
дигитални медии налагат нови принципи на информираност, форми-
ране на аудитории, принципи на финансиране и позициониране в со-
циума.

Един от смущаващите на пръв поглед резултати от този процес 
са промените, настъпващи в полето на журналистическата професия. 
Неслучайно две от изследванията в сборника са в тази посока. В студи-
ята на Снежана Великова „Тенденции за депрофесионализация в жур-
налистическата професия“ се разсъждава върху смущаващата теза, че 
в момента, в който една професия престане да изпълнява предназна-
чението си, т. е. да служи за реализацията на фундаментални стойно-
сти на социума, съществуването ѝ се проблематизира. И, че именно в 
такъв период от развитието си се намира журналистиката. В статията 
на Илиана Павлова „Роботът журналист“ пък се проследяват две от 
посоките в този аспект – ерозирането на професионалния монопол на 
професионалните комуникатори и навлизането на дехуманизираната 
машина във формирането на медийното съдържание.

В подобен контекст се вписват и наблюденията на Иван Капралов 
от изследването му, озаглавено „За правните основи на журналисти-
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ката“  – важните въпроси за регулацията и саморегулацията на тази 
така специфична професия са разгледани в светлината на два пробле-
ма. От една страна са фундаменталните въпроси за бъдещото развитие 
на журналистическата теория. От друга – предоставянето на приемлив 
(от теоретична гледна точка) отговор на тези въпроси, който трябва да 
съдържа потенциал за решаване на различни задачи пред съвременна-
та журналистическа практика.

Когато промените са не само бързи, но и глобални в същността 
си, те естествено пораждат скептицизъм – на първо място по отноше-
ние на тезата, че новите медии могат естествено да изпълняват една 
присъща и вменена им от обществото функция – формирането на пре-
обладаващо обществено мнение. Този проблем е водещ в статията на 
Юрий Проданов „Нови медии и обществено (съ)мнение“, където кон-
статацията, че за разлика от класическите медии от прединтернетно-
то време, в своето свръхдинамично присъствие при информационния 
медиен оборот и непрестанното обновяване на медийното съдържа-
ние новите медии са по скоро инструмент за пораждане на обществено 
съмнение.

В аспекта на взаимодействието между медиите и техните ауди-
тории, но вече от гледна точка на обратната връзка са наблюденията 
на Десислава Тодорова „Новите медии и властта на аудиторията“ с до-
миниращата теза, че аудиторията е фактор, който делегира на новите 
медии властта да определят посоката на медийната комуникация и да 
осмисля присъствието на дадена медия сред множеството други медии.

Изключителен интерес предизвикват частни прояви на феномена 
„нови медии“ от гледна точка на възможностите през тях да се фор-
мират доминиращи медийни теми и медийни сюжети и да се налагат в 
публичното пространство, разбирано като неограничена в същността 
си среда. Три от изследванията в сборника са в тази посока: Емилия 
Енчева с „Go green!Зелената идея в интернет“, проследяваща живо-
та на екоидеите и екопрактиките в интернет пространството; Стоян 
Стоянов с „MTV: Нова медия, нова медийна икона“, където се анализи-
ра най-интересният за изследване, според автора, период в историята 
на MTV, когато през 80-те години на миналия век на медията се припис-
ва създаването на първите глобални медийни икони Майкъл Джексън 
и Мадона, както и спасяването на музикалната индустрия; Николай 
Недеков с „Имидж и репутация на културните институции“, където 
се налага тезата, че в новата медийна среда излизането от елитарното 
схващане за култура и позиционирането на културните институции на 
пазара е един от най-важните сегменти от развлекателната индустрия.
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Важно място в сборника имат две студии. Първата с автор Елка 
Добрева „Нови медии, нови медиалекти, глобанглизация“ поставя ва-
жния въпрос за два от новите термини в областта на медиазнанието 
и езика на медиите, присъстващи в заглавието на студията. Всъщност 
изследването изяснява, позиционира и утвърждава термина медиалект 
с крайния си извод, че „с него успешно може да се работи „медиацен-
трично“ на лингвистичен терен, но и в общосемиотичен и ситуативно 
конкретизиран контекст“.

Интересен и неочакван подход към „разбирането“ на новите ме-
дии предлага Пламен Шуликов в студията „Media nuova?“, където на-
чалото на новите дигитални медии се търси в известната „машина на 
Тюринг“, сломила криптографската съпротива на „Енигма“ и обърнала 
хода на Втората световна война – универсален интелект със своя памет 
и свой операционален познавателен потенциал.

Ключов принос към цялостната композиция на сборника със 
своите частни наблюдения върху общата тема на изследванията дават 
статиите на Илина Начева и Ралица Дойчинова – „Електронното обуче-
ние: дефиниции и разновидности“; Мариана Йоргова – „Общественото 
радио в САЩ (Colorado Рublic Radio) в епохата на новите медии“; 
Златко Енев  – „Моля, откраднете този текст! (За кражбата на инте-
лектуални съдържания в интернет)“. Със своята гледна точка, разпо-
ложена по своеобразен начин „отвън“ – и като битие, професия, мес-
тообитаване на автора – те дават своя важен принос към цялостното 
оформяне на научния сборник като сериозен, задълбочен цялостен, но 
и същевременно фрагментарен текст. Напълно в стилистиката на но-
вите медии.

В заключение трябва отново да подчертаем, че появата на този 
сборник като том пети от поредицата „Обществени комуникации“ ут-
върждава усилията на авторите през годините да я наложат в полето на 
българската наука за медиите.

От съставителите
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INSTEAD OF A FOREWORD

The fifth volume of the Public Communications Series is a collection of 
academic studies and articles subsumed under the topic New media, audienc-
es, and business models. This collection of pаpers is the result of yet another ac-
ademic project of the Department of Journalism and Mass Communications 
at the Faculty of Humanities at Konstantin Preslavsky University of Shumen. 

Undoubtedly, the studies in the field specified by the title of the volume 
stand out with uncontested appropriateness: they appear in a time when the 
transformations and the metamorphoses in the world of the media and jour-
nalism offer constant challenges to researchers in the fields of communica-
tions, IT, social sciences, sociology, political sciences, etc. 

What is more, it could already be firmly stated that globally the first dec-
ades of the new millennium are influenced by the Information Technology 
Revolution. The latter, in its own turn, leads to quick and irreversible changes 
in the field of the media – the new digital media impose new strategies for 
information delivery, for audience formation, for financing and for position-
ing in society.

One of the disconcerting at first glance consequences of this process 
are the changes occurring in the field of journalism as a profession. It is not 
by chance that two of the publications in this collection of papers focus on 
this phenomenon. Snezhana Velikova’s study “Trends of deprofessionaliza-
tion in the journalistic profession” dwells on the disturbing statement that 
the moment a profession stops performing its function, i. e. being a tool for 
the realization of some of the fundamental values of society, its existence be-
comes questionable. And, that is exactly the stage of development that jour-
nalism is in. Iliyana Pavlova’s article “Robot journalist” traces out two of the 
directions observed in this respect – the erosion of the professional monop-
oly of professional communicators and the incursion of the dehumanized 
machine in the creation of media content.

The observations made by Ivan Kapralov in his research “On the legal 
bases of journalism” are in a similar direction. The important issues of reg-
ulation and self-regulation of this very specific profession are discussed in 
light of two problems. On the one hand, there are the fundamental questions 
about the future development of the theory of journalism. On the other hand, 
there is the need for a theoretically acceptable answer to these questions, an 
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answer which should contain the potential to solve the various problems fac-
ing the contemporary journalistic practice.

When the changes are not only quick, but also global in their essence, 
they naturally cause skepticism – first, in regards to the statement that the 
new media can perform a function which has been considered inherent 
and has been ascribed to them by society, i. e. to form the prevailing public 
opinion. This is the main issue discussed in Yuriy Prodanov’s “New media 
and public (no) opinion”. The view which is upheld in the paper is that con-
trary to the classical types of media from the pre-Internet period, new me-
dia with their hyper-dynamic presence in the media turnover and the con-
stant update of media content, serve mostly as a tool for provoking public  
(no) opinion. 

In the context of cooperation between the media and their audiences, 
viewed from the perspective of feedback, Desislava Todorova’s “New media 
and the power of the audience” sets forward the main statement that audi-
ence is the factor that delegates the new media the power to determine the 
direction of media communication and to validate the presence of a specific 
medium among the variety of other media. 

Special interest is shown to some specific manifestations of the phenom-
enon new media, e. g. their opportunities to generate some of the dominant 
media topics and media plots which are imposed on public space, perceived 
as unlimited in its essence. Three of the publications in this volume dwell on 
this topic. Emilia Encheva in “Go green! The green idea in the Internet” trac-
es the life of eco ideas and green practices on the Internet. Stoyan Stoyanov in 
“MTV: New media, new media icon” analyses the most interesting, accord-
ing to the author, period in the history of MTV – the 1980s, when the estab-
lishment of the first global media icons: Michael Jackson and Madonna, as 
well as the saving of the music industry was attributed to the media. Nikolay 
Nedekov in “Image and reputation of cultural institutions” advances the idea 
that in the new media environment one of the most important segments of 
the entertainment industry is avoiding the elitist perception of culture and 
the positioning of cultural institutions on the market.

There are two studies which hold an important place in this collection 
of papers. The first one written by Elka Dobreva “New media, new medi-
alects, globanglization” presents the important issue about two of the new 
terms in the field of media studies and the language of the media, i. e. medi-
alect and globanglization. In fact, the study clarifies, positions, and establish-
es the term medialect based on the statement that “it could be successfully 
applied ‘media-centrically’ to a linguistic as well as to a general semiotic and 
situationally specific context” 
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An interesting and unexpected approach to the “understanding” of the 
new digital media is proposed by Plamen Shulikov in his “Media nuova?” 
where the beginning of the new media is associated with the famous Turing 
machine which had broken the cryptographic resistance of the Enigma ma-
chine and had reversed the course of the Second World War; it was a univer-
sal intellect with its own memory and its own operational cognitive potential. 

A key contribution to the overall thematic layout of the collection 
of papers is made by the more specific analyses carried out in the articles 
“E-learning – definitions and types” by Ilina Nacheva and Ralitsa Doychinova; 
“The public radio in the US (Colorado Public Radio) in the era of the new 
media” by Mariana Yorgova; and “Please, steal this text! (On intellectual 
property theft on the Internet)” by Zlatko Enev. Their points of view coming 
from “outside” – from the life, profession, and location of the author, con-
tribute significantly to the overall impression of the collection of papers as 
a serious and complete, but at the same time fragmentary text. Exactly the 
style of the new media.

Finally, it should be emphasized that the “birth” of this book as volume 
five of the Public Communication Series confirms the strife of the authors 
over the years to establish it in the field of Bulgarian media studies. 

From the authors
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НОВИ МЕДИИ, НОВИ МЕДИАЛЕКТИ, 
ГЛОБАНГЛИЗАЦИЯ

Елка Добрева

NEW MEDIA, NEW MEDIALECTS, 
GLOBANGLIZATION 

Elka Dobreva 

Abstract: The study focuses on the term medialect and makes an attempt at 
outlining the main aspects of its theoretical and practical use. With reference to this 
term the study analyses some elements of the new technologies’ influence on the dif-
ferent types of communication and the omnipresent mediatization of contemporary 
life. At the same time, the term medialect is analyzed in the context of excessive use 
of English-language fragments increasing in size in all types of media texts. The link 
between the economic and cultural globalization of the world, the increasing mediati-
zation of private and public spheres and the total expansion of English are subsumed 
under the terminological blend globanglization. A special theoretical and pragmatic 
focus is laid on the relation medialect – discourse. 

Keywords: medialect, discourse, media, mediatization, globanglization, lan-
guage hybridization, language mixing

В началото на ХХІ в. в лингвистиката се появи понятието медиа-
лект. Това е най-новото понятие, свързано с вътрешната диференци-
ация на съвременните национални езици. Поради това то функцио-
нално, семантично и формално наподобява традиционни понятия (и 
съответно термини) като диалект и социолект и всъщност първона-
чалното му въвеждане е направено в съпоставка с тях. Специалното 
предназначение на понятието медиалект е да отчете наличието на оп-
ределени разновидности (варианти) на езика, които се появяват във 
връзка със специфична медия. Според С. Хярвард, който пръв насочва 
вниманието в тази посока, медиалектите, за разлика от диалектите, ня-
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мат географска обвързаност. Същевременно, противно на случая със 
социолектите, социалната позиция на потребителите е индиферентна 
за профила на медиалектите. Вместо това тук „фокусът остава върху 
канала за комуникация“. Съответно индивидите могат да си служат с 
различни медиалекти в зависимост от броя на медиите, които употре-
бяват, а от конкретната личност може да се очаква паралелно да владее 
и използва множество медиалекти (Хярвард 2004: 94). 

Така обаче, доколкото обвързаността с определена медия предпо-
лага обвързаност и с определена област на комуникацията, понятието 
медиалект се оказва сродно и с понятието дискурс, утвърдено в хумни-
таристиката по линията на теоретичната обосновка на М. Фуко (срв. 
Фуко 1971). Всеки дискурс, като специфичен начин на обозначаване и 
осмисляне на нещата, се формира в рамките на дадена институционал-
на или тематична сфера – училище, семейство, църква, армия, болни-
ца, телевизия, изкуство, литература, фолклор, феминизъм, тероризъм, 
екология и пр. – и се характеризира с определени дискурсни режими и 
практики. Чрез тях всеки дискурс се оказва свързан с характерни за съ-
ответната сфера обекти, теми, мотиви, традиции и правила за включ-
ване в комуникацията, набори от комуникативни роли, приоритетно 
използвани канали за свръзка, изразни средства, принадлежащи на 
даден код или на набор от кодове, обичайни, предпочитани и допусти-
ми жанрови форми и т. н. (вж. и Феърклаф 1992). При това очебийно 
родство между понятията медиалект и дискурс има основания да се 
коментира необходимостта от присъствието и на по-обхватното по-
нятие дискурс, и на по-частното понятие медиалект в лингвистичните 
теории и анализи. Най-сериозни основания за коментари и дискусии 
в тази посока дава фактът, че особеностите на всеки конкретен дис-
курс винаги са обвързани със специфични медии. Например очебийно 
е, че всекидневнобитовият дискурс разчита преимуществено на телес-
ните, но и на различни видове лично притежавани технически медии 
(телефон  – стационарен или мобилен, айфон, айпад, лаптоп и др.). 
Рекламният дискурс на свой ред максимално ефективно се възползва 
от възможностите на всички модерни масмедии – печатни и електрон-
ни, включително и свързаните със социалните мрежи. Съвременният 
научен дискурс, от своя страна, не може да мине без високотехнологич-
ните комуникационни средства. Дискурсите на опазването на околната 
среда, на тероризма и антитероризма, на глобализма и антиглобали-
зма, на миграцията и интеграцията, както и множество други дискур-
си, обвързани с критични за нашето съвремие теми и проблеми, все 
по-интензивно разчитат не само на класическите масмедии, но и на 



15Нови медии, нови медиалекти, глобанглизация

всички нови медии, базирани в интернет. Ето защо си струва поне да се 
размисли и евентуално да се прецени какъв е самостойният евристи-
чен потенциал на понятието медиалект и дали то в последно време ос-
нователно се появява като модерен лингвистичен термин в множество 
монографии, студии, статии, доклади и названия на тематични секции 
на научни форуми, посветени на съвременното състояние на езиците 
по света. 

От друга страна, не биха били излишни известни уговорки и по 
отношение на самото понятие медия, с което функционално и етимо-
логично се свързва медиалект. Още при въвеждането на термина през 
2004 г. С. Хярвард, без да дава теоретични пояснения, изброява като 
отделни медии, обособяващи собствени медиалекти, популярната му-
зика, звукозаписната индустрия, телевизионните продукции, заглави-
ята на филми и на компютърни игри, рекламите в популярни списа-
ния (за жени, за юноши и пр.), както и клетъчни телефони, имейли, 
текстови съобщения, чатове и др. В общи линии този пъстър фон на 
понятието медиалект се запазва и при по-късните препратки към ори-
гиналната постановка на С. Хярвард. Например Р. Филипсън изрично 
подчертава първоначалното свързване на медиалектите с компютър-
ните игри, имейлите, интеракцията в интернет, есемесите, телевизион-
ните програми (вж. Филипсън 2006). По подобен начин постановката 
на С. Хярвард е резюмирана и у други автори (вж. например Къминг, 
Дейвисън 2007: 129; срв. също Моран 2009 и 2010; Макинтош 2010). В 
наличните кратки електронни речникови дефиниции понятието меди-
алект се свързва съответно с „вариантна форма на езика, разпростра-
нявана от пресата, радиото, телевизията и т. н.“1. М. Дюз, от своя страна, 
отново без уточнения по отношение на обозначението медия, съотна-
ся термина медиалект със специфични комуникативни практики като 
нетспийк, туитър сленг, използване на емотикони и др. (вж. Дюз 2009 и 
2010). Подобни съотнасяния изрично и приоритетно насочват внима-
нието към социалните мрежи (не случайно обозначавани на английски 
като social media) и по-общо към медиите, базирани в интернет и дъл-
жащи съществуването си на новите (теле)комуникационни технологии 
и мултимедийни среди. 

Както се вижда от цитираните тук примери, и в общия списък на 
изброените медии, и в частните списъци, посочвани в отделни анализи 
и коментари, самото название медия се използва доста разнообразно 
и недиференцирано, включително и съвсем нетерминологично. В това 

1 Вж. например на адрес http://www.yourdictionary.com/medialect.
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отношение могат да се откроят поне няколко основни групи схваща-
ния за обхвата на понятието медия:

(а) Към зоната на нетерминологичността, от гледна точка на тра-
дициите в медиазнанието и в теорията на комуникацията, спадат всич-
ки, забележително чести и разнообразни употреби на обозначението 
медия във връзка с конкретни жанрове, типове автономни текстове, 
паратекстове или метатекстове, използвани за обмен на информа-
ция чрез конкретни средства за междуличностна или масова комуни-
кация. Тук се отнася например квалифицирането като отделни видове 
медии на кратките комерсиални реклами, есемесите, имейлите, наз-
ванията и описанията на телевизионни продукции и формати, загла-
вията, анонсите и анотациите на филми и др. Коректно е обаче да се 
отбележи, че констатираното либерално отношение към употребата 
на обозначението медия във въпросните многобройни случаи, макар 
безпричинно да размива и без това твърде разколебаната семантика 
на това обозначение, все пак не отменя обвързаността на съответни-
те жанрове, типове паратекстови и метатекстови продукти с даден вид 
медиалект, съотносим с даден вид медия. Напротив, вниманието на 
авторите, които при изследването на медиалектите се придържат към 
описаната нетерминологична практика, остава неизменно приковано 
върху определени специфики на медиалектите в анализираните семио-
тични структури, транслирани чрез съответни медии.

(б) В следващата група попада посочването например на клетъч-
ните телефони, средствата за звукозапис или компютрите като специ-
фични медии. Тези употреби на обозначението медия предпоставят 
концептуална опора върху неговия най-широк терминологичен сми-
съл, приет в медиазнанието  – като всяко физическо или техническо 
средство, осигуряващо връзката между комуникативните партньори 
(вж. Блек, Брайънт 1995: 32). Такива медии в широк смисъл са напри-
мер конкретното телесно (глас, мимика, жест, телодвижение, поза и 
пр.) или инструментално (молив и хартия, телефон, фотоапарат, радио, 
компютър и т. н.) средство за комуникация, използвано от адресанта. 
Чрез въпросното средство съобщението придобива материалност, ста-
ва пригодно за изпращане по канала за връзка във вид на поредица 
от сигнали (звукови, графични, светлинни или други) и може да бъде 
сетивно възприето от адресата в съответната сфера на личната, групо-
вата или масовата комуникация. 

(в) От друга страна, свързването на термина медия с преса, радио, 
телевизия, звукозаписни средства, филм, компютърна игра и други 
комуникационни посредници от този ред говори за употреба на тер-
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мина в по-стеснения смисъл на масмедия. Тази употреба е всъщност 
най-разпространената и в медиазнанието, и извън него в съвременната 
речева практика по целия свят, включително и в българската. В такъв 
случай медия се използва просто като съкратено популярно обозначе-
ние за всяко традиционно или ново (електронно, печатно или комби-
нирано) средство за масова комуникация. 

(г) Последната ясно очертаваща се група от употреби на обозна-
чението медия като източник на езикови (и други) изразни особености 
в даден медиалект преимуществено, а в някои случаи и безизключител-
но, визира високотехнологичните нови медии. Това са средствата, оси-
гуряващи т. нар. мобилни или компютърно опосредствани възможнос-
ти за комуникация както на отделни индивиди, така и на многобройни 
групи хора, чието взаимодействие вече не зависи от пространствената 
им локализация. Тук спадат всички споменавания на обозначението 
медия във връзка с интернет или www като глобална медийна сре-
да, социални мрежи като Фейсбук, Туитър или Майспейс, смартфони, 
персонални компютри, таблети и пр. По отношение на всички тях се 
описват различни видове медиалекти, характеризиращи се и със спе-
цифични, и с повтарящи се езикови и други знакови особености, обу-
словени от (мулти)медийните възможности на съответната нова кому-
никационна технология, медийна институция или среда.

Направеният кратък и частичен обзор подсказва, че след като 
схващането за медиалект успешно може да се опре на всевъзможни по-
тесни схващания за понятието медия, то безпрепятствено може да се 
съотнесе с най-широкия възприет в теорията на комуникацията и в 
медиазнанието смисъл на това понятие – като всякакъв вид средство, 
осигуряващо комуникативната връзка между общуващите. Въпросът 
е дали ще има някаква реална полза от това. Отговор на въпроса би 
могъл да се потърси назад във времето. Проверката изглежда лесна, 
защото, погледнато в обратна историческа перспектива, явлението 
медиалект със сигурност може да се открие и в по-стари състояния 
на езиците. Например ясно изразената дистанция между книжовна-
та форма и устноразговорната традиция при езиците от народностен 
тип (в традиционните робовладелски и феодални държави) е типична 
медиалектна проява, обусловена от спецификата на съответните из-
ползвани медии. Книжовната форма се развива и поддържа от инстру-
менталните средства за писмена комуникация (от типа на перо, гра-
фит, мастило, папирус, пергамент, хартия и т. н.), като до голяма степен 
зависи от техните особености, предимства и недостатъци. В същото 
време устната некнижовна традиция разчита само на медииращите 
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възможности на гласа и, разбира се, на подкрепата на останалите те-
лесни медии – жестове, мимики, пози и пр. Появата на печатарската 
преса, на телеграфа, на фотоапарата, на кинематографа, на радиото 
и т. н., както и на всяко друго по-ново относително просто или отно-
сително сложно техническо средство за материализация и фиксация 
на съобщенията, на свой ред предизвиква появата на специфични из-
разни възможности, включващи както езикови, така и неезикови еле-
менти в комуникационния процес. Иначе казано, всяка новопоявила се 
медия (в най-широкия смисъл на термина) според възможностите си 
за използване на определени канали и кодове поединично или в комби-
нации създава условия за формирането и на съответен специфичен ме-
диалект. С достатъчна доза увереност би могло да се каже, че всъщност 
самата технология, обуславяща появата и функционирането на даден 
тип медия (например печатна книга, вестник, радио, кино, звукозапис, 
видеозапис и пр.), е първопричината за формирането на свързаните с 
тази медия медиалекти. Със същата доза увереност обаче може да се 
твърди, че въпросните медиалекти винаги функционират и във връз-
ка с (респ. в рамките и според режимите и практиките на) определени 
типове дискурси – например всекидневнобитов, спортен, медицински, 
развлекателен, религиозен, академичен, новинарски, глобалистки и пр. 

Въпреки тези дадености фактът, че интересът към явлението ме-
диалект се появява едва през първите години на ХХІ в., изглежда напъл-
но закономерен. Тъкмо по това време медиалектните новости рязко се 
интензифицират, а специфичните отлики, прилики и взаимни влияния 
между отделните медиалекти стават ярки и разнообразни поради раз-
личията, разнообразието и конвергирането на базираните върху висо-
ки технологии нови средства за комуникация.2 Всички тези технологии 
мощно и повсеместно навлизат в човешкия бит, завземайки все-по-

2 По този повод С. Хярвард пояснява следното: „За диалектите „златният век“ 
се асоциира с едно по същността си селско общество… С пришествието на индустри-
алното производство, урбанизацията и националното съзнание, диалектите са при-
нудени да отстъпят под натиска на стандартизирания национален език… Глобалното 
мрежово общество, накрая, оказва влияние върху социалните йерархии на нацио-
налното индустриално общество. Не на последно място неговата висока оценка за 
мобилните средства означава, че господството на английския език и на модерните 
комуникационни технологии затвърждават статуса си… Английският език и медиа-
лектите следователно могат да бъдат разглеждани като диалектите на глобализация-
та. Географското местоположение загубва важността си, бидейки подменено от елек-
тронни, виртуални местоположения – и, щом това се случва, локалните разновидно-
сти на езика се заменят от глобални разновидности като английския и медиалектите“ 
(Хярвард 2004: 95).
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големи комуникационни територии в частното и в публичното прос-
транство на глобализиращия се свят. Водеща е ролята на персоналните 
телекомуникационни посредници (мобилни телефони, айподи, табле-
ти и др.) и на възможностите, предоставяни от интернет за междулич-
ностна и масова интеракция чрез електронна поща, скайп, социални 
мрежи, блогове, сайтове, чатове, електронни форуми и  т. н. Но нара-
стващото влияние на изброените нови средства и комуникационни 
среди, все по-тясно взаимодействащи помежду си и все повече елими-
ниращи като фактор времевите и пространствените локализации на 
участниците в комуникацията, естествено оказва въздействие и върху 
традиционните медийни индустрии във всички аспекти на производ-
ството, дистрибуцията и маркетинга на техните продукти (Каун, Фаст 
2014 : 30) в условията на обновения медиен пейзаж. „Старите“ медии не 
могат да си позволят технологично изоставане и охотно се потапят във 
вълшебните води на реката, наречена медийна конвергенция, в резултат 
на което коренно се променят и техните изразни възможности.3 

При въвеждането на понятието медиалект описаният общ фон е 
разгледан от С. Хярвард през призмата на всеобхватната медиатиза-
ция4 на личния и социалния живот в ерата на икономическа и културна 
глобализация (вж. Хярвард 2004: 75). Медиатизация според С. Хярвард 
е процесът, при който обществото в нарастваща степен започва да за-
виси от (мас)медиите и тяхната логика. Този процес се характеризира 
с двойственост: медиите се интегрират в дейността на други социални 
институции, като същевременно придобиват статуса на социални ин-
ституции сами по себе си. „Медиатизацията – уточнява на друго мяс-
то С. Хярвард – не е универсален процес, който характеризира всички 
общества. Това е явление, което с нарастващи темпове се развива през 
последните години на ХХ в. в модерните, високо индустриализирани и 
най-вече западни общества, т. е. в Европа, САЩ, Япония, Австралия 
и т. н. С напредването на глобализацията все повече и повече региони 
и култури ще бъдат засегнати от медиатизацията, но може би ще има 
забележими различия във влиянията, които медиатизацията ще оказва: 
от една страна, глобализацията предполага съществуването на техниче-
ски средства за разширяване на комуникацията и взаимодействията на 

3 Вж. по-подробна информация по тези въпроси в Хасан, Томас 2006; 
Страубхар, Ларосе 2006: 8; Юлин 2009: 36 – 37; Кембъл и др. 2012: 6 – 11; Маккуайл 
2010: 143 – 144; Макнамара 2010; Кларк 2012; Баран, Дейвис 2012: 5 – 7 и др). 

4 Нарича се също и медиализация (вж. например Ливингстоун 2009; Пейчева 
2011; Коулдри, Хеп 2013).
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дълги разстояния; от друга страна, тя ускорява процеса на медиатиза-
ция чрез институционализиране на медиираната комуникация и инте-
ракция в много нови контексти“ (Хярвард 2008: 113; курсив на автора). 

При характеризирането на медиатизацията винаги се отчита, че 
през последните десетилетия „става нещо с медиите в нашия живот и 
то е много дълбоко“. Това са широкомащабните последствия „от вну-
шителното разпространение на медийни съдържания и платформи във 
всички типове контексти и практики“ на всекидневния живот, породе-
ни от промените в „практическите организации (социални, политиче-
ски, културни, икономически) на медиите“ (Коулдри, Хеп 2013: 191; вж. 
също Ливингстоун 2009; Хярвард 2013; Лундби 2014 и др.). 

От гледната точка на отделния индивид най-лесно забележими 
са проявите на медиатизацията, свързани с организацията на личния 
битов и професионален живот. В това отношение през последните де-
сетилетия придобиха тривиалност констатациите за въздействието 
на фактори като „нарастващата скорост и достъпността на интернет, 
масивната дистрибуция на мобилни телефони, появата на различ-
ни нови платформи, които още по-здраво вградиха медиите в наше-
то битие“ (Каун, Фаст 2014: 11). Тривиални станаха и статистически 
описания на съвременния (западен) индивид от типа на следното: 
„Средностатистическият човек изразходва 2700 часа за гледане на те-
левизия или за слушане на радио. Това са 337 седемчасови дни, рабо-
та на пълен работен ден! Изразходваме други 900 часа с други медии, 
включително вестници, книги, списания, музика, филми, домашно ви-
део, видео игри и интернет… Това са около 3600 часа с медии – повече 
време, отколкото изразходваме за каквото и да било друго, включи-
телно за работа или за сън“ (Страубхар, Ларосе 2006: 3). Продължават 
да се интензифицират технически опосредстваните контакти в интер-
персоналната сфера, които в някои случаи силно редуцират преките 
контакти, особено при поколенията, родени в самата електронна ера. 
Общуването чрез мобилни телефони, чрез страниците и профилите в 
социалните мрежи и особено общуването по скайп в най-силна сте-
пен подхранват илюзията за непосредствено взаимодействие с хора 
на далечно разстояние и за поддържане на тесен контакт с тях. В този 
контекст се вписват и специалните социологически предвиждания за 
т. нар. „поколение Z“ на младите хора, родени след 2000 г. „Това – по 
описанието на Е. Почкай – ще бъде в пълна степен „цифрово“ поколе-
ние, представителите на което по-лесно ще установяват контакт с ком-
пютъра, отколкото помежду си. Те са неспокойни, затормозени, хипе-
рактивни. Какви ще станат като възрастни, засега е трудно да се каже“ 
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(Почкай 2013: 135). Всичко това в езиков план е предпоставка напри-
мер за засилената употреба на изразни средства, характерни за устните 
неформални общувания лице в лице и съпровождащо ги неглижиране 
на строгите стандарти на писмената книжовна реч (терминологично 
казано, става дума за ясно различими елементи на колоквиализация, 
оралност, миксиране на средства от различни вътрешноезикови раз-
новидности и пр.) при опосредстваните чрез високите технологии и 
интернет форми на междуличностна комуникация. 

В професионален план, от друга страна, феномен на медиатизира-
ното информационно общество е т. нар. телекомюнинг (telecommuning). 
Той се свързва с все по-разширяващата се практика за употреба на те-
лекомуникационни средства за професионална дейност вкъщи вмес-
то да се пътува до работното място всеки ден. Според анализа на С. 
Хярвард това всъщност е огледалната страна на виртуализацията на 
социалните институции: „Виртуализацията на социалните институ-
ции върви ръка за ръка с доместикацията на тези институции. В ти-
пичния случай домът и семейството стават все повече центърът, около 
който се върти достъпът до други институции. Вестниците, радиото и 
телевизията вкараха политиката и културните прояви в домовете на 
хората; офисите вкъщи вкараха платената работна заетост в живота 
на семействата; интернет създаде възможността да се взаимодейства с 
инстанции и в публичната, и в частната сфера, без да се напуска ком-
форта на собствения дом“ (Хярвард 2008: 129, курсив на автора). Но и 
в случаите, когато не е налице телекомюнинг, медиатизацията на про-
фесионалната среда е очевидна – все повече стават работните места, 
на които основен инструмент е компютърът, а вътрешноведомствената 
комуникация (бизнес, организационна, корпоративна, професионал-
ногрупова или по какъвто и друг начин да се нарича) се оказва тясно 
преплетена с различни форми и области на масовата комуникация. В 
езиков (а и в общосемиотичен) план последиците са очаквани и оче-
видни: изискването за езикова грамотност и култура днес неизменно 
се допълва от изискване за т. нар. „медийна грамотност“.5 

Забележителни в общата картина на социалната и културната 
медиатизация са и трансформациите, засягащи връзката между мас-
медиите и техните потребители. Тези трансформации най-общо се 
характеризират като преход на индивидите от членове на аудитории 
в интерактивни партньори на масмедиите. Ето едно синтезирано 
описание на взаимосвързаните процеси, които осигуряват тези въз-

5 По-подробно за това понятие вж. Потър 2011.
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можности: „Все по-вече се разширява свързването чрез постоянно 
отворени мрежи, които позволяват на хората, затворени преди време 
в „аудитории“, да се превърнат в продуценти и в консуматори едно-
временно (което някои наричат просумъри или продюсъри), и това дава 
като резултат креативност, разнообразие и плурализъм в съдържание-
то и облекчение на интерактивността чрез двупосочна интеракция 
от човек към човек, сътрудничество с другите по отношение на обя-
вяване и споделяне на идеи и интелектуална собственост (което Пиер 
Леви нарича колективна интелигентност) и ангажиране в ко-креатив-
ност, изграждане на общности и комуникация чрез разговор и диа-
лог между хора, взаимодействащи на основата на автентичността“ 
(Макнамара 2010: 39; курсив на автора).

Всички изброени особености на медиатизацията на съвременния 
живот допринасят за забележимото и с неспециализирано око размива-
не на границите между интерперсонална и масова комуникация, между 
адресант и адресат, между медийна институция и потребител, между 
частно и публично, формално и неформално, устно и писмено общува-
не. В този контекст е съвсем закономерно насочването на вниманието 
към свързаните с използването на нови медийни възможности проме-
ни в употребата на езика и други типове знакови системи. Затова в края 
на ХХ и началото на ХХІ в. самата комуникативна практика на потре-
бителите на дигитални медии и приложения поражда метакомуника-
тивни обозначения от типа например на чатене (chatting), постване 
(posting), туитване (tweeting), блогиране или блогване (blogging), гей-
мърство (gaming), гуглиране (googling) и мн. др. Тези неологизми много 
бързо и повсеместно стават неразделна част от всекидневната реч на 
съответните общности от потребители. Почти паралелно с това в изсле-
дователската практика започват да се роят и метакомуникативни тер-
минологични (или поне терминоидни) обозначения с по-частен харак-
тер като например есемес език (SMS language), имейл стил (email style), 
текстспийк (text speak или txt-speak), текстеза (textese или txtese), чат-
спийк (chat speak), чат сленг (chat slang) и т. н. Незабавно се появяват и 
термини, свързани глобално с компютърно опосредстваната комуни-
кация (computer-mediated communication) и нейните семиотични особе-
ности като например уеб жаргон (web jargon), интернет сленг (internet 
slang), кибер сленг (cyber-slang), език на интернет (internet language) или 
нетспийк (netspeak) (вж. например Кристал 2001: 24). Ясно се вижда, че 
независимо дали се предпочита описанието в аспекта на езиковата раз-
новидност (стил, сленг, жаргон) или в по-общия аспект на типа език 
или реч, метакомуникативната терминология е англоезична. 
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Разбира се, англоезичността на метакомуникативните обозначи-
тели, свързани с коментираните типове интеракция, е само върхът на 
айсберга глобална езикова англицизация, която върви ръка за ръка с гло-
балната медиатизация на живота ни. Затова и обемът на литературата, 
посветена на английската инвазия в съвременните езици, е практичес-
ки необозрим. Той вероятно може да се измери с милиони тонове хар-
тия и все по-нарастващо количество байтове в киберпространството. 
Специални изследвания има, от една страна, върху тенденцията към 
англицизация (anglicization, респ. englishization) или към англо-(саксо-)
американизация на днешните езици и култури изобщо, когато акцен-
тът се поставя върху северноамериканския медиен империализъм. 
Очаквано основното внимание визира езиковите и интеркултурните 
контакти в сферата на бизнеса и влиянието на масмедиите върху всички 
аспекти от материалния и духовния свят на хората в дигиталната епоха. 
За това направление на изследователския интерес е емблематично при-
съствието в едно изречение на думите глобализация, английски и медии. 
Взаимодействието на обозначените три феномена се преценява като ос-
нова за превръщането на английския език в „език на глобализацията“, в 
„глобален език“, в „световен (хипер)език“, в „lingua franca“ за междуна-
родния бизнес и за междуличностите интеркултурни контакти.6 

Обратната страна на същата монета показва високи нива на смес-
ване и превключване на кодове (code-mixing, code-switching) в мно-
жество типове дискурси. Паралелно с това се забелязват и очебийни 
признаци на езикова хибридизация или хомогенизация с всеобхватни 
географски измерения. Както е известно, тези признаци се посрещат в 
обществата и в частност в академичните им среди с емоции, обхваща-
щи широк диапазон – от пълно безразличие или трезво примирение, 
през тревожно предчувствие за езиков катаклизъм, горчива или на-
смешлива ирония до откровен ентусиазъм. В песимистичния сектор на 

6 Като синтетични обобщения на положението с английския език могат да 
послужат следните кратки цитати: „Бидейки преди време само един сред няколкото 
доминиращи европейски езика, наравно с френския или испанския, днес той е све-
товен език, езикът, който хората използват, когато искат да общуват с други хора 
извън собствената си езикова общност. Английският се превърна в лингва франка 
на глобалната мрежа: докато ТСР/ІР протоколът осигурява техническата комуника-
ция между компютрите посредством интернет, английският е „протоколът“ за уст-
на и писмена комуникация, пресичаща националните граници“ (Хярвард 2004: 76; 
курсив на автора); „Един-два милиарда души имат някакви езикови умения по ан-
глийски. Английският се превръща в лингва франка на авиацията, бизнеса, диплома-
цията, висшето образование, математиката, природните науки, технологията и т. н.“ 
(Нкамигбо 2007).
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реакциите се чуват опасения за скорошна бедствена езикова ситуация 
с оглед на неудържимата тенденция английски думи, изрази и синтак-
тични структури да се инфилтрират безконтролно във все повече сфери 
от масовата, груповата и междуличностната комуникация, а говорене-
то на английски да става предпочитана речева практика, ограничаваща 
комуникативната роля на местните езици по целия свят. Тази практика 
предизвиква регионализиране и маргинализиране на останалите езици 
с официален международен статут – немски, френски, испански и т. н. В 
този контекст са популярни множество метафори например за англий-
ски „триумфализъм“, за продължаващ езиков империализъм с нов им-
перски език с облика и функциите на „lingua frankensteinia“ (Филипсън 
2009); за английския език като „tyrannosaurus rex на езиковото пасище“, 
предизвикващ мощни геолингвистични промени и щети (Суолс 1997); 
за „език убиец“, способен на езиков геноцид (срв. Екерт и др. 2004). 
Оптимистичните и неутралните реакции гравитират около констатаци-
ите за нарастващ интеркултурен обмен, облекчен от посредничеството 
на привилегирования чрез съвместните усилия на медиите, бизнеса и 
развлекателната индустрия английски език, от англоцентричния „евро-
спийк“ (Мур, Кетеман 2002) и от все по-широко разпространяващия се 
англицизиран младежки „интержаргон“ (по Морозова 2010), констру-
иран и поддържан в интерперсоналната сфера на интернет базираните 
международни контакти. По всички тези въпроси могат да се намерят 
множество задълбочени анализи и богати библиографски справки.7 

От друга страна, изследванията върху глобалните аспекти на 
лингвоанглицизацията винаги визират и частноезикова проблемати-
ка, която е специален изследователски предмет на друга голяма гру-
па проучвания, ориентирани към особеностите на процеса и неговите 
резултати в отделни езици – европейски, източноазиатски, южноаме-
рикански, африкански и  т. н.8 Разбира се, наблюдения в този аспект 
има и върху съвременния български език в неговите книжовни и со-
циолектни хипостази.9 Специфична формална характеристика на това 
изследователско направление са множеството шеговити терминоиди, 

7 Вж. например Кристъл 2000; Андерман, Роджърс 2005; Хярвард 2004; 
Феърклаф 2006; Дженкинс 2007; Филипсън 2009; Кели-Холмс, Маутнер 2010; 
Коупланд 2010; Руби, Алсагоф 2013; Фишер, Пулашевска 2008). 

8 Срв. Капус 1997; Зарецки 2001; Мур, Кетеман 2002; Хярвард 2004; Мартин 
2005, 2007, 2008; Феърклаф 2006; Нкамигбо 2007; Коупланд 2010 и др.

9 Без да се цели изчерпателност, могат да се посочат поне няколко изследвания 
от този род: Щайнке 2001; Добрева 2001; Бояджиев 2005; Мосъп 2007; Георгиева 2011; 
Попова 2013 и др.).
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свидетелстващи за мощното присъствие на англоезични елементи в 
различни езици. Най-популярни сред тях са отдавна наложилите се 
и в академичния обмен, и във всекидневнобитовите речеви практики 
контаминации Spanglish и Denglisch (Denglish), назоваващи иронично 
испанско-английския съвременен микс в Северна Америка и немско-
английския му аналог в немскиговорещите европейски региони. От 
по-скоро време датират и неологизмите Hinglish – за разговорния хи-
брид от хинди и английски, Franglish – конструиран във връзка с френ-
ско-английските езикови битки за териториално надмощие в реклам-
ния дискурс (Мартин 2007), Chinglish – придобил разпространение по 
време на Летните олимпийските игри в Китай през 2008 г. А в устно-
интернетния български младежки сленг вече се регистрира компила-
цията бенглиш, конкурирана от булглиш (вж. Мосъп 2007). Вероятно 
има и други подобни локални нововъведения, които в съвкупността си 
са безспорни доказателства за глобализационната мощ на англоезич-
ните инфилтрати. Това дава основание в същия терминообразен дух да 
се говори по-общо за езикова глобанглизация. 

Най-важното в случая е, че при анализа на който и да било ме-
диалект въпросната глобанглизация се отчита като ключов фактор от 
сто процента от изследователите. Тази особеност дори е фиксирана в 
заглавието на първия труд, посветен на проблема – „Глобализация на 
езика. Как медиите допринасят за разпространението на английския 
език и появата на медиалекти“ (Хярвард 2004). И ако трябва да се със-
тави списък на основните фактори, формиращи спецификата на раз-
личните видове съвременни медиалекти, при конструирането му може 
да има колебание относно валидността или степента на влиятелност на 
някои от другите фактори, но относно фактора глобанглизация такива 
колебания са изключени. Освен това англоезичният уклон при някои 
типове медиалекти, примери за които ще се дадат по-надолу, се оказва 
най-лесно забелязващата се (дори и от неспециализирано лингвистич-
но око), а понякога и най-съществената тяхна характеристика.

(1) Така стоят нещата например със съвременния медиалект на 
кратките телевизионни комерсиални реклами.10 Това може да се каже 

10 По отношение на този медиалект и на другите медиалекти, които ще бъдат 
представени по-нататък, трябва изрично да се отбележи, че не се цели изчерпател-
ност и представителност на анализа. Всички избрани тук за разглеждане медиалекти 
ще бъдат само бегло и тезисно очертани, защото основната цел на тази разработка е 
да се тества евристичната стойност на понятието медиалект и да се прецени доколко 
работата в тази посока на лингвистичния анализ е плодотворна. 
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и изобщо за аудио-визуалните комерсиални реклами, тъй като в случая 
медията, от която зависят езиковите и другите специфики на въпрос-
ните видове текстове, е аудио-визуалният запис. Той именно осигурява 
фиксирането на семиотично хетерогенните построения (включващи 
разнообразни звукови и изобразителни елементи  – говор, надписи, 
статични и подвижни картини, цветове, музика, светлинни ефекти и 
пр.) и гарантира възможността те да бъдат излъчвани по телевизион-
ните канали, по интернет или чрез електронни аудио-видео табла.11 Но 
при положение че се визира аудио-визуалният запис като медия, вед-
нага възниква въпросът дали тази медия може да бъде източник и на 
други медиалекти освен на медиалекта на телевизионната аудио-визу-
ална комерсиална реклама. Отговорът, разбира се, е категорично по-
ложителен. И затова веднага се появява колебанието дали понятието 
медиалект има някакви предимства пред по-широкото, но по-гъвкаво 
понятие дискурс.

Ако, въпреки изказаните съображения и резерви, погледът се на-
сочи към родното телевизионно пространство с оглед на комерсиални-
те реклами в него, първото нещо, което веднага бие на очи в сравнение 
с предишни години, е почти пълното изчезване на реклами с чуждое-
зикови елементи, различни от английските. Например през лятото на 
2014 г. и през зимата на 2015 г. зрителското внимание бе привлечено 
от две телевизионни оферти от този тип – за наденици „Don Grill“ и за 
шункови кренвирши на производителя „Leki“. В рекламитге присъст-
ват съответно италиански лексикални елементи с мафиотски привкус 
и частично немски изрази: „Кой е готов да мине през огън?... Кой.. се 
грижи за тути ла фамилия? Той – дон Грил. Капо ди тути наденици. 
Капиш?“; „Фантастише кренвиршен… Нее, шункен…“. Примерите от 
подобен тип обаче са нищожно количество. Сред тях могат да се посо-
чат единични случаи с интернационализираните възгласи „O mamma 
mia!“ и „Basta!“, лесно разпознаваеми като италиански, с френските 
идиоми femme fatale, cherchez la femme, c’est la vie и някои други подоб-
ни всеобщо познати изрази. Срещат се и отделни оферти за немски и 
френски коли, които упорито продължават да налагат рекламния си 

11 Разбира се, в рамките на общия интерес към процесите на глобализацията 
и англицизацията още от средата на 80-те години на ХХ в. езиковата хибридизация 
на рекламния дискурс по целия свят и в конкретни лингвокултурни сфери се очер-
тава като отделна много атрактивна и лингвистично интензивно разработвана из-
следователска сфера – вж. по въпроса Батиа 1987; Фридрих 2002; Пилер 2003; Медер 
2005; Мартин 2005, 2007; Устинова 2008; Тодорова 2009; Хорникс 2010; Добрева 2012а, 
2012б; Дуйсеева, Сегизова 2013 и мн. др. 
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слоган съответно на немски и на френски език (тип „Volkswagen. Das 
Auto“12, „Opel. Wir leben Autos“, „Citroën. Créative technologie“), както и 
други съвсем редки примери от този вид. Регистрираната оскъдица 
ясно контрастира с положението отпреди 4 – 5 години, когато българ-
ски фирми често рекламираха своите стоки и услуги с текстове, съдър-
жащи доста разнообразни по езиков облик словесни съставки (нем-
ски, италиански, френски, дори китайски). Чуждоезиковите елементи 
обикновено бяха аранжирани или модифицирани чрез атрактивни 
игрови модели, предназначени по интригуващ начин да пресъздават 
съответната културноспецифична атмосфера, например от типа на 
„Шпекен зи дойч“, „Лионскà наденицà“, „bonjorno“, „grazie“ и пр. (в рекла-
ми на фирмата „Leki“), звученето на италиански имена, песни и при-
глушен говор на италиански в „историите от пекарната“ на брускети 
„Марети“ и т. н. (вж. множество примери в Добрева 2012а). Разбира се, 
и тогава тези лингвокултурни екскурси бяха само отклонения от ан-
глоезичния мейнстрийм, но все пак бяха забележимо множество и вна-
сяха колорит, който през 2014 и 2015 г. вече започва да липсва. Ако ис-
каме да си го припомним, можем да прибегнем до архивите на YouTube 
и vbox7 или да се задоволим с нищожното количество чуждестранни 
търговски предложения, попадащи в зоната, свободна от англицизми. 
Като пример могат да се посочат няколкото симпатични телевизионни 
реклами на френска козметика с марката „Le Petit Marseillais“, чийто 
езиков компонент е преведен на български (със звук или в субтитри), а 
без превод звучи единствено френскоезичната търговска марка на съ-
ответния продукт. 

Грубо казано, в рамките на една рекламна пауза по който и да 
било телевизионен канал, излъчван на български, само около 1/3 от 
рекламите са издържани изцяло на български. Те все още поддържат 
статуса си на изключение от правилото за рекламно езиково мискира-
не с присъствие на англоезичен компонент. Въпросният компонент в 
рекламите от езиково хибридния тип може да е сведен до английското 
название на продуктовата серия или на марката (което или звучи, или 
се чете в отделен надпис или върху етикета на експонирания продукт), 
например в случаи от типа на:

12 Но още през 50-те години, далеч преди англоезичната агресия на автомобил-
ните рекламни слогани, марката Фолксваген (в незабравимия у нас вид „костенур-
ка“), представена в САЩ като „First Beetle in USA“, по обясними причини използва 
англоезичния слоган „Think small“. Тази ключова фраза впрочем във всички световни 
класации на рекламни слогани се появява сред най-успешните в маркетингово отно-
шение, като обикновено се класира преди десето място.
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Разкарай остатъците от храна с новия Orbit white bubblemint“ 
(за дъвки „Orbit“); 

Представяме ви иновативната „Каменица“ Cold Edge бутилка. 
Когато белият етикет стане син, това означава само едно – идеално 
изстудена бира;

Решението е Thema skin-loving… С грижа за косата и дрехите (за 
перилен препарат „Тема“);

На българския пазар вече е новата паста за зъби Colgate Max 
White One Optic…;

…Обновете съня си с Dormeo renew (в звук)… Dormeo. Sleep. 
Memory. Renew (в надпис върху целия екран).

Друго решение е да се запазят търговски названия, познати вече 
на пазара с първоначалния си неанглийски облик, но допълнителни 
данни за продукта да се дават на английски върху самата опаковка 
на продукта, експонирана в рекламата. Например една от сериите на 
произвежданите у нас „Bruscette Maretti“ е представена с уточненията 
„Mixed vegetables“ и „Ital Food“. В случая дори и рекламният адрес на ро-
мантичната „италианска“ пекарна е англицизиран до marettibakery.com.

Най-силно впечатление обаче правят англоезичните компоненти 
в реклами на отдавна утвърдени с високо търговско реноме германски, 
австрийски, френски, италиански, японски, чешки и други произво-
дители. Тези компоненти са с различен обем – понякога са ограничени 
само до търговското название, но друг път обхващат почти без остатък 
цялата езикова територия на рекламния текст. Достатъчни за илюстри-
ране на този факт са само няколко примера:

Моят нов must have (само в звук). Новият Scholl Velvet smooth 
express (в звук и надпис)…;

Дезодорантът, който спасява хиляди дрехи от жълти петна и 
бели следи. Nivea invisible for black and white (в звук и надпис)…;

Casting Sunkiss gel от L’Oréal Paris. Слънце в косите… (в звук и над-
пис в началото и края на рекламата);

Спирала Twist up the Volume (само в звук). Четка в позиция 1 – 
удължавам и разделям. Завъртам в позиция 2  – увеличавам обема… 
Twist up the Volume. Bourjois (в надпис).

Срещат се и варианти с предходен или следходен превод на клю-
чови англоезични елементи (например на слогани). Но както ще се 
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види от следните случаи, илюстриращи този тип рекламна практика, 
целта на превода и неговата адресираност не са съвсем ясни:

Хонда – силата на мечтите (в звук)… Honda – the power of dreams 
(финален надпис);

…Мирише ви на Summertime. Новият аромат на Savex…. Savex 
Summertime… Аромат на лято;

…Сега всяко докосване е по-истинско от всякога с новия Durex 
real feel. Нашият първи презерватив, даряващ естествени усещания…

Много е обичайно, от друга страна, особено при рекламиране на 
леки автомобили, независимо как е разгърнат корпусът на рекламния 
текст, слоганът да се появява единствено на английски. Само в изклю-
чителни случаи има синхронен превод в звук или в надпис, обикнове-
но в абсолютния край на рекламното послание. Общо взето, няма зна-
чение какво производство са автомобилите – английски, американски, 
немски, японски, корейски, чешки, китайски (със или без българско 
съучастие), срв.:

Ford: Go Further 
Ford: Feel the difference
Land Rover: Above & Beyond
Nissan: Innovation that excites
Toyota: Moving forward
BMW: The Ultimate Driving Machine
Porsche: There is No Substitute
Peugeot: Motion & Emotion
Renault: Drive the change
Renault Kadjar: Stop watching, Start living
Škoda: Simply Clever
Kia K9000 Morpheus: Challenge the luxury you know
Great Wall: Focus / Dedication / Specialization

Съвсем същата тактика се прилага и в рекламите на различни 
марки бира, а и на някои видове нискоалкохолни или безалкохолни на-
питки, като много рядко слоганите се превеждат на друг език, напри-
мер на руски, испански, румънски и пр., при излъчване по съответните 
телевизионни канали, срв.:
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Guinness: Good things come to those who wait
Heineken: Open your city
Heineken: Open your world
Tuborg Colors Edition: Open for fun
Pepsi: Dare for more
Somersby: Stay open-minded
Somersby: Unreal history. Real refreshment
Coca-Cola: Always Coca-Cola
Coca-Cola: Things go better with Coke
Coca-Cola: Open Happiness
Fanta: More Fanta. Less serious

Атрактивен, фиктивно адресиран към по-млада публика, вари-
ант на англицизацията в разглеждания медиалект демонстрират рекла-
ми на италианския производител на стоки и аксесоари за деца „Lorelli“. 
Например в оферта за детски легла фигурира следният пасаж:

…Ако ти отеснее, само малко трансформънс и пак си хиперакту-
ален (в звук). Trend Plus (в надпис).

Съвсем различен англоезичен трик се открива в австрийската 
абревиатура bob, добре позната у нас в рекламното пространство на 
телекомуникационните услуги като собствено име. Всъщност съкра-
щението идва от фразата best of both, свързваща две институции – ди-
скаунтър и мобилен оператор.

Разбира се, атрактивните англонаходки в коментирания меди-
олект не биха могли да се изчерпят, но и целта тук няма нищо общо с 
изчерпателността. 

(2) С интересни английско-български характеристики е и медиа-
лектът на печатната комерсиална реклама в списания. Веднага трябва 
да се отбележи, че в сравнение с телевизионните канали списанията 
(особено от категорията лайфстайл), все още предоставят повече въз-
можности за досег с рекламно присъствие на елементи от различни 
чужди езици – френски, немски, италиански, испански и др., при това 
без английски примес в тях. Също така в редица реклами на козмети-
ка, аксесоари, дрехи, обувки и пр. поне търговският бранд на продукта 
и / или името на фирмата са оставени на оригиналния език, а понякога 
се срещат и още някои чужди (неанглийски) думи, например: 
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Deborah Milano. La Cipria. Компактна пудра с лека, копринена 
текстура… (сп. „Журнал за жената“); 

La tentation de Nina. Nina Ricci (сп. „Grazia“); 
Очи, облечени в цвят от YVES SAINT LAURENT! Избрахме една 

от 11-те палитри Couture Palette, наречена Lumieres Majorelle…“ (сп. 
„Elle“);

Палитра за очи 5 Couleurs на DIOR“ (сп. „Story“). 

Но и в списанията повечето италиански, френски, шведски, фин-
ландски, гръцки, полски и всякакви други чуждестранни реклами в 
езиково отношение все пак са хибриди, в които присъства и английски 
компонент. Например в българските версии на чужди списания често 
могат да се намерят образци на рекламен „френглиш“ от типа: 

Repetto. Paris. The Eau de Parfume makes its debut (сп. „Cosmopolitan“); 
18Kt Gold & Diamonds and Hellena Watch. HOMMAGE À ALPHONSE 

MUCHA (сп. „Grazia“); 
GUERLAIN. La petite Robe noire. Couture. MY NEW FRAGRANCE 

(с изображение на флакона с едноименния парфюм, представен като 
чанта, висяща от рамото на елегантна дама, и Айфеловата кула) (сп. 
„Grazia“).

Много по-чести са обаче комбинациите с участието и на българ-
ски компонент в езиковия конгломерат, срв.:

MONTBLANC LEGEND. Мъжка тоалетна вода 100 мл + афтър-
шейв балсам 100 мл + душ гел 100 мл, цена 141 лв. (сп. „TopGear“);

СПРИ ЩЕТИТЕ / Изгарянето „приветства“ свободните радика-
ли и предизвиква ДНК мутации… Затова е хубаво да се намажеш с про-
дукти, съдържащи антиоксиданти… Ambre Solaire After Sun Hydrating 
Tan Mainanier на Garnier (сп. „Cosmopolitan“).

Важното е, че рядко английски компонент липсва. Така че побе-
дата на англоезичността и тук може да се квалифицира като пълна. В 
чисто количествен аспект екстремален случай представят някои спе-
циализирани в насочеността си (към пролетна мода в облеклото, към 
поддържане на теглото и пр.) рекламни страници – независимо дали 
списанието е изцяло българско издание или българска версия на чуж-
до издание и независимо какъв е произходът на предлаганите като из-
кушение за консумативно ориентирания читател обекти. Например в 
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бр. 9 от 2014 г. на списанието „Журнал за жената“ на с. 14 и 15 са помес-
тени общо 11 реклами за български, италиански, германски и др. про-
дукти и уреди за поддържане и разкрасяване на ноктите. 100 % от тек-
стовете съдържат ключови англоезични съставки – названия на вида 
на стоката или основни нейни характеристики са описани с английски 
изрази без превод на съответното място. В четири от рекламите раз-
бирането може да разчита на интернационалния статус на изписани 
на латиница (или и на кирилица) думи, а в останалите текстове обик-
новено някъде в българския компонент се съдържат разяснения или 
алюзии, които обаче реципиенти без достатъчно добра езикова подго-
товка не биха успели да свържат със съответния английски израз. Ето 
няколко примера от споменатите страници: 

Sephora. Cotton Candy Effect. Лак за нокти. …илюзия за цветовете 
на въздушните нишки на захарния памук… 

Golden Rose. Vitamin Booster. Двуфазен подхранващ лак – ефекти-
вен комплекс от витамини…

Deborah Milano. Shine Tech Gel Like. Висококачествен гел лак… За 
пролетта препоръчваме нюанс Pink Pulse.

Avon. Care Hand & Nail. Хидратиращ крем за ръце и нокти…
Essence. Gel Nails at Home. Мини LED лампа с USB връзка… 

Втвърдява гел лака само за 10 секунди на нокът.

В последните години сред хибридните английско-български про-
явления на търговската реклама по страниците на списанията (особено 
за жени) впечатление правят множество кратки надписи, придружа-
ващи снимка на рекламираната стока – парфюм, чанта, обувка, дреха, 
бижу и пр., в които единствена българска съставка е предлогът на, об-
граден от наименованието на продуктовата серия и наименованието на 
марката (което, разбира се, може и да не е английско, но задължително 
е изписано на латиница). Например в почти всеки брой на списание 
„Cosmopolitan“ от 2014 и 2015  г. могат да се открият по няколко слу-
чая от типа „Valentina Pink на Valentino“ или „Private Club for Her на Karl 
Lagerfeld“ (всеки от надписите в случая придружава цветно изображе-
ние на флакон с парфюм). По подобен начин се конструират и актуални 
ценови предложения на рекламирани стоки, като този път предлогът е 
от. Освен него присъстват български обозначения на вида на артикула 
(или изписани на кирилица англоезични пришълци от областта на мод-
ната индустрия). Накрая, след числовия израз на цената, стои лв., срв.: 
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Дънки (Levi’s от fashiondays.bg, 149,90 лв).;
Риза (Violeta от Mango, 49,99 лв.);
Чанта Miss Sixty от Totally Erected Store, 355 лв.;
Обувки SMH от Humanic, 89,95 лв.; 
Клъч Graceland от Deichmann, 24,90 лв.;
Бомбър Maison Scotch от Collective, 295 лв. 

Разбира се, обозначението лв. е много важно, но поясненията 
риза, чанта, клъч и пр. не са чак толкова важни, защото във всеки от 
случаите надписът стои върху снимка на предлаганата стока. Друг е въ-
просът относно необходимостта от българския предлог. Ако беше ос-
тавен английският, сигурно ефектът щеше да е същият, а вероятно би 
имало и практически бонус – предлогът правилно да се усвои, защото е 
в подходящ контекст (но това са, разбира се, чисто теоретични лингво-
дидактични приумици). Всъщност често се предлагат и безпредложни 
решения, когато се посочва марката, произвела артикула, например: 

Рокля H&M, 175 лв.; 
Пуловер Sisley, 359,90 лв.;
Палто Pinko, 493 лв.;
Колие Springfield, 25,95 лв.;
Сандали Versace Collection, 790 лв.

В по-редки случаи е елиминирано българското название на вида 
на продукта и се разчита само на неговото фотографско изображение, 
така че надписът съдържа обозначенията на марката и цената или на 
марката, търговската верига и цената, като в последният случай мяс-
тото на българския предлог от е почти гарантирано. В екстремално 
изчистен откъм информация случай в надписа може да фигурира само 
търговският бранд. Има и комбинации от тези възможности. Например 
на страницата, обозначена „Секси Cosmo мода“ в октомврийския брой 
на списание „Cosmopolitan“ от 2014 г., върху цветни фотографии на 5 
гумени ботуша, пълни с цветя и клонки, са сложени следните надписи: 
„Just Cavalli“, „Graceland от Deichmann, 13,90 лв.“, „Calvin Klein от Totally 
Erected Store, 369 лв.“, „Just Cavalli“, „Gamloong от Humanic, 99,95 лв.“. Под 
този колаж в червено стои не особено оригиналната (но демонстрира-
ща типична характеристика на търговските реклами) интертекстуал-
на препратка към българската песенна фикционалност: „От дъждеца, 
ах, нас не ни е страх!“. А най-отдолу в дребен шрифт са добавени още 
две изречения на български. Първото може да се квалифицира като 
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чисто българско, но второто компенсира тази рядко срещана езикова 
едноцветност с два цветни англицизма, срв.: „Валежите са великолепно 
основание за нов чифт обувки, дори те да са гумени ботуши. Доскоро 
забранена зона за фешънистите, сега твоите „уелис“ могат да се пре-
върнат във весело допълнение към локвите!“.

За коментирания медиалект, особено в реализацията му в тематич-
ната област „мода“ (която явно е силно амбицирана да се придържа към 
езиковия англоцентричен авагард), е характерна и още една открояваща 
се особеност, този път синтактична. Става въпрос за изключителното 
изобилие от словосъчетания по английски структурен модел, който доп-
реди малко повече от две десетилетия беше чужд на българския език, но 
днес вече се е натурализирал напълно. Наблюдават се няколко основни 
разновидности на въпросните синтактични структури, регистрирани 
например по страниците на списанията „Elle“, „Cosmopolitan“, „Story“, 
„Grazia“, „Biograph“, „TopGear“ „Glamour“, „Joy“, „LIFE.bg“ „Журнал за же-
ната“, „Блясък“, „Всичко за жената“, „Мери“ и др.

Първата разновидност включва като инициален елемент англий-
ска дума или английска абревиатура, изписани на английски, а вторият 
компонент е българско (или интернационално) съществително, срв.: 

boyfriend кройки (стил), slimfit панталон, skinny модел, beauty 
находки, casual визия, rock’n roll боти, make-up марка, on line пазару-
ване, Disco техника, Glam допълнение, Steed селекция, Topgear начин, 
SPA бутик (удоволствия), UV защита (лъчи, увреждания, въздейст-
вия), X-large настроение, WRC крило, Sony G обектив, 4G LTE модем, 
Premium Service програма и др.

Втората разновидност е подобна, но тук началният англоезичен 
компонент с (все още) неологичен статус у нас е изписан на кирилица: 

скини панталони, бомбър яке, стрийт стил, винтидж модели, ми-
литъри шик, стайлинг трикове, тренди допълнения, пачуърк детайли, 
шопинг чанта (терапия, информация, мания, находки), лифт ефект, 
филър терапия, кросфит упражнения, антиейдж действие (грижа, за-
щита, режим, серум и др.), слим модели, принт инвазия, бюти съвети, 
боди икона, лайфстайл гуру (редактор), селфи функция, флаш фото-
графия, фешън експериментаторки, офроуд качества и др.

Моделът е толкова мощен, че е продуктивен и без помощта на ан-
глоезични неологизми, което доказват многобройни образци от типа на:
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грим визии, индиго джинси, чарлстон вариации, кънтри идеи, де-
ним мания, парти визия, уикенд блясък, блок цветове, манга поглед, бо-
токс ефект, бордо гама, секс игри (въпроси, похвати, техники), спрей 
база, онлайн покупки, рали школа, тест автомобили, йога техники, 
кардио загрявка, фитнес тайни (серии), зомби походка, хип-хоп сенза-
ция, паркинг ассистент, вуду икономика, интернет банкиране, Alpha 
жилищни кредити.13

Разгърнат, но по-рядък вариант на модела демонстрират кон-
струкции от типа на оувърсайз флорални чанти, или, с повече англо-
езично присъствие  – SOS beauty план, total look концепциии, low cost 
варианти, twin scroll турбина, Instagram фен профил, но също и с трич-
ленен англоезичен състав – summer crime collection, active seed complex, 
Ford Innovation Days при възможност и за пълно транслитериране на 
кирилица, например финиш мейкъп мус. 

Самостоятелна група образуват кирилизирани, но изцяло ан-
глийски словосъчетания като милитъри стайл, стрийт стайл, трай-
бъл принт, ърбън тренд, офис дрескод.

Разбира се, срещат се и словосъчетания, при които и двете със-
тавки са изписани на английски – например Fashion Days, Fashion Week, 
happy list, beauty zone, hand made, style check, urban vision, но има и ва-
риант, при който втората дума е на английски, а като първи елемент 
фигурира името на определена марка или серия, тип Esprit days, LISCA 
fashion, Versace collection, Ford Innovation Days.

Друг охотно използван английски модел за образуване на сло-
восъчетания замества съюза и със знака за обединяване &. Среща се 
повсеместно – и в български списания, и в отпечатвани на български 
език чужди издания. Много характерен е при назоваване на рубрики 
(но и в други случаи), като на равни основания обединява и англое-
зични, и български компоненти, срв: „Beauty & Style“, „Здраве & то-
нус“ (сп. „Всичко за жената“, бр. 356, дек. 2014); „Health & Beauty“ (сп. 
„Мери“, септ. 2014); „Young & Beautiful“ (сп. „Joy“ ноем. 2015), „Лесно & 
стилно“ (сп. „Grazia“, февр. 2015); „Tенденции, обувки & чанти“ (сп. 
„Cosmopolitan“, окт. 2014); „Грим & коса“, „Лице & тяло“, „Здраве & 
фитнес“, „Диета & здраве“ (сп. „Harper’s Bazaar“, окт. 2015).

Точно както при телевизионните реклами и в списанията ясно е 
застъпена тенденцията слоганът на реклама за автомобили да е на ан-

13 Може би с по-малка концентрация, но все пак в достатъчно количество, об-
разци на този тип изграждане на словосъчетания се наблюдават и във всички други 
типове медиалекти, както ще се види и от привежданите по-нататък примери.
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глийски – независимо какъв е основният език на рекламата и незави-
симо какъв е производителят. И отново само някои немски и френски 
марки патриотично се опитват да се отклонят от основната тенденция, 
например: 

Audi: Vorsprung durch Technik (сп. „Тема“, 30.09 – 6.10.2013); 
Citroën C4 Cactus… Créative technologie (сп. „Glamour“, окт. 2014).

Това обаче са наистина изключения от англоезичното правило, 
защото в списанията се регистрират англоезични слогани и на немски, 
и на френски коли. А за другите марки, точно както по телевизията, 
глобанглизационният тренд остава без алтернатива, например: 

Mercedes-Benz. The best or nothing (сп. „TopGear“, бр. 139, окт. 2015);
Audi A3 & S3 Limousine. The power of now (сп. „Тема“, 30.09 – 6.10.2013);
Renault. Passion for life (сп. „Hello! България“, бр. 114, юни 2015);
Ford. Go Further (сп. „Tема“, 19 – 24 май 2014); 
Maserati Ghibli. The Key to an extraordinary life (сп. „TopGear“, 

бр. 113, септ. 2014);
Infiniti: Inspired Performance (сп. „LIFE.bg“, бр. 98, окт. 2014);
Hyundai. New thinking. New possibilities (сп. „TopGear“, бр. 139, окт. 

2015).

Същата тенденция се поддържа и при производителите на авто-
мобилни гуми, моторни масла или иновативни технологии за безопас-
ност и комфорт при шофирането, срв.: 

Hankook. Driving emotion (сп. „Auto Bild България“, бр.  43, окт. 
2015);

Falken. High Performance Tyres (сп. „TopGear“, бр. 113, септ. 2014);
Midland. Swisss Quality Oil (сп „Midlander“, № 17, 2015);
Continental. The Future in Motion (сп. „Auto Bild България“, бр. 43, 

окт. 2015).

Непременно трябва да се отбележи и още една особеност, под-
държаща англицизацията в рекламния медиалект на списанията. Тя 
е свързана със силния афинитет рекламните рубрики или страни-
ци (впрочем наред с всякакви други) да се озаглавяват на английски. 
Рядък вариант е изписването на кирилица. Ето по няколко примера от 
различни списания:
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„EXIT“ – страници с реклами за култура, мода, пътешествия, хра-
ни (goodfood по оригинала), автомобили и пр., „Time Is On Your Side“ – 
рекламна страница за часовници (сп. „LIFE.bg“); 

„Advertorial“, „Final News“, „Hello! Lifestyle“, „Beauty“, „Travel“, 
„Cinematters“ (сп. „Hello! България“); 

„Cover Face“, „Fashion“, „Health & Beauty“ (сп. „Мери“); 
„Story Fashion“, „Story Beauty“ (сп. „Story“); 
„Grazia shopping“, „Grazia Beauty“ (сп. „Grazia“). 
„Шопинг \ топ тренд“ (сп. „Glamour“).

Разбира се, добре се котират и хибридните рубрики и заглавия, 
съчетаващи английски и български елементи, всеки от които изписан 
със съответната азбука, срв.: 

„Second hand / всичко за употребяваните автомобили“ (сп. „Auto 
Bild, България“); 

„TG РАЛИ“ (сп. „TopGear“); 
„Бърз Shopping“ (сп. „Harper’s Bazaar“);
„9 BEAUTY находки“ (сп. „Joy“); 
„Модна полиция. Let’s check: награди и блясък“ (сп. „Joy“).

В медиалекта на комерсиалните реклами в списанията се откри-
ват и други интересни белези, които не се дължат на англоезичния 
триумфализъм, но имат връзка с глобализацията и медиатизацията на 
съвременния свят. Тези особености тук няма да бъдат подробно раз-
исквани, както не бяха разисквани и във връзка с медиалекта на аудио-
визуалните комерсиални реклами, но си струва поне попътно да се от-
бележат. Това е важно заради насочването на вниманието към факта, че 
англицизацията е сериозен, може би дори водещ, но далеч не единствен 
фактор във формирането на отделните видове медиалекти. В случая се 
имат предвид например характерните въобще за семиотиката на печата 
(респ. на писмеността) словесни деконструкции с помощта на скоби и 
забавните словесни компилации, които са най-лесно податливи на раз-
гадаване и разбиране тъкмо в писмен вид. Примери от този вид обик-
новено се срещат в паратекстове (заглавия, подзаглавия, названия на 
рубрики, словесни коментари под изображения и пр.), срв.:

Секс(и) на плажа (заглавие, сп. „Cosmopolitan“, юли 2015); 
Ро(к)лите на Даян (заглавие, сп. „Grazia“, март 2014);
Изкуствен интелект: (р)еволюция (коментар към рекламен ко-

лаж, сп. „TopGear“, бр. 139, окт. 2015);
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Историческа (бикини) линия (коментар под снимка, сп. 
„Cosmopolitan“, юли 2015);

Cosmoнополи (название на рубрика, сп. „Cosmopolitan“, юли 2015);
Pixels. Vinovativno (начало на реклама за марка вино, сп. „Biograph“, 

февр. 2015);
Vauxhall Vivaro Sportive / Ван тастичен (заглавие на рекламен ко-

ментар, сп. „TopGear“, бр. 113, септ. 2014).

Забавни са и интертекстуалните препратки, които отново най-
често се срещат в ключови паратекстове – заглавия на рекламни анон-
си, оформени като отделен надпис коментари към рекламни изобра-
жения, названия на рубрики или страници с ценови оферти и др. В 
типичния случай източникът, към който иска да насочи препратката, 
е лесно разпознаваемо заглавие на книга, филм, популярно предаване 
или песен, крилата фраза, сентенция, прецедентен израз, срв.:

Тишърт или топ  – това е въпросът (сп. „Cosmopolitan“, август 
2015);

Така преминава световната слава (сп. „TopGear“, бр. 139, окт. 2015);
Възпитание на чувствата (сп. „TopGear“, бр. 139, окт. 2015);
Перла в короната (сп. „Grazia“, февр. 2015);
Бунтът на райетата (сп. „Biograph“, февр. 2015);
GUCCI и властелинът на пръстените (сп. „Harprer’ Bazаar“, окт. 

2015); 
Ах, този деним! (сп. „Elle“, септ. 2014);
Ти ти ти (сп. „Glamour“, окт. 2014);
Сей, земеделецо! (сп. „TopGear“, бр. 113, септ. 2015);
Точкова система (сп. „Biograph“, февр. 2015);
Военно положение (сп. „Grazia“, март 2014);
Пълна промяна за елхата (сп. „Всичко за жената“, бр.  356, дек. 

2014).

(3) Подобни са и характеристиките на комерсиалните печатни 
реклами в открити публични пространства  – например върху бил-
бордове, стени, витрини, тенти, електронни табла и пр. Тук, разбира 
се, общият размер на рекламният текст като визуален продукт е много 
голям, за да може да се вижда отдалеч, особено ако е в крайпътно прос-
транство. Ключово място при този вид реклами по принцип заемат 
изображенията  – фотографии, рисунки, схеми, карти, колажи и пр., 
които по правило са в ярки цветове. Словесният компонент е сведен 
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до минимум, за да може да се покаже в максимално едър шрифт и да се 
възприема мигновено просто защото необходимостта от дълго време 
за разчитане на надписи по магистралите и улиците е противопоказна 
на изискванията за безопасно движение. Но време и място за англици-
зация или за миксиране с англоезично участие и тук има предостатъч-
но. Обичайно е не само у нас, но и навсякъде в днешна Европа търгов-
ски марки и слогани, названия на магазини и на търговски вериги или 
молове да се изписват на английски. 

Ето един типичен пример от крайпътен билборд у нас, чиято 
словесна част съдържа следните елементи: най-отгоре „Nordsee“ (наз-
вание на търговска марка, придружено със стилизирано изображение 
на риба като част от самия бранд); под него надпис, разположен на два 
реда: „Фестивал на рибата 1 ноември – 6 декември“; надпис на табела, 
сложена върху едромащабно изображение на сандвич с риба в центъра 
на билборда: „Багета Матяс 1,99“; най-отдолу названия на търговски 
центрове: „The Mall, Мол София, Сердика Център“. 

Друг билборд по българските улици и пътища има следния вид: 
върху общ червен фон най-отгоре стои в яркожълти едри букви името 
на търговската верига „HomeMax“, под което с дребен шрифт е изпи-
сан с бели букви слоганът „Един дом, много идеи“. Дясната половина е 
заета от голямо изображение на автомобил, срещу което на бял фон с 
червени букви пише: „Спечели Toyota Yaris“, а под това предложение е 
посочен фирменият електронен адрес – „www.home-max.bg“, което мар-
кира още една типична тенденция. 

Също толкова обичайни са и билбордове, чиято словесна част е 
изцяло на английски, а марката, в случай че не е англоезична, непре-
менно е изписана на латиница. Например в рекламен библорд на би-
рата „Stella Artois“14 централно положение заема графичната търговска 

14 Експониран е и на фасада на ирландски пъб в центъра на Шумен – град, из-
вестен с мултилингвалната си палитра, в която обаче все още не се забелязва англое-
зичен говорен приоритет. Може би това предстои и въпросният билборд се опитва да 
му бъде гарант, подпомогнат от множество други подобни реклами върху витрини, 
стени, табла, тенти и др. (вж. и Тодорова 2009). От друга страна, сред указателните та-
бели, сочещи пътя към хотели, ресторанти, дискотеки и други предполагаемо атрак-
тивни обекти в града, се откроява една синя табела във форма на стрелка, която би 
трябвало да информира шофьорите и пешеходците как се стига до местния офис на 
мощен дистрибутор на отоплителни и други уреди. Тази табела вероятно успешно из-
пълнява указателната си функция, понеже името на търговската марка е отдавна по-
знато у нас, включително и с изписване на латиница, но дали придружаващият това 
име слоган е разбираем и впечатляващ за всичките си потенциални реципиенти е 
тема, която май не се нуждае от коментар, защото надписът гласи: „Tesy. It’s impressive“. 
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емблема на рекламираната марка в червено и златно с изписано с глав-
ни бели букви „STELLA ARTOIS“. Под емблемата стои надписът „She is 
a thing of beauty“. Еднозначният прочит на този надпис е силно разко-
лебан от изображението на мъж (в лявата страна на билборда), взиращ 
се в красива дама (в дясната страна), която отпива бира от чаша с ем-
блемата на рекламираната марка. Примерите могат да се увеличават до 
безкрай, но ще водят все в очертаната вече посока. 

От друга страна, много любопитни са ефектите от езиковото ми-
ксиране на ниво словосъчетание и в този тип медиалект. Например за 
български наблюдател следните два примера с английско-полски микс, 
регистрирани съответно в Торун и във Варшава през април 2015 г., из-
глеждат не просто игриви, но и комични: „Beauty torebki“ (върху вит-
рина на магазин за чанти, буквално „Beauty чанти“) и „Beauty włosy“ 
(върху табела на фризьорски салон, буквално „Beauty коса“). Навярно 
някои английско-български иновационни комбинации биха породили 
подобни усещания у носители на други славянски езици. Имат се пред-
вид съчетания от типа на Jumbo торбичка, пънк кецове или фешън гуме-
ни боти и др., които могат да се видят по хартиени и електронни бил-
бордове, витрини с оферти за промоции и пр. Или пък Fashion облекла, 
Fresh мода (върху витрини на магазини за дрехи втора употреба). Но 
няма как – глобанглизацията, наред с всичко друго, може да доведе и 
до такива последици.

Любопитно е, че в същия рекламен медиалект езиково миксиране 
се осъществява и на ниво дума. Например в Нюрнберг, Германия, през 
лятото на 2015 г. по множество тенти над магазини за италиански сла-
долед се четеше хибридът „GelatONE“, който се възприема именно като 
хибрид само в посочения графичен облик. Вероятно има и български 
примери от този вид, но просто не са попаднали в полезрението ми.

(4) Напоследък интензивно се формира и специфичен медиалект, 
свързан с анонсирането на програмни единици по телевизионните ка-
нали. Той може условно да се нарече „телевизионен INFO медиалект“, 
тъй като съответната информация в нейния пълен вид е достъпна 
чрез едноименния бутон на уреда за дистанционно управление. Още 
от първите години на ХХІ  в. в това отношение за много други стра-
ни (например Дания, Швеция, Холандия, Германия и др.) е отбелязана 
склонността названия на филми и шоу програми да се посочват само 
на английски. По същата линия английският език дори се сочи като 
медиалект на телевизията поради новите тенденции в назоваването на 
телевизионни продукти и формати, както и в тяхното описание (вж. 
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например Хярвард 2004; Моран 2009 и 2010 и др.). У нас доскоро тази 
практика беше почти непозната, но в последно време набира добра 
инерция. Например каналът „Comedy Central“ (по „Булсатком“) безал-
тернативно изписва филмовите заглавия само на английски – „The King 
of Queens“, „Everybody Hates Cheris“, „SpongeBob SquarePants“ и т. н. Други 
канали дават само отделни названия на продукции на английски – на-
пример „bTV Lady“ излъчва кулинарното реалити шоу „MasterChef “ с 
английското му название и това е правилото при телевизионни форма-
ти, закупени от чужбина (вж. по този повод и коментарите на Ардизони 
2009 и Моран 2010). Примерите от българския телевизионен екран са 
в изобилие – „Big Brother“, „VIP Brother“, „X Factor“, „Music Idol“, „Lord 
of the Chefs“, „Dancing Stars“, „Star Academy“ и т. н. Срещат се и вариан-
ти с комбиниране на български и английски елементи в програмния 
анонс – например каналът „F Plus“ често предлага в информационното 
каре съобщения от типа: 

15:00 – 17:000 Тенис: Miami Open Presented by ITAU 2015 ATP 
WORLD TOUR MASTERS 1000’s, повторение“ или 

17:00 – 20:00 ПРЯКО: Голф: Portugal Masters
The Race to Dubai 2015. 

Със сигурност може да се каже, че общо взето англоезичните ин-
формационни паратекстове като названия на филми, предавания, ру-
брики и т. н. стремително увеличават броя си в телевизионните програ-
ми, анонси и информационни карета. Разбира се, направо на английски 
и без превод често се срещат кратки ориентиращи в програмата указа-
ния от типа: 

Now: Rich Famous & Scared
Next: Nightmare Next Door
Later: On the Case with Paula Zahn

Повечето български зрители вече са се научили как да разчитат 
подобни съобщения, дори и да не вникват в детайлите, свързани със 
съответните заглавия на предавания. Посочените тук примери са от 
емисия по канала „ID Xtra“, чието название само по себе си онагледява 
друг аспект от англоезичния внос в много видове съвременни медиале-
кти – графичната игра с названията на буквите от английската азбука 
(в примера играта е с названието на Х), които при произнасяне форми-
рат част от съответната дума или словосъчетание. Същият модел е из-
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ползван и за конструиране на названието на новия телевизионен пакет 
на „Нова телевизия“ от три спортни канала „Diema Xtra“. 

Това е всъщност само една от проявите на ясно изразената тен-
денция към интердискурсивно заемане на единици или модели в об-
ластта на масовата комуникация (тук в телевизионната) от областта на 
междуличностната (в случая от областта на телефонно или компютър-
но опосредстваните контакти, за които е характерно бързото игриво 
писане в чат режим). Могат да се посочат и други актуални примери 
за подобри интердискурсивни и интертекстуални заемки в българския 
телевизионен INFO медиалект. Например каналите „AXN“ и „AXN 
White“ (поне чрез операторите „Мтел“ и „Булсатком“) отскоро анонси-
рат названието на сериала „Числа“ (излъчван в предходни години като 
„Криминални уравнения“) с хибридното обозначение „4исла“. Това лу-
дическо название очевидно прави реверанс към младежкия електро-
нен бързопис, но (може би) и към оригиналното англоезично название 
на сериала „NUMB3RS“.

Глобанглизацията може да се види ясно и в самите имена на мно-
жество български телевизионни канали, които се обозначават или из-
цяло на английски, или хибридно, например „BNT World“, „News 7“, 
„Bulgaria on Air“, „TV Plus“, „Film Plus“, „bTV HD“, „bTV Action“, „bTV 
Comedy“, „Diema Family“, „Hobby TV HD“, „Hobby lov“ и т. н.

Без да се навлиза в подробности относно останалите специфики 
на коментирания медиалект (например с оглед на типовете информа-
ция, които се предлагат по различните канали, структурата, обема и 
тематиката на резюметата, представящи текущи или предстоящи пре-
давания, разнообразието на филмовите и сериални трейлъри и т. н.), ще 
се отбележат само две неща, които като че ли могат да претендират за 
повсеместност. Първото се отнася до правописното (например употре-
бата на главни букви по английски маниер) и пунктуационното оформ-
ление на информационните паратекстове. Тези съобщения се четат по-
стоянно от милиони зрители и упражняват неоспоримо, а за съжаление 
и неотменимо влияние като примери за подражание, дори и на несъзна-
вано ниво. Затова би трябвало да са безупречни, но не са. Достатъчни са 
няколко примера (всички от канали по „Булсатком“), в които е запазен 
оригиналният правописен и пунктуационен облик на съобщенията:

17:20 – 18:20 Дизайнери в действие
риалити
Млади дизайнери, амбицирани да влязат в модния бизнес се впус-

кат в надпревара помежду си… („Fox Life“, октомври 2015);
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15:10 – 16:00 4исла
сезон 5, епизод 23, криминален, драма, САЩ, 2008
Интересен вариант на полицейско разследване ни поднася сериал-

ът в лицето на агент Епс и брилянтният математик, Чарли. Ако фа-
ктите от разследване бъдат подредени в математическо уравнение, 
резултатът може да бъде само един, разкрити престъпления („AXN“, 
октомври 2015); 

13:30 – 14:00 Обявяване на Балканската война в Стара Загора
По повод 100 години от обявяването на Балканската война в 

Стара Загора, мащабна историческа възстановка пресъздава тези въл-
нуващи моменти от Новата история („BG History“, октомври 2015);

14:00 – 14:30 Сини и червени, 1 част
документален филм
Филмът разказва за зараждането на двуполюсния ляво  – десен 

модел в България и рефлексите му върху политическата система у нас 
(„Destination BG“, октомври 2015).

Когато обаче пряко или косвено се намеси и някой глобанглиза-
ционен аспект (дори и да изключим дреболията с главните букви), не-
щата стават още по-атрактивни, срв.:

18:05 – 18:50 Ловци на митове
Операция Валкирия
В този епизод Адам и Джейми ще проверят колко осъществим е 

реално бил един известен опит за атентат… („Science“, август 2015);
17:00 – 18:00 Сървайвър: Живот с племето
Хейзън Одел се учи как да оцелява заедно с племето Хуаорани в 

амазонската джунгла – трябва да усвои лова и събирателството, за да 
остане жив („National Geographic HD“, септември 2015).

Както се вижда дори от оскъдното количество приведени тук об-
разци (подобни на които могат да се открият буквално всеки ден), ин-
формационните паратекстове на много телевизионни канали като че 
ли се произвеждат на конвейер, без изобщо да се осъзнава нуждата от 
редакция и корекция. Затова те могат да се използват като неизчерпаем 
източник на примери за пунктуационни, правописни, граматически и 
словоредни тестови задачи по езикова култура, за проверка на способ-
ността на обучаваните ученици и студенти за разграничаване и умест-
на употреба на лексикални единици, но и за разпознаване на клишета 
и нищо неказващи общи фрази. А в много случаи, когато за информа-
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ционния анонс е ползван англоезичен източник, преводът като че ли е 
правен с интелектуално несъстоятелен електронен преводач, безкон-
тролно генериращ пароними или буквални преводи, нямащи никаква 
връзка с контекста. Това изглежда е поредният ефект от англоезичния 
рейд, улеснен от новите телекомуникационни технологии и всемогъ-
щите им приложения, предназначени да облекчат или направо да за-
местят автентичната човешка мисловно-речева дейност.

(5) Специфични проявления на всички посочени дотук фактори, 
свързани с интензивната англицизация на съвременните начини на 
говорене и писане, но и на редица други, произтичащи от жанрови, 
авторски и целеви фактори, могат да се отчетат и при анализа на меди-
алекта, свързан с участието във форуми. Тук се имат предвид автен-
тичните електронни коментари на читателите на блогове, вестници и 
други онлайн издания, на зрителите на новини, дискусии, коментари, 
развлекателни шоу предавания, реалити формати, участници в сайтове 
за споделяне и т. н. Повечето от „продюсърските“ реакции са спонтан-
ни (или поне емоционално прибързани) и това по различен начин се 
отразява върху качествата на писменото съобщение дори когато адре-
сантът е опитен в публичните изяви. 

Спецификите на спонтанното включване в отворени за широка 
публика интернет пространства много ясно се забелязват и при директ-
но наблюдение, но и при сравнение с други видове електронни форма-
ти. Характерно е (и това изрично е отбелязано от изследователите, вж. 
например Грозева 2012 за политическите блогове), че по правило самите 
притежатели или редактори на блогове, портали, специализирани сай-
тове от типа на e-vestnik, reduta.bg, gorichka.bg и мн. др. се придържат от-
носително плътно към съвременния книжовен стандарт. В този смисъл 
езиковото им поведение е много по-консервативно от поведението на 
включващите се с коментари към публикациите в съответния формат. 

Друга отлика е, че организаторът или собственикът на електро-
нен формат с периодичен (или дневников) характер, когато публикува 
материали, се представя с името си. Понякога въпросният автор е и 
известна публична личност, авторитетен специалист в дадена област, 
университетски преподавател или учител, действащ или бивш журна-
лист, който държи на традиционните професионални публикационни 
стандарти15 (например като популярните у нас блогъри Иво Инджев, 

15 За критичен анализ във връзка с актуалните проблеми на професионализма 
в журналистиката вж. Великова 2013, 2014 и 2015.
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Иван Бедров, Поли Паунова, Веселина Вълканова и мн. др.). В същото 
време включващите се с кратки коментари към публикациите в съот-
ветния политически, корпоративен, развлекателен, екологичен, обра-
зователен или друг сайт (респ. блог) доста често остават анонимни или 
просто ползват криптиращ никнейм (тип IQ146, Tiago, cinderella89, вж. 
и примерите по-долу), който не позволява пряко разпознаване на ли-
чността, стояща зад него. Това също е важен фактор за различията в 
изказните прояви. Човек, подписващ своя материал с истинското си 
име, държи на реномето си, включително и по отношение на тради-
ционните изисквания за езикова и масмедийна грамотност. Затова той 
планира, обмисля, редактира и коригира публикациите си. А аноним-
ният участник във форумската дискусия или, в други случаи, в почти 
истеричното форумско надприказване (незачитащо нищо различно от 
собственото мнение) обикновено действа по силата на моментен под-
тик, пише без предварителна подготовка, не е загрижен за лексикални, 
правописни и пунктуационни некоректности, тъй като те не могат да 
навредят на никому неизвестната му репутация. Ето защо в комен-
тарните зрителски, читателски или слушателски фийдбек включвания 
(или поне в много от тях, тъй като има и „форумци“, които просто не 
искат или не могат да изкривят до неузнаваемост интелектуалния си 
профил) могат да се наблюдават всякакъв вид нарушения на правопис-
ния книжовен стандарт. Често може да се видят например писане само 
с малки или само с главни букви, използване на числа вместо букви, 
нерегламентирани съкращения, пунктуационен волунтаризъм с пълно 
или частично непризнаване на книжовните норми, липса на каквито и 
да било препинателни знаци, прекаляване с удобни словесни клишета 
и стереотипни етикети и т. н. Среща се обаче и обратното – изобилие от 
удивителни и въпросителни знаци, многоточия, междуметия, звукови 
жестове и пр., очевидно призвани според автора на речевия продукт да 
повишат експресивния заряд на посланието му. За същата цел е харак-
терно и използването на много емотикони наред с езиковите единици, 
употреба на некнижовни думи и изрази – сленгизми, диалектизми, дори 
вулгаризми, но също и на множество англицизми, понякога изписвани 
направо на английски (в редица случаи дори правилно), всякакъв вид 
нарушения на граматическите норми и т. н. Най-общо казано, езикът 
на притежателите на блогове и редакторите на сайтове по принцип е с 
повече белези на традиционна писмена книжовност, а езикът на т. нар. 
„форумци“ в типичния случай е имитация на спонтанно устно говоре-
не, понякога – поради предпочитанието или самата природа на автора 
в твърде снижен регистър. Но и в двата случая има няколко важни пов-
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тарящи се характеристики, свързани с инстинктивния порив към по-
зитивно самопредставяне и с желанието за повишаване на собствения 
социален или интелектуален статус в очите на аудиторията. Най-силно 
впечатление в това отношение правят пристрастието към интертексту-
ални препратки, призвани да демонстрират компетентност по темата, 
стремежът към словесна свежест (най-общо изразена във всевъзмож-
ни бягства от монотонната сериозност на книжовния стандарт), при-
бягването до интедискурсивно заемане на структурни, словесни и нее-
зикови модели от други области на комуникацията с цел по-ефикасно 
привличане на вниманието на комуникативните партньори. 

Тук няма да се прави подробен анализ и няма да се дават прос-
транни илюстрации по две основни причини. Първо, територията е 
доста подробно проучена16. И второ, много от спецификите в писмена-
та реч на „форумците“ (например драматичност, модерност, странност, 
градскост, грешки в правописа, нестандартни употреби, изобилие на 
неезикови знаци и пр.)17 буквално съвпадат с особеностите на писане-
то в чат режим или при съставянето на имейли и есемеси. Затова ще се 
посочат само ограничено количество примери, разпределени в две гру-
пи, като се приема за целесъобразно темите и комуникационните цели 
на съответните форуми да са очебийно различни. Очаквано е при това 
различие да има поне известни диференциации в категориите „форум-
ци“ и съответно в оформлението на техните участия.

В първата група всички примери са от форума на вестник „Сега“ по 
темата „До дни правителството ще предложи данък „вредни храни“18, срв.:

16 Информация, библиографски ориентири, примери и анализи върху разноо-
бразен езиков материал могат да се намерят например в Ериксон 1998; Кристъл 2001; 
Манович 2001; Кирова 2001а и 2001б; Клоц 2004; Байсвенгер, Щорер 2005; Данет, 
Херинг 2007; Макнамара 2010; Кирова 2010; Мавродиева 2010а и 2010б; Морозова 
2010; Пушман 2010; Капас, Кремер 2011; Грозева 2011, 2012; Търлоу, Мрожек 2011; 
Херинг и др. 2013; Бертън, Лий 2013; Сирджънт, Таг 2014; Дюмърт 2014 и др.

17 Подобни изброявания се появяват у почти всички изследователи на компю-
търно опосредствания сленг, вж. напр. Грозева 2012; Херинг и др. 2013; Бертън, Лий 
2013; Сирджънт, Таг 2014; Дюмърт 2014 и др.

18 Вж. http://www.segabg.com/replies.php?id=265536.
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Бобърче
15 Окт 2015 14:12
Мнения: 2, 431
От: Bermuda

С този данък, правителството кой смята да удари? 
Производителя или потребителя? А парите от да-
нъка, също като този за цигарите и алкохола, за 
здравеопазване ли ще ходи, както досега?

Patriot1965
15 Окт 2015 14:16
Мнения: 3,651
От: Cape Verde

Значи ли това, че захарта ще поскъпне?

ИлиянНиколов
15 Окт 2015 14:19
Мнения: 1,565
От: Bulgaria

С този данък правителството кой смята да удари?
Явно тези, които продават храни с добавен марга-
рин, но не и тези, с добавено натурално палмово 
масло. Щото в статията пише:
„Ще се облагат и храните, които съдържат тран-
смазнини, включително и частично хидрогенира-
ни. Това са практически всички форми на марга-
рин, но не и натуралното палмово масло.“

аblepsia
15 Окт 2015 14:25
Мнения: 16,446
От: Bulgaria

Споко, ефектът от новия „данък“ няма да се усе-
ти преди изборите и референдумчето им. Добре е 
пресметнато кога да започне рекетът.

Centur
15 Окт 2015 14:26
Мнения: 14,777
От: Bulgaria

Не разбирам. Мъчат се да изравнят цените на вред-
ните храни и т. нар. грийнфууд / органик /??? И 
защо, освен ако не искат още повече да обедняват 
българите?

fraximus
15 Окт 2015 14:26
Мнения: 551
От: Bulgaria

То по тия сметки ракията е с най-висока енергийна 
плътност и тя е постигната ТОЧНО с добавяне на 
захар.
Прочее, няма лошо изобщо да забранят транс-маз-
нините. Ама така както го разправят ще е бюрокра-
ция повече от данъка.
Гееве.

Centur
15 Окт 2015 14:26
Мнения: 14,777
От: Bulgaria

По-точно казано ускоряват геноцида.
Значи, вместо да турят огромни етикети с червена 
точка на въпросните вредни храни, те просто ще 
им вдигнат цените. И как хората ще разберат, че са 
вредни бе ???

mini69
15 Окт 2015 14:54
Мнения: 1,117
От: Bulgaria

И сега какво?Ще купуваме локум, баклава,и кока 
кола от комшиите щото ще е по-евтина!
Ми освен да тегля последната „благословия“ на 
тиквата и сие друго не остава!
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dobadoba
15 Окт 14:58
Мнения: 4,427
От: Bulgaria

Москов си подписва оставката с този законопроект.
Редно е да отдъхне, поумори се човекът.
(емотикон лице с очила и цигара)
Народът ще бъде спасен, разбира се.
Познайте от кого…

помнещ
15 Окт 14:59
Мнения: 2,783
От: Bulgaria

На вредните храни май им казваха отрова. 
Примерно гъба мухоморка. Да изляза аз на жен-
ския пазар и да попродам малко мухоморки – га-
рантирам, че ще им начисля данък „вредни храни“. 
Или да ги доставям направо на правителството? 
Май ще е по-ефикасно.

Centur
15 Окт 2015 15:03
Мнения: 14,777
От: Bulgaria

Този закон е против всякаква логика. Обикновено 
в магазините една стока колкото е по-скъпа, тол-
кова е по-качествена. А тия малоумници ще пра-
вят вредните храни скъпи. Това не знам как може 
да се нарече, освен геноцид. Бедният човек купува 
боклуци, щото са по-евтини. Сега като и те пос-
къпнат, откъде бедният човек ще вземе кинти за 
храна бе?

IT призрак
15 Окт 2015 15:04
Мнения: 15
От: Bulgaria

Транс-мазнините са най-голямата манипулация. 
Омега-3 и Омега-6 мазнините са трансмазнини, аз 
други не знам (емотикон жълто усмихнато лице).

Perseus
15 Окт 2015 15:08
Мнения: 1,626
От: Bulgaria

И с добавена захар? е ся всичко ще е аспартамче. Да 
ни е честит новия закон.***

фокусник
15 Окт 2015 15:18
Мнения: 289
От: Bulgaria

и са считани за причина за затлъстяване. (в синьо)
Както обичаше да казва ЦЦ (затъжих се за него-
вите бисери)  – има предпоставки за основателни 
съмнения (емотикон жълто озъбено лице).

posledna
15 Окт 2015 15:25
Мнения 2,669
От: Bulgaria

Всеки път, когато видя такава „гореща новина“ си 
задавам въпроса от какво по-вредно се опитват да 
ни отвлекат вниманието?
ПП Само преди няколко дни попаднах на новина за 
въвеждането на т.нар. данък „селска градинка“?!?
Царе са!
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Гарван
15 Окт 2015 15:29
Мнения: 7,435
От: Bulgaria

А ЗАЩО се допуска въобще продажбата на вредни 
храни? Докога всеки тарикат производител ще слага 
всякакви боклуци и отрови в храните, само и само 
да си увеличи печалбата? Я да ги ударят през алчните 
кунки… (емотикон червено сърдито озъбено лице).

samweims
15 Окт 2015 15:30
Мнения: 969
От: Bulgaria

Идиотизмът е пълен  – щом въпросните храни са 
вредни – ами да ги забранят!

аblepsia
15 Окт 2015 15:40
Мнения: 16,446
От: Bulgaria

Само преди няколко дни попаднах на новина за въ-
веждането на т. нар. данък „селска градинка“?!? (в 
синьо).
Такса „бързовар“ (червен емотикон лице с говоре-
ща уста).

Patriot1965
15 Окт 2015 15:55
Мнения: 3,651
От: Cape Verde

Не схващате ли, че с подобна регулация се отварят 
нови възможности за контрабанда?

Stern
15 Окт 2015 16:01
Мнения: 7,810
От: Bulgaria

Изчисленията на кабинета показват, че общият фи-
скален ефект ще е около 170 млн. лева допълнител-
но в бюджета на година (в синьо).
То в правителството Баце 1 един изчисли, че уве-
личаване на цигарения актив ще донесе + 300 млн., 
ама после стана една…
Апропо, Дания беше въвела данък вредни храни и 
след 2 г. го премахна, защо ли?

Улит
15 Окт 2015 16:07
Мнения: 2,239
От: Bulgaria

То и данък върху лихвите и депозитите има, но да 
не би да събират нещо!

Следващата група примери са от сайтове за споделяне във връзка 
с риалити форматите Big Brother и VIP Brother19, като сред огромното 
множество архивирани единици са подбрани участия, илюстриращи 
различни типове езикова и медийна култура, различни нагласи и раз-
лични степени на интерес към случващото се в риалити реалността на 
екрана. В оригиналните архиви почти всяко участие освен с име (или 

19 Използвани са основно архивите с адреси https://www.facebook.com/
VipBrotherBG и https://www.facebook.com/Big.Brother.Bulgaria.
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нещо като име) е придружено и от снимка – на човешко лице, на група 
хора, на животно или на нещо друго по преценка на самия коментиращ 
участник в сайта. Тези елементи тук не са представени по технически 
причини, но са характерен неезиков белег на форумския медиалект. Не 
са представяни и емотиконите, които поначало са обичайни за всички 
типове компютърно опосредствана комуникация в неофициални ситу-
ации. Във всички случаи обаче са запазени правописът и пунктуацион-
ните решения на автора на коментара.

Yana Kondova Само кичка.гъмов с пожелание да постигнеш ус-
пехите на бабата.кичка победител.

Христо К.
Вкарайте Джена ще стане мазало и накрая ще се 
разбере, че Богданов излиза с Луна.ХХахха Не 
луна, а с луната хахаха

Силвия Йорданова

Нееееее, голямата българка която не може да на-
прави 2 изречения без фраза на английски да си 
стои в щатите да си прави концертите рамо до 
рамо със селин дион в зала за 1000 души

Г-н Граф Монте-Иван ИВО вънннн !!!!! Отсега го изгонете.

Nikolay Stefanov Тази година няма изгони, а подкрепи…гаранция 
за оставането на ЛуДа

Павел Павлов Ужас,ууууужас,тази не стига, че е грозна, ами е и 
тъъъъъъъпаааааа

Т. Нанкова Ауууу Потрес!!! Неее не може да са толкова 
тъпи…

Helen Ahmed Ligla, za kva se misli..povedenieto i e pod vsqkakva 
kritika..mai alkohola iidva v povechko

Simona Mustanska Olele taq luna veche da si vurvi che ne moga da q 
gledam

Асен Дима Матеви Luna the best!

Virginia Doncheva Абе Кичка е the best! Okayy?!

Valerii Asenov
Гъмооов, сори брат ама много си прост !!! Биг 
Брадър, спрете алкохола на Гъмов !!! Този човек 
няма грам възпитание !!!

Емил Каменов Тая Катрин ебахти надутата пуйка на кое отгоре 
че напада преслава



51Нови медии, нови медиалекти, глобанглизация

Илияна Атанасова
Тва не е смешно – олигофренско Е ! На колко деца 
им се приплака,като гледат тия размазани тор-
ти… Айсиктир.

Димитър Иванов АЙ сиктир

Galia Veselinova

С цялото ми уважение към качествата на Златка 
Димитрова (добра, хубава, човечна/, искам да 
попитам кой ѝ каза, че има капацитет да комен-
тира??? Всеки път като я слушам се сещам за 
Дороти и плашилото  – Как говориш, след като 
нямаш мозък? – пита Дороти. – Не знам – каза 
Плашилото, но тези които нямат мозък, много 
обичат да говрят. Магьосникът от Оз.

Polia Dimitrova
А,стига де! Луди калинки ни направихте с вашите 
анкети. Не разбирам предназначението им. Защо 
ни питаш, като ти е все тая брадъре? КАЗАХ!!

Дакелсцици Дуюх ую-
цункайх уй А аз съм на кон!

Rumi Qkimova Gamov-Ritoneca=neo4akvano dobra 
kombinaciq……Ai siktir be. Xaxaxa

Стефани Граматикова люси как седеше само (следват 24 емотикона ус-
михнато лице).

И приликите, и разликите между двете поредни групи примери 
са, струва ми се, достатъчно очевидни, за да изискват словесни описа-
ния и пояснения. Но понеже англицизацията и езиковото миксиране 
са един от основните центрове на интереса тук, все пак трябва да се 
обърне внимание специално на този аспект – във втората група при-
мери тенденцията към хибридност на езиковия изказ (или поне на гра-
фичното му оформление) е много по-ярко откроена. Стремежът към 
позитивно самопредставяне чрез ефектни интертекстуални препратки 
е в еднаква степен проявен, но първоизточниците на препратките все 
пак са различни. Достатъчно прозрачни ми се струват и причините за 
съответните прилики и разлики. Това обстоятелство обаче прави про-
блематично схващането за пълната индиферентност на социалната по-
зиция спрямо качествата на медиалекта (вж. Хярвард 2004: 94), когато 
медиалектът е на интерактивна медийна основа. И поражда още някол-
ко въпроса: при положение, че медията е една и съща, а различията пре-
обладават над приликите, редно ли е в случая да се мисли за един и същ 
медиалект; дали примерите представят просто различни медиа(идио)
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лекти на различни адресанти, самите медиалекти ли са различни, или 
пък може да се говори за различни разновидности на един и същ меди-
алект (т. е. за нещо като субмедиалекти, породени от различните теми и 
цели на интеракцията). И накрая, дали теоретичните и прагматически-
те главоболия няма да намалеят, ако вместо в парадигмата на медиале-
кта разсъжденията и анализите се изместят в парадигмата на дискурса. 

(6) Подобно на натрапващото се във втората група от приведени-
те по-горе примери волунтаристко, пренебрежително или (маскирано 
като) бунтарско отношение към книжовния лексикален, граматически, 
правописен и пунктуационен стандарт, както вече се спомена, може да 
се наблюдава и в други медиалекти от компютърно опосредстваната ко-
муникация. Например в медиалектите на чата типичните правила на 
чат писмеността, предназначена да имитира бързо спонтанно говоре-
не, на български метакомуникативно се обобщават като чатъница или 
чатърица. По подобен начин хората от по-младите поколения, родени 
общо взето след 1970 г.20, сами признават, че в личните си имейли, а и в 
страниците си в социалните мрежи като графична система предпочитат 
не кирилица или латиница, а методица или дори шльокавица. Същото 
се отнася и до медиалекта на есемесите, разменяни между относително 
млади участници в опосредстваната чрез мобилни телефони (или ин-
тернет) междуличностна комуникация. Пристрастието на т. нар. „поко-
ление Y“ към телекомуникационните и особено към мрежовите видове 
комуникации оправдава характеризирането на неговите представите-
ли като „I Generation“, „Net Generation“, „Netizenz“ (Шийхан 2010: 3). Но 
същите характеристики вероятно ще се окажат още по-силно изразени 
при представителите на следващото електронно „поколение Z“.

Тъй като и тази категория медиалекти вече са били многократно 
обект на специални изследвания21, тук ще се посочат само отделни спе-
цифики на комуникацията с имейли. Ето два съвсем безобидни приме-
ра (от сферата на роднинските и приятелските виртуални контакти), 
които обаче показват доста от типичните особености на електронното 
писмо, генерирано от представител на електронната генерация – ци-
фри вместо букви, латинизирана транскрипция на български текст, 
кратки англоезични словесни заместители на по-дълги български ек-
виваленти, емотикони, странни (и просто неправилни от книжовна 
гледна точка) употреби на малки и големи букви:

20 Това са т. нар. поколения Х, Y и Z (срв. Шийхан 2010, Почкай 2013 и др.).
21 Срв. и препратките в бележка под линия № 16.
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Hi! izpra6tam dva maila sus snimki. Osobenо mi e liubima snimka N 
1828 :) Celuvki!

Пак здрасти! 
Оказа се, че наистина се познаваме. Ще те помоля все пак тази 

информация да остане помежду ни... един вид, ако той иска да сподели 
с теб – О.К., но не обратното. 

Приятен Уикенд. J J J

Всеки може да намери в собствената си електронна поща безброй 
подобни (разбира се, наред с множеството съвършено различни и съв-
сем класически), а вероятно и доста по-шизофренни в семиотичен ас-
пект епистоларни образци. На тази основа всеки сам може да отчете, че 
вирусът на лудическите приумици на по-младите поколения успява да 
зарази и част от представителите на „мълчаливото“ поколение (родени-
те след 1945 г.), а в по-редки (но винаги маниерно акцентирани) случаи 
и на поколение GI (с рождена дата преди 1923 г.). Във виртуалното прос-
транство обаче свободно се разпространява и друг зловреден имейлен 
вирус с тийнеджърски произход, срещу който някои от представите-
лите на по-мъдрите поколения очевидно не са имунизирани или прос-
то имунната им система е вече отслабнала. Става въпрос за неистовия 
юношески стремеж белезите на драматичността, модерността и стран-
ността да се вградят още в самия никнейм. Предполагам, че всеки уни-
верситетски преподавател в собствения си имейл архив може да открие 
занимателна колекция от изобретения на студенти първокурсници, по-
добна на следната: crazy_galka, milo_zaiche, misha.opashcica, zombichka, 
mimitooo, didi_doll, kemiplay, baby.toy, zaraza873, mp3_sos97, taysuna, 
oktaicho, prestypnici, gravebuster. Подобни семиотично палави творения, 
наследени от развлекателния гимназиален или прогимназиален епис-
толарен медиалект, обикновено успяват да просъществуват в граници-
те на академичния дискурс само до първия преподавателски съвет да 
бъдат заменени с нещо, показващо интелектуално или поне възрастово 
израстване. Най-ефикасно средство впрочем (ако някому е нужен мака-
ренковски съвет) е недвусмислената заплаха имейли с именуващ се по 
такъв начин адресант да поемат директно към дестинациите Spam или 
Recycle Bin, без да се проверява дали има, или няма в тях курсова работа, 
студентски въпрос или каквото и да е друго. Е, това няма как да се при-
ложи към колеги от високите етажи на академичната общност, които не 
искат да се разделят с инфантилно конструираните си имейл адреси. Но 
затова пък осигуряват забавление на останалата част от колегията.
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Другата специфична черта на имейлния медиалект  – езиковото 
миксиране с английски примеси или пълната англицизация – вече бе 
частично маркирана и в примерите с текстове на електронни писма, и 
чрез част от посочените куриозни имейл адреси. Но трябва да се от-
бележи, че дори и да се изнесе извън скоби международната лична и 
служебна кореспонденция чрез електронни писма, на българска тери-
тория също могат лесно да се регистрират имейлни доказателства за се-
риозна глобанглицизация. Примерите, които посочвам, са от личната 
ми входяща и изходяща поща, но този път от графата „Тема“ („Subject“) 
в адресната „шапка“ на електронното писмо. Предварително поясня-
вам, че адресантите, прибягващи до конструкции от илюстрирания тук 
тип, са с относително висок образователен ценз и със социален статус 
около и над средния, най-често от академичните среди, срв.:

Re: zadacha crime book (към отговор на студентка, която уведомя-
ва, че си е избрала задача за самостоятелно лингвистично проучване, 
свързана с криминална книга);

SOS! Спешна помощ за анкети! (към писмо до колеги и приятели 
с настояване за спешно попълване на анкети, за да се достигне репре-
зентативно количество за научно проучване);

Mayday! Mayday! (към призив на ръководител на научен проект 
отчетите да се предадат веднага, след като първоначалната дата е била 
променена); 

Deadline yesterday!!!!! (към напомняне на заместник-декан за изте-
къл срок за предаване на справка от страна на преподавател);

Article last ed. (към писмо с файл, съдържащ последен вариант на 
статия);

Abstracts ready (към писмо с прикачени преведени на английски 
резюмета на статии в сборник);

Help! (в писмо с молба за изпращане на домашна рецепта за кюф-
тета с доматен сос);

Invitation to collaborate (в писмо със серия снимки на компания 
млади хора на плажа);

no gender stereotypes… (в писмо със серия снимки на малко мом-
ченце с дълга коса, вързана на опашки);

4U2 (към съобщение, че на сестрата е закупен същият керамичен 
тиган като на брата).

Както се вижда, англо-българските миксове, интертекстуалните 
алюзии и препратки, употребата на интернационализирани английски 
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позивни, на типични за английския електронен бързопис съкраще-
ния и т. н. се срещат в тематични анонси и на академични съобщения, 
но и на електронни писма, дълбоко потопени във всекидневния бит. 
Конотациите варират от абсолютна неутралност до съзнателно търсена 
ирония или развлекателност. Влиянието на социалния статус, възрас-
тта, образованието и други демографски характеристики на участни-
ците в комуникацията чрез електронни писма според мен не подлежи 
на съмнение с оглед на коментирания медиалект.

(7) За последен обект на анализ тук се взема специфичният меди-
алект, свързан с автомобилните джипиес навигатори. В България се 
ползват различни уреди за навигация с различни звукови и изобрази-
телни приложения, но общото между всички тях е, че има синхронизи-
рана (не винаги идеално) комбинация от гласови инструкции, звукови 
сигнали за привличане на вниманието, надписи за междинна или край-
на дестинация (кръстовище, улица, град и пр.), както и сателитна карта 
с възможности за различно мащабиране, която в обичайния режим на 
пътуване, без да се извикват с помощта на специалните бутони други 
картинни приложения, показва в стилизиран вид и в ярки цветове мес-
тоположението на автомобила в околната пътна мрежа. 

Без съмнение джипиес навигаторът може да бъде незаменим по-
мощник, ако нещо не се обърка. Гласовите инструкции, които дава, са 
разбираеми и за хора, които не са шофьори. Или може би тъкмо защо-
то не са шофьори. Например българският вносител „ГЕОТРЕЙД“ ООД 
на автомобилния навигатор „GARMIN“ предлага за пътуване из цяла 
Европа няколко варианта с гласови напътствия. В един от вариантите 
при потегляне от дадено място приятен женски глас съветва: „Качете 
се на най-близката улица“ или „Качете се на най-близкия път“, в зави-
симост от обстоятелствата. Ако следвате инструкцията, се качвате (при 
наклон нагоре), слизате (при наклон надолу) или просто излизате (ако 
сте на равно място) на съответната най-близка улица или на най-близ-
кия път. Оттам нататък може да получите инструкция „Продължете 
да следвате пътя“, ако не трябва да поемате в друга посока, но при 
необходимост от завой нанякъде ви се казва например „След 150 метра 
завийте надясно“. При положение, че сте спазили правилно указание-
то, когато стигнете мястото на завиване, инструкцията се променя до 
„Завийте надясно“ и за всеки случай се изрича двукратно. В друга път-
на обстановка може да получите инструкция „След 200 метра се каче-
те на рампата“ (от което следва да се разбере, че ви предстои влизане 
в „охлюв“ или изкачване, респ. слизане по естакада). В други случаи 
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се чува предупреждение „След 150 метра влезте в кръговото и излез-
те от четвъртия изход“. Непосредствено преди въпросното кръгово 
инструкцията се редуцира до „Влезте в кръговото“ и веднага след това 
двукратно ви казват „Излезте от четвъртия изход“. 

Възможно е от време на време звуков сигнал със същевременна 
поява на изображение на камера на екрана на навигатора да привлече 
вниманието на шофьора, а мъжки глас услужливо да поясни: „Скрита 
камера, 60 километра в час“ (разрешените километри се изписват и на 
дисплея) или „Видео наблюдение, 80 километра в час“. 

По големите европейски магистрали с по три или четири лен-
ти, ако ви предстои смяна на посоката, за да се отклоните по друг път 
или да влезете в определено населено място, може да получите поре-
дица от инструкции от типа на: „След 300 излезте надясно, след това 
дръжте вляво“, „Дръжте вдясно“, „Дръжте вляво“, „Завийте наляво“, 
„Продължете да следвате пътя“. 

Накрая, ако правилно сте държали, завивали, продължавали, из-
лизали и т. н., ви възнаграждава съобщение от вида на „Достигнахте 
целта. Целта се намира вдясно“. И наистина, освен ако не се случи 
нещо извънредно, ще се окажете там, закъдето сте тръгнали. При това 
без да сте чули нито една английска дума. Но няма да сте чули и оч-
акваните при пътуване глаголни инструкции като карайте, движете 
се, преминете и др. или съществителни като платно, лента, посока, 
престрояване.

Успешното достигане до заветната крайна цел, разбира се, е въз-
можно само ако по маршрута ви не са възникнали промени, за които 
сателитната карта, заложена в навигатора, просто не знае. Например 
ако някъде трасето на магистралата се мести вляво или вдясно от ста-
рото, на дисплея на навигатора ви вашият автомобил ще се окаже в ни-
щото, а инструкторката настоятелно ще ви съветва да се качите на най-
близкия път, въпреки че вие не сте се отбивали от него. За да протича 
пътуването без сътресения, в такива извънредни ситуации ще трябва 
да разчитате на светлинните сигнали, на предупредителните знаци и на 
съобщения, написани на табели, или – в по-европеизираните райони – 
на модерни електронни табла, предназначени да дават актуална инфор-
мация например за строителни работи (в разстояние на определено 
количество километри), за предстоящи или настоящи задръствания, 
за затворен път, за временно отклонение от основния път и т. н. Тази 
информация в различните страни се дава на различни езици – напри-
мер в Сърбия обичайната комбинация е сръбски, английски и турски, в 
Унгария – унгарски и английски, в Словакия – словашки и английски, в 
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Германия – обикновено само на немски, но понякога (в особено сложни 
пътно-транспортни ситуации) могат да се появят и електронни съоб-
щения на английски. Една от англоезичните електронни инструкции, 
появяваща се например в Унгария, Словакия и Чехия, гласи: „Keep left!“ 
или съответно „Keep right!“. Така че въпросът защо любезният женски 
глас на навигатора ви е съветвал да държите вляво или вдясно, гово-
рейки на чист български език, но не както говорят българите в подобни 
ситуации, вече получава отговора си. Дали другите инструкции  – да 
се качиш на път, на улица, на рампа, да продължаваш да следваш пътя 
и т. н. – са също буквални преводи от английски, като че ли няма нужда 
да се пита. В този смисъл коментираният тук вариант на автомобилна 
джипиес навигация е подходящ пример за неограничените възмож-
ности на англицизацията да прониква във всички видове съвременни 
медиалекти, включително и напълно конспиративно, без нищо видимо 
английско в езиковата повърхнина.

* * *

Направените дотук анализи и коментари въз основа на примери 
от различни области на съвременната комуникация позволяват фор-
мулирането на няколко основни извода относно изследователския по-
тенциал на понятието медиалект. 

За мен е безспорно, че големият плюс на понятието медиалект е 
във фокусирането на вниманието върху значителната роля на медиите 
(в най-широкия смисъл на това обозначение) във формирането на оп-
ределени видове езикови специфики. Това в лингвистиката терминоло-
гично се случва за първи път. Ето защо интересът към очертаната чрез 
термина медиалект изследоватеслска област в лингвистичните среди в 
момента е ясно изразен и напълно основателен. 

Изцяло позитивно може да се оцени и съпътстващият поняти-
ето акцент върху актуалните тенденции в развитието на езиците по 
света, повсеместното разпространение на английския език, езиковото 
миксиране с англоезично участие и интердискурсивния обмен на уст-
ни и писмени образци между различни комуникативни сфери, в които 
функционират различни типове медии. 

Но терминът медиалект създава (и чрез съставката –лект, и чрез 
теоретичните пояснения при самото му въвеждане) внушение за пара-
лел с традиционни термини като териториален диалект и социолект. 
Това внушение може да бъде подвеждащо поне в две посоки. Първо, 
появява се усещане, че всеки медиалект би могъл или трябва да се раз-
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глежда като стерилно езиково явление. В повечето случаи обаче (на-
пример в компютърно опосредстваните разновидности на комуника-
цията) медиалектът се оказва смесица от езикови и неезикови единици. 
Второ, може да възникне очакване за съотношение едно към едно меж-
ду медия и медиалект. От приведените примери ясно се вижда, че неща-
та не стоят така. Една и съща медия (например аудио-визуален запис, 
списание, билборд и пр.) може да стимулира развитието на различни 
езикови и изобщо на различни в семиотично отношение специфики 
на изразните средства. Ето защо и самият медиалект (който и да е той) 
в типичният случай може да се идентифицира като относително авто-
номно явление не само с оглед на съответна медия или медийна среда, 
но непременно и с оглед на жанрови, целеви, въздействени, дистри-
бутивни, рецептивни и други фактори. Това положение отново връща 
на дневен ред въпроса дали понятието медиалект има достатъчно сила 
да притегли в своята парадигма изследвания, които биха постигнали 
същия или подобен резултат в изпитаната парадигма на по-гъвкавото 
понятие дискурс. От друга страна, предполагаемата индиферентност 
на социалните фактори при използването на даден медиалект, се оказ-
ва илюзорна в много случаи, особено в сферата на интерактивните 
нови медии.

С направените уговорки, поне за мен, понятието медиалект в ос-
новата си се оказва ОК. С него успешно може да се работи „медиацен-
трично“ на лингвистичен терен, но в общосемиотичен и ситуативно 
конкретизиран контекст и при същевременно отчитане на необходи-
мостта от известни корекции в първоначалната му теоретична обо-
сновка. Разбира се, поради относително ограничения изследователски 
периметър на седемте избрани тук за наблюдение сфери, направените 
обощения и изводи не могат да претендират за абсолютна категорич-
ност, окончателност и неоспоримост. Други гледни точки, приложени 
спрямо други корпуси от екцерпиран материал, биха могли да доведат 
до по-различни оценки и заключения.
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ТЕНДЕНЦИИ ЗА ДЕПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЯ  
В ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ПРОФЕСИЯ

Снежана Великова

TRENDS OF DEPROFESSIONALIZATION  
IN JOURNALISM

Snezana Velikova

Abstract: This article comments on some indications of deprofessionalization 
related to the main functions of journalism – socialization function, economic, and 
cognitive. Therefore, an analysis is presented on the concepts of journalism as a pro-
fession and the changes that have settled in due to the aggressive penetration of mod-
ern technologies within routine news activities. The focus is on the cognitive function 
where various digressions have been registered that seem to compromise the purpose 
of journalism as being the profession of knowledge

Keywords: deprofessionalisation, integrative function, economic function, cog-
nitive function, democratization of journalism, journalistic profession, journalistic 
competencies. 

Професията журналист е онази професия, която е натоварена от 
обществото да реализира стойностни за съвместното живеене функ-
ции като социализация, познание, участие в пазарния обмен. Така, 
както социумът ангажира юриста със справедливостта, лекаря  – със 
здравето на нацията, свещеника  – с етиката, военният  – със сигур-
ността, журналистиката се ангажира с посредничество при размяната 
на знание между групи, индивиди, институции, за да ги интегрира в 
общност, за да им предостави възможност да управляват живота си 
и да участват в процеса на създаване на богатство. В момента, в който 
професията престане да изпълнява предназначението си, т. е. да служи 
за реализацията на фундаментални стойности на социума, съществу-
ването ѝ се проблематизира. Именно в такъв период от развитието си 
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се намира журналистиката. Под въпрос са основополагащите ѝ функ-
ции – социализираща, икономическа, когнитивна. 

Промените  – консолидация в медийната индустрия, нови биз-
нес модели, поляризация и фрагментация на политическата систе-
ма, мащабното присъствие на новите технологии при медиирането 
на послания в публичното пространство  – провокирани от иконо-
мически, политически, културни и технологични фактори, стимули-
рат сериозни сътресения в журналистиката (Шадсън 2005). Особено 
осезаеми са измененията, свързани с новите технологии. Те про-
менят природата на новините, начините на продукция, дистрибу-
ция, рецепция. Журналистическото се разтяга  – всеки може да бъде 
журналист,публиката става част от журналистическия процес, все 
повече области от социалния живот се превръщат в обект на журна-
листическо отразяване – границите между лично и публично се раз-
миват; журналистическата култура става динамична, отворена, мно-
гообразна, ликвидна (вж. напр. Дюз 2005, 2007); интертекстуалността, 
интердискурсивността, конвергенцията се превръщат в доминиращи 
белези на журналистическия продукт. Посочените външни фактори 
стоят в основата на драматичните изменения в журналистиката. От 
друга страна, и журналистическото съсловие не се вписва адекватно в 
новосъздалата се обстановка – професионалната идеология, етика, ру-
тинните практики силно девалвират. Именно тази кризисна ситуация 
кара изследователските среди да фокусират коментарите си около иде-
ята за депрофесионализация на журналистиката, като посочват след-
ните признаци: загуба на доверие от страна на аудиторията; пазарен 
натиск, водещ до снижено качество на журналистическите материали; 
загуба на репутация, на идентичност; под въпрос се поставя автоном-
ността на професията; професионалната идеология отстъпва на инсти-
туционалната лоялност; разделението в работата става все по-неясно 
и професията става хетерогенна, социалната служба запада и се заме-
ня от комерсиализация на професионализма (Еветс 2003, Дейвис 2008; 
Лойд 2004; Хенри 2007, Дюз 2005, Майер 2004 и мн. др.). Трябва да се 
отбележи, че през постмодерността процесът на депрофесионализация 
протича и в множество други сфери, напр. в образованието (вж. напр. 
Хойл, Мегари 2006). Характеристиките на депрофесионализацията се 
свеждат до следните  – отслабване на професионалната идентичност, 
размиване на границите с други професии, надделяване на икономи-
ческите императиви над професионалните ценности и в този смисъл 
професионалната логика се измества от пазарната (вж. напр. Нигрен, 
Ейпълбърг 2013).
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Настоящата публикация коментира някои от признаците на де-
професионализация, свързани с основните функции на журналис-
тиката. За целта се разглеждат представите за журналистиката като 
професия и промените, настъпили с агресивното навлизане на новите 
технологии в рутинните новинарски активности. Акцентът се поставя 
върху когнитивната функция, при чието реализиране се наблюдават 
множество отклонения, компрометиращи предназначението на жур-
налистиката да бъде професия на знанието (по Донсбах). 

Журналистическата професия

Професията е социален конструкт и съществуването ѝ е свър-
зано с общностното живеене, със службата в интерес на обществото. 
Социумът санкциониравъзникването / наличието / отсъствието / тран-
сформирането / оцеляването / развитието / отмирането на дадена про-
фесия. Традиционното разбиране в България за понятието „професия“, 
като вид „трудова дейност, която служи за препитание, занятие“ 
(Български тълковен речник, 1993), се различава от тълкуванието в 
англосаксонските страни, където под „професия“ се разбира дейност, 
чието изпълнение е свързано със служене на обществото независимо 
от възнаграждението, казва Е. Алфандари (Алфандари 2012: 198). Е. 
Фрайдсън, основателят на социологията на професията, я дефинира 
като занятие, което придобива доминираща позиция в разделението 
на труда, така че да постигне контрол върху същността на работата си. 
За разлика от повечето занятия професията е автономна и самооргани-
зираща се. Занятието придобива този специален статут чрез убеди-
телното заявяване на изключително доверие от страна на членовете 
си. Доверието, което те демонстрират, естествено включва етич-
ност и познавателни умения. Професията има претенциите да бъде 
най-надеждният авторитет по отношение на сферата, към която 
се отнася (Фрайдсън 2001: 17). На професията се приписват следните 
елементи: монопол върху знанието, свързано със сферата ѝ на дейст-
вие – никой извън професионалистите, които я упражняват, не прите-
жава знание и умение да върши работата ѝ, приета от обществото като 
социално значима; ясно разпределение на труда и власт да се държат 
другите извън професията; специализирано професионално образо-
вание; силни професионални организации, основаващи се на етични 
правила и стандарти; идеология, която проповядва качествената ра-
бота пред икономическата изгода; призната социална функция (вж. 
Фрайдсън 2001: 127 – 129, Макдоналд 1995, Ларсън 1977). Според К. М. 
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Макдоналд най-важният критерий за признаването и легитимирането 
на дадена професия е формалното, рационално, изучавано в училищен 
контекст знание (Макдоналд 1995: 134). Други теоретици на профе-
сионалния дискурс споделят същата гледна точка, че в основата на 
професията е конституирането на знанието на дисциплината (Фурние 
2000). Знанието е белег за легитимност и за стойност, за уникалност на 
гилдията и на обществената роля, която тя изпълнява. То гарантира 
и автономност. Професията трябва да се грижи да не допуска лаици-
те или сходните занятия в своето пространство и затова монополът 
върху определен тип абстрактно знание е много съществен. Ако про-
фесионалистите си позволят да оперират според дадена конкретна 
ситуация или като се позовават на здравия смисъл, те правят профе-
сията уязвима и достъпна за всеки, който разполага с общодостъпно 
знание. Само членовете на професионалната група могат да манипу-
лират природата, придобиването, разпределението и контрола вър-
ху знанието (Монжарде 1987: 52, цит. по Фидалго 2006). Когато други 
професионални общности споделят близко знание и на тази база могат 
да предлагат близки услуги, професията влиза в конкуренция с тях. А. 
Абът окачествява ситуацията като борба за юрисдикция (Абът 1988). 

Важен елемент от изграждането на професията е професионал-
ната идеология, която се мисли като набор от определени ценности и 
норми, кодифицирани от професионалните институции и кодекси за 
практикуване (Тамбър, Прентулис 2005). Професионалната идеология 
снабдява носителите си с идентичност, манифестираща определен, въз-
приет начин на работа, привилегировани ценности, вярвания, убежде-
ния и нагласи, професионален език и служи за разграничение от други 
групи с идентична работа (Шумейкър, Рийзе 1996; Маккуайл 2000).

За да се конституира професията, е необходим процес на профе-
сионализация – превръщането на дадено занятие в истинска професия. 
Професионализацията се подчинява на три типа логика според Дж. 
Еветс. Първият е, когато професионалната логика се реализира отвъ-
тре. Тогава работата на определена професионална група се контроли-
ра чрез правила и стандарти, определени от самите професионалисти. 
Другата логика е бюрократичната. Професионализацията се осъщест-
вява отвън (от собствениците, държавата, организацията). Тогава те 
налагат правилата и могат да променят професията и да използват пра-
вилата ѝ като система за контрол. Третата е пазарната логика, където 
решаващо значение имат консуматорите. Обикновено комбинацията 
от трите е инструмент за контролиране на дадена професионална общ-
ност. За да се осигури автономност в рутинните практики на профе-
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сионалната група, трябва тя да се саморегулира, т. е. професионални-
ят контрол да има предимство пред институционалния или пазарния 
(Еветс 2003). 

Според описаните по-горе характеристики на професията се 
оказва, че журналистиката трудно може да бъде мислена в такъв ас-
пект, затова за нея се говори като за полупрофесия (Уивър и др. 2007). 
Причините за подобно отношение могат да се потърсят във факта, че 
непрофесионалистите не могат да се изключат от полето на журналис-
тиката, защото това е в разрез със свободата на словото (Шумейкър, 
Рийзе 1996; Маккуайл 2000). Друг фактор е невъзможността журна-
листиката да съществува без подкрепата на бизнеса и оттам се стига 
до редуциране на автономията на професионалните журналисти. Най-
големият проблем, обаче, е свързан с липсата на специализирано те-
оретично знание. Полагането на знанието като дистинктивен маркер 
за професионализъм изисква от професията ясно да дефинира епис-
темологичната си база и да се отграничи от другите професионални 
общности. Това обаче се оказва трудно. Журналистиката не притежава 
изключителен монопол върху никоя от сферите на познание за разлика 
например от лекари, юристи, учители и пр. Оттук се оформя пробле-
мът с източниците на новини, които са носители на специализирано-
то знание, и в този смисъл те могат да ограничават независимостта на 
журналистите. От друга страна, проблематично се оказва и разграни-
чаването от непрофесионалистите (блогъри, фенгрупи, уебсайт прите-
жатели, граждански журналисти и др. аматьори), които пресичат гра-
ниците на професията и разчитайки на знанието на здравия смисъл 
използват правото си на свободно изразяване. Журналистическата 
общност изпитва трудности за диференцирането си и от сходни про-
фесии (ПР, спин специалисти, експерти по комуникация и пр.), които 
споделят същите неволи по отношение на епистемология и граници. В 
процеса на професионализация журналистиката изработва механизъм 
за отграничаване от другите професии, посветени на професионалната 
комуникация, и от непрофесионалистите. В основата му стоят начи-
ните, по които се процедира със знанието и истината (с позоваване на 
обективността или субективността), начините, по които се продуцира 
знание (емпирично или аналитично). Професията поне в класическия 
ѝ вариант настоява за разделяне на факт от фикция и представяне на 
новините по обективен път, като журналистът е неутрален наблюда-
тел. За да съхрани идентичността си, журналистическата гилдия залага 
на обективността и я превръща в централна категория, около която се 
гради имиджът на професията. 
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Изводът, че журналистиката като професия демонстрира изначал-
на нестабилност, няма да е пресилен, особено като се оценят и проме-
ните, настъпващи в журналистическата сфера в информационната ера. 

Комерсиализация и технологизация на медиите

Медийната дерегулация обикновено се провокира от два ключо-
ви фактора – промяна в политическата атмосфера и настаняването на 
новите технологии като стимулатор за демократизация на комуника-
цията. Последиците – действителните, а не желаните – са концентра-
ция на медийната собственост и разнообразие по-скоро на каналите, 
отколкото на съдържанието. Конвергенцията и технологичният бум 
носят след себе си положителни и отрицателни резултати, но катего-
рично може да се заяви, че дерегулацията е пряко обвързана с пазар-
ната логика и неизбежно води до надделяване на комерсиализацията 
на медиите и във връзка с това се налага намаляване на рисковите си-
туации и повишаване на конкурентноспособността на организацията. 
Новите технологии, пък от своя страна, драстично трансформират на-
чините на продуциране на новини. В комбинация се стига до промяна 
в условията на работа.

Отношения с бизнес отделите. В медийните организации през 
постмодерността се размиват границите между бизнес и журналисти-
ка, ситуация, която води до отслабване на журналистическия импулс, а 
икономическите стимули се поставят пред професионалните и се пре-
връщат в основен стремеж на новинарските институции. Следствията 
са свързани с изместване на целите на журналистиката. Вместо служба 
на обществото се адмирира лоялност към медията. От друга страна, 
автономността на журналистите драстично намалява. Те стават все по-
зависими от бизнес решенията на новинарската институция, както и 
от външни за медията агенти, които по един или друг начин влияят 
върху редакционната политика.

Дестабилизиране на медийните работници. Процесът на про-
дукция е съпровождан от множество предизвикателства, които се пре-
одоляват по модела на всеки един бизнес. Максимизирането на печал-
бите и технологичните новъведения водят до съкращаване на ресурси, 
до намаляване на заплащането, до увеличаване на работата, до външни 
зависимости на медиите. Все повече новинари се наемат на кратковре-
менни договори. Според М. Дюз 30 % от европейските журналисти са 
на временна работа, като проучването е остаряло и вероятността тех-
ният процент да се е унеличил е много голяма (Дюз 2007). В много от 
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случаите липсват реални трудови договори. Ниското ниво на заплаща-
не е съпровождано и от занижена мотивация, ниска образованост и 
специализация (често с цел по-ниско заплащане или лесна манипули-
руемост). Липсват възможности за продължаващо обучение, от което 
страда и качеството на медийната продукция. Редакциите се пълнят с 
много млади медийни работници, които нямат никакви ресорни по-
знания и опит. Журналистите на свободна практика усещат все по-го-
ляма несигурност, отколкото чувство за свобода и независимост (Бейнс 
1999). Различията между журналистите нарастват. Звездите журнали-
сти са включени в маркетинговите стратегии на медиите, а другите 
стават невидими или лесно заменяеми независимо от работата, която 
вършат. Разликите във формата на наемане, заплатата и съдържанието 
на работата са все по-драстични. На натиск се подлага и мениджър-
ският екип – редакторското ниво също е с нестабилни позиции и за-
висимостта му от собствениците на медии нараства успоредно с жела-
нието на принципала да контролира работата в организацията. Тези 
тенденции рефлектират върху рутинните журналистически практики, 
нормите и правилата за производство на новини драстично се изменят 
и то в негативен план. Все по-малко се спазват установения порядък 
за събиране, проверка, написване на новини, пренебрегват се етични 
и професионални предписания. Например в множество онлайн медии 
новинарите дори не отразяват събития, а само препечатват текстове 
от други медии или прессъобщения. Несигурността, демотивацията и 
нестабилността в професията се превръщат в част от всекидневието.

Професионалните организации. Синдикалните и професио-
налните сдружения на журналистите губят мощта си (вж. напр. Уивър 
и др. 2007). Дерегулацията на медийния пазар спомага за обезсилва-
не на синдикати и професионални организации. Комерсиалните ме-
дии акцентират върху отношенията си с индивида, а не с групата или 
общността и така по-лесно манипулират работата на журналистите. 
Лоялност към новинарската организация е по-силна, отколкото към 
професионалните стандарти. Журналистите се идентифицират не с 
професията, а като индивиди, зад които стои марката, институцията. 
Индивидуалните отношения с медията са по-значими от колективните 
обвързаности. Последиците имат изключително негативни измерения, 
защото журналистите не могат да контролират работата си като про-
фесионална общност. Санкциите преминават изключително в разпо-
реждането на медийните институции. Например етичните кодекси са 
институционален, а не гилдиен акт. Самата гилдия не разполага със 
собствени правила. Журналистите по никакъв начин, освен спорадич-
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но, не санкционират като съсловие неправомерни журналистически 
действия като нарушаване на етични норми от колеги, нерегламенти-
рано журналистическо поведение и пр.

Отношения с аматьорите. До появата на интернет и уеб прос-
транството журналистиката е монополист на възможностите за меди-
иране на знание. Новите медии поставят журналистите в остра кон-
курентна среда, където всеки член на аудиторията има потенциала да 
медиира познание. В това съревнование силата на журналистическата 
практика е да филтрира новините и да определя какво е новина. Освен 
това журналистиката е фактологична, а алтернативните журналисти не 
произвеждат новини. Те разпространяват мнения. Основната разлика 
между журналисти и квазижурналисти е разграничаването между факт 
и мнение. Вместо да заложи на професионалните си предимства нови-
нарският бизнес започва да имитира аматьорския. Интерпретативната 
журналистика нараства неимоверно много, обективността отстъпва, 
като се прибавят практиката за непроверяване на фактите и прилага-
нето на принципа публиката да определя съдържанието разделение-
то между журналисти и нежурналисти почти изчезва. Друга грешка, 
която допускат професионалистите, е категоричният отказ да приоб-
щят аудиторията към журналистическия процес. Имитацията на съв-
местна работа по-скоро е белег за депрофесионализация, отколкото за 
разширяване на журналистическото поле. Алтернативните журнали-
сти използват като диференциращ маркер именно различието с тра-
диционната журналистика, което означава, че не желаят да оперират в 
една сфера с нея. А новинарството, от своя страна, или ги присвоява и 
подчинява на целите си, или тотално се отказва да ги приеме като нов 
играч в продуцирането на публично знание.

Технологичните промени налагат изисквания за нови умения и 
извършването на работа, която по-рано се поема от техническите лица. 
Разделението на труда отпада. Журналистът овладява всички мобил-
ни устройства за комуникация, запознава се детайлно и работи с раз-
лични платформи. Офлайн и онлайн задачите вървят ръка за ръка. В 
ежедневните операции използването на различен софтуер, програми 
за обработка на фотоси, звук, редактиране, видео, монтаж, мейл и пр. 
става задължително. Всеки журналист е едновременно фотограф, опе-
ратор, монтажист и  т. н. Новинарите пишат едновременно дългата и 
кратката версия на историята, за да може тя да бъде разпространена в 
ефир, поместена на уебстраницата или в полето на печатното издание. 
Всички тези допълнителни дейности се изучават в движение, без спе-
циална подготовка и се стига до непрекъснат стрес и множество греш-
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ки, до стандартизация на публикациите, за да бъдат пригодни за всяка 
една платформа и за да отговарят на динамиката на информационния 
поток. Множеството умения са насочени към резултатност, а не към 
качествено отразяване (вж. напр. Дюз 2007).

Обем и скорост. Процесът по селектирането, подготовката и пуб-
ликуването на новини е по-бърз и включва обработката на неимоверно 
количество информация. Новините се публикуват незабавно, без раз-
следване, без проверка, без редактиране. Новинарите оперират от бю-
рото си, с много голям размер от данни, който идва основно с имейла и 
през интернет, а негов източник са агенции и други медии. Предпочита 
се екипният принцип, индивидуализирането на работата става все по-
сложно, а планирането  – все по-задължително, което означава, че в 
новинарския бюлетин ще влизат предвидими и предварително набеля-
зани в календара на студиото събития, т. е. неимоверно се увеличава за-
висимостта от официалните източници на информация. Онлайн фор-
матите предлагат много възможности за креативност, но технологиите 
диктуват как да се напише историята. Всеки елемент от структурата на 
новинарския текст е подложен на стандартизация. Използват се гото-
ви матрици, които да удовлетворяват различните версии на издание-
то, напр. печатна, мобилна, онлайн. Оттук започват да се изчисляват 
брой думи, знаци, синхронизиране на различни типове тест – езиков, 
неезиков и пр. Разбира се цялата процедура рефлектира и то в нега-
тивен план върху съдържанието на продукта и върху смисъла, който 
разпространява.

Промяна в модела на публикуване. В онлайн медиите се фавори-
зира продуциране на материали по собствена медийна логика, в чиято 
йерархизация най-важната ценност е времето, а най-добрите новини 
са случващите се в момента – катастрофи, спортни събития, природ-
ни бедствия, престъпления. Публиката е стръв за рекламистите, затова 
привилегия имат темите, които предполагат дебат. Те провокират при-
съствието на аудиторията в пространството на изданието и полезре-
нието на рекламодателите. Така обаче кръгът от дискутирани пробле-
ми се ограничава, тъй като журналистите предлагат на потребителите 
онова, което ще ги ентусиазира да коментират. На пръв поглед интер-
нет медиите толерират интерактивност, но фактически става дума за 
фалшива интеракция с аудиторията, насочена основно към привли-
чане на реклама, а не към същностен разговор с хората. Посочените 
уеб закономерности се налагат и в офлайн медиите. Последиците от 
наложените от новите технологии тенденции засягат най-вече отноше-
нието към фактите  – липсва проверка. Точността става отговорност 
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на източника и на публиката; лъжата, спекулациите, мненията заемат 
мястото на факта. Изчезват дълбочината на съдържанието, анализът. 
Мрежата предлага възможност да се следят предпочитанията на ау-
диторията, но така се въздейства върху селекцията на новините и се 
стига до изкривяване на информирането. Социалните медии заместват 
изследванията на аудиторията. Те се превръщат в извор за разчитане 
на настроенията и вълненията ѝ, което е твърде подвеждащо, но пък е 
евтино (Нигрен, Ейпълбърг 2013). 

Всички посочени промени рефлектират върху професионалната 
идеология, върху идентификацията на професията и упражняващите я 
професионалисти, върху основните функции на журналистиката. 

Основни функции на журналистиката и 
депрофесионализация

Всяка професия, за да бъде санкционирана като социално прес-
тижна, реализира поредица от значими за общността функции. Те 
оформят облика ѝ и я разграничават от други подобни конструкти. 
Значимите роли, заради които съществува професията журналистика, 
са социализиращата, когнитивната, икономическата. 

Социализиращата или интегриращата роля на журналистика-
та, осъществявана чрез журналистическите продукти губи силата си 
особено в новото столетие. Журналистиката вече не е онзи конститу-
иращ механизъм на обществото, призван да поддържа неговата кохе-
рентност чрез транслирането на общи ценности, нагласи, културни 
феномени, традиция, история. Имиграцията, мобилността, глобализа-
цията до голяма степен допринасят за несигурността на хората в еже-
дневието, за разкъсване на традиционни общностни формации и сег-
ментиране на все по-малки групи по интереси, които стават устойчиво 
явление с появата на възможностите, предоставени от уеб простран-
ството. Хората започват да изграждат виртуални общности по инте-
реси, които поотделно конструират свои автономни светове; оттеглят 
се в хипериндивидулни информационни места – MySpace, Second Life, 
Facebook и пр. (Дюз 2005). Съвременното общество вече не е стабилно 
и кохезивно. Фрагментацията на социума води до мозайка от различни 
по размер, препокриващи се и свързани публични сфери (Кийн 1995), а 
единната публична сфера, осигурявана през модерността от масовите 
медии изчезва. Така функцията на журналистиката като фактор за оси-
гуряване и поддържане на кохерентността на обществото през времето 
и пространството силно се разклаща. 
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Икономическата функция се свързва с постигането на печалба. 
Медиите като бизнес организации насочват операциите си към реали-
зирането на приходи. Обществената отговорност на журналистиката, 
обаче, не предполага икономическа мотивация или поне не я фавори-
зира. В тази връзка Г. Нигрен заключава, че службата в името на нуж-
дите на обществото се заменя от служба в интерес на печалбата, а от-
там упадъкът на журналистиката не е далече и започва да се мержелее 
депрофесионализацията (Нигрен 2011, Носик 2009 и др.). Все по-често 
новинарските продукти се маркират с признака пазарност, отколкото 
с интересите на обществото. Все по-често професията започва да ра-
боти за собствените си цели, а професионалистите – за собствения си 
маркетинг вместо за благополучието на обществото. 

Двете функции, обаче, успяват да задържат, макар и на ръба, 
журналистиката до социалната ѝ служба, т. е. удържането ѝ като про-
фесия. И този акт е възможен благодарение на дуалните процеси, кои-
то се наблюдават в обществото и оттам и в медиите (ван Дайк 2006). 
Множество теоретици на постмодернизма отбелязват бинарните про-
цеси, протичащи в социума (Джиданс 1991, Кастелс 1996, Фетарстоун 
и др. 1995 и пр.). Модерното общество се люшка между хомогенност и 
хетерогенност, единение и фрагментация, интеграция и диференциац-
ия, социализация и индивидуализация. Мейровиц и Магуайър твър-
дят, че днешните тенденции показват интеграция на всички групи в 
релативно обща сфера на живеене с ново признаване на специалните 
нужди и особености на индивидите. Индивидите преживяват повече 
различност и избор, докато традиционните групови култури се пре-
покриват, губят идентичност и се размиват една в друга (Мейровиц, 
Магуайър 1993). 

Медийната дуалност е тясно свързана със социалната. Средствата 
за масово информиране обслужват силно фрагментираната публика, 
предлагат все по-специализирана и идеологизирана информация, коя-
то е предназначена да обслужва хора с определен тип нагласи. Дори се 
говори за журналистиката като фактор, допринасящ за поляризацията 
в обществото, факт, който провокира и специални социологически из-
следвания в тази насока (вж. напр. Пю рисърч сентър 2014). Въпреки 
това медиите все още успяват да продуцират общ социален контекст, 
който насърчава определени форми на интеграция, на обвързаност. 
Телевизията най-вече, но и радиото свързват атомираните реални и 
виртуални светове на хората, като ги карат да изживяват заедно общ-
ностни емоции, напр. провокирани от спортни или културни изяви, 
предавани по електронните медии; като мобилизират аудиторията за 
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различни инициативи, напр. участие в кампании, подписки, протести 
и др.; като съумяват да поставят общ дневен ред, различен от този на 
властовите елити, напр. със социални кампании в защита на човешки 
права и пр. В този смисъл традиционните медии реализират в някаква 
степен обществената си функция. Балансът, обаче, между интеграция 
и фрагментарност идва основно от новите медии, които съчетават въз-
можности за интерперсонална и масова комуникация и това създава 
много възможности едновременно за разделяне и обединяване. 

Журналистиката в класическия ѝ вид вече не носи печалба, но 
хората имат нужда от информиране, затова медиите балансират меж-
ду икономическата и социалната си функция. Чрез редица инициати-
ви се поддържа, макар и крехко, равновесие между комерсиализация 
и социална насоченост на журналистическото съдържание. Например 
съхраняване на обществените медии, които поставят общностния 
пред икономическия мотив; опити за разделение между бизнес и жур-
налистика вътре в новинарските организации; поддържане от страна 
на комерсиалните медии на чисто публицистични предавания, на меж-
динни жанрове като инфотейнмънт, ток шоу и пр., които макар и сил-
но повлияни от пазарните сили, могат да предлагат и журналистика 
в услуга на хората. Дуалността в поведението на медиите  – да бъдат 
едновременно бизнес, т. е. да работят в интерес на клиента, и институ-
ции в служба на общността – не позволява превръщането им изцяло в 
предприемачески структури и гарантира в някаква степен запазването 
на професионалните норми и граници. В момента ситуацията в бъл-
гарските медии е типичен пример. Съвместно действат и двата вида 
логика, като превесът е на страната на комодифицираната журналис-
тика, но за сметка на това т.нар. обществени медии предлагат социално 
новинарство с добро качество. 

Трябва да се отбележи, че и тук равновесието между социална от-
говорност и комерсиализация се поддържа основно от новите медии, 
които участват активно в процеса по отграничаване на журналистика-
та от финансовите мероприятия на редакциите, предоставяйки прос-
транство за алтернативни журналистически актове. Множество нови 
форми на журналистика поставят справедливостта и истината пред 
печалбата, напр. уебсайтове от типа на Уикилийкс, сайтове за разслед-
ваща журналистика, тип Биволъ, или за изявите на гражданското об-
щество, напр. Протестна мрежа, която се представя като постоянно 
действащ инструмент за съгласувано  гражданско участие и контрол, 
готов да се противопостави на всяко управление, което подкрепя оли-
гархични структури, корпоративни интереси и действа против цен-
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ностите на свободата, демокрацията и гражданското общество1. 
Ангажираността на журналистите от подобни алтернативни медии със 
съхраняването и развитието на социума позволява журналистиката да 
се мисли като професия.

Заплахата за депрофесионализация идва най-вече от подкопа-
ването на една от основните роли на журналистиката – когнитивната. 
Според В. Донсбах можем да мислим за журналистиката като новата 
професия на знанието в съвремието. В социологически смисъл знание-
то е базата за функциониране на обществото, защото споделеното 
знание е база за комуникация и общи действия… Журналистиката за-
мества другите сфери на знанието – църквата, библиотеката, учили-
щето… Журналистиката свързва актуалната информация с другите 
сфери на знание… Валидно и споделено знание, което да свързва всички 
тези общности, може да се случи само ако има определена гилдия, коя-
то да го разпространява и коя е тя, ако не журналистиката (Донсбах 
2010 38 – 49). За С. Хярвард в ранните общества църквата, семейството 
и училището са най-важните разпространители на информация, тра-
диции и морал. В днешно време медиите като най-значимия разказвач 
на истории поемат тази функция (Хярвард 2008: 7). 

Както беше коментирано по-горе в текста дуалността на про-
тичащите процеси в отношенията между професията и обществото 
създава условия за удържане на професията в санкционираните от 
социума рамки. И докато другите две функции могат да поддържат 
професионалния модел чрез действащите едновременно интеграция 
и дезинтеграция, икономическа и социална логика и така да съхраня-
ват установените представи за професията като социален феномен, 
то абдикирането от предназначението на журналистите да произвеж-
дат и репродуцират знание в интерес на обществото създава огромни 
препятствия пред съществуването на професията въобще или поне 
за практикуването ѝ в същия вид. При все че и другите две основни 
функции са зависими в много голяма степен от разпространяваното 
знание. Журналистиката е натоварена да служи на хората да уреждат, 
организират и контролират живота си чрез знанието, което тя им пре-
доставя. За целта е необходимо то да притежава определени качества – 
да бъде истинно, да носи нужната информация, да не дезинформира. 
Епистемологическите рамки, в които се разполага журналистиката, са 
съсредоточени по оста обективност – субективност. Проблемът с поз-
навателната функция фактически е свързан с липсата на възможност 

1 Вж. http://www.protestnamreja.bg/
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двата опозитивни члена (в случая обективност – субективност) да се 
допълват и взаимно да се компенсират, както протичат процесите при 
останалите две функции. Взаимното съществуване на безпристрастни 
журналистически текстове и лично мнение, изразявано в коментарни 
и анализационни материали е останало в миналото на професията. 
Обективното знание, предлагано от медиите, в по-голямата си част е 
идеологическо знание. Изследванията на произхода на новините по-
сочват, че те идват основно от ПР отделите на различни елитни ин-
ституции (вж. Шадсън 1990, Сигъл 1973, Лоу 2005). Прессъобщения, 
пресконференции, псевдосъбития ежедневно ангажират вниманието 
на журналистите и запълват пространството на медиите. Именно към 
тях се прилагат най-чинно обективните техники – формулата с петте 
въпроса, обърнатата пирамида, отделяне на факт от мнение, свръхточ-
но цитиране, балансиране на източниците и т. н. Така откровено идео-
логически събития се опаковат в обективна журналистика и въвеждат 
в заблуждение аудиторията. Обективността и истината, не могат да се 
балансират с идеологически съобщения от този тип и така журналис-
тиката да компенсира социалната си отговорност в случаите, в които 
престава да изпълнява когнитивната си функция в рамките, очаквани 
от гражданството. А именно да предлага достоверна информация 

В постмодерната ситуация отстъплението от ролята на най-зна-
чимия разказвач на истории върви в редица аспекти. Професията жур-
налистика се посвещава на обективността, защото тя стои в основата 
на стремежа към знание и истина и концентрира в себе си идеята за 
журналистиката, която има задължението обществото да се снабдя-
ва с истинна, безпристрастна информация (Елиът1978: 190). Именно 
обективното отразяване изчезва от новините или придобива уродли-
ви форми от типа той каза/тя каза в съвременната журналистика. 
Журналистите правят опити да заместят категорията обективност с 
прозрачност, неутралност, баланс и др. Характеристиките, които ид-
ват да я заменят, не могат да компенсират липсата ѝ, защото това са 
елементи на самата категория обективност и подмяната на цялото с 
неговата част не е алтернатива на липсата на обективност, а имитация 
на обективност. На обективността се противопоставя имитацията ѝ, 
което е подмяна на знанието. Журналистът може да бъде неутрален, 
когато съобщава нечия лъжа, но не означава, че е обективен, защото 
обективността се прицелва в истината. Именно в такава светлина со-
циумът санкционира професионализма – журналистът се нагърбва да 
разкрива истината, като пренася обективна информация за същност-
ните събития и истории. 
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Препятствия пред осигуряването на публиката с необходимото ѝ 
знание поставя и интерпретативната журналистика, окупираща все 
по-голям дял от новинарския поток. Тя е журналистика на мненията, 
на субективната преценка, факт, който не я лишава от функцията ѝ на 
носител на знание и опит, но пък я прави силно подвластна на идеоло-
гизиращи процедури. Обяснителното новинарство тръгва от идеята, 
че няма абсолютна истина и журналистите създават своя собствена 
реалност, новините са репрезентации на света, а всички репрезента-
ции са селективни и изискват интерпретация (Шадсън 2003). Истината 
не може да се отдели от контекста и човешката субективност и е не-
възможно да се създават свободни от оценка материали. Истината се 
появява в комбинирането на или конкуренцията между потенциално 
неопределен брой от субективни изказвания. Оттук знанието е при-
страстно и съответно ненадеждно, манипулативно и обслужва опреде-
лени индивиди или групи, но не и обществото.

Журналистиката не допуска в собственото си поле алтернативен 
тип знание, продуцирано от гражданската журналистика, журналис-
тиката на съпротивителни движения, на фенове, на блогъри и пр. На 
публиката се отказва пълноценно участие в журналистическия процес. 
Медиите имитират съучастие на аудиторията в новинарския текст, за-
щото то може да бъде маркетизирано. Вместо да отвори границите и 
да се демократизира, журналистиката имитира съпродуцентска пози-
ция с гражданите, като по този начин увеличава рейтинг и рекламо-
датели. Причината за подобно поведение се формулира от К. Атън и 
Дж. Хамилтън, според които алтернативната журналистика е голямо 
предизвикателство към епистемологията на журналистиката в масови-
те медии, защото журналистика, основаваща се на културен капитал 
вместо на финансов, ще доведе до различни форми на знание, което 
може да предизвика начините, по които традиционната журналисти-
ка структурира нашия поглед към света (Атън, Хамилтън 2008: 127). 
От друга страна, журналистиката поглъща и присвоява моделите на 
осведомяване, присъщи на алтернативната журналистика, но само ко-
гато са атрактивни за рекламодателите. Новопоявилите се медии пред-
лагат богат арсенал от идеи за практикуване на нетрадиционна журна-
листика. Те се основават основно на субективизъм при поднасяне на 
новините, редовна практика е фактите да не се проверяват, предпочита 
се идеологическото пред обективното съдържание и пр. – обстоятел-
ство, допълнително проблематизиращо познанието, разпръсквано от 
журналистите. Но този тип правене на новини печели вниманието на 
аудиторията и медийните институции не се притесняват да копират 
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новите модели, независимо от драстичния им разрив с представата за 
професията.

Посредническата функция на новинарството също се проблема-
тизира. С появата на интернет е налице възможност за пряка връзка 
между аудиторията и източниците на новини, които използват уебстра-
ниците си за разпространяване на информация и не е задължително да 
търсят традиционните медии като медиатор. Освен това все по-голямо 
количество съдържание се продуцира не от самите журналисти, а от 
външни източници – властимащите, пиар екипи, публика. Знанието, 
придобито по този начин, е контролирано и смисълът, носен от посла-
нията е манипулиран. Появяват се все повече канали и източници за 
продуциране и пренасяне на познание. Всеки с достъп до интернет има 
шанса да се добере до огромна по обем и разнообразна по съдържание 
информация, която не е дело на новинарските работници. 

Едно от най-уязвимите места на журналистическата професия 
е свързано с липсата на специализирано теоретично знание, с което 
журналистите да демонстрират експертност по отношение на рефе-
ренциалната си сфера. Непознаването на тематичната област, в която 
работи съответният журналист, рефлектира върху възможностите на 
журналистиката да информира пълноценно аудиторията. Източниците 
на новини винаги могат да злоупотребят с незнанието на новинарите. 
Колкото по-висока е некомпетентността на новинаря, толкова по-зави-
сим е той от източника си и толкова по-често ще облъчва аудиторията с 
предубедени съобщения. Оттук нараства недоверието към професията 
и питането, доколко тя може да отговори адекватно на потребностите 
на обществото, доколко е оправдано съществуването ѝ, е твърде акту-
ално. Непознаването на спецификата на ресора в комбинация с липса-
та и на други основни компетенции допринасят в най-голяма степен 
за девалвацията на професията и я приближават към депрофесиона-
лизацията. Незнанието заличава границата между професионалисти 
и аматьори, между журналистите и аудиторията, която ги е натовари-
ла да знаят повече от нея, за да могат компетентно да я осведомяват. 
Незнанието дава възможност на други близки професии да отнемат 
от територията на професията и размиват очертанията ѝ. Незнанието 
отнема автономността, която е задължителна за реализацията на об-
ществените функции на журналистиката. Докато по-напред изброени-
те проблеми с реализацията на когнитивната функция са зависими ос-
новно от външни за професията фактори – медийния бизнес, държава, 
различни политически, икономически и социални институции, то не-
достатъчната подготвеност на новинарите е въпрос на лична ангажи-
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раност на професионалиста. Например в проучване на Асоциацията на 
европейските журналисти за свободата на словото самите журналисти 
оценяват негативно компетентността на колегите си2:

(1)  В бранша работят ниско образовани, често пъти и необразо-
вани политически или икономически обвързани колеги, които 
от години обслужват различни интереси срещи крупни възна-
граждения, но които заради ниската информираност на об-
ществото, оказват своето влияние и сериозно променят на-
гласите на общественото мнение в една или друга полза. 

(2)  Често един човек следи множество различни области и дори 
да иска, не може да навлезе сериозно в никоя. От друга стра-
на вече се счита за излишно да четеш нормативната база 
за сферата, която следиш, да се срещаш с хора извън угово-
рени събития и при писане на материал пръв рефлекс да бъде 
търсенето на всички засегнати страни. Изключително огра-
ничено е ползването на неща като Търговския регистър, им-
отния регистър, търсенето на странично експертно мнение, 
преглеждането на финансови отчети, собственици и връзки 
между различни фирми. А основен проблем на почти всички 
журналисти е липсата на комуникация, липсата на връзка с 
хора извън официалните събития и контакти. Малко са вече 
медиите, които публикуват репортажи, в които наистина 
се отразяват проблеми и има коментари на обикновени хора, 
без да са нагласени и съобразени с някакви интереси.

3)  Прозрачност на собствеността и повишаване на нивото на 
самите журналисти, голяма част от които са неграмотни. 
Единствената препоръка е разрушаване на монопола и пълно 
прекратяване на субсидирането на медии с европейски или дър-
жавни средства. 

По-нататък в текста ще коментирам конкретни прояви на журна-
листическа некомпетентност, които илюстрират типично поведение в 
българските новинарски институции.

В. Донсбах обособява следните пет основни компетенции, необ-
ходими на журналистите да вършат качествено занаята си (Донсбах 

2 Проучване на „Асоциацията на европейските журналисти  – България“ за 
свободата на словото (10 май – 10 юни 2013  г.).  – http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.
php?post=2662&c=79
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2010: 38 – 45). Могат да се посочат конкретни примери за дефектност 
при коя да е от тях и случаите не са единични, по-скоро се превръщат 
в практика. 

Общата компетентност. Журналистите трябва да притежават 
чувствителност за актуалност и значимост на събитията, както и ана-
литично мислене. Интелектуалната перспектива е важен компонент, за 
да се прецени новинарската стойност на събития и проблеми, за да се 
поставят в подходящ контекст (Донсбах 2010: 44). 

Общата компетентност създава възможности за разширяване 
на фокуса към събитията, за намиране на връзки и тенденции, за оп-
тимизиране на разбирането от стана на аудиторията; минимализира 
грешни аналогии, изводи, заключения; мултиплицира потенциалните 
четения на даден проблем и т. н. В такъв аспект журналистите са много 
по-полезни на аудиторията си, защото ще са в състояние да представят 
нещата в тяхната дълбочина, а не на повърхността. Следните три при-
мера са демонстрация на горните твърдения: 

Президентът Георги Първанов нарече игра с огъня днешни-
те сблъсъци пред джамията в София, предаде БНР. Първанов ко-
ментира, че според него Волен Сидеров и „Атака“ се опитват да 
взривят етническия мир в страната и да провокират изборите, 
за да запазят подкрепата си от 1 %. <…> Давам това интер-
вю в центъра на Кърджали, тук всичко е спокойно, но в центъра 
на София се създава провокация, каквато не е позната, аз го 
казвам като историк, за цялата ни нова история. Никой не 
знае докъде могат да стигнат такива хора и такива „лидери“. 
Любимата фраза на Гьобелс беше колко красиво е да мразиш….3.

Журналистът, интервюиращ президента, пропуска възможност-
та да обвърже ситуацията с Възродителния процес, който наистина е 
най-голямата провокация на етническо напрежение в съвременната ни 
история, реализирана от БСП, и да разкрие избирателната памет на по-
литиците.

В следния случай некомпетентността лъха от всеки ред на текста 
и създава фалшиво национално самочувствие:

3 Георги Първанов: Най-лошият сценарий за предизборната кампания, която 
ни предстои, е тя да бъде етнизирана.  – http://focus-news.bg/scandal/0000/00/00/3460/, 
22 Май 2011
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България е на 14-о място с 93 % в класацията за коефици-
ент на интелигентност. Подредбата е съставена от британския 
психолог Ричард Лин и финландския политолог Тату Ванханен, 
които са изследвали резултатите от 113 страни.

<...>
България е на 14-о място по коефициент на интелигент-

ност заедно с Аржентина с 93 %, следвани от Гърция на 15-та 
позиция с 92 %. Турция има резултат от 90 % и е на 17-то място 
заедно с Албания и Босна и Херцеговина, а Сърбия е една позиция 
след тях с 89 %.

Последните места са заети от Гвинея Бисау, Хаити и 
Мозамбик, а в дъното на класацията е Екваториална Гвинея с 
59 %4.

Материалът се препечатва и от други медии (напр. БТВ, Дарикнюз 
и пр.), като никой не прави опит да провери фактите. Коефициент на 
интелигентност не се измерва в проценти. Данните са стари – от 2006 г., 
когато излиза книгата Коефициент на интелигентност и глобално не-
равенство на Ричард Лин и Тату Ванханен, остро критикувана заради 
методологията за събиране на данни. Освен това България се нарежда 
на 14 равнище, а не на 14 място. Мястото е 47 – 48.

Сутрешните блокове на телевизиите са ярък пример за дефектна 
обща компетенция, защото от водещите се очаква да са информирани 
в много голям спектър на познанието и да се подготвят много задълбо-
чено, което не се случва. Типичен пример:

А. Цолова: Прихващанията, т.нар. цесии, са невалидни… 
(при преглед на печата коментира публикацията на 24 часа 
12.03.2015 – Проф. Валери Димитров: Прихващанията в КТБ са 
невалидни, не трябва да се признават)5.

Разбира се могат да се приведат множество подобни примери, 
които варират между маловажното и същественото, но ефектът винаги 
са накърненото доверие имиджа на медията и на професията. 

Тематичната компетентност настоява новинарите да притежават 
познание и експертиза за темите на съответната социална сфера, която 

4 България е 14-а по коефициент на интелигентност.  – БГНЕС, 10.01.2014. 
http://news.bgnes.com/view/1135673

5 Здравей, България, 13.03.2015
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обслужват, за да могат да поставят правилните въпрос на източниците 
си и да получат удовлетворителни за аудиторията отговори (Донсбах 
2010: 44). 

Журналистиката не се основава на самостоятелно, независимо 
знание. Журналистите знаят много по-малко от информаторите си. Не 
могат да проверят данните, които получават, например когато вземат 
интервю. Оттук произтичат множество затруднения с пълноценното 
осведомяване на публиката. Дефицитът на знание по темата на разго-
вора дава предимство на източника и ако неговата цел е скриване на 
информация, то тя може да се реализира безпрепятствено. Следващите 
примери демонстрират неосведоменост в съответната област на зна-
нието от страна на журналистите.

И. Беновска радио К2 разговаря с министъра на финансите 
В. Горанов за външния дълг:

Водещ: Това някакъв фючърсен договор ли е също?
Владислав Горанов: Нищо фючърсно няма. Фючърсните 

сделки имат друг характер. Това е договор, многогодишен за по-
среднически услуги6.

* * *

В новините на БТВ се съобщава следното: Той (А. Милер – 
б. м.) посочи, че сумата отговаря на занижението в цената на 
природния газ през последните четири години. То бе предвиде-
но от сключените през 2010  г. споразумения в Харков, с които 
бе продължено използването до 2017 г. на базата в Севастопол, 
Крим, от руския Черноморски флот7. 

(Според Харковските споразумения между Д. Медведев и В. 
Янукович договорът за базата в Севастопол бе преподписан за 
още 25 години, които започват да текат след приключването 
на предходния период, който е до 2017  г., т. е. използването на 
Севастопол се удължава до 2042.)

Множество журналисти се отнасят с пренебрежение към анга-
жимента си да бъдат задълбочено подготвени по темите на ресора, в 
който работят. Множество работодатели въобще не се интересуват от 

6 К2, На шестия ден, 28.02.2015
7 http://m.btvnovinite.bg/article/svetut/rusiya-chaka-11-4-mlrd-ot-ukraina-zaradi-

flotski-bazi-i-gaz.html, 05/04/2014
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знанията на новинарите, защото атрактивността, а не познанието се 
поставят на първо място, затова се наемат неподготвени журналисти и 
не се инвестира в по-нататъшното им обучение. Множество медии не 
изискват от журналистите си някаква специализация, а им възлагат за-
дачи от различни области на познанието, което е остро предизвикател-
ство към компетентността на новинарите. Бързината на публикуване, 
огромното количество новини също са фактор за допускане на грешки. 
Чарли Бекет, директор на мозъчния тръст за журналистика и общество 
Полис в Департамента по медии и комуникация на Лондонското учили-
ще по икономика, казва: За хората, които искат да станат журнали-
сти, препоръчвам да усвоят някаква наука – математика, счетовод-
ство, език; научете нещо наистина добре. В света на комплексната 
информация един от проблемите на журналистите е този, че не сме 
достатъчно образовани... пазарът изисква журналистите да станат 
по-специализирани, по-знаещи (Веко 2009 – 2010).

Тематичната некомпетентност в най-висока степен допринася за 
девалвацията на професията. Преднамерено идеологизираната инфор-
мация и незнанието са от един порядък – и в двата случая професиона-
листите не могат да изпълнят ангажимента си към обществото.

Процесуалната компетентност включва знание за комуникатив-
ния процес – от факторите, които определят решенията на журнали-
ста, до евентуалните ефекти върху аудиторията (Донсбах 2010: 45). 

Журналистите трябва да могат да планират процеса на проду-
цирането на своя материал; да познават начините на протичане на ко-
муникацията с източниците и с аудиторията; да са наясно с типовете 
адресати, типовете източници; да познават набора от жанрови модели 
и текстове, които по най-адекватен начин биха изразили вложения от 
тях смисъл; да познават възможностите на медията за пренасяне на оп-
ределени значения; да имат изградени модели, по които да включват 
публиката в журналистическия процес и т. н. и т. н. Многоаспектността 
на този тип компетентност не може да бъде обхваната тук, но ще посо-
ча някои случаи, които засвидетелстват непрофесионалното отноше-
ние към аудиторията и източниците на новини: 

В едночасовата изява на директора на националното радио 
Р. Янкулов, наречена „Часът на директора“, се обажда слушател: 
Г-н Янкулов, много ми е мъчно за БНР. Директорът го прекъсва с 
репликата: Ама вие плачете ли, плачете ли?

* * *
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Водещ: Още малко по техните аргументи, те разпростра-
ниха мотивите за вота си, основният аргумент е, че изобщо 
липсват функции на това министерство …

Зинаида Златанова: Ами, вижте, аз сега не искам, ако ис-
кате да отворим устройствения правилник на министерството 
и да го четем постановлението, защото аз не го знам наизуст, в 
момента не е пред мене. Давайте да го отваряме и да четем, за-
щото ме питате конкретни неща. Давайте, отворете устрой-
ствения правилник. Има конкретни функции.

<...>

Водещ: Ами аз ще го потърся.
З.З.: Да.

<...>

Водещ: Аз изпълних задачата, която ми възложихте, на-
мерих проекта за устройствен правилник, поне това успявам 
да намеря. Осем точки са, последната от които е „и други“. Не 
знам в проекта са останали: Провежда държавната политика 
за устройствено планиране на територията и инвестицион-
ното проектиране, съвместно с министъра на регионално-
то развитие. Провежда държавната политика в областта 
на строителния контрол. Държавната жилищна политика. 
Ръководство и контрол във връзка с кадастъра, геодезията, 
картографията. Упражнява правата на държавата с държав-
но участие в капитала, в областта на неговата компетент-
ност, т. е. ще има и търговци…8.

* * *

И. Гарелов: Преди да започнем с актуалните политически 
въпроси, да ви попитам нещо, което тази сутрин чух-недочух. 
Композиторът Хайгашот Агасян се оплаква, че вие сте го нещо 
нападали или какво точно не разбрах, навремето като зам.-ми-
нистър? Аз трудно мога да си представя, че това е вярно.

Пламен Орешарски: Чух, че е имало такива реплики. Не 
го познавам, не съм го срещал никога и не знам какво точно има 
предвид9.

8 Дарик, Седмицата, 21.09.2013
9 ТВ7, Оригиналът, 12 Януари 2014
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В предаването Събуди се по Нова телевизия се анонсира следната 
тема: Между сините трусове и реформите в здравеопазването10. Ако 
зрителите на шоуто са се надявали да чуят новости за здравната ре-
форма, са били изненадани, защото водещата дори не се сеща да по-
пита за здравеопазване. Разговорът с д-р Петър Москов, министър на 
здравеопазването, е посветен предимно на скандалите около и вътре в 
Реформаторския блок и коалиционното правителство. 

Журналистическите умения – фокусът е върху познаване и из-
ползване на техническата и технологичната база, на рутинни журна-
листически дейности, за да се предава съобщението, които са отра-
ботени в процеса на журналистическата практика (Донсбах 2010: 45). 
Предаването Господари на ефира предлага огромно количество жур-
налистически неблагополучия, произтичащи от работата с камерата, 
микрофона, с аудиторията и пр. В уеб пространството се налага овла-
дяване на механизмите за правене на онлайн журналистика, но масово 
се следват принципите на пресата, а не спецификата на дигиталната 
платформа. Проблемът тук идва от факта, че журналистът трябва да 
е многофункционален – да овладява инструментариума на всяка една 
медийна платформа и освен това да умее да съчетава специфичните 
за различните медии техники, за да конструира завършен новинарски 
продукт, което неминуемо води до грешки или недобро качество. 

Професионалните ценности изискват от журналистите да са на-
ясно с основната си ролята в обществото и да имат ясно дефинирани 
норми, които да ръководят професионалното им поведение (Донсбах 
2010: 45). Спазването на тези стандарти гарантира респект пред профе-
сията, печели доверие, не позволява девалвиране на професионалната 
идеология, съсредоточаваща социалната санкция за присъствието на 
журналистиката в общностния живот. Ще илюстрирам несъобразява-
нето с изискването за съблюдаването на професионалните ценности в 
процеса на журналистическата рутина с два примера. 

Филмът на Елена Йончева Маските на Майдана разказва за ро-
лята на организацията Десен сектор в събитията на Евромайдана в 
Украйна. Наред с представителите на Десен сектор журналистката дава 
думата и на двама политически коментатори: Дмитрий Джангиров, по-
литически консултант, и Дмитрий Галкин, журналист. На аудиторията, 
която съвсем не е запозната с украинската реалност, и е спестена ин-
формацията, че Дмитрий Джангиров е известен с активната си прору-

10 Нова телевизия, Събуди се, 30.11.2014
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ска позиция11, а политическият журналист Д. Галкин е руски политолог, 
член на Ляв фронт и на Асоциацията на марксистките организации12, 
факт, който автоматично създава проблем с баланса на източниците. 

Компромис или по-скоро абсолютно пренебрегване на професио-
налните норми се твори със съполагането на следните две твърдения. 
Първото, че снайперистите, стреляли по участниците в Майдана, носят 
жълти ленти на ръката си. Второто: Успяхме да установим коя групи-
ровка носи жълти ленти – Десен сектор. Открито се внушава на зрите-
ля, че снайперистите, които стрелят по участниците в Евромайдана, са 
представители на Десен сектор. Досега никоя институция – междуна-
родна или вътрешна за Украйна – не е дала категоричен отговор, кои са 
снайперистите, разстрелвали на площада. Но това, което категорично 
следва като извод от работата на Е. Йончева, е нарушаването на жур-
налистическите ценности за обективност, етичност, отговорност пред 
аудиторията.

Друг фрапиращ случай на журналистически непрофесионализъм 
е демонстриран в предаването Жега13 от 8.03.2015 по ТV7, посветено на 
убийството на Вероника от Илиян Здравков. И водещият, и репортерът 
игнорират всякакви правила за нормална журналистическа етика. Ето 
техните изказвания. М. Георгиев, репортер: Тове е гара Г. Оряховица. 
Криминогенна обстановка… Ей сега ще ви ги покажа. Е, вижте ги. 
Ей сега ще ви ги покажа. (В кадър се появяват три ромски деца, кои-
то се разхождат и наблюдават журналистите.) Е такава е ситуация-
та. Криминогенна. (Камерата отново се фокусира върху децата.) И се  
разбягаха.

Любомир Огнянов, водещ на предаването: Докога ние като об-
щество ще търпим разни изроди да се разхождат между нас? Чии пра-
ва са по-важни? На мен лично ми омръзна либералния хленч на юр-
исти, които смятат слагането на белезници на престъпниците в 
съдебната зала за нарушаване на човешките права? Сега го кажете 
на родителите на Вероника. Следва разказ за мъж, който зад решетки-
те е малтретиран и изнасилван от затворници, и продължава: Когато 
Темида е прекалено сляпа, идва време за неписания код на бандитите. 
Пожелавам приятно прекарване на Илиян Здравков зад решетките. 
Дано получи същото топло посрещане.

11 Вж. напр. http://dusia.telekritika.ua/%D0%9F% B0%D1%8F/13667/Dzhangirov_- 
_opponentam___Kanal_ia_ne_zakroju_i_sam_veshatsia_ne_sobirajus__

12 Вж. напр. http://www.kasparov.ru/author.php?id=4987104D6EF13
13 Жега 8.03.2015 ТV7
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Независимо по какъв начин ще се компрометира когнитивната 
функция на журналистиката – чрез комерсиализация, чрез идеологи-
зация на съдържанието или като липсват или се пренебрегват необ-
ходимите за управление на знанието компетенции, ефектът е един и 
същ  – ощетяване на аудиторията и като гражданско общество, а и в 
чисто прагматичен аспект.

На процесите, които протичат в журналистиката, може да се гле-
да, като на депрофесионализация, чиито признаци определено са нали-
це особено с подценяването на журналистическата компетентност. Но 
в същото време се разкриват и възможности за разширяване на журна-
листическото поле, за демократизация на журналистиката – с алтерна-
тивните форми на новинарство, които включват непрофесионалисти-
те и отправят предизвикателства към традиционната журналистика, 
които са необходимата конкуренция, стимулираща журналистите от 
старите медии. Аматьорите са самостоятелни агенти за осведомява-
не, запълващи пропуснатите от журналистите ниши. Интегрирането 
на гражданите журналисти в процеса на правене на новини измества 
центъра за продуциране на информация от елитите към мрежата от 
участници в новинарския процес. Така знанието се децентрализира и 
дейерархизира и се превръща в продукт на всички участници в мрежа-
та, които ако искат да бъдат адекватно информирани, от една страна, 
ще ползват примера на журналистите и ще се учат как да правят нови-
ни, а от друга, ще ги държат отговорни за качеството на новинарски-
те публикации. Споделеният ангажимент ще поддържа равновесието 
в качеството. Подобен акт от страна на традиционната журналистика 
може да се класифицира като евентуален изход от кризата, защото той 
чертае демократизиране, а не депрофесионализиране. Т.е. чрез ефикас-
ното съпродуценство фокусът отново се премества върху обществе-
ната перспектива на новинарството, факт, който е основополагащ за 
съществуването на професията. Том Роузънстийл, директор на Проект 
за качествена журналистика, акцентира именно върху социалната от-
говорност на новинарите, като им приписва следните четири роли: га-
рант на истинността – помага на аудиторията да разбере на какво да 
има доверие; гарант на смисъла – помага на аудиторията да извлича 
значенията от ставащото в света; навигатор – помага на хората да се 
ориентират в събитията, посочва им полезните неща; лидер – помага 
на участниците да се включат в публичната дискусия така, че да извли-
чат познание (Роузънстийл 2008).
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Abstract: The paper dwells on the contemporary practice of automatic crea-
tion of news (“robot journalism”) and it raises and at the same time discusses issues 
about the essence of journalism and its future scientific understanding and practical 
development. The hypothesis put forward is that for the first time in the history of 
mankind and mass communications as a whole, the automated creation of news fos-
ters the transformation of communication through the mass media from a process of 
mass communication (traditionally presented through the paradigm one-to-many) to 
a deeply personal act of communication realized through the paradigm many-to-one.

Keywords: Automated journalism, robot journalism, algorithmic news, jour-
nalism, communication pattern many-to-one

Представете си кола, която се движи в тъмното. Изведнъж лос 
изскача на пътя. Шофьорът не реагира навреме и колата блъсва лоса 
с голяма скорост. В момента на инцидента колата, която е оборудвана 
с най-съвременни технологии, изпраща информация за сблъсъка към 
съответните власти. Данните са уловени от новинарските ботове и за 
секунда новината е написана и доставена до абонираните за услугата 
информационни сайтове. В онлайн изданието автоматизираната сис-
тема за менажиране на данни (content management system, CMS) пре-
ценява, че това е новина, която ще предизвика читателски интерес, и я 
препраща на онлайн редактора. Той я одобрява и я позиционира (на-
пример, в „Най-важните 10“), след което на секундата новината е пуб-
ликувана на най-видно място в изданието.

Този пример е даден от Christer Clerwall, един от авторите, кои-
то в последните няколко години правят опит за научно осмисляне на 
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явлението „автоматизирана журналистика“ (Clerwall 2014). Описаната 
от него случка може и да изглежда като взета от далечното бъдеще, но 
всъщност е твърде реалистична на фона на тенденциите, които наблю-
даваме. „Робо-журнализмът“ става все по-масово явление и се налага 
като бизнес практика. С това обаче се множат и въпросите: какви ще са 
последиците за журналистиката и журналистическата професия като 
цяло; как този тип автоматизирано създадено съдържание се възпри-
ема от читателите – с оглед на цялостното качество на текста и на така 
необходимото доверие в написаното? 

Без претенции за изчерпателност, настоящата статия цели да 
представи практиката и да открои тенденцията на развитие, като насо-
чи вниманието към бъдещо научно осмисляне на явлението.

1. Явлението: началото

Автоматизираното създаване на текст по предварително под-
готвени шаблони и алгоритми датира още от 90-те години на ХХ век. 
Свързва се с технологичната област на Natural Language Generation 
(NLG) – процеса на превръщане на структурираните данни в човешки 
(разбираем за човека) език. Навлизането на този тип технологии обаче 
в сферата на журналистиката е ново явление. Означава се като „авто-
матизирана журналистика“, „компютърна журналистика“ – комбина-
ция от „алгоритми, данни и знания от областта на социалните науки, 
която се използва за създаване на новини и която много редакции вече 
прилагат, а образователните институции определят като „бъдещето на 
новините“ (Anderson 2013). 

Явлението се разглежда като част от сферата на новините, пре-
доставяни от търсачките – click-stream logics (Clerwall 2014), но също и 
като цяло – на новините, предоставяни в процеса на търсене/ровене от 
потребителя в интернет, clickstream data1. Определя се като „автомати-
зирано съдържание“, „алгоритмични новини“ (Levy 2012). Все повече 
се налага и разбирането, че това е „журналистика, правена от робо-
ти“ – „robot journalism“ (van Dalen 2012).

Водещи съвременни компании, които предлагат приложения за 
„машинно създадени текстове“, са Narrative Science, Automated Insights, 
Yseop, CBS Interactive, Fantasy Journalist.

1 Clickstream  – пътят, който потребителят изминава от сайт на сайт или от 
страница на страница в рамките на отделен сайт; това е проследимото количество 
данни, представящи последователността на взаимодействия между браузъра на по-
требителя и различните интернет източници.
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В журналистическата практика явлението активно си проби-
ва път последните няколко години: „Лос Анджелис Таймс“ използва 
Quakebot, за да обработва геоложки данни, а също разчита и на робо-
ти при криминалните хроники; Форбс – при създаването на финансо-
ви новини; Yahoo – за генериране на новини в игрите Fantasy Football 
(даннните са актуални към края на февруари 2015 г.).

През юли 2014 г. най-голямата американска агенция „Асошиейтед 
прес“ започва да използва роботи при създаването на новини, свър-
зани с финансовия сектор. В края на 2014 г. от агенцията отчитат, че 
за последното тримесечие на годината роботите са написали 3000 ма-
териала, като от тях само за 120 е била необходима човешка намеса, 
основно за добавяне на нова, допълнителна информация. В плановете 
на агенцията за 2015 г. е да бъде значително увеличен делът на писаните 
от роботите новини, като се увеличат тематично и областите, които те 
да покриват (McFarland 2015). 

Процесът на автоматизирано генериране на информация е значи-
телно опростен – роботите създават текста по алгоритъм. Използвайки 
данни от различни източници, софтуерът филтрира и избира тези от 
данните, които са му необходими и които са релевантни на събитие-
то, за което ще „пише“. В случая шаблонното представяне на новината 
чрез класическите отговори на въпросите кой, какво, къде, как, кога и 
защо, прави този тип писане ясен и възможно най-лесен за автомати-
зирано производство. Въпреки това така създаденият текст се изпраща 
на отговорен редактор, който го проверява, след което с един клик го 
одобрява и публикува. Етапът с одобрението може и да се пропусне – 
на практика, след като е генериран от софтуера, текстът веднага може 
да бъде публикуван.

Масовото навлизане на роботите в нюзрумовете на големи ме-
дийни организации обаче предизвиква сериозни притеснения около 
журналистическата професията и нейното бъдеще.

2. Дебатът: роботът журналист vs. човекът журналист

Използвайки системата за автоматизирано създаване на текст, в 
ранното утро на 17 март 2014 г. „Лос Анджелис Таймс“ става първо-
то издание в света, което съобщава за земетресение. Журналистът и 
програмист Ken Schwencke дава одобрението за публикацията. Той е 
и авторът на алгоритъма, създал текста. Затова до новината стои не-
говото име, а под самата публикация е уточнението – „публикацията е 
създадена от алгоритъм“ (Schwencke 2014). В конкретния случай „Лос 
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Анджелис Таймс“ използва официални сеизмографски и геоложки дан-
ни, предоставени от държавния Геоложки институт на САЩ (United 
States Geological Survey, USGS).

Въвеждането на практиката за автоматизирано генериране на но-
вини става повод за дебати през 2014 г. заради факта, че „Лос Анджелис 
Таймс“ освобождава голяма част от журналистите си поради финан-
сови затруднения. От тук конкретната публикация за земетресението 
се превръща в повод за размисъл за същината на журналистическата 
професия. Традиционно свързвана с бързото, навременно, обективно 
и безпристрастно поднасяне на фактите, съвременната журналистика-
та се сблъсква с непреодолимо на пръв поглед предизвикателство от 
света на роботите:

– бързина: публикацията в „Лос Анджелис Таймс“ е направена 3 
минути след земетресението, време, което едва ли ще е достатъчно на 
човека журналист само да събере мислите си и подреди действията си 
(и е немислимо откъм поместване на целия журналистически процес: 
преценка на ситуацията, търсене и събиране на данни, систематизира-
не на получената информация, написване на материала и последваща 
публикация).

– точност и фактологичост: „публикацията е направена от ал-
горитъм“ („авторският“ подпис, който съпътства всяка една новина, 
подготвена от журналиста робот) се основава на сигурни източници с 
безспорно качество и достоверност на информацията: сеизмографски 
данни, геопозициониране и др. – данни, за чието разчитане и обработ-
ка традиционно е нужен експерт (в случая от съответен сеизмологичен 
център); 

– безпристрастност и обективност: публикацията е възможно 
най-безпристрастната и обективна, тъй като човешкият фактор на-
пълно отсъства (етапът с одобрението на публикацията може да се из-
ключи и на практика целият процес на създаване на новините да бъде 
автоматизиран). 

Известно е, че от това как ще бъде възприето едно медийно съ-
държание зависи и степента на доверие, което ще получи от реципи-
ента. Различни медийни изследвания традиционно поставят акцент 
върху доверието в източника на информацията, доверието в медията 
(медиума, средството за комуникация), доверието в самото медийно 
съдържание (доверие на базата на иманентно заложените в самото съ-
държание характеристики и това как реципиентът въз основа на своя 
опит ги възприема). 
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От тази гледна точка въпросът с качеството на публикациите и 
доверието в написаното също изглежда решен в полза на роботите. 
Проучване, проведено през 2014 г., показва, че софтуерно генерирано-
то съдържание не може да бъде различено от журналистически под-
готвеното. И въпреки че софтуерно генерираното съдържание е въз-
прието от потребителите като по-описателно и скучно, то е оценено 
като изключително обективно представящо фактите и заслужаващо 
повече доверие в сравнение с журналистически подготвеното (Clerwall 
2014; Van der Kaa, Krahmer 2014). Вероятно за тази констатация дял 
имат и източниците на информация – роботите работят с бази данни с 
висока степен на достоверност и сигурност. На практика, след въвеж-
дането на роботи през лятото на 2014 г. Асошиейтед прес отчитат мно-
го по-малко грешки в публикациите, като същевременно значително 
е увеличено количеството на изготвяните материали (Madigan White 
2015). Нещо повече, самите журналисти виждат в робота „надежден 
репортер“ (Van Dalen 2012). 

Въпросът „Знаете ли, че информацията, която четете, е писана от 
роботи?“ вероятно тепърва ще изненадва потребителите. В броя си от 
7.03.2015 г. „Ню Йорк Таймс“ констатира, че „шокиращо голямо коли-
чество информация, която четем, не е писана от хора, а е създадена от 
алгоритми“ и започва своеобразен експеримент със своите читатели, 
предлагайки им куиз, който да тества възможностите за различаване 
авторството на текст – от човек или от робот е написан (The New York 
Times 2015).

В такъв случай основателно ли е противопоставянето робо-
тът журналист vs. човекът журналист? Отговорът на този етап из-
глежда категоричен: не. Такова е мнението и на главния редактор на 
„Асошиейтед прес“ Lou Ferrara: роботите няма да вземат ничия рабо-
та, но трябва да се използват възможно най-добре ресурсите, които 
предлага бързо променящата се среда и технологиите (Mullin 2015). 
В компютърната журналистика се вижда възможност за увеличаване 
на количеството на оригинални журналистически материали, както и 
възможност за привличане и задържане на читателите онлайн (Flew 
et al. 2012). Тя предоставя нови инструменти, чрез които се намаляват 
разходите в медийните организации, като същевременно се позволява 
на журналистите да изпълняват много повече и по-добре своята об-
ществена мисия (Hamilton, Turner 2009: 2).

Навлизането на роботите в нюзрумовете не застрашава същест-
вуването, но със сигурност променя и развива журналистическата 
професия. В тази връзка е интересно да се проследи как се оценяват и 
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преценяват професионалните ангажименти и качества на журналиста 
в условията на засилваща се тенденция за автоматизирано генерирани 
новини?

С пионерски характер в тази област са наблюденията на Arjen 
van Dalen (2012). Като важни професионални качества на човека жур-
налист авторът посочва: задълбочените познания, аналитизма, кре-
ативността и умението да се пишат сложни изречения, за разлика от 
(по-ниското) ниво на работа на роботите, чието писане се отличава с 
фактуалност, опростен (клиширан) изказ и бързина при отразяване. 
Всъщност, „роботът журналист“ дава възможност на журналистиката 
да стане по-човешка, посочва Van Dalen, защото „Когато могат да бъдат 
автоматизирани рутинни задачи, журналистите ще имат повече време 
за по-задълбочена работа“ (Van Dalen 2012).

Сходна е позицията и на Christer Clerwall, според когото авто-
матизираната журналистика ще освободи ресурси в медийните ор-
ганизации, като позволи на журналистите да се съсредоточат върху 
дейности, изискващи значително по-висока степен на квалификация, 
оставяйки на софтуера описателното и шаблонно представяне на фа-
ктите (Clerwall 2014). 

Други разработки представят алгоритмите по-скоро като „сред-
ства, които допълват, а не заместват усилията на репортерите“; авто-
матизираната обработка на данните и бързината, с която машините 
събират, извличат и генерират информация, биха могли да дадат нови 
механизми на журналистиката да изпълнява своите контролиращи 
функции в социален план (Hamilton, Turner 2009: 12), „компютърната 
журналистика“ ще позволи на журналистите да решават задачи и про-
блеми, немислими в рутинната им дейност преди ерата на компютрите, 
значително би се подобрило и качеството на новинарството и на раз-
следващата журналистика, тъй като машините могат да обработват с 
абсолютна точност огромно количество данни (Flew et al. 2012).

Навлизането на роботите в нюзрума не означава непременно ос-
вобождаване на журналисти. Със сигурност обаче означава, че от жур-
налистите, които ще бъдат в нюзрума, ще се искат много повече знания 
и умения. В момент, когато „журналистиката може да е технология“ 
(Dawson 2010), професионалистът журналист ще се нуждае от още 
повече технологични знания, но и чисто човешки качества и умения. 
Обясняването на явленията, задълбочен анализ на процесите, отбяг-
ване на клишетата и добра комуникационна компетентност, интересен 
и увлекателен начин на поднасяне на фактите, способност да изненад-
ва с необичайна гледна точка, с коментар, – това ще са задължителни 
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професионални характеристики на журналиста. Именно липсващата 
креативност на роботите е истинският шанс на човека.

3. Перспективата: комуникация от-много-към-един

Kristian Hammond, професор по компютърни науки и журна-
листика в Northwestern University и един от основателите на Narrative 
Science, пронозира, че до 2025 г. 90 % от новините ще са софтуерно ге-
нерирани. „Това не означава, че роботите ще заменят журналистите, 
означава само, че количеството автоматично генерирана информация 
ще нарасне драстично“, а медийните организации (респективно и обра-
зователните институции в сферата на медиите и комуникациите) тряб-
ва да са подготвени и за следващата крачка, когато възможностите на 
робота журналист ще се съчетаят с технологията за проследяване на 
индивидуалните действия и потребности на човека, с възможностите 
за събиране на данни за покупките, интернет търсенията, мобилната 
комуникация, гео-позиционирането и др. Kristian Hammond обяснява 
на практика това, като дава пример с информация, съобщена в меди-
ите: „ако автомобилните гуми са точно напомпани, може да се спести 
до 7 % гориво“. Това съобщение сега минава незабелязано, тъй като на 
никого не му се правят изчисления. „В бъдеще обаче вашият любим 
информационен сайт ще ви обясни нещата различно: той ще знае кой 
сте, каква кола карате, колко гориво тя харчи, колко километра измина-
вате за седмица, какво гориво зареждате и т. н. Така че Вие ще получите 
статия, написана специално за вас, в която ще прочетете колко точно 
долара ще спестите, ако гумите на Вашата кола са напомпани правил-
но“ – „В бъдеще всяка статия ще има само един читател“ (Eudes 2014).

Вероятно това бъдеще не е толкова далечно. По информация 
на Automated Insights роботите са написали 350 милиона новини през 
2013 г., през 2014 година количеството е 1 билион. Основателят на ком-
панията Robbie Allen обяснява: „Традиционният начин за създаване на 
медийно съдържание е: „Надявам се милиони хора да прочетат това“. 
Нашият модел е точно обратният: „Ние искаме да създаваме мили-
они медийни съдържания, всяко от които поотделно да има своя един 
единствен читател“ (Kirkland 2014). 

Процесът на създаване на „алгоритмични новини“ не е загрижен 
за това, което обществото трябва да знае, за да взема информирани ре-
шения и да действа като съвкупност от граждани в условията на демо-
крация. Той по-скоро е свързан с това от какво се нуждае и какво иска 
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отделният потребител, в конкретния момент (т. е. обществото като 
общност от потребители, а не граждани). (Clerwall 2014). 

Налагащата се практика за автоматизирано създаване на нови-
ни, както и все по-задълбочаващия се процес на персонализация на 
медийното съдържание (важна комуникационна характеристиките на 
интернет) неизбежно ще наложат и теоретично преосмисляне на ме-
дийнокомуникационните модели. 

Масмедийната комуникация в класическия си модел се представя 
като процес, при който един комуникатор (отделна личност, група от 
хора или медийна организация като цяло – множествен комуникатор, 
събрал професионалните роли на репортери, редактори, оператори, 
монтажисти и др. ангажирани със създаването на журналистическия 
продукт) предава съобщение на необозрима, хетерогенна, масова и 
анонимна аудитория (Pearce 2009). Комуникацията е по модела от-
един-към-много.

В съвременния свят в условията на социалния уеб 2.0. общува-
нето по групи се превръща в безспорно явление  – комуникацията е 
от вида от-много-към-много, със засилена обратна връзка и двупосоч-
ност на общуването. 

Благодарение на ясно откроените комуникационни характерис-
тики на мрежата обаче (персонализация, хипертекстуалност, мултиме-
дийност), както и вследствие развитието на технологиите, все повече 
си пробива път и се налага още един модел на общуване с посредни-
чеството на медиите. При този комуникационен модел комуникато-
рът – необозрим и множествен, анонимен и пределно безличен, (ко-
муникатор, събрал изчислителната мощ на различни машини, а също 
усилията на програмисти, журналисти, компютърни специалисти), от-
правя и предава съобщение на един конкретен, пределно ясен и видим 
човек (с име, статус, характеристики, местоположение). Масмедийна 
комуникация, която се осъществява по модела от-много-към-един. 
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Оттук следват няколко предположения:
– Вероятно за първи път в историята на човечеството и на кому-

никацията като цяло, общуването чрез медиите от процес на масово 
осведомяване се превръща в един дълбоко личен акт на осведомяване. 

– Вероятно теориите за ролята на медиите като конструиращи 
дневния ред на обществото трябва да претърпят развитие  – медии-
те предлагат това, което е необходимо на отделния потребител, за да 
конструира той сам своя дневен ред, съобразно собствените си нужди, 
предпочитания и моментни желания. Крайна форма на персонализа-
ция, която е на път да осъществи представата за общество от индиви-
ди, аз-ориентирано общество, според разбирането на Мануел Кастелс.

– Вероятно в процеса на медийно осведомяване ще нарасне ро-
лята на лидерите на внимание – споделеното, харесано, препоръчано, 
коментирано в приятелски кръгове съдържание ще бъде използвано 
от роботите като съставка при изготвяне на личното информационно 
меню на потребителя.

– Вероятно и журналистическата професия от статуса си на пред-
лагаща продукти с обществено значима стойност, ще премине в сфера-
та на услугите – журналистът като предлагащ информационни услуги 
на конкретни потребители; журналистът като създаващ и поддържащ 
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общност от „следящи“ го (абонирани за информационния поток) по-
требители.

– Вероятно е все по-наложително и цялостно преосмисляне на об-
разованието по журналистика: роботът журналист заплашително деб-
не – той вече може да произвежда по 2000 новини в секунда (Ross 2015).

Необходимостта обаче от човешки, задълбочен, смислен, анали-
тичен, качествен, вълнуващ, емоционално трогващ разказ – остава. И 
тази необходимост става все по-голяма. Защото една от функциите на 
медиите е да набавят опит, а не само данни за света.
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MEDIA NUOVA?

Plamen Shulikov

Аbstract: The term new media which stands for contemporary digital media 
transformations is somewhat reminiscent of the infantile “ambition” of the concept of 
new time to contain its innovative, futuristic appeal even after it has lost its distinctive 
features and for a long time (somewhere east of the Berlin Wall) has metamorphosed 
into… timelessness. Triumphantly streamlined it somehow manages to resist any at-
tempts at definition which would probably harm the fundamental pride of the term 
itself – its novelty.

Keywords: new media, computer linguistics, computers, cryptography 

Понятието нова медия, зад което разпознаваме днешните дигитал-
ни медийни преображения, донякъде напомня инфантилната „амби-
ция“ на понятието ново време да съхранява своя новаторски, футурис-
тичен ореол, дори след като е изгубило същинските си диференциални 
белези и отдавна (някъде на изток от Берлинската стена) е метаморфо-
зирало в… безвремие. Тържествуващо обтекаемо, то някак все успява 
да устои на опитите за дефиниция, които предполагаемо биха ощетили 
неговата фундаментална понятийна гордост – новостта. След Гутенберг 
поводи за подобна понятийна „самомнителност“, преди всичко у меди-
ите, основани върху шокиращо неконвенционални способи за пренос и 
съхранение на информация, има повече от достатъчно. Веднъж съм си 
позволявал да се усъмня в прогресистките дефинитивни устои на ме-
дийната „еволюция“, най-умопостижимата същност на която е неизбеж-
но дарвинистка. Тогава ставаше въпрос за тъй наречените „електронни 
медии“ (напр., радио и телевизия), които по прогресистка дефиниция се 
противопоставят, да кажем, на телеграфа, все едно че електричеството, 
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което гони морза по жицата, не е електронно. Но в настоящия текст 
думата е за новите, наистина най-нови, накратко казано, дигитални ме-
дии. Техните езотерични хардуерни и още по-езотерични софтуерни 
технологични предпоставки създават непреодолим познавателен рес-
пект у потребителя с аналогови мисловни предубеждения, който, сли-
сан и стъписан, е застинал в потребителско страхопочитание пред жре-
ческите тайни на поредния информационен култ. Зареден с излишен 
прометеевски драматизъм, епичният сблъсък между потенциометъра 
и тъч-дисплея се разиграва „на една ръка разстояние“ от невръстните 
деца на информационния Олимп. Без дори да са посветени в тайното 
познание за единицата и нулата, те спокойно, уверено и светотатствено, 
подобно на аргонавти, сърфират пред очите на изумените си бащи във 
водовъртежите на Месинския информационен провлак. 

Сред популярния до баналност списък на аналоговите медии, 
всяка от които, според нашите устойчиви представи, е проектирана 
върху историята в страстна прегръдка с прогреса, има едно не толко-
ва кресливо технологично изключение, задълго останало без послед-
ствия в медийния регистър. То е тъй тихо, може би защото първата му 
практическа употреба обслужва именно „тихия фронт“. Става дума за 
известната „машина на Тюринг“, сломила криптографската съпротива 
на „Енигма“ и обърнала хода на Втората световна война. Устройството 
притежава изключителния ресурс да бъде мислено като такъв ембрион 
на позакъснялата дигитална епоха, който е заченат дълбоко в утробата 
на аналоговото мислене. Алгебрическата гордост обаче на съвремен-
ната компютърна лингвистика, основана върху шокиращото филоло-
гическо възшествие на единицата и нулата, има последствия далеч не 
само за филологическата академична конвенция (напр., т. нар. „колмо-
горовщина“ в източно-европейската галерия на хуманитаристиката), 
но и за медийните представи на новия масов човек (напр., човекът като 
самостоен медиен център). Успешният опит на А. Тюринг да създаде 
през 30-те години на ХХ век универсален алгоритъм за ориентация 
във вероятностния хаос на тайнописа е всъщност опит да бъде кон-
струиран универсален интелект със своя памет и свой операционален 
познавателен потенциал. Впрочем, в тази клиширана апология на под-
ранилата цифровизация основанията за технологичен възторг от про-
фетическия гений на А. Тюринг се разчитат като тъкмо онези дефи-
нитивни основания, които очертават и днешния облик на понятието 
медия: дефиниране на събитието, съхранение на информацията за него 
и пренос на тази информация. Дефинитивната симптоматика на меди-
ята като че ли проявява резистентност спрямо резките технологични 
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флуктуации, като че ли проявява великодушно снизхождение изобщо 
към технологичния прогрес, ако се съди дори само по устойчивостта 
на конвенционалната (аналогова) медийна същност спрямо натиска на 
неудържимата засега дигитална експанзия.

Допускането, че медията е дефинитивно равнодушна към техно-
логиите за съхранение и пренос на информация, се сблъсква драматич-
но с мантрата на Маклуън „медията е посланието“. Смисълът на клише-
то утвърждава дефинитивния приоритет на технологичните взривове 
като отправен периодизационен, класификационен и ценностен репер 
в медиазнанието. Накратко, то казва, че медийните своеобразия са 
пряко обусловени от медийната технологична специфика. Що се отна-
ся, разбира се, до такива важни медийни параметри като скорост на 
информационния обмен, ресурс на информационния „склад“ и инте-
рактивен потенциал, каузалната зависимост е очевидна. Какво се случ-
ва обаче с дълбинната дефинитивна същност на медията? Нека засега 
си позволим предположението, че тя все така продължава да разчита, 
да съхранява и да пренася информацията, макар да е положена върху 
твърде неустойчив инженерен фундамент, периодично и все по-често 
подлаган на изпитание от технологични трусове.

Старият покер и новата машина на Тюринг

Дали странното и без друго съседство между предтечата на съ-
временния компютър и класическата метафора на хазарта (т. е. на 
случайността, хаоса, липсата на познавателна прогнозируемост) не е 
самоцелна провокация към рационалисткия недоимък на днешния чо-
век, иначе комфортно затънал в илюзията, че обитава най-рациона-
листката епоха от собствената си история? Отговорът на този въпрос 
би бил твърде лесен и очевидно утвърдителен, ако аналогията не бе 
проведена тъкмо от математик. В една своя популярна лекция, посве-
тена на машината на Тюринг, руско-френският математик А. Х. Шен 
сравни машинната способност за селекция на системни симптоми в 
хаотичен контекст с онази свръхтежка (и в повечето случаи нерешима, 
за щастие на предприемачите) задача, пред която обичайно е изправен 
играчът на покер1 Съпоставката между компютъра и хазарта, впрочем, 

1 Виж: https://www.youtube.com/watch?v=QVN-pVtRK6o. В доста по-лапидарен 
вариант съпоставката е проведена и в: Н. К. Верещагин, В. А. Успенский, А. Шень. 
Колмогоровская сложность и алгоритмическая случайность, Москва, МЦНМО, 2013, 
с. 500. Авторството на това място от колективния труд очевидно принадлежи на А. Х. 
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доста по-рано е проведена от самия А. Тюринг. През 1950 г. в работата 
си „Изчислителни машини и разузнаване“ той споменава за подобна 
пресечна точка между двете антиномични по дефиниция области, като 
я нарича „цифров компютър със случаен елемент“. Такова устройство 
с донякъде „свободна воля“ (free will), според него, би могло да изпъл-
ни инструкцията „хвърли зара и заложи полученото число в магазина 
(store, информационен склад – П. Ш.)“2 на компютъра. 

Информационната по същността си задача е допълнително ус-
ложнена от обстоятелството, че производителите на игрални карти в 
началото на XIX век (както и далеч по-късно) са полагали специални 
грижи поредността на картите в новата колода да бъде непрогнозиру-
ема. Приблизително оттогава в смисъла на фразеологизма „неразпеча-
тана колода“ е отразена тъкмо спортсменската представа за честност, 
порядъчност и равен старт в игровия сблъсък: „Всеки от играчите по-
лучава колода карти. За да бъдат избегнати измами, се раздават нови, 
неразпечатани колоди. Разпечатват ги пред всички чрез особен, специ-
ално отработен жест: облепената на кръст колода рязко се свива с ля-
вата ръка, в резултат на което пломбата с трясък се чупи. Повторното 
използуване на една и съща колода не се разрешава…“3 

Ако в такава фабрика за производство на игрални карти, пита 
Шен, е въведен контрол на качеството, какви биха били критериите за 
качество на новите колоди, подлежащи на разпечатване върху самата 
игрална маса, така че да бъдат удовлетворени изискванията за макси-
мална несистемност в поредността им? Първият въпрос, според мате-
матика, следва да уточни дали съществува критерий, който изобщо би 
осмислил производственото звено „качествен контрол“, т. е. критерий, 
въз основа на който контрольорът по качеството е длъжен да браку-
ва една колода, а друга – да насочи към търговската мрежа. Вторият 
въпрос, зададен от математика, е основан върху аксиоматичната пред-
поставка, че картите са добре размесени, само ако всички възможни 
последователности притежават еднаква вероятност. Какво всъщност 
подлежи тогава на контрол, тъй като уточняването на обекта би раз-
крило преимуществата на една последователност пред друга? Би изя-
снило, да кажем, защо ритмичното редуване на червени и черни кар-

Шен, тъй като конспективно възпроизвежда цялостната последователност на разсъж-
денията от по-ранната му лекция, както, разбира се, и нейната концептуална логика.

2 A. M. Turing. Computing machinery and intelligence, In: Mind, New Series, Vol. 
59, № 236 (Осt. 1950), pp. 433 – 460, р.438.

3 Ю. М. Лотман. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начала XIX 
века), Спб., „Искусство – Спб.“, 1994, с. 141.
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ти е по-добро или по-лошо от реда на постъпателно възходящите или 
низходящи техни значения.

Целта на това разгърнато сравнение е да послужи като аргумен-
тативен подстъп към колмогоровското понятие от 60-те „сложност“, 
„колмогоровска сложност“ или „алгоритмична сложност“.4 В ролята 
си на наукометрично понятие пък, освободено донякъде от своята ро-
дилна математическа „сложност“, то представя познавателната пригод-
ност на описанието, чрез което се опитваме да установим системност в 
непознат, на пръв поглед – хаотичен контекст. Случайната последова-
телност (като синоним на максимална сложност) се отличава от всяка 
неслучайна последователност по това, че тя не може да бъде описана 
с програма (познавателен алгоритъм), по-кратка от самата случайна 
последователност. Ако епистемичните описания биха били равнопро-
тяжни на самия обект, познанието би станало излишно. Близка до ху-
манитарното мислене аналогия на подобна хипотеза бихме открили в 
предубеждението, че най-пълно и адекватно познание за литературата 
представлява самата литература. В този смисъл епистемичният поря-
дък, призван да удържа натиска на случайните последователности, е 
произведен чрез редуктивни описания с функции на познавателен мо-
дел на съществуващите, но все още невидими закономерности. Такива 
описания се мъчи да конструира играчът на покер, когато се противо-
поставя на хипотетичната машина за размесване на карти, разбирана 
като генератор на случайни и неподлежащи на познавателен прочит по-
следователности. Такива описания се мъчи да конструира и А. Тюринг, 
изправен пред генератора на случайни последователности „Енигма“. И 
двата примера твърдят, че познавателният код (шифърът-алгоритъм) е 
забулен в една и съща по своята непрозрачност тайна както в началото 
на XIX век, така и в 30-те години на ХХ век. 

Убедени в хуманистичния смисъл на познанието (дори математи-
ческото), може би си струва да се запитаме кой от двамата герои в епич-
ния сблъсък (генераторът на случайни последователности или играчът 
на покер) е добър и кой от тях е лош според актуалната нравствена нор-
ма. Назовем ли с името на Голиат генератора, произвеждащ познавате-
лен хаос, със сигурност ще излезе, че се противопоставяме на спорт-
сменската норма fair play. Ако пък обявим за Давид играча на покер, т. е. 
нашия герой на познанието или „културен герой“, както той е по-извес-
тен в културната антропология, бихме се оказали сред безкрайния леги-

4 Вж.: Н. К. Верещагин, В. А. Успенский, А. Шень. Колмогоровская сложность 
и алгоритмическая случайность, Москва, МЦНМО, 2013.
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он симпатизанти на тъй наречените „нетрудови доходи“. Нека да видим 
тогава как се измъкват от подобен безизходен ценностен лабиринт поне 
нравствените и добропорядъчни свидетели на далечния ХIХ век.

В своя забележителен културологически етюд върху дворянските 
игри с карти от края на XVIII и началото на XIX век, на който впро-
чем А. Х. Шен се позовава, Ю. М. Лотман привежда достатъчно сви-
детелства, че сред всички известни (според списъка на Н. Страхов от 
„Переписка Моды“) такива игри общественото мнение недвусмислено 
различава „прилични“ и „неприлични“. Съвсем очаквано, приемливи 
според нравствената норма се оказват „търговските“ (по-точно – при-
същи на търговското съсловие) игри, докато над хазартните, подобно 
на друго сходно дворянско занимание – дуела, виси постоянна заплаха 
обичайно-правните рестрикции върху тях да прераснат в писан закон. 
Ако изоставим метафоричните основания игрите с карти да бъдат ос-
мисляни като своего рода „митообразуващ център на епохата“5 и се 
ограничим с технологичните им своеобразия, разчетени в контекста 
на времето, ще проличи ясно, че, според изследователя, нравствената 
оценка е следствие от програмиращата функция на картите.6 Нейното 
осъществяване като работещ алгоритъм по време на самата игра 
Лотман вижда в степента на информация, с която играчите разпола-
гат, и тъкмо тук той намира причина за различните нравствени оценки 
върху игрите с карти. Търговските игри, според него, са поощрени от 
нормата, тъй като те предоставят рационално регулируема възможност 
за успех. Върху хазартните, обратно, тегнат нравствени предубежде-
ния, преди всичко защото „играчът е принуден да взема решения, без 
да притежава каквато и да е (или почти никаква) информация“.7 Не е 
трудно да се усъмним във видимата тук предубеденост, че търговските 
игри не могат да се модифицират в хазартни, подобно на паве, което в 
ръцете на Жоро-павето рязко скъсва със своето обичайно приложе-
ние, за да се превърне в опасно оръжие. Със сигурност не степента на 
информираност е непосредствената предпоставка за страстта към ха-
зарта. Такава предпоставка е залогът, който, както е известно, понякога 
е по-голям от живота. Същевременно обаче, трудно би било оспорено 
и обстоятелството, че екстремизмът на романтическите страсти едва 
ли би достигнал своя нормативен драматически радикализъм, ако ге-
роят не бъде изправен срещу рисковете, произтичащи от предполага-

5 Лотман, цит. съч., с. 135.
6 Лотман, цит. съч., с. 136.
7 Лотман, цит. съч., с. 140.
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емия хаос на неизвестното. В този смисъл мирогледният потенциал на 
хазартните игри с карти от началото на ХIХ в. следва да бъде търсен 
именно в нарочното изискване на правилата те да увеличават риска от 
загуба чрез увеличена дължина на редовете от случайни последовател-
ности. Сам Лотман, впрочем, твърди, че Пушкин като страстен играч 
е проявявал (вероятно користен) интерес към математиката и, по-спе-
циално – към теорията на вероятностите, чиито върхови постижения 
по това време се свързват с имената на Б. Паскал и П. Ферма. Оттогава 
датира и интересът на Пушкин към „великите последствия на малките 
случайности“ („Граф Нулин“ с работно заглавие „Новият Тарквиний“). 
Очевидно, съвсем не толкова маловажен, колкото изобщо може да из-
глежда една незначителна случайност, този проблем се оказва дословно 
формулиран и от Гогол през втората половина на 30-те в „Старосветски 
помешчици“. Около сто години по-късно във все същия грандиозен 
познавателен сблъсък между Случая и Закономерността е въвлечена и 
машината на Тюринг. Макар че тя излиза с чест от този двубой, успехът 
ѝ не е основан на технологично преимущество пред генератора на слу-
чайни последователности. Причина за победата се оказва елементарна 
човешка грешка, допуснала лесно предполагаемо общо място в после-
дователна серия от кодове. Дали съвременният компютър8, наследил 
машината на Тюринг, не пази болезнен родилен спомен за антисистем-
ната случайност на нейния познавателен успех?

Старата фотография и новото кино

Съвсем независимо от клишираните днес геронтологически упо-
вания, че на 60 животът едва започва, на същата възраст в края на 
ХIХ в. фотографията рязко застарява. Руската кино-следа в този иначе 
естествен процес далеч не се изчерпва само с пропагандния цитатник 
на Ленин от началото на 20-те години на ХХ в. Един от руските филми, 
чиято шокираща авангардност е единодушно призната и на изток, и на 
запад, е „Човекът с киноапарат“ (1929 г.) на Дзига Вертов. Правото му да 
се превърне в синоним на представата за кино-визионерство не успява 
да оспори дори „Андалузкото куче“ на Л. Бунюел и С. Дали от същата 
година. Срязаното око в сюрреалистическия кино-проект изпълнява 
функцията на повествователна мотивировка, последвана от предвзе-
то, нарочно конструирана събитийна поредица, възприета като че с 

8 Впрочем, маниерно назоваван в браншовия кръг на познавачите именно 
„машина“.
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единствено способното да вижда след зловещата операция „трето око“. 
Обратно, във филма на Вертов човешкото око е инструментализира-
но чрез натрапчива аналогия между него и 50-милиметровия обектив 
„Tessar“ на „Carl Zeiss“ AG (Jena), известен сред познавачите като „яс-
требово око“. Конкретните технически параметри на обектива – свет-
лосила и фокусно разстояние, заедно с уникалния му производствен 
номер, са неколкократно произведени посредством едрия план на 
изображението в основни актанти на кино-разказа. Името на бранда 
Tessar (от старогръцкото τέσσερα, букв. – съставен от четири елемента) 
се появява в резултат на преднамерено търсена аналогия с античната 
онтологична представа, според която материалният свят е изграден от 
четирите елемента огън, въздух, вода и земя. За буквално основание на 
аналогията служи обстоятелството, че оптическата схема на обектива е 
изградена от четири лещи. Опростената инженерна конструкция на ле-
гендарния обектив повишава оптимално резкостта на полученото чрез 
него изображение, тъй като дисперсионните промени на светлинния 
сноп във вътрешността на тубата са пренебрежими. По тази причина 
принципната оптическа конструкция на този обектив съхранява своя-
та актуалност и досега в тъй наречените обективи с фиксирано фокус-
но разстояние от 20 докъм 50 мм. Лабораторната оценка на оптически-
те им характеристики е неизменно висока, каквато впрочем в повечето 
случаи е и тяхната цена. Чрез инженерното съвършенство на своята 
оптическа схема немският обектив нанася, така да се каже, „обективни“ 
корекции върху субективизма на руския романтически поглед върху 
света. Това, разбира се, е шега, но тя разполага с достатъчно основания 
да бъде схващана, както се казва, за сметка на самия новатор Вертов. 
Като се обръща демонстративно в едно свое манифестно възвание от 
началото на 1922 г. към крепителите (и зрители, и режисьори, и опера-
тори, и собственици на киносалони, и киномеханици) на шекерения 
мелодраматичен кино-стереотип, той яростно хули предимно немската 
ширпотреба в кинопроизводството9, за да заяви (вече за нейна сметка) 
категоричния си отказ от нормативния кино-мимесис, основан върху 
декоративен мизансцен, режисьорска измама и мнима автентичност на 
актьора-герой. Шокиращото новаторство на филма „Човекът с кино-
апарат“, обявен веднага след представянето му в Германия за върхово 
въплъщение на „чистото изкуство“, отчасти може да бъде търсено в 
конструктивисткото верую на създаденото от Вертов обединение за 

9 „Вы – нетерпеливые владельцы еще не прогоревших кинематографов, жадно 
подхватывающие объедки немецкого, реже американского стола…“.
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документално кино „Киноки“. Най-концептуалната част от това верую 
(„Мы“, 1922 г.) е буквално изписана върху лентата, тя е съставна част 
от последващия киноразказ, тя е даже самият филм. Автентичното усе-
щане обаче на съвременника на епохата за шокиращото новаторство 
на филма трудно може да бъде реконструирано по манифестните въз-
вания на неговия, макар и гениален автор. Гений и норма не са „близ-
наци-братя“, те допускат близост помежду си единствено в обхвата на 
антиномията. Да потърсим тогава уловената симптоматика на нова-
торството в съхранени свидетелски впечатления от премиерата. За да 
бъде пък възстановен паритетът на силите след метафоричната агре-
сия на Вертов към „огризките, подхвърляни (на публиката – П. Ш.) от 
немската маса“, най-добре би било, ако, свръх всичко, този свидетел се 
окаже и германец. 

И така, случаят с щедра разточителност ни предоставя рецензия 
за филма не на кого да е, а на самия Зигфрид Кракауер. Удивително е, 
че неговият светкавичен отзив подминава визуалния радикализъм, с 
който в едър план, фронтално и шокиращо натуралистично за пръв 
път пред очите на публиката е разкрито чудото на човешкото раждане. 
Изобщо не вярвам в състоятелността на възможното предположение, 
че проникновеният критик и теоретик на киното случайно е пропус-
нал достъпния шанс да обоснове новаторството на Вертов чрез оче-
видно шокиращата сцена. Той прави друг аргументационен избор. По 
думите на Кракауер, „кино-окото изпълнява своего рода метафизична 
функция. То прониква под външната обвивка… и се прокрадва към 
сумрачните покрайнини на организирания ден. Особено странен (така 
Кракауер предпочита да назове визуалния шок  – П. Ш.) става той в 
две сцени, където привичната суета на деня внезапно спира. Току-що 
човешката тълпа е сновала по площада, а секунда по-късно тя зами-
ра върху екрана, противно на каквато и да било правдоподобност. 
Чрез този прост трик режисьорът представя пред очите ни видение за 
смъртта, притаена в същността на самия живот.“10 Действително, на 
посочените места динамичният кино-разказ спира за няколко секун-
ди. Тяхното пренебрежимо времетраене обаче се оказва именно онзи 
достатъчен темпорален процеп, през който статичният фотографски 
образ агресивно нахлува в обетованата твърд на формирания вече ре-
цептивен кино-стереотип. Както показва цитираният откъс, резкостта 
на зрителското усещане за стилов дискомфорт възниква не заради ка-

10 З. Кракауэр. Человек с киноаппаратом. Рецензия, В: сп. Киноведческие за-
писки, 2000, № 49, с. 205 – 207, с. 207.
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квато и да било шокираща с натурализма си сцена, дължи се не на ней-
ното тематично съдържание, а по-скоро на поетологично-технически 
причини. Впрочем, сам Кракауер нарича тези причини „технически 
похвати“, за да ги осмисли като нова форма на романтическата ирония. 
Дълбокият смисъл на иронията обаче се състои преди всичко в обстоя-
телството, че най-радикалният симптом на стиловото новаторство във 
филма на Вертов е зает от експликативния технологичен арсенал на 
твърде старата вече фотография. Стиловият сблъсък се оказва техно-
логичен. Една срещу друга се изправят две сили, количествено твърде 
неравностойни – 24 кадъра срещу 1. Съвсем неочаквано, в неравната 
битка за право върху стиловото новаторство в модерното кино победа 
печели „ретроградното“ малцинство на статичния кадър, неговата са-
мотна, но горда технологична старост.

Как да бъдеш БГ поет? 

Очевидно това заглавие трябва да бъде уточнено. Първо, за да 
бъде оправдан авторът на настоящия текст, който има свои неизкупе-
ни грехове в поезията, се налага веднага да кажем, че то не е негово. То 
е чуждо, подписаният автор е Иван Шентов11, който някак успява да 
симулира реторически изгодната позиция на тъй нареченото „споде-
лено убеждение“, без да се нагърбва с излишните нравствени отговор-
ности, произтичащи от вложения в това маркетингово понятие сми-
съл. Второ, и това е по-важно, то предхожда текст, който се опитва да 
представи статистически значимото „средно“ мнение на популярната 
норма, положена в основите на легитимния екзистенциален регламент. 
Трето, най-важно, то ни изправя пред недоумението доколко е разум-
но медийният информационен потенциал като безспорен лидер сред 
основанията на тяхното прогресистко самомнение да бъде съпоставян 
с естетическото, чиито периодични хазартни, футуристични стилови 
и тематични пориви се схващат по-скоро като болестни изкушения по 
все още неизвестния, т. е. анти-информационен, но затова пък блену-
ван облик на новата норма, отколкото като прояви на валидната, но за-
това пък стара информационна конвенция за разбиране и естетическо 
съгласие. Понякога дори, като си запазвам правото на известно съмне-
ние, тези пориви биват смятани за възкресяване на добре забравеното 
старо или поне за негова (твърде мистична) реинкарнация. 

11 http://www.lunatic.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D0% 
B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%88-%D0%B1%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0% 
B5%D1%82/.
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Последното, трето уточнение намира авторитетна опора у Дж. 
Ватимо, който, за да оправдае рискованото „отъждествяване на сфера-
та на медиите с естетическото“12, го мотивира с характерната и за двете 
публични полета функция да „произвеждат консенсус, установявайки 
и интензифицирайки един общ език на социалния живот“13. На въз-
можното възражение, че в подобна функция няма нищо специфично 
естетическо, Ватимо спешно противопоставя Кантовата „Критика на 
способността за съждение“, където „естетическото удоволствие не се 
дефинира толкова като онова, което субектът изпитва към обекта, кол-
кото като удоволствието, произтичащо от констатацията, че принадле-
жиш към дадена група“14 и споделяш нейния ценностен или познава-
телен идеал. 

С други думи, предметът на текста „Как да бъдеш БГ поет?“, чието 
значение за всеобщия литературен живот не бих искал да надценявам, 
няма (почти) нищо общо със спецификаторски парадигми от типа „Как 
да правим стихове?“ (Маяковски), а е по-скоро сатиричен рецептурник 
с препоръки за внедряване в родните литературни среди на „агенти 
под прикритие“, мразещи поезията или поне невдъхновително равно-
душни към нея. За да бъде успешно травестиран сакралният смисъл на 
десетте Божи заповеди, инициационният списък съдържа, разбира се, 
тъкмо десет неспецификаторски препятствия, преодоляването на кои-
то гарантира посвещение в спецификаторска легитимност. Сред тях 
онези, които приблизително тангират о същността на художествения 
избор, са само две. Те се изчерпват, веднъж, с пиетета към Арагоновата 
погнуса от препинателните знаци и, втори път – с единствено възмож-
ната при особена кариерна спешност любов към бързото писане, схва-
щано за интелектуално облекчение на аспириращите само като кратко. 
Останалите осем императива са откровено маркетологически и звучат 
така, като че ли са подшушнати от махленски съветник по политическо 
и стоково позициониране: блог; страница във Фейсбук; задължителна 
(черно-бяла!) снимка на автора пред (аналогова!) пишеща машина; ак-
тивиране на мрежовите връзки чрез подходящи линкове; трайно физи-
ческо обвързване с култови места на настоящия браншови престиж и, 
още по-важно, на бъдещата културна памет; конформистки челобитни 
пред легитимирани вече активисти на литературното поле; изражение 
на социална покруса, съчетано с подходящ дрескод-маниер; и послед-
но, но не и по значение – медийно поведение „анти-Калин Терзийски“.

12 Дж. Ватимо. Краят на модерността, 2004, ИК „Критика и хуманизъм“, с.66.
13 Пак там.
14 Пак там.
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Въпросът дали причините, стоящи в основата на тази контра-
спецификаторска представа за успешно публично позициониране в 
сферата на изкуството, са (или не са) технологични по своята същност, 
има две проекции. Едната е поетологична и е свързана с автентичната 
техническа същност на самото изкуство, което може би наистина губи 
своята Беняминова „аура“ в епохи на все по-интензивна техническа 
възпроизводимост, за да се разтвори в осреднените бюргерски цен-
ностни параметри на ширпотребата. Другата засяга медийния техноло-
гичен фундамент, теоретичната представа за чийто естествен прогрес в 
края на ХХ век се болшевизира, като отдавна не понася „ревизионист-
ки“ интерпретации, омаловажаващи „продуктивното“ диалектическо 
противоречие между аналогови и дигитални технологии. 

Ако повярваме в тъй наречената негативна естетика на Т. Адорно, 
на когото впрочем Дж. Ватимо се позовава, за да се съгласи, че при екс-
панзии на манипулативната масова култура „автентичното изкуство 
често се оттегля на програмно-апоретични позиции“15, би следвало да 
се съгласим, че в контекста на такива трайни публични констелации 
специфичните арт-техники произвеждат само гордо мълчание, като се 
оттеглят достолепно в своите кули от слонова кост, и в този смисъл 
способността им да нажежават това ценностно напрежение не тряб-
ва да бъде преувеличавана. Така всъщност се случва и в практическия 
наръчник „Как за бъдеш БГ поет?“ На автентичните арт-техники там 
е гласувано едва 20-процентно пренебрежимо маркетингово доверие.

Стари аналогови и нови дигитални технологии

Този въпрос, повече от който и да било друг значим въпрос, стоящ 
пред съвременния човек, притежава силата да го оприличи на Сократ, 
който знае, че нищо не знае. Такава хипотеза обаче би била възмож-
на само в добрия случай. В лошия – знанието би било само илюзорно, 
т. е. то би било откровено не-знание, маскирано с неизвестно защо тол-
кова бравурно манифестирано познавателно самодоволство, колкото 
предизвиква у дете, да кажем, покупката на компютър, предприета от 
неговите родители като най-постижим познавателен подстъп към тай-
ната същност на дигиталното. 

Секуларизмът, смятан за фундаментален отличителен белег на 
съвременната западна култура, обрича концептуалните ни представи 
за историческо време на вечен и греховен съюз с прогресистките пре-

15 Д. Ватимо, цит. съч., с. 67.
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дубеждения. Това се случва, според Ватимо, защото вярата в прогреса 
(или по-скоро религията на прогреса) „се оформя чрез възобновява-
не на юдео-християнското виждане за историята, от което постепенно 
се отстраняват всички позовавания на трансцендентността“16. Рискът 
човек да се изправи пред края на своята собствена история, както от-
давна е известно, че се случва в множеството концепции а ла „смър-
тта на…“, нараства точно с толкова, с колкото намалява християнската 
вяра в отвъдния живот. Опразнена от това фундаментално религиозно 
упование, нишата на вярата се оказва заета от нециклична по същност-
та си представа за историческото време, според която то се измерва 
чрез „новото“ като основна мярка за темпорална ориентация. Именно 
в несекващата безкрайност на прогреса, чиято дефинитивна същност 
императивно ни вменява образа си на прогнозируемо и ритмично из-
гряващо светило над хоризонта, ширнат пред всяка топически лока-
лизирана зрителна позиция, Ватимо вижда „крайна секуларизация на 
провиденциалното виждане за историята“, превърнала недефинитив-
ната представа за новото в поредно фундаментално религиозно и цен-
ностно упование. 

За да заключа параболата, ще кажа, че днешният образ на диги-
талното, който предявява настоятелни претенции да бъде трайно ико-
нично обвързан с нахапаната ябълка (Apple) на днешния върхов позна-
вателен грях, е най-директният синонимен подстъп към представата за 
новост, той е нейната най-демонстративно вдигната хоругва, фанатич-
но следвана от легион „просветени“ в масовия (или масмедиен?) пок-
лоннически поход към светите места на разума. Секуларната същност 
на този Нов Йерусалим се оказва прекрасно въплътена в едно (не се 
наемам да коментирам доколко това е случайно) анекдотично съвпа-
дение. Действителният адрес на Воскресенския Ново-Иерусалимски 
манастир в гр. Истра около Москва е на улица… „Светская“. Изобщо 
изоставям провокативната хипотеза, буквално натрапвана от очевид-
ността на паронимията „светская – советская“… 

Съвсем настрана от публицистичните изкушения обаче стои съ-
щинският въпрос за дефинитивните напрежения в антиномичната по 
условие корелация „аналогово – дигитално“, която съвременното чове-
чество е превърнало в безусловен периодизационен репер и, не на по-
следно място, посредством която то се съизмерва ценностно със свои-
те „аналогови“ предци. Най-общата дефинитивна представа за двата 
члена на понятийната корелация „аналогово – дигитално“ предвижда 

16 Ватимо, цит. съч., с. 119.
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техните диференциални своеобразия да бъдат обособени едно от друго 
въз основа на противопоставянето „континуалност – дискретност“. 

Схващан като източник на информация, аналоговият сигнал е 
именно онзи сигнал, който подлежи на описание чрез непрекъснати 
функции на времето  – такива, каквито натурата притежава в своята 
съвършена безизкусност. Инженерната представа за аналоговия сиг-
нал има характер на положена в координатна система синусоида, всич-
ки флуктуации в която подлежат на експериментално установяване. 
Например, силата на тока в електрическата верига ще се променя в пря-
ка зависимост от напрежението му и стойността на съпротивлението, 
което включеният в системата ѝ консуматор оказва. И тази зависимост 
няма да се променя с течение на времето, дори на историческото вре-
ме. От гръмотевицата, вцепенявала първобитния човек, та чак до Б. 
Франклин, опитомил нейната самодива посестрима чрез гръмоотвода 
си, зависимостта ще съхранява същността си на прогнозируемо уста-
новима закономерност. В този смисъл аналоговият сигнал е сигналът, 
излъчван от континуалната натура, от нейната единна система unus 
mundus (К. Г. Юнг), която не познава нито празното пространство, нито 
паузата като негов образ. Такива са в общи линии основанията ана-
логовият сигнал да бъде наричан още и континуален. Неговата надсу-
бектна установимост, т. е. фундаменталното му свойство да подлежи на 
обектна верификация придава на аналоговия свят особено нравствено 
очарование. Снабдява го с притегателна сила на своего рода Платонова 
идеална „държава“, която устоява на всяка радикално-футуристична 
идеологическа агресия, осъществена чрез дискретно писмо, като я пре-
образява до неузнаваемост в кротка меланхолно-сладостна носталгия 
по единната, всеобща и неразложима хармония на естествения, но кре-
хък хуманистичен ред. Накратко, това е светът на битието, на практи-
чески установимото налично.

Обратно, дигиталният сигнал представлява такъв запис на ана-
логовия сигнал, който е постижим единствено чрез дискретни знаци. 
Впрочем, самото съчетание „дискретни знаци“ е твърде тавтологично, 
доколкото опасността от знакова синонимия, застрашаваща съответ-
ността или поне миметизма на записа, императивно обвързва опера-
тивността на знака с неговия дистинктивен суверенитет. С други думи, 
всеки знак е по неизбежност дискретен, тъй като извън непреодоли-
мата му природа на дискретен обект той не може да бъде различаван, 
значи – четен правилно и еднозначно в какъвто и да е системен знаков 
контекст. В този смисъл достатъчно очевидна и същевременно твърде 
основателна, аналогията между дигиталния сигнал и който и да е запис, 
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извършен чрез знаци, подсказва „опасна“ близост между квантуването 
на аналоговите сигнали и описанието на онтическата наличност чрез 
езика. Общността между двата познавателни подхода се състои пре-
ди всичко в това, че те са невъзможни извън задължителното условие 
за непременна дискретизация на обекта, извън неговото разлагане на 
значещи, различими, четивни кванти. Точно това място обаче, къде-
то дистинктивната хипотеза възниква, е всъщност.. празно място. То 
е подобно на пауза, по време на която несекващият мега-оркестър на 
любознателното човечество си поема дъх, за да продължи своите ин-
терпретативни вариации върху континуалното естество на налично-
то. Тази знакова пауза, схващана като графичен интервал между две 
съседни букви, е всъщност мястото, където амфиболията възниква. 
Дистинктивната функция на графичната пауза Н. Кар представя сетив-
но чрез образа на печатарските шпации. Полученият чрез тях познат 
и до днес графичен резултат е в непримиримо противоречие имен-
но с практиката на scriptura continua (писането без интервали между 
думите)17, стояща много по-плътно до аналоговото световъзприятие. В 
сравнение с шпациите, предложени от Н. Кар, вероятно още по-точна 
метафорична представа за интерпретативната продуктивност на дис-
кретизиращата пауза е може би само езиковият феномен сандхи (на-
пример: „…come on, come on (кəм он, кəм он), към он-зи бряг…“). От 
това място изригва вулканът на Платоновия гняв към поетите, обри-
чащи със своите лъжи идеалната държава на погибел, независимо че 
метафоричните им грехове, според философа, представляват далеч по-
малка заплаха за „държавната сигурност“ на античната Утопия в срав-
нение с обичайната за тях устна реч. Това е мястото, където възниква 
и ненавистта на Хайдегер към информационния шум, произвеждан от 
телевизора. Това е рожденото място на argumentum ad hominem, изо-
бличен от Ю. Хабермас като основен препъни камък пред „идеалната 
речева ситуация“ на публичния консенсус.

От Платон, според когото „който знае имената, знае и вещите“, 
та чак до Хайдегер, според когото пък „езикът е дом на битието“, е ви-
дно как философската традиция не изобилствува от особено проти-
воречиви своеобразия в класическите си опити за функционалното 
отъждествяване между битие и език. Периодите обаче на относителен 
кохерентистки мир между онтическа обектност и езикова моделност 
постъпателно се съкращават паралелно с нарастващата информацион-

17 Н. Кар. Под повърхността. Как интернет влияе върху четенето, мисленето и 
паметта, София,“Инфо ДАР“, 2012, с. 75 – 76.
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на ескалация. Масмедийното информационното излишество парира 
хипотезата за съответна експериментална верификация на еписте-
мичните модели, повечето от които са обречени да живеят единствено 
виртуално. Моделната същност на езиковите образи за света неусетно 
го подменя така, както дигиталните модели виртуално „проиграват“ 
аналогови процеси, в резултат на което значимостта на непосредстве-
ния опит като гарант на истинността прогресивно девалвира. Мястото 
на експеримента като верификатор се оказва заето от частни предста-
ви, високата степен на съгласуваност между които е същинска основа 
единствено на кохерентистката представа за истинност. На практика, 
понятието „съгласувани представи“ свенливо евфемизира твърде рез-
кия и някак анахроничен теизъм, излъчван от „общоприетите вярва-
ния“, формиращи груповия светоглед, без особено значение какви са 
механизмите, по които те възникват и укрепват обществата в качество-
то си техен идеологически фундамент. Същите тези вярвания неедно-
кратно и задълго провокират полемизма на хуманистичния рефлекс – 
от Ч. Пърс, през Ж.-Г. Тард и Г. льо Бон, до У. Джеймс и Д. Дюи. Днес 
светът на дигиталните технологии цинично е прозрял, че истинност-
та на вярванията не е абсолютно необходимо да бъде верифицирана 
чрез непосредствен опит или чрез практически експеримент. Това про-
зрение има, разбира се, своя аналогова предистория. Що се отнася до 
нейните родни проекции, тя може сравнително успешно да бъде пред-
ставена чрез кино-образа на умилителното пропагандистко затрудне-
ние пред избора на една от двете логически равновероятни хипотези: 
„Цаца, ама риба!“ или „Риба, ама цаца…“ Колкото и странно да звучи, 
циничният суверенитет на вярванията или „споделените убеждения“ 
спрямо последния (според класиците на марксизма, „най-висш“) кри-
терий за истинност  – практиката  – е трудно контролируем резултат, 
чиято контраинформационна същност е усилена именно от… инфор-
мационната ескалация. Нейният дигитален бум компресира наличния 
свят в обозримите граници на виртуални модели. Дигиталният граж-
данин, опиянен от внезапно вменената му и затова трудно управляема 
от самия него собствена свобода да говори, т. е. да живее виртуално с 
илюзията за съвършена свобода на артистичното си съпреживяване, 
опразва полето на vita activa, за да се заеме с носталгично съзерцание 
от здрачения ъгъл на своята домашна лаборатория (А. Тофлър) или, 
ако това изглежда по-модерно, на своята домашна информационна 
агенция. Аналоговото очарование на онтически наличното, подобно 
на артефакта в епохата на техническа възпроизводимост, губи своя-
та пленителна Беняминова аура. Съставен от всевъзможни аналогови 
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изкушения (аромати, вкусове и пр.), нейният пораждащ виртуална 
погнуса биосекрет оставя отвратителна, но блестяща следа, която като 
спасителна пътна маркировка в мегаполис на голи и беззащитни охлю-
ви безсмислено сочи заветните миражни очертания на недостижимото 
вече налично. 

Повече диагноза, отколкото предупреждение, такъв песимис-
тичен сценарий за дигиталното преживяване (по-скоро живеене) на 
битието е възможен и по още една причина. Информационната еска-
лация в света на дигиталното може да бъде задоволително преведена 
като свръхинформация, още по-точно  – като излишна информация, 
а най-точно  – като… неинформативна информация. Казано с думи-
те на Ж. Бодрияр, този оксиморон би бил другото име или на света, 
конструиран „от все повече и повече информация, и все по-малко и 
по-малко смисъл“ („Симулакри и симулация“), или пък, според малко 
по-късната му дефиниция – на света, слисан от комуникационен екс-
таз („Екстазът на комуникацията“)18, произвеждащ, според Дик Морис, 
именно „информационни наркомани“19 в хипотетичния Бодрияров 
смисъл. Безчисленият легион генератори (и добронамерени и не чак 
толкова) на случайни последователности превръща потребителя на 
информация в безсмислено героичен играч на покер, който самоотвер-
жено защитава каузата на честната игра.20 Безсмислието на неговия ге-
роизъм е предопределено както от липсата на етичен филтър, който да 
различава почтената съревнователна игра от непочтения хазарт, така и 
от функционалното равенство между информация и дезинформация. 
Да си спомним „аналоговия“ Шекспиров Отело. Той убива любимата си 
Дездемона по преднамерено дезинформиращ сигнал на злодея Яго, че 
тя му изневерява. Точно толкова неотвратимо и в дигиталната епоха, но 
много по-вероятно и много по-масово, социалната активност на масите 
е безразлична към разграничението между информация и дезинфор-

18 Ако Ж. Бодрияр беше жив днес, убеден съм, при формулировката на това 
заглавие едва ли би пропуснал да се възползува от красноречивата паронимия „екс-
таз – екстази“.

19 Дик Моррис. Новый государь. Новая версия Макиавелли для двадцать пер-
вого века, Группа компаний „Николо М“, Москва, 2003, с. 15.

20 Тъкмо във връзка с въведения вече в повествователна употреба руски „ха-
зартен“ етюд се сещам и за особено точната руска дума „избыточность“, чието значе-
ние твърде образно представя книжното понятие „свръхинформация“. В контекста 
на поразената от вредна „колмогоровщина“ източно-европейска хуманитаристика от 
близкото минало думата „избыточность“ обичайно се употребяваше като твърде сво-
боден синоним на „ентропия“, значи – на хаос.
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мация. Ревностният властови стремеж към монопол върху изходните 
бази от данни (дълбинни архиви) десемантизира Кантовото понятие 
„критическа способност за съждение“, експроприира автентичното ар-
гументативно поле на форума, като същевременно артистично благо-
говее пред висшата демократическа ценност „свобода на словото“, тол-
кова важна и за самия дезинформатор Яго, и с разточителна щедрост 
предоставя за всеобщо и свободно потребление неговия интерпрета-
тивен сектор. Не е чудно, че произведените там мнения, лишени от ва-
лидни верификатори, изобщо не заплашват да произведат опасна „ана-
логова“ социална активност, а само множат масата на ентропията. Сред 
информационния хаос на тази маса, уместно назована преди около 150 
години вярвания, дезинформативният (речеви) акт е съвършено рав-
ноправна и функционално равностойна комуникативна единица спря-
мо който и да информативен акт с доказана чрез проверка истинност. В 
основата на функционалното уравняване между информация и дезин-
формация едва разпознаваемо личи преднамереното дискретизиране 
на континуалния по натура свят. Априорно „пристрастен“ към дискре-
тизирането на света, всеки опит за недобросъвестно манипулативно 
преосмисляне може да бъде хипотетично разчетен като отчаян вопъл 
на все още живата Дездемона: „Кърпичката е извадена от контекста!“ 
(разбирай „контекстът е дискретизиран“). Би било полезно в този сми-
съл да си припомним, че тъкмо конспиративното поведение, стремящо 
се да не излъчва излишни, свръхизобилни информационни сигнали, 
обичайно наричаме… дискретно поведение, без даже да се замисляме 
върху непримиримите вътрешни напрежения в антиномичната двой-
ка „континуалност – дискретност“. Не по-малко полезно би било да си 
спомним, че самият А. Тюринг нарича „цифровите компютри“ „дис-
кретизиращи машини“ (discrete… machines)21. Спонтанната реакция на 
Отело е всъщност реакцията на масовия дигитален гражданин, който 
обаче, за разлика от мавъра, не посяга на живота си в името на исти-
ната, тъй като в неговото езиково съзнание антиномичният потенциал 
на двойката „континуалност – дискретност“ е отдавна десемантизиран. 
Незначителният и негероичен живот на дигиталния гражданин просто 
„тихо гасне“ било заради системни загуби на покер в държавното кази-
но, било заради това, че никога няма „да стане БГ поет“.

Безизходно затиснат от критично голяма маса противоречиви 
информационни резултати, произведени чрез безброй генератори на 

21 A. M. Turing. Computing machinery and intelligence, In: Mind, New Series, Vol. 
59, № 236 (Осt. 1950), pp. 433 – 460, р. 439.
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случайни последователности, о’бозе почившият дигитален гражданин 
всъщност… заслужава своята секуларна участ. Лишен от достъп до 
дълбинните архиви, той е обречен да живее в дискретизирана (диги-
тална) среда. Там шумът (buzz), функционално равноправен на епис-
темично-продуктивния сигнал, трудно може да се различи от него. 
Произнасям тази констатация с огромна тъга по забравената хуманис-
тична автономия на дигиталния гражданин. Същевременно правя това 
с плаха надежда, че неговият все още физически здрав мозък все ня-
кога ще осмисли онова, което дори силно травмираната глава на Роки 
Балбоа успява. „Технологиите създават илюзии“ е реплика на героя-
боксьор. Ако обаче мощното интелектуално прозрение на Роки се ока-
же непостижимо, навярно търговците на електронни книги биха могли 
да окажат съдействие. Наскоро научихме за добилото популярност на 
площад „Славейков“ антикризисно уверение, че там вече се „продават 
електронни книги в печатен формат“. Не помогнат ли разумните тър-
говци, съвсем накрая (както обикновено), при това с критично висока 
температура на собствената си екзистенциална ориентация, ще се ока-
жем лице в лице със загрижен лекар, който у нас става все по-вероятно 
да се явява в образа на пенсионер от времето на блажената аналогова 
сигурност. Не сте ли чували как, обезпокоен от колебливите показания 
на дигиталния термометър, той обикновено задава един и същи въ-
прос: „Не ви ли се намира живачен (аналогов – П. Ш.) термометър за 
надежден контрол на показанията?“

Останем ли в тематичния обхват на последната медицинска хипо-
теза, вероятно не бихме оспорили фантастичното неврофизиологично 
предположение, че спонтанната ни съпротива срещу дигиталното дис-
кретизиране на света е в състояние да предизвика у нас остра, аналого-
во измерима болка. Тя би била симптом на онези нелечими нравствени 
травми върху екзистенциалната ни ориентация, които само информа-
ционната непълнота е в състояние да нанесе. Съвсем не безкористно 
възпроизвеждан от жречески малцинствени елити, монополът върху 
дълбинните информационни архиви дълбае незарастващи Христови 
рани върху тялото на богоподобното човечество. Причина за все още 
вечната, според днешните ни представи, информационна клиника че-
тем у А. Тюринг. Вероятно също толкова травмиран от обезсърчава-
щата теорема на К. Гьодел за непълнотата, той представя през 1936 г. 
идеята си за универсална машина, която е в състояние да извършва 
всякакви специални изчисления, ако, разбира се, нейният „интелектуа-
лен“ път е предзададен чрез алгоритъм. Математикът смята за решими, 
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т. е. „изчислими функциите на една реална променлива“22. Най-важна 
сред нерешимите за универсалната изчислителна машина задачи, спо-
ред Тюринг, би била задачата върху алгоритмизирането на самия ал-
горитъм, наречен от математика именно „програма“. Нещо повече, зад 
синонима ѝ „миранда“ обаче, с който по-късно Х. Ласуел назовава кода 
на общата социална организация23, прозира все същото онова значе-
ние „предзададеност“, най-добре експлицирано от термина на Тюринг 
„програма“ или „фиксирани правила“, според следвоенните му тер-
минологични предпочитания24. Впрочем, „миранда“ е език за програ-
миране. Осъществената впоследствие идея на Тюринг за универсална 
машина на практика ограничава валидността на Гьоделовата инфор-
мационна непълнота до малкото нормативно поле на алгоритъма. 
Неговата краткост и обозримост често е причина за изкусителни илю-
зии, че информационният достъп до „функциите на променливата“ 
е тържествено открит за масови посещения. Уви, макар и малък като 
ключе, побиращо се само в едната ноздра на зъл великан, антиинфор-
мационният потенциал на алгоритъма е пряка функция от тайната, с 
която той е обичайно съхраняван. Именно „Енигма“-тичността на ко-
да-алгоритъм заедно с дефинитивната му до-информационна позиция 
превръщат неговия пигмейски ръст в непреодолима крепостна стена 
пред масовото светотатствено нахлуване в светая светих на информа-
цията. Съпоставима с ценността на огъня за митологичния човек, цен-
ността, която кодът има за неговия днешен дигитален потомък, веро-
ятно може да бъде представена чрез участта на сънлив неандерталец, 
допуснал огънят да загасне. За наказание в такъв случай той най-веро-
ятно би бил изяден суров, ако решим да се възползуваме от сетивния 
ресурс, скрит в тази известна метафора на К.-Л. Строс. Същевременно 
и ценността му за боговете не бива да се подценява, ако съдим по гор-
ката съдба на Прометей, дръзнал да посегне към кода (пардон, огъня). 
Допускам, че бъдещата печална участ на Олимпийския информационен 
елит обещаващо надзърта иззад първосигналната ревност, с която той 
прие (или, по-точно, не прие) шокиращото посегателство „Сноудън“. 
В трескавото безпокойство на тази реакция като че ли се разпознава 

22 A. M. Turing. On computable numbers, with an application to the 
Entscheidungsproblem, In: Proceedings of the London Mathematical Society, Vol. 42, 1936, 
pp. 230 – 265, р. 230.

23 Х. Ласуел. Структура и функция на комуникацията в обществото, В: Р. Бобчев 
(съст.). Комуникацията, С., ФЖМК, 1992, с. 15.

24 A. M. Turing. Computing machinery and intelligence, In: Mind, New Series, Vol. 
59, № 236 (Осt. 1950), pp. 433 – 460, p. 433.
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началната агония, вече реално преживяна от литературната класика и 
свързаните с нея стари литературни навици при срещата им с нелиней-
ното дигитално писмо. Основателно преценени като маловажен „стра-
ничен ефект от живота в среда на ограничен (христоматиен – П. Ш.) 
достъп“25, тези ценностни стереотипи обещават да заприличат на не-
потребен сив кардинал, чиято конспиративна мантия вече никого не 
впечатлява, на бивш сив кардинал, който вече не предизвиква смра-
зяващ информационен ужас и който, заставен да се оттегли във вечна 
манастирска изолация, се посвещава на почтено аналогово земеделие 
(ако храни илюзии за библейска слава, може и на дърводелство), за да 
заслужи най-накрая хляба си с богоугодна… работа.

Дик Морис настоява, че подобна „анахронична“ хипотеза заплаш-
ва дори политиката, схващана метафорично като най-крупен произво-
дител на дискретно писмо (или дискретност – както ви се хареса) или 
пък, съвсем буквално – като най-крупен работодател в областта на по-
литическия PR, т. е. пропагандата. Морис твърди, че информационното 
обилие, дълбоко пропило публичната сфера, съчетано с недоверието 
към политическите институти и политиците, предопределя не твър-
де комфортния за тях преход от представителна (Медисонова) към 
пряка (Джеферсонова) демокрация изобщо като фундаментална па-
радигма на съвременния политически живот в западните общества26. 
Исторически погледнато, макиавелизмът вече е пожънал най-съблаз-
нителната си реколта като прагматична технология на властта. Той като 
че ли е провел всички възможни „активни мероприятия“ по завземане 
и легитимиране на политическото управление. Факирският ръкав на 
макиавелизма, от който е измъкната дори затъпяващата илюзия за без-
конечност на дадената от бога власт, вече е съвсем празен. Оттук насе-
тне, принуден да общува с наркотизирания от информация дигитален 
гражданин, макиавелизмът разполага с единствено неизползувания си 
досега деавтоматизиращ инструмент, който да реанимира застарялото 
политическо тяло на демокрацията. Колкото и анахронично да звучи 
това във века на тотална дискретизация, Морис настоява, че този по-
литически инструмент се нарича идеализъм, опрян, добавям със съ-
гласие, върху традиционните принципи на старата „аналогова“ етика. 

25 Н. Кар. Под повърхността. Как интернет влияе върху четенето, мисленето и 
паметта, София,“Инфо ДАР“, 2012, с. 133.

26 Дик Моррис. Новый государь. Новая версия Макиавелли для двадцать пер-
вого века, Группа компаний „Николо М“, Москва, 2003, с. 15.
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Дали наистина идеализмът ще се окаже в предвижданата за него роля 
на модерен прагматизъм? Признавам, че се колебая как да отговоря, за-
щото колкото пъти съм сънувал най-цветните си политически сънища, 
толкова пъти те са ме отнасяли към миналото в търсене на „Владетеля“. 
Не помните ли какво бленуваме вече четвърт век? Бленуваме своя нов 
Аденауер. Всъщност, май даже го имахме за по-малко от година в на-
чалото на 90-те.

Уважаеми Дик, вашата рецепта вече сме я сънували.
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Abstract: The paper analyses the place of eco ideas, green practices and ac-
tivities in materials from the new media. The focus is on the Internet as a source of 
information on: new green technologies, green innovations in the sphere of produc-
tion, ecological media campaigns, corporate ecological campaigns, environmental 
responsibility (as a prerequisite for corporate social responsibility) in particular, and 
the media policies in this respect, educational web sites on ecological behavior, audi-
ence eco calculators (so that they could monitor their contribution to the protection of 
the environment); obtaining knowledge on healthy eating habits (bio products and eco 
recipes, online organic stores) as well as environmental behavior. The paper analyses 
green web sites and blogs as promoters of corporate and state policies and the specific 
techniques and methods of influence on the users of green PR as part of this eco re-
ligion. The web sites of ecological organizations as carriers of the green idea through 
their slogans and campaigns are also being discussed as well as the visibility of eco 
initiatives. 

Keywords: green idea, environmental behavior, ecological awareness, green 
policies, green PR

Развитието на интернет като комуникационна среда, медиен ка-
нал и медия упражнява силно влияние върху социалните взаимоотно-
шения и конструирането на масмедийната реалност и познанието за 
света (Добрева, 2011:41). Възможността да се ползват различни източ-
ници на информация в удобно за потребителите време и спрямо инди-
видуалните предпочитания и интереси, превръщат интернет в предпо-
читана медия. Адаптацията на интернет потребителя към глобалния 
информационен поток и развитието на технологиите водят до преодо-
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ляване на фактора време. Много от традиционните медии се насочват 
към използване на интернет средата. Наличието на онлайн информа-
ционни сайтове, архивиране на телевизионни предавания, гледане на 
телевизия онлайн, споделяне на мнения, задаване на въпроси, участие 
в анкети, форуми, допитвания до потребителите, корпоративни сайто-
ве, институционални сайтове, присъствие на медии, фирми и органи-
зации (правителствени и неправителствени), профили на политици в 
социалните мрежи свидетелстват за значимостта на интернет комуни-
кацията (Касабова, 2013).

Променената комуникационна среда и възможността на потре-
бителите да участват непосредствено и активно в комуникационния 
акт като съ-автори и източници на мнение и оценка, поставят и нови 
предизвикателства пред комуникаторите и традиционната журналис-
тика. За да бъде спечелено вниманието на потребителите интернет 
базираните медии използват различни похвати: намалява се обема на 
текстовете, публикуват се снимки и видео материали, допълнителни 
линкове спомагат получаването на допълнителна информация по ос-
новната тема или различни етапи от развитието ѝ, използват се раз-
лични шрифтове, оформление и форматиране, както и болдиране на 
ключови думи, фрази, изречения. Променените нагласи на аудитория-
та за комуникация водят до промяна в отношението на комуникатора 
към целевите си публики и използването на уебпрофесионалисти  – 
уебдизайнери, уебрайдъри, уебредактори (Мавродиева, 2011) за по-
стигане на желания ефект от комуникацията с виртуалните общности. 
Споделянето на информация и позиции в общностите от масовите по-
требители постепенно прерастват в различни социални активности по 
социално значими теми (Дичев, Спасов, 2009: 234). 

Опазването на природата и околната среда е сред най-актуал-
ните в публичното пространство на информационното общество. 
Задълбочаването на екологичните проблеми и теми е един и от зна-
чимите феномени на постиндустриалното общество според Хюисен. 
Взаимообвързаността на тематични сфери, проблеми и въздействащи 
фактори е характерна за глобализацията. Изолираното разглеждане на 
тези признаци в икономически, политически или екологичен аспект не 
би дало пълна картина на съвременното състояние и развитие на про-
блемите на човешкото общество. 

Глобализацията1 на финансовите пазари, производствените про-
цеси, транснационалните предприятия са само част от аспектите на ико-

1 Виж повече на http://www.dadalos-iizdvv.org/globalisierung_bg/grundkurs_2.htm



127Go green! Зeлената идея в интернет пространството

номическото измерение на съвременното общество. Технологичното 
развитие и иновации в комуникационната и информационната сфера 
на практика се онагледяват с интернет. 

Един от основните аспекти на глобализацията са глобалните 
проблеми в областта на околната среда – трансгранично замърсяване, 
климатични проблеми, глобалното затопляне. Обединените усилия за 
запазване или възстановяване на околната среда се отразяват върху 
световната политика. Политическото измерение на глобализацията е 
свързано с политики в две основни направления – икономика и еколо-
гия, което се изразява чрез термина устойчиво развитие. Глобалният 
подход при решаването на социалнозначими проблеми и необходи-
мостта от актуална и навременна информация определя интернет 
като основно звено в глобалната комуникация. Общественото изме-
рение на глобалната комуникация не се изчерпва с информационна-
та функция на интернет. Социалните комуникационни общества като 
чат и имейл, социални мрежи превръщат света в „глобално село“(по 
Маклуън). Културните изменения вследствие на глобализацията во-
дят от една страна до унифициране на предпочитанията на публиките 
(„американизиране“на културата следствие от американския медиен 
империализъм), но и привличане на вниманието към уникални ло-
кални традиции и обреди (глокализация). Процесът на възпитаване 
на глобално гражданско обществено съзнание е предмет на глобална-
та политика. Решаваща роля при определяне на основни политически 
направления и обсъждане на глобалните проблеми имат глобалните 
действащи лица или глобалните играчи (Global players). Green Peace и 
Amnesty International са сочени за организациите с най- голяма роля 
в областите с най-голямо глобално значение – околната среда и пра-
вата на човека, тъй като това са и сферите, в които последствията от 
глобализацията са най-видими – разрушаване на околната среда и не-
равномерното разпределение на благата(нарастващата пропаст между 
бедни и богати, социален дъмпинг, ерозия на националната държава). 
Глобалните решения на актуалните проблеми от съвременното еже-
дневие на човечеството са свързани с идеята за глобално управление.

Световните конференции, свързани с проблемите на околна-
та среда от 90-те години, Европейският съюз и политиките му в тази 
област, инициативите на ООН като световна организация са част от 
примерите в подкрепа на усилията на световната общност за глобално 
управление на ресурсите, проблемите и кризите. Промяната в мисле-
нето на човека и нарасналата му чувствителност към социалнозначими 
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теми и проблеми се изразява в активността му, свързана с кампании в 
подкрепа на различни обществени каузи.

Динамичното ежедневие на съвременния човек предполага и не-
обходимостта от все повече информация по политически, социални и 
икономически въпроси. Екологичните проблеми са неизменна част от 
тях. Основни страни от представянето на зелената идея в интернет са 
свързани с ежедневието на човека, държавни, европейски и световни 
еко политики, икономически еко механизми и иновации, природоза-
щитни организации, фирмени (в това число и медийни) еко политики. 
Комерсиализацията на понятията зелена политика, зелена идея, еко-
логична култура, екологично чисто производство, устойчиво развитие 
предполага честата им употреба в различни публикации и използване-
то им като етикет за актуалност. 

Въздействието, което оказва придобитата екологична чувстви-
телност върху архитектурата, енергетиката, икономиката и ежедне-
вието на човешкото общество в различни негови аспекти е обект на 
редица научни публикации, държавни, европейски и глобални поли-
тики, медийно говорене и корпоративен интерес. Зелените идеи при-
добиват все по-широка популярност със съдействието на масмедиите. 
Проявленията на зелената идея в интернет са многобройни, представят 
различни аспекти на зелената идея и са насочени към широк спектър 
потребители. Целта на този доклад е да проследи основните проявления 
и акценти, без да претендира за изчерпателност, поради спецификата 
на интернет средата и многообразието от сфери, които са подвластни 
на идеите за екологично поведение, екологична активност, екологична 
култура. 

Промяната на човешкото отношение към природата и мисле-
нето по опазване на околната среда са видими в медийното говорене 
и поведенческите модели на всички равнища в организацията на об-
ществения живот. Модното зелено поведение и стремеж към устойчи-
во развитие са двете страни на една и съща монета, която превръща 
зелената идея в идеология. Носталгичното отношение към майка-
та Природа, културата на здравословното хранене и здравословния 
живот, не означават непременно ограничаване на консуматорското 
поведение в обществото, а по-скоро определят до голяма степен ин-
формирания избор да се използват природощадящи услуги и проду-
кти. Зеленият лайфстайл включва ползването на еко и био продукти 
като основна грижа за ежедневието, отказ от определени неекологични 
вещи, използване на енергоспестяващи уреди, следене на въглеродния 
(и екологичния) отпечатък, участие в екокампании и екопротести и не 
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на последно място екологична информираност, като предпоставка за 
развитието на екокултура.

Естественият стремеж на човека да търси съмишленици или поне 
хора с интереси близки до своите, гладът за актуална информация ако 
живееш „зелено“ води до търсене в мрежата. Информационната и со-
циалната функция на зелената интернет сфера са интегрирани в ня-
колко сайта, достъпни за потребители от целия свят. В Ethical singles 
(http://www.ethicalsingles.com/) можете да се запознаете с хора които са 
възприели зелената идея като идентичност – занимаващи се със зелен 
бизнес, вегани, вегетарианци, био фермери, природозащитници, кон-
сумиращи само природощадящи продукти и услуги. Социалната мре-
жа за хора с еко мислене е Care 2, 25 милиона души споделят новини, 
каузи, създават групи с различна екологична насоченост, разискват зе-
лени теми и идеи, факти. Интерес към еко социалната мрежа проявяват 
National Geographic2, The New York times3, CNN4, The Guardian5, WWF, 
които публикуват материали по теми инициирани от потребители на 
Care 2. Една и съща история може да бъде обект на публикации на раз-
лични масмедии (нови и традиционни) като естествена закономерност 
от хипертекстуалността, динамичността и интердискурсивността на 
съвременната медийна среда и сътрудничеството на интернет. 

Често преплитането на екологични и патриотични мотиви се из-
ползва от политическите партии и организации за мобилизиране и ак-
тивизиране на целеви групи от аудиторията в подкрепа на политически 
каузи или дейности. В екопротестите често се включват патриотични 
лозунги и се използват традиционни български символи. Протестите 
против застрояването на Иракли правят един от символите им ем-
блематичен – корона с надпис „Ние сме държавата!“6, трибагреникът 
присъства на всички екопротести, а при най-масовите протести сре-
щу добива на шистов газ лозунги от вида „България срещу фракинга!“7  

2 Виж: http://news.nationalgeographic.com/news/2014/02/140210-giraffe-copenhagen- 
science

3 Виж: http://www.nytimes.com/2014/02/10/world/europe/anger-erupts-over-danish-
zoos-decision-to-put-down-a-giraffe.html?hp&_r=2

4 Виж: http://edition.cnn.com/2014/02/26/showbiz/slates-for-sarah-elizabeth-jones/
5 Виж: http://www.theguardian.com/world/2014/feb/09/danish-zoo-outrage-giraffe-

marius
6 Виж: http://vbox7.com/play:d8d2b648f5?p=user&id=1223458
7 Виж: http://img.bg.sof.cmestatic.com/media/images/640x360/Sep2014/21102 

43563.jpg
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и „Спасете България!“8 са често срещани. Коалицията от екологич-
ни и граждански организации „За да остане природа в България“ 
чрез сайта си forthenature.org информира за предстоящи събития, 
инициирани от нейни членове, дарителски акции, административ-
ни мерки, проектозакони, наказателни процедури, проблеми и пред-
стоящи екопротести. Възможността да се води „информиран дебат“ 
с кандидати и избрани вече народни представители по въпроси на 
околната среда, които включват основни аспекти от зелената дър-
жавна политика: биоразнообразие и гори, климат, устройство на 
териториите, енергетика, селски райони. В коментарните зони по-
падат предизборни програми и следизборни инициативи, нацио-
нални стратегии, дебати за енергетиката и биоразнообразието в за-
щитени територии, новите устройствени планове. Интересът към 
събитията, свързани с дейността на коалицията се свързва преди 
всичко с материали (видео и фото) от пресконференции и протести, 
който най-често проявяват потребители със зелено мислене (или „зе-
лени юзери“ според интернет лексиката). Сайтове като forthenature.org,  
www.panda.org/bg, www.zazemiata.org, www.greenbalkans.org, ekorila.hit.bg,  
www.agrolink.org, www.zaprirodata.blogspot.com, www.nabludatel.info,  
www.optimiced.com/bg, grupa-geo.blogspot.com, ecopravo.blogspot.com,  
kozzmen.blogspot.com, nomtax.blogspot.com, criticalconsumer.blogspot.com,  
saveplanet-sp...a.blogspot.com, naokolo.blogspot.com, освен информа-
ционна и коментарна функция имат и подчертано мобилизационна. 
Сред най-посещаваните еко сайтове са и www.wwf.bg и www.gorichka.bg.  
Аудиторията им представлява най-активните привърженици на зеле-
ната идея, екохипстъри и природозащитници, публикациите инфор-
мират за предстоящи събития от екокалендара, екопротести и инициа-
тиви на екоорганизациите.

Държавните екополитики, европейските екополитики като ас-
пекти на зелената идея са представени в официалните сайтове на ин-
ституции (национални и европейски). Достъпът до информация за 
зелените европейски политики и популяризирането им чрез медиите, 
в частност и чрез интернет е залегнал в редица директиви, проекти 
и програми на ЕС, а и на българските институции. Приобщаването 
на обществото към дейностите, свързани с опазването на околната 
среда и природата, промяната в общественото мнение по въпроси-
те на устойчивото развитие чрез получаване на актуална и достъп-

8 Виж: http://shalegas-bg.eu/2011/11/23/protest-az-sum-shestiqt/
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на информация улеснява възприемането на екологичната политика. 
Възможността потребителите да се информират за текущи проекти9, 
програми10, да имат достъп до мониторингови механизми (за замър-
сяването на въздуха например11) са от особена важност за провеж-
дане на редица политически и законодателни мерки в екологичната 
сфера. Разясняването на съвременната екологична политика, която 
най-общо може да се раздели на две взаимновлияещи си тематични 
линии: човешка дейност и управление на ресурси, оправдава усили-
ята, насочени към ограничаване на замърсяването като следствие от 
човешката дейност по основни за обществото сфери: туризъм, транс-
порт, селско стопанство, горско стопанство, промишленост, енергети-
ка. Контролът, който упражнява ЕС е насочен към управлението на 
ресурсите и представя седемте основни приоритета в политиката на 
ЕС: замърсяване на въздуха, рециклиране на отпадъци, управление на 
природни ресурси, защита на почвите, градска екология, пестициди и 
органични вещества, морска екология. (http://old.europe.bg/htmls/page.
php?category=193&id=5997&page=2)

Информация за всеки един от приоритетите на европейската по-
литика и цялостната визия за политиката по околна среда, отговор-
ните институции и органи, законодателство, възможности за финан-
сиране, публикации, бюлетини и статистика (http://europa.eu/pol/env/
index_bg.htm), както и възможност за получаване на допълнителна 
информация по имейл предоставя сайтът на ЕС. Анализи на полити-
ката на ЕС се предлага от сайтове на представените в интернет тради-
ционни и национални медии. Зелената политика на ЕС се обсъжда и в 
сайтове с образователна насоченост като academia.edu и сайтове от тип 
pomagalo.com.

Използваните от Общността редица законодателни, икономиче-
ски, информационни, образователни и политически инструменти за 
постигане на обща международна рамка за отговорността към окол-
ната среда, обща стратегия при използването на природните ресурси и 
химически вещества са обект на обществен интерес. В екополитиката 
на Общността присъстват инициативи за насърчаване на инвестиции 

9 Виж:http://pudoos.bg/2012/01/%C2%AB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87%
D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1
%82%D0%B0-%E2%80%93-%D0%B8-%D0%B0%D0%B7-%D1%83%D1%87%D0%B0%D
1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%C2%BB/

10 Виж: http://ope.moew.government.bg/bg/pages/programirane-2014-2020/18#1
11 Виж: http://eea.government.bg/airq/bulletin.jsp
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с цел да се предпази околната среда от замърсяване или да се подобри 
нейното състояние. Навременното получаване на информация за фи-
нансовите инструменти, действащи чрез регионалната, структурната 
и кохезионната политика би съдействало за взимане на информирано 
решение за участие в проекти по Оперативна програма „Околна среда“. 
Европейската инвестиционна банка е активен участник при провеж-
дането на екополитиката чрез отпускане на заеми за осъществяване 
на екопроекти, свързани с преработката на отпадъци, пречиствател-
ни станции, екопроизводства. Информация за планиране на такива 
екопроекти и механизмите за осъществяване липсва в традиционните  
медии.

Дефицит на информация в интернет се забелязва и по отношение 
на международното сътрудничество в областта на екопрестъпления-
та, което е от особена важност, но представлява и голямо предизвика-
телство. Често несполуките по въпроси, свързани с околната среда, се 
приписват на разминаването в законодателствата или на международ-
ната съпротива. Така в екополитическия каталог основно място заема 
стремежът екоидеите на ЕС да бъдат обвързани с международно одо-
брение, което най-често е скрепено със спогодби, директиви, програ-
ми и договори. Популяризирането на екополитиките се осъществява 
чрез насърчаване на екологичното поведение на различни фирми. С 
доброволна спогодба от 1993 г. се връчва европейски екологичен знак 
на специално проверени продукти, а от 1995  г. фирмите преминават 
през процедура за получаване на екологичен сертификат.

Чрез интернет възможността потребителите да се запознаят под-
робно с всички действащи екознаци и да се ориентират добре в про-
дуктовата маркировка се предоставя от официалните сайтове на ЕС, 
но и от сайтовете на търговските вериги, като част от стратегиите на 
зеления ПР.

Според наличната в интернет информация за екологичните зна-
ци, те се делят на няколко категории, като някои от тях обединяват 
маркера за екологичен продукт и екологично производство в едно. Към 
четирите основни категории екознаци спадат : 

•  Знаци за обозначаване на предмети и материали, подлежащи на 
вторична преработка и продукти получени в резултат на та-
кава преработка, а също и маркировка на организации за опол-
зотворяване на опаковки. Широко разпространени са: зелена 
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точка12, знак затворен цикъл13, знак за разделно събиране14, знак 
за вторична преработка15

•  Знаци, информиращи за степента на екологична безопасност на 
продукта или опаковката за човека и околната среда. Повечето 
от този тип знаци са с регионален характер: синият ангел 
(Германия)16, белият лебед (Скандинавия)17, екознакът на ЕС18, 

12 Предназначението на знака „Зелена точка“ е да удостоверява, че дадената 
опаковка е включена в система за колективно оползотворяване на отпадъци от опа-
ковки. В моменна право да поставят този знак върху опаковките на стоките си имат 
повече от 130 000 компании в 27 държави в Европа.

13 Знакът означава затворен цикъл („създаване – използване – преработване“), 
а надписите определят материала, използван за опаковката. Цифри 1 – 19 означават 
пластмаса, 20 – 39 хартия и картон, 40 – 49 метали, 50 – 59 дървесина, 60 – 69 тъкани и 
текстил, 70 – 79 стъкло. С номера между 80 и 99 се обозначават опаковки, изработени 
от повече от един материал (композитни) алуминий и пластмаса, хартия и пластмаса 
и др. На свой ред различните материали са обозначени с допълнителни символи.

14 Поставя се на опаковките, които са годни за разделно събиране. Знакът по-
казва че опаковката е редно да се изхвърли само на определените за това места, в 
съответния контейнер.

15 Знакът за вторична преработка указва, че продуктът (или опаковката) е из-
работен от преработваем материал (Recycled) и / или е пригоден за последваща прера-
ботка (Recyclable). Често производителите уточняват с допълнителен текст какво се 
има предвид или показват процентът на използваните „вторични“ материали, напри-
мер „Изработено от 70 % преработена хартия“. За съжаление използването на този 
знак не се контролира от никоя организация. Това на практика означава, че много 
фирми го използват неконтролируемо и той се е превърнал в част от етикета, без 
особено значение. В тази група могат да бъдат поставени и знаците на българските 
фирми, които имат лиценз за колективно оползотворяване на опаковките (разделно-
то събиране на отпадъците).

16 Екологичният знак е разработен преди 25 години по инициатива на минис-
терството на околната среда на Германия като мярка за стимулиране на екологично 
чисти производства. Знакът се дава само на изделия, които превъзхождат други ана-
логични стоки по своята екологичност, например по-малко замърсяват атмосферата, 
не съдържат изобщо или съдържат в най-малки количества опасни вещества, или не 
създават шум, поддават се лесно на рециклиране или използват по-малко природни 
ресурси. Сред първите стоки удостоени с този знак са аерозолни опаковки, при които 
не се използват фреони – газовете-разрушители на озоновия слой на Земята.

17 Белият лебед (Miljomarkt) е сертификационен символ, въведен от сканди-
навските страни (Швеция, Норвегия, Дания, Финландия и Исландия) през 1989 г.От 
1999 г. с поставянето на знака се гарантира, че стоката или услугата отговаря на висо-
ки екологични стандарти.Разрешението за използването на знака се дава от специал-
на междудържавна комисия (Nordic eco-labelling committee).

18 Екознакът на Европейския съюз е създаден на 23 март 1992г. и важи за храни, 
напитки и фармацевтични продукти. Принципите на сертифициране с Европейски 
екознак се базират на превантивните мерки за ликвидиране на източните на замър-
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някои знаци като „изработено от естествени материали“, „про-
изведено без пестициди“, „не води до разрушаване на озоновия 
слой“ (без Хлорофлуоровъглеводород chlorofluorocarbon – CFC) 

•  Национални екоетикети – единни държавни знаци за екологич-
ност на стоките и услугите, които целят повишаване на доверието 
на потребителите към биопродуктите от съответната държава.

•  Екомарки за социална реклама, призоваваща към опазване на 
околната среда. Това са символите на екологичните организа-
ции и организираните от тях кампании.

•  Знаци извън класическата екомаркировка. Предназначението 
им е да указват и предупреждават за нарушаване на норматив-
ните изисквания за осигуряване на екологична безопасност.
(Опасно за околната среда!)

(http://www.mladite.com/index.php?level=121/)

Много от одобрените знаци за гарантирано качество в ЕС са 
сертифицирани като продукти за устойчиво развитие и са част от ме-
дийния екодискурс. Такива са: екосертификат за текстилни изделия19, 
екоетикет Bio Siegel20, био лого на ЕС, знак за устойчиво култивиране на 
кафе, FSC сертификат21, устойчиво почистване 22. Всички тези сертифи-

сяване. Целта за въвеждане на знака е достоверното информиране на потребителите 
за екологичността на продукта и стимулиране на производителите към спазване на 
нормите и изискванията за защита на околната среда..

19 знакът гарантира, че съответните изделия притежават екосертфикат Textiles 
Vertrauen Standart 100, който се предоставя само за продукти, преминали успешно из-
следванията и показали, че не съдържат концентрация на вредни субстанции, опасни 
за здравето на човека. Сертифицирането обхваща производството на всички видове 
текстилни продукти, безопасни за човека и околната среда.

20 С утвърдения в Германия Bio-Siegel (Еко етикет) се обозначават продукти и 
храни, произведени и контролирани в съответствие с разпоредбите и изискванията 
на европейската общност за екологично земеделие (аналогично на единното европей-
ско био лого). Етикетът Bio-Siegel свидетелства за екологично производство и хуман-
но отношение към животните.

21 FSC етикет притежават продукти от дървесина и хартия, като например кар-
тонени опаковки от напитки, канцеларски материали или хартиени изделия, които 
са независимо сертифицирани в съответствие със строгите изисквания на Forest 
Stewardship Council. С купуването на FSC сертифицирани продукти се насърчава 
устойчивото стопанисване на горите в световен мащаб.

22 Производителите на перилни и почистващи препарати стартираха общоев-
ропейска инициатива, наречена Харта за устойчиво почистване. Компаниите, които 
участват в тази инициатива, подлагат продуктите си на независима външна проверка, 
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кати стават част и от рекламата и PR стратегиите на фирми в различни 
сфери на икономиката от индустриални гиганти до международни хра-
нителни вериги. (http://www.kaufland.bg/Nachalo/04_Obsluzhvane/006_
Garantirano_kachestvo/002_Simvoli/index.jsp)

Екомаркировката на ЕС (зеленото цвете) е символ на природоща-
дящите производства, но е част и от медийния екодискурс. То се е пре-
върнало в еталон за качество. Продуктите и услугите, които се означават 
с него са с ограничено въздействие върху околната среда през целия си 
производствен цикъл – от добиването на суровините до използването и 
изхвърлянето им и дори отпадъчния материал. Продуктите и услугите 
се освидетелстват от независими експерти, които гарантират на потре-
бителите екологичносттта на производството на 1800 компании и 18000 
продукта. (Политиките на Европейския съюз: Околна среда. Люксембург, 
2013, стр. 12 достъпно на http://europa.eu/pol/env/index_bg.htm)

Сайтовете популяризиращи държавни и европейски политики 
не предлагат възможност на потребителите да коментират програми-
те и да изразят мнението си. Обратната връзка в тези интернет прос-
транства е ограничена или липсва, а комуникацията протича по тради-
ционния модел от един към много. 

Основен партньор в провеждане на политиката в областта на окол-
ната среда са стопанските субекти, тъй като управлението на околната 
среда има ясно изразени икономически характеристики. Световният 
опит показва, че превантивните мерки за опазване на околната среда 
чрез привеждане в съответствие със законодателството определено во-
дят до 30 % по-малко разходи, отколкото при „борбата“ с последствия-
та от екологични замърсявания или сериозни инциденти. Тенденциите 
в развитието на пазара на т. нар. „зелени продукти“ показва, че след 
15 години относителният им дял ще достигне 80 % и продукти, които 
не отговарят на тези изисквания, практически няма да имат шанс за 
реализация на развитите пазари. В пазарни условия балансът между 
интересите на бизнеса и изискванията за опазване на околната среда 
са не само въпрос на законодателни норми, но и на активно реално 
взаимодействие. 

Зеленият маркетинг е област, в която се срещат най-големи труд-
ности и е регистрирано недоверие на потребителите към екополитика-

чиято цел е да установи дали продуктите се произвеждат по безопасна и екологична 
технология. Достъпно поднесената информация на опаковките на продуктите гаран-
тира тяхната безопасна и щадяща околната среда употреба. При въпроси, потребите-
лите могат да звънят на потребителския телефон. Телефонния номер ще откриете на 
опаковката на продуктите.
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та на организациите. Недоверието се базира на невярна информация, 
която се предоставя на опаковките на козметични и хранителни про-
дукти. За да спечелят доверието на потребителите ПР специалистите 
организират дни на отворените врати, в които желаещите могат да 
се запознаят с производствения процес и да се убедят в екологично-
то производство. Друга възможност, за да докажат екологичността на 
предлаганите продукти и услуги е използването на доброволни еко-
сертификати и знаци при етикетирането на продуктите. С най-голямо 
доверие сред потребителите се ползва информацията за еко продукти 
и услуги, получена от други потребители в социалните мрежи. Затова 
повечето компании разчитат и поддържат профили като канал за ко-
муникация и сондиране на мнението на целевите си групи.

Интернет пространството е основен източник на информация за 
здравословно хранене, зелени идеи и технологии, търговия (онлайн ) с 
био продукти. Проучването на профила на клиента с екологично съз-
нание е продължителен процес, но има щрихи, с които фирмите се съ-
образяват и толерират. Според Марти Макдоналд и Хилъри Бромбърг, 
част от екипа на американска рекламна агенция Egg brand development, 
специализирана в маркетинга на фирми със зелени практики, еколо-
гично отговорният потребител се „интересува от зелената идея и от 
каузите. Покупките му са повлияни от тях. Иска марката, която приема 
за своя, да демонстрира социална отговорност и грижа за околната сре-
да. Стреми се да носи ценностите ѝ на ръкава си от естествена материя 
(без жестокост към животни). Зеленият потребител управлява вселе-
ната на стоките с подчертана информация върху опаковката, която по-
казва какво купувачът „ще сложи в тялото си“ при консумация и къде 
ще се озоват парите му след това. И да, в много от случаите този човек 
е жена, която се вълнува от това да направи микровселената на свое-
то семейство по-зелена и прекарва значителна част от времето си пред 
компютъра.“ (Мениджър 2011)

Кампаниите за различните компании са съобразени с основната 
дейност, профила на купувача и се водят на няколко фронта: чрез радио 
и телевизионни реклами, кампании в социалните мрежи, игри и екокал-
кулатори на сайта на компанията. В България екокалкулатори използ-
ват Екопак (http://ecopack.bg/kids/ecocalculator), Овъргаз (изчисляват 
вредните емисии на http://www.overgas.bg/eco_calculator), Инвестор.
БГ АД чрез Аз детето-българският детски портал (http://az-deteto.bg/ 
index.php?page=ecocalc), Онлайн магазин за енергоспестяващи круш-
ки (http://www.krushki.com/safe%20energy.php), Дартек (http://clima.
dartek.bg/eco-calculator-daikin), за всеки уважаващ себе си зелен офис 
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Xerox предлага на http://www.consulting.xerox.com/flash/thoughtleaders/
suscalc/xeroxCalc.html  – възможност да се изчисли отпечатъка върху 
околната среда. 

Възможността за обмен и споделяне на информация и идеи в со-
циалните медии ги превръщат в предпочитано средство за комуника-
ция. (Каплан, Хаенлайн 2010:61) Обменът на генерирано от потребите-
ля съдържание във виртуалното пространство, участието, споделянето, 
свързването в социална мрежа според интересите си са основни харак-
теристики на социалните медии. За корпоративния имидж и репутация 
сред най-важните страни от мрежовата комуникация са „светкавична 
и мащабна реализация на идеи, хрумвания и концепции.“(Стойков 
2012:235) Дигиталният ПР осигурява платформа с достатъчно кана-
ли за взаимодействие с целевите групи, както и онлайн отразяване на 
корпоративните разкази. Възможността на аудиторията да споделя със 
свои „приятели“ в мрежата създават предпоставка за бързо споделяне 
и интериоризация на информация за фирмени кампании чрез довере-
ни източници23. Достъпността на социалните медии предполага и по-
висока ефективност на информационното съобщение спрямо инфор-
мация, предлагана в традиционните медии (Павлова, 2012:58). Според 
глобалното проучване на Инсайтс Консултинг (InSites Consulting) 350 
милиона от интернет потребителите в Европа използват и социалните 
мрежи. Повече от 175 милиона са свързани поне с една марка (и пове-
че), изразяващо се в разговори и споделяне на лични преживявания с 
определен бранд. (SOCIAL MEDIA’S CSR OPPORTUNITIES, http://www.
between-us.com/662/social-media-csr-opportunities.htm) Комуникацията 
в социалните мрежи е достъпен, но и много деликатен етап в диалога 
с целевите групи. На практика лекотата, с която дадена компания съ-
бира фенове и последователи може да бъде твърде кратка. И лошите, 
и добрите новини се разпространяват светкавично в интернет среда-
та. Неглижирането на мнението и проблемите на потребители фенове 
или последователи, липсата на активност и персонални отговори от 
страна на корпорацията, може да има обратен ефект за репутацията 
ѝ. Наложително е ПР специалист да ръководи комуникацията в соци-
алните медии. Контролът и мониторингът върху комуникационните 
ефекти ще са незадоволителни, ако липсва познание за основните ви-
дове социални медии и мрежи и техните особености, предимства и не-

23 Информацията, получена от лидери на мнение или приятели в социалните 
мрежи, се ползва с по-голямо доверие от потребителите, защото не произтича само 
от фирмения сайт или ПР отдел.
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достатъци. Обстойният анализ на нуждите на зелената корпоративна 
комуникация и възможностите на новите медии определят и размера и 
вида на публикациите, а оттам и медиирането. Микроблогове от рода 
на Twitter24 са подходящи за представяне на кратки новини до всич-
ки абонирани. Естеството на зеления ПР предполага използването на 
микроблогове, когато фактите или дейностите, за които се съобщава са 
актуални, не е нужно допълнително обяснение и публиката е запозната 
с основните термини в публикацията, но е и достатъчно информирана, 
за да алармира за възникнал проблем, тенденция по въпроси, свързани 
със зелената политика на компанията, зелени иновации, зелени идеи. 
В социалните мрежи (Facebook, LinkedIn) корпорациите поддържат 
дигитален диалог със служители, потребители и доставчици чрез под-
държане на корпоративен профил и възможности за различни начини 
на взаимодействие(споделяне на снимки, видеоматериали, информа-
ция от традиционните медии, събития от корпоративния календар, 
реклама). Социалните мрежи глобализират марките и популяризират 
зелените (и други) инициативи, като привличат за корпоративна идея 
или кауза целевите си публики, но и да ангажират с позиция лидери 
на мнение и специалисти в областта на КСО. Коментарите в социал-
ните мрежи и в сайтовете за споделяне на мултимедия са важна част 
от проучването на потребителите за определен бранд. Доверието в зе-
лената политика на организацията може да бъде разколебано от раз-
рива между обявените зелени цели и афиширани зелени инициативи 
и коментарите на потребителите. Чрез You Tube I Printerest корпора-
циите използват възможността да поднесат информация, да споделят 
идея, да персонализират корпоративната идентичност чрез видео или 
снимка. Предоставената възможност потребителите да коментират но-
вини за събития или продукти е от особена важност за корпорациите. 
Корекциите в комуникативните корпоративни стратегии често се ос-
новават на получената информация от обратната връзка.

Въпреки масовизирането на екологичното мислене все още по-
требителите имат различно разбиране за това какво е еко. За някои от 
потребителите е достатъчно продуктът да е зелен, защото е произве-
ден в района, в който се продава – вредните емисии при транспорти-
рането на суровините, материалите и крайния продукт са по-малко, за 
други използването на органични материали е определящо, от особена 
важност може да са рециклираните материали (частично или изцяло 

24 Залага на кратки информационни съобщения до 140 символа, разпращащи 
се до абонираните с възможност за актуализация.
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използвани при производството), рециклируемостта на опаковките, 
имиджът на компанията (доколко е зелена) и тествани ли са продукти-
те върху животни. Според Жаклин Отман целевите групи на зеления 
маркетинг са четири: пестящи ресурсите, любители на животните, ен-
тусиасти, фанатици на тема здравословен живот (Мениджър, 2011). 
Всяка от групите има специфични характеристики, които са ключови 
за вида и същността послание, което биха възприели сериозно. ПР спе-
циалистите трябва добре да познават публиките си, за да могат ефек-
тивно да ѝ въздействат. За групата на пестящите ресурси ефектна ре-
клама, съобщение, продукт би произвел ефект само, ако е свързан с 
енергоспестяване, пестене на вода, материали или суровини. Групата 
на любителите на животните би се впечатлила от продукти, които не са 
тествани върху животни или не застрашават техния живот (като поли-
етиленовите материали например). Ентусиастите биха използвали все-
ки продукт или услуга, които подобряват качеството на околната среда 
и свеждат до минимум вредата за природата, те са и хората, които биха 
използвали бутилки за многократна употреба, биоразградими проду-
кти, биха къмпингували, вместо да ползват хотелски услуги, планират 
пътуванията си според отпечатъка от вредните емисии и са добре ин-
формирани за всички произтичащи вреди на продуктите, които про-
извежда дадена компания. Насочените към тях съобщения и рекламни 
материали трябва да са добре аргументирани и да не са подвеждащи, 
в противен случай ПР акцията ще е обречена на провал. Фанатиците 
на здравословния начин на живот са най-чувствителната към биопро-
дуктите група. За тях екоидеята е религия, затова е добре да не се споме-
нават напразно думи като еко, био и зелено. Подчертаването на факта, 
че компанията използва зелени технологии, зелена енергия и събира 
разделно отпадъците си или рециклира ще срещне одобрението и на 
четирите описани целеви групи. Използването на конкретни данни би 
затвърдило убеждението, че компанията е зелена. Спазването на етич-
ните норми и превенцията на ПР скандал обвързва съставящият ма-
териалите да се основава на реални факти, а не единствено на реклам-
ни трикове. Често документи предназначени дори само за вътрешните 
публики могат да попаднат в полезрението на външна публика, случай-
но или непреднамерено, а наличието на разминаващи се с реалността 
проверими факти (като разделното събиране на отпадъци например) 
могат да се окажат разочароващи и да провалят дългогодишни усилия 
за изграждане на зелен имидж. Основният и най-важен комуникатор 
за зеления цвят на корпоративния имидж са служителите. Зелената 
компания не се изчерпва със зелено лого и призив към служителите и 
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потребителите, водеща е зелената философия и убеждението на публи-
ките, че компанията я изповядва. Пет начални стъпки,25 представящи 
зелената философия пред служителите, биха помогнали за възприема-
не на еко възгледите:

•  Споделяне на зелената идея пред лидерите на мнение. Ако те са 
убедени в предимството на предложението за изграждане на зе-
лен и позитивен имидж на компанията, при повторна среща със 
служителите от всички отдели, те ще подкрепят идеите и дори 
могат да ги дообогатят.

•  Изготвяне на списък с вредните навици на служителите в офи-
са, а след това и на служителите от производствения сектор 
(взависимост от сферата, в която работи компанията и отдели-
те, с които разполага, вида и броя на производствените цехове, 
фабрики списъците ще са специфични за всяка работна сфера). 
Списъкът трябва да се съгласува за допълнение с възможно по-
вече служители от всички нива на йерархията, така изисквани-
ята да се отстранят вредните навици ще произтичат от самите 
служители, а няма да са неразбираеми натрапени разпоредби на 
началниците.

•  Обучение за интегриране на зелени технологии (а и идеи) в 
производството. Тук концепцията за протичане на обучението 
и групите служители, включени в него трябва да се подготвят 
от ПР специалисти/отдел. Разяснителната кампания трябва да 
протече на всички нива.

•  Създаване или използване на съществуващ вътрешен бюле-
тин, за да бъдат отразявани там зелени идеи, внедрени екотех-
нологии и постиженията в опазването на околната среда. Така 
служителите ще получават информация за екопоказателите на 
компанията и по-важното е, че ще могат да участват със свои 
предложения за подобряване на работата по зелени проекти 
или сами да инициират такива.

Спазването на всички зелени стъпки за опазване на околната сре-
да, коита са наложени в корпорацията е редно да се спазват последова-
телно от инициаторите за спазване на зелено поведение. Иначе остава 
под въпрос репутацията на поставилия условията за спазване на зелен 
код на поведение и доверието в лидерите на мнение и завеждащите раз-
личните нива в организацията. Лицемерното отношение към поставе-

25 Виж:Маркова К., Как се гради зелен имидж. Дневник 13.08.2008, достъпно на 
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2008/08/13/537732_kak_se_gradi_zelen_imidj/
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ните условия, задачи, наредби би могло да доведе до разрушаване и на 
трудовата дисциплина в различни нива на фирмата, а това води често 
до нежелани последствия, аварии и инциденти.

Спестявайки енергия, ресурси, рециклирайки отпадъчни матери-
али компанията ще спести и средства. Особено важно е служителите да 
се убедят, че не намаляването на разходите с цел печалба е основопола-
гащо за зеленото поведение на компанията. Важно е спестените сред-
ства да бъдат вложени в подобряване на средата във фирмата: кътове за 
отдих на служителите, обогатяване на зелените зони в производствени-
те отдели, социалнозначима кауза, паркинг за колелета, тиймбилдинг. 
Изграждането на зеления имидж на фирмата е продължителен процес, 
който изисква разбирането на служителите за каузата и съ-участието 
им, споделянето на постиженията във всеки финален етап на някакъв 
проект са естествено продължение на взаимоотношенията в организа-
цията. Добрите практики по отношение на зелените компании са част 
от масмедийното ежедневие и отразяването на зелено събитие от фир-
мения календар ще донесе достатъчно позитиви за имиджа на компа-
нията. Инициирането на зелени конкурси, участието в тях, изготвяне-
то на зелени доклади са само част от действията, чрез които името на 
определена организация ще бъде забелязано от медиите.

Представянето на зелената идея в интернет чрез публикации на 
новинарски сайтове, интернет представени медии (вестници, списания, 
радио, телевизия) е предимно в областта на медийното говорене, свър-
зано със социално значими теми. Най-често в полезрението попадат 
събития, свързани с извънредни ситуации (бедствия, аварии, метеоро-
логични явления), годишнини от екологични катастрофи (Чернобил, 
Фукушима), екопротести или дни от екокалендара. Презентацията и 
репрезентацията на екокампании попадат в полезрението на иници-
иралите ги медии, които са лично ангажирани със зелените събития – 
„Найлонът вече не е на мода“ (БНТ), „Не изхвърляй – украси Коледата!“ 
(btv), „Да изчистим България за един ден“ (btv). С особена популярност 
и доверие сред интернет потребителите се ползват именно сайтовете 
и страниците в социалните мрежи на масмедиите БНТ, БНР, Btv, Нова 
телевия, сп. Мениджър, в-к Дневник (който има и приложение Зелен) 
и в-к Капитал, в-к Труд. От друга страна традиционните медии тър-
сят активно вниманието на потребителите си в интернет към своите 
новинарски публикации и кампании, но и предлагат място на публи-
кации от мрежата (ако са натрупали достатъчно последователи или 
харесвания) да попаднат в дневния ред на масмедиите. Търсенето на 
зрителската, слушателската или читателската гледна точка, призивът 
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за споделяне на страниците на съответната медия на мнения, комен-
тари или свидетелства на очевидци не е нов подход към публиките. 
През 2006 г. CNN стартира своя проект iReporter. Гражданите участват 
в него със свои материали, идеи и снимков материал. Това в никакъв 
случай не означава, че тези материали не подлежат на подбор, редакти-
ране и цензура. Едва няколко процента от изпратените материали се 
използват в журналистически материали или се използват в готов вид. 
Отсяването на информацията в този проект се извършва от професио-
нални журналисти. Упражнен е професионален контрол върху пре-
доставената от гражданите информация. Начинанието на CNN скоро 
става практика в световен мащаб. Сред най-популярните български 
рубрики са „ Аз, репортерът“ (btv), „Твоята новина“ (БНТ), „Вашият 
репортаж“ (Нова телевизия). YouTube създава специализиран канал, 
в който потребителите да могат да добавят своите видео материали. 
Ройтерс и Yahoo приемат фото- и видеоматериали от любители в сек-
цията на Yahoo You Witness News. Възможността гражданите да изра-
зяват мнението си скоро се трансформира в своеобразен информацио-
нен процес. Българските медии използват предпазливо материалите, 
споделени от граждани, това са предимно снимки, по-рядко постъпват 
и сигнали за нередности, бедствия и аварии. Незаконното строител-
ство в защитени територии е сред водещите сигнали за неправомер-
ни действия подадени от екоактивисти към медиите и институциите.26 
Възможността на всеки търсещ изява да стане съавтор на материал в 
интернет (Уикипедия), да анализира или коментира събития и факти, 
да алармира за бедствени ситуации поставя въпроса за анонимността 
и идентичността на пишещите, както и достоверността на написаното. 
Андрю Кийн, автор на скандалната книга „Култът към аматьора“, кри-
тикуваща концепцията на Web 2.0, според която определено не е добре, 
че всеки може да качва съдържание в интернет, смята, че хората се пре-
връщат в Биг брадър чрез камерата или клавиатурата си. Следването на 
определени стандарти и етичен кодекс, както и придържането към гос-
подстващия принцип  – обективността, противопоставят традицион-
ната на гражданската журналистика( Лулански, 2009). Изразяването 
на гражданска позиция по въпроси, свързани с енергийни източници, 

26 Виж: Латева З., Върху дюните в Несебър отново може да се строи, достъпно 
на http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=3275542.

Виж: Несебър се вдигна в защита на последните си дюни, достъпно на http://
btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/nesebar-se-vdigna-v-zashtita-na-
poslednite-si-dyuni.html
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диверсификация и климатични промени като част от екологичнозна-
чимите въпроси трябва да бъде следствие от задълбочено проучване 
на въпроса, консултация с експерти и достъп до актуална информация 
за състоянието на проблема. Затова и интернет публикациите на сери-
озни медии по въпроси, свързани със зелената идея се ползват с дове-
рието на потребителите и служат като коректив на получена от друг 
източник информация, най-често от „приятел“ в социалните мрежи.

При нужда от получаване на конкретна информация по въпро-
си свързани със здравословното хранене27, био храни и био продукти 
като част от природосъобразния начин на живот, био земеделие28, зе-
лени технологии29 потребителите се доверяват на специализираните в 
определен аспект зелени сайтове и блогове. „Харесванията“ на опреде-
лена публикация, препоръките да бъде прочетена, възможността да се 
персонализира и индивидуализира информацията естествено поста-
вя въпроса за спекулациите със споделеното съдържание и корекция 
на потребителските навици и мнение (Павлова, 2012:27). Резултат от 
пренасянето на социалните функции и навици на човека в интернет 
пространството е склонността му да търси информация основно в 
мрежата, краткотрайната памет, ограничаване или загуба на социал-
ни връзки в реалността и изразено предпочитание към онлайн кому-
никация и виртуалните съ-общества. Съвременната комуникационна 
ситуация се определя като нова медийна екосистема, в която си взаи-
модействат интерактивни масмедии, социални мрежи и онлайн игри 
(Ватова,2014). Съвременният човек е носителят на нов тип комуника-
ционна и екологична култура, която би трябвало да обезпечи хармо-
ничните взаимоотношения човек – природа – общество. Рационалните 
и оптимално взаимоизгодни отношения в ноосферата, която е идеалът 
за балансирано развитие на човешкото общество се идентифицира с 
контрола върху биосферните процеси и активното въздействие върху 
обществените отношения. 

Специфичният медиен екодискурс ( наложен от традиционните 
медии) ръководи общественото мнение чрез убеждаване, а не чрез за-
дължаващи властови техники. Популяризирането на природосъобраз-
ността като начин на живот и на възпитание е непрекъснат процес в 
интернет пространството. Идеята за природосъобразно възпитание е 
описана от Ян Амос Коменски във „Великата дидактика“ през 1632 го-

27 Виж: http://www.zdravoslovno.com/ и http://zdravoslovnohranene.com/
28 Виж: http://biozemedelie.com/
29 Виж: http://www.greentech.bg/
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дина. „Човекът е част от природата и се подчинява на всички същест-
вуващи в природата закони“. Развитието му, а оттук и неговото въз-
питание, стават също така в съответствие с тези закони. Хармонията, 
сътворена от природата, е цел на всеобщото развитие и в частност – 
смисъл на човешкия живот. Човекът е част от природата и носи в себе 
си идеята за хармонията (Коменски, 2008). Жан-Жак Русо разглежда 
възпитанието „съобразно природата“, то трябва да се нагоди към ес-
тественото развитие на детето. Чрез възпитанието детето се подготвя 
преди всичко за обществения живот (Русо, 1997). Песталоци смята, че 
успехът на нравственото, умственото и физическото възпитание за-
виси от това, доколко възпитателят се съобразява с особеностите на 
човешката природа и законите на нейното развитие. Именно в това 
съобразяване на възпитанието с предполагаемия естествен ход в раз-
витието на детето се състои природосъобразността (Песталоци, 2008). 
Тези идеи са част и от съвременните образователни програми, еколо-
гичното възпитание е обект на вниманието на педагози30 още от пре-
дучилищна възраст31 като преоткриване на връзката човек-природа32. 
Активността на създадени блогове към ученически екоклубове под-
държа убеждението, че екологичната възпитаност е част от образова-
телния процес.33 И ако екологичното възпитание на децата се постига 
чрез игрова активност, за екологичната възпитаност на родителите се 
грижат масмедиите. freecycle.org обслужва създадена система за зелено 
мислещите, чийто девиз е „reduce, reuse, recycle“. Сайтът предлага сре-
ща с други екородители и безплатна размяна на ползвани вече дрешки, 
принадлежности и аксесоари34. „Памперсите  – една от най-големите 
заплахи за околната среда“35 – разграждат се между 200 и 500 години и 
увреждат почвата, за производството на 6000 памперса се отсичат око-
ло 10 – 11 големи дървета36. В „10 лесни стъпки за зелено родителство“ 

30 Виж: Атанасова Т., Екологично възпитание в детската градина, 2010,достъп-
но на http://gorska.gradina.net/?p=521.

31 Виж: Галчева К., Екологичното възпитание – иновация в педагогиката или 
преоткриване на непреходната връзка „човек-природа“, достъпно на http://www.
galcheva.com/objects.php?cid=86.

32 Виж: Лицето и опакото на екологичното възпитание, достъпно на http://
bglog.net/preduchilishtnapedagogika/31978.

33 Виж: http://ecoclub.gymnasium-lom.com/?page_id=99 и 
34 Виж: Екология за пеленачета, достъпно на http://first.gorichka.bg/index.

php?p=10&l=1&id=674.
35 Виж: Памперсите  – една от най-големите заплахи за околната среда, bTV/ 

1.11.2011, достъпно на http://btvnews.bg/article/1077899583-Pampersite_.html.
36 Виж: Култура без памперси, достъпно на http://bezpeleni.info/.
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попадат и екопелените, които са биоразградими, биохраните, споделе-
ните дрешки и изработените от органичен памук, конвенционалните 
почистващи препарати трябва да се заменят с бял оцет, сода, лимонов 
сок и екологични препарати и прахове, биокозметиката, споделени иг-
рачки или изработени от дърво.37

Възможностите екологичният човек да получи търсената ин-
формация в интернет, да намери съмишленици за зелените си идеи, да 
споделя знание, да коментира и анализира различни зелени събития 
са много. Така зелените идеи от социалното общуване преминават във 
виртуалното, зеленият лайфстайл от ежедневието преминава в зелена 
виртуална общност. Общуването (дори и виртуално) в група от масо-
ви потребители, споделящи сродни идеи, води до формиране на силно 
чувство за принадлежност към групата. Споделянето на информация 
и добри практики, усещането за значимост и сила, което постепенно 
се развива в потребителя може да бъдат оползотворени под формата 
на социални активности.38 Комерсиализирането на по-големи общно-
сти, споделящи зеления код на поведение в интернет пространството, 
провокира опити да се използват за политически цели – еко протести, 
иницииране на законодателни промени, легитимиране на обществено-
то мнение. 
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E-LEARNING:  
DEFFINITIONS AND VARIATIONS

Ralica Doychinova, Ilina Nacheva

Аbstract: The article represents theoretical overview of deffinitions and typol-
ogies in the contemporary scientific literature, devoted to of e-laerning and its specific 
characteristics. Special focus is kept on the therminogological aspects of the problematics. 

Keywords: e-learning, synchronous learning, asynchronous learning, blended 
learning 

Сферата на комуникациите претърпя радикални промени през 
последните десетилетия. Свидетели сме на появата на огромен брой 
нови медии, комуникационни практики и драстично променящи се ха-
рактеристики на аудиториите, които дават възможност за различни те-
хни нови употреби, предимно за целите на бизнеса и образованието. В 
областта на обучението и разнообразните видове тренинги за възраст-
ни една от най-отчетливите тенденции е увеличаващото се присъствие 
на електронни системи и приложения, ориентирани към самоподго-
товка. Зараждането, налагането и прогресивното разрастване на фор-
мите на електронното обучение могат да се оценят като пряк резултат 
от бурното развитие на технологиите през последните 25 години и от 
появата на световната комуникационна мрежа интернет.

Практически това доведе до формиране на ново направление в 
обучителните практики на редица образователни и търговски органи-
зации. Тенденцията води със себе си необходимостта от ясно дефини-
ране на понятието „електронно обучение“, а напредъкът в изследва-
нето на неговите потенциални възможности и приложения до голяма 
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степен е свързан със способността на изследователите да конструират 
и използват адекватна типология на неговите разновидности. В този 
смисъл темата за терминологичната яснота и за типологията на онази 
съвкупност от обучителни практики и инструменти, които се обединя-
ват под названието „електронно обучение“, е интересна и важна както 
от теоретична, така и от практико-приложна гледна точка. 

Дефиниции на електронното обучение

Както при редица новопоявили се понятия в науката, така и по 
отношение на електронното обучение не съществува пълно единоду-
шие за термина и за неговите определения. Тъй като проблематиката 
е изследвана най-рано и предимно в англоезични публикации, резул-
татът от това е лесно забележим в използваните от различните автори 
названия на английски език. Сред наименованията, освен „електрон-
но учене“ (е-learning), се срещат също и: „електронно преподаване“ 
(e-teaching) (Опреана и др. 2003; Брумарб и др. 2011), „онлайн обуче-
ние“ (online learning) (Хшиу-Фенг и др. 2013; Омар и др. 2012), „гъв-
каво обучение“ (flexible learning) (Хил 2006), „уеб базирано обучение“ 
(web-based training) (Торн, Макий 2007), „интернет базирано обучение“ 
(internet-based training) (Уишър, Кърноу 1999), „виртуална класна стая“ 
(virtual clasroom) (Торн, Макий 2007) и др. 

В паралел с терминологичното разнообразие през сравнително 
кратката история на електронното обучение са се появили и множе-
ство различни негови дефиниции. Всички те се отнасят до употребата 
на комуникационни информационни технологии за целите на процеса 
на учене, като представят електронното обучение като една от разно-
видностите на обучението. Срв.:

•  Едно от първите определения на съвременното електронно обу-
чение принадлежи на Бърдж и Колинс (1995), които дефинират 
електронното обучение като „обучителна рамка, в която препо-
даването и ученето се осъществяват в интернет базирана среда“ 
(по Тауила и др. 2011: 421).

•  Според едно определение на Европейската комисия електрон-
ното обучение представлява „ориентиран към учещия подход 
на използване на нови мултимедийни технологии и на интернет 
за подобряване на качеството на учене чрез улесняване на дос-
тъпа до ресурси и услуги, обмена на информация от разстояние 
и съвместната работа.
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•  Електронното обучение се схваща и като обучение, „осигурява-
но чрез електронни средства, включващи уеб базирани системи 
и информационни и комуникационни технологии навсякъде и 
по всяко време“ (Хъдълстоун, Пайк 2007: 1).

•  Сходно е и дефинирането на електронното обучение като „обу-
чение, базирано на информационни и комуникационни техно-
логии, при което обучителните материали се доставят в електро-
нен вид на географски отдалечени обучаеми чрез компютърна 
мрежа“ (Акур 2012: 61).

•  В по-лаконична форма се говори и за „учене, подпомогнато от 
използването на информационни и комуникационни техноло-
гии“ (Пейчева-Форсайт и др. 2013: 1).

•  Повече фактори се вземат предвид при характеризиране-
то на електронното обучение в дефиницията от следния 
тип:„Систематична употреба на взаимосвързани интерактивни 
информационни технологии с цел овластяване на учещия, по-
добряване на процеса на учене, свързване на учещите с хора-
та и ресурсите, които ги подпомагат, и интегриране на ученето, 
работното изпълнение и индивидуалните и организационни 
цели“ (Риан, Хол 2001: 1603). 

•  Е-обучението се дефинира още и като „информационна и ко-
муникационна технология, работеща посредством интернет, 
осигуряваща в реално време и / или по всяко време електронен 
обмен на информация с учебна цел“ (Тауила и др. 2011: 421).

В изброените определения водещ елемент видимо е мястото на 
осъществяването му – т. е. електронната среда. В част от дефинициите 
са включени и допълнителни отличителни белези – например достъп-
ността („навсякъде и по всяко време“), дистанцията („географски отда-
лечени“), скоростта („в реално време“). Прави впечатление, че в някои 
случаи дори е поставен акцент върху потребителското преживяване по 
време на обучението – говори се за „ориентиран към учещия подход“ 
и за „овластяване на учещия“. Действително това са характеристики, 
които при добър дизайн на съдържанието и качествено техническо из-
пълнение би следвало да са част от едно електронно обучение, незави-
симо от неговия характер и вид.

Посочените в отделните определения от горния списък дефини-
ционни характеристики намират различни приложения в зависимост 
от типа (разновидността) на обучителния материал и подход. 
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Разновидности на електронното обучение

С оглед на типа и нивото на взаимодействие между обучаем, обу-
чител и учебно съдържание някои автори подразделят електронното 
обучение на синхронно и асинхронно, например:

•  Асинхронното обучение е центриран върху обучаемия метод 
за обучение, който използва онлайн обучителни ресурси, за да 
улесни споделянето на информация сред (и извън) мрежа от 
хора. Асинхронната дигитална комуникация предполага неза-
висимост на процеса на учене от времето на провеждане на обу-
чението (Акур 2012: 63). 

Асинхронното електронно обучение не изисква присъствие пред 
компютър (или друго средство за предаване на информация) от страна 
на участниците в строго определен момент. Те могат да се включат в 
обучението в момент, който е подходящ за тях. За сметка на това пре-
димство участниците в асинхронното обучение могат да задават въ-
проси към преподавателя, а той съответно ще им отговори след време 
(когато ги прочете или когато реши, ако няма друг регламент). В тази 
разновидност на електронното обучение един и същи курс може да 
бъде достъпен за неограничен кръг участници за продължителен пе-
риод от време. 

Асинхронното обучение е, от една страна, предпочитана форма 
за учене от страна на заети работещи хора. От друга страна, то е под-
ходящо за предаване на обучително съдържание, което би могло да 
остане относително стабилно, без значими промени във времето, тъй 
като за изработката му се изискват значнително повече време, усилия 
и средства, отколкото за алтернативното синхронно обучение. Според 
Уелш и съавторите ѝ (Уелш и др. 2003: 246) преобладаващата част от 
електронните обучения в съвременните организации имат асинхронен 
характер.

•  Синхронното електронно обучение, наричано още е-тренг, 
уебинар, онлайн тренинг (e-training, webinar, online training), 
представлява обучение по електронен път, което се осъществя-
ва в реално време и участниците в него следва да присъстват 
физически пред електронните устройства и да се присъединят 
към обучението в точно определен момент. 

Тези обучения в повечето случаи се водят от преподавател. 
Участниците в обучението чуват гласа на преподавателя и виждат на 
екраните си онова, което той представя. Техническите възможности на 
някои от програмите позволяват да се виждат в реално време и самият 
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водещ, и участниците. Те могат да се включват с коментари и въпроси и 
дори да заемат ролята на преподавателя и да представят на останалите 
обучаеми част от информацията. Същевременно могат на момента да 
получат от преподавателя отговори на поставените въпроси. 

При синхронните електронни обучения броят на участниците е 
ограничен от възможностите на системата за поддръжка. До момен-
та най-мащабното синхронно обучение, организирано в света, е про-
ведено с 10 899 участници през 2011 г. (Маккой 2014). Провеждането 
на едновременно обучение с толкова много хора поставя под въпрос 
реалните възможности на участниците да зададат въпросите си и да 
коментират обсъжданите теми. От друга страна, тези характеристики 
на синхронното електронно обучение го правят много подходящо за 
организиране и провеждане на работни срещи от разстояние, за едно-
временно информиране на множество хора за настъпили промени в 
дадена сфера и под. На практика синхронното обучение е опит за мак-
симално доближаване на електронната до традиционната обучителна 
среда. 

Поради изключително разнообразните практики в сферата на 
електронно обучение се налага и друго, производно понятие, а именно 
„смесено обучение“ (blended learning). 

Терминът е въведен преди десет години от Картър (Картър 2004) 
и се утвърждава в науката по този въпрос. Ето едно показателно оп-
исание на обучителната практика, за която този термин се отнася: 
„Смесеното обучение се характеризира с надграждане, вплитане, ин-
тегриране на разнообразни информационни и комуникационни тех-
нологии в традиционен образователен контекст. В съдържателно и 
организационно отношение това интегриране може да бъде много раз-
нообразно при различно съотношение на традиционните и електрон-
ните образователни технологии. Технологиите могат да се използват за 
подпомагане както на преподаването, така и на ученето, и на педагоги-
ческото общуване“ (Пейчева-Форсайт и др. 2013: 4). 

С оглед на своите предимства смесеното обучение е окачествява-
но като „най-логичната и смислена еволюция“ на тенденциите в обуче-
нието (Торн, Макий 2007: 113). То може да представлява комбинация от 
традиционни форми на обучение лице в лице с различни обучителни 
формати, обвързани с използване на високи технологии, сред които 
мултимедия, сиди ром (CD ROM), виртуални класни стаи, имейл, гла-
сови съобщения, конферентни разговори, онлайн текст и анимация, 
видео, блогове и онлайн публикации. 
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Въз основа на конкретното устройство, чрез което обучаемият се 
включва в обучението, електронните обучения се делят на е-обучение 
(е-learning) и м-обучение (m-learning  – от mobile learning „подвижно 
обучение“).

•  Е-обучението се осъществява посредством стационарни ком-
пютри (десктоп), мобилни компютри (лаптоп), мини мобилни 
компютри (ноутбук).

•  М-обучението е достъпно за потребителите чрез мобилни теле-
фони с оперативна система (смартфон) или чрез таблети.

При разграничаването на типовете електронно обучение е важно 
да се имат предвид и различни видове системи, които позволяват него-
вото разпространение и достъпност. Най-популярни в световен мащаб 
са т. нар. MOOC системи. В превод тази абревиатура означава „масив 
от отворени онлайн обучения“. Характерен тук е отвореният достъп на 
потребителя до обученията. В интернет пространството съществуват 
платени и безплатни MOOC системи.

В рамките на конкретните бизнес организации, от друга страна, 
са предпочитани т. нар. системи за управление на знанието (LMS  – 
Learning Management Systems), които представляват системи за нат-
рупване, съхранение и управление на знанието на служителите в ор-
ганизацията. Достъпът до тях е ограничен в рамките на конкретния 
персонал, който следва да премине през съответните обучителни мо-
дули. Повечето от тези системи разполагат с възможности за просле-
дяване на активността на обучаваните, както и за проверка на нивото 
на придобитите знания.

Основните цели на тези системи са две:
1.  Да съхранят в рамките на организацията специфичните позна-

ния на нейните служители, дори и след като те са напуснали. 
Това се отнася с особена сила за случаите, в които въпросни-
те познания са били придобити за сметка на същата органи-
зация. Системите за управление на знанието са средство за 
многократно повишаване на ползите от провеждане на дадено 
обучение поради факта, че чрез тях наученото от един от слу-
жителите може да стане достъпно за всички. Организациите, 
разполагащи със системи за управление на знанието, работят 
активно върху насърчаване на служителите си са споделят и да 
публикуват специфични професионални познания.
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2.  Да предоставят стандартизирано обучение на всички членове 
на дадена организация, което да е лесно достъпно и разбираемо 
за всички и да е на разположение за справка при нужда.

Представените разновидности не изчерпват всички възможни 
подходи към типологизиране на електронните обучения. Направеният 
тук обзор по-скоро има за цел да открои най-често прилаганите в 
практиката и най-цитираните в специализираната литература разделе-
ния. Нещо повече, нашето очакване е, че в областта на типологията на 
електронните обучения тепърва предстои развитие. Многообразието 
от възможности, които предоставят новите системи, както и бързата 
смяна на поколенията при технологиите са предпоставки за сериозно 
бъдещо разкриване на нови потенциали пред обученията, базирани в 
електронна среда. 

При тълкуването на причините организациите да прибягват до 
различни форми на електронно и смесено обучение се включват аргу-
менти като: „(1) осигуряване на консистентно и достъпно от различни 
точки на света обучение; (2) редуциране на времето, което отнема ци-
къла на доставка; (3) повишаване на удобствата за обучаемия; (4) реду-
циране на претоварването с информация; (5) подобряване на просле-
дяемостта; и (6) намаляване на разходите“ (Уелш и др. 2003: 247 – 248). 
Към изброените аргументи могат да се направят допълнения, свързани 
с дългосрочната работа с обучителното съдържание – например въз-
можности за многократно преминаване през обучителния цикъл, не-
говото надграждане, обновяване и пр. 

Макар преимуществата и практическата приложимост на елек-
тронно базираните обучения да изглеждат очевидни, съществуват ре-
дица фактори, които биха могли да намалят или да оспорят потенциала 
им. Това са предимно фактори, които определят конкретния модел на 
изработка и внедряване на обучителното съдържание. В свое проучва-
не Хъдълстоун и Пайк (2007) обособяват седем ключови области, които 
определят ефективността от приложението на системи за електронно 
обучение. Това са: обучителни задачи, медийни възможности, страте-
гия на групиране, обучителен контекст, характеристики на обучаемия, 
мениджмънт на инструкциите и финансова ефективност. Всяка една 
от тези области е свързана с рискове за обучителния цикъл, но в много 
отношения дава по-широки възможности в сравнение с традиционни-
те форми на обучение.
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Тенденции и развитие

В резултат на широкото навлизане на електронните обучения 
в образователната практика могат да се обособят няколко отчетливи 
тенденции и области за развитие:

•  Образователните институции все по-широко застъпват прила-
гането на електронни обучения, което позволява процесът на 
учене да се освободи от времеви и георгафски ограничения. От 
друга страна, с тази тенденция са свързани потенциални про-
блеми, отнасящи се до контрола и проследяемостта на изпит-
ните процеси, съблюдаването на авторското право и др. В този 
контекст нов характер придобиват и въпросите, свързани с мо-
тивацията на учещите, както и с междукултурните различия. Не 
на последно място тази тенденция е свързана с необходимостта 
от изграждане на оптимални алгоритми за организация на учеб-
ния процес. Във връзка с това се очаква неминуемо нарастване 
на значението и приложението на достиженията на когнитивна-
та психология и психофизиологията.

•  В света на бизнеса тенденциите показват сериозен интерес към 
използване на електронната среда за обучителни цели. От глед-
на точка на тази перспектива очакваме да нарасне значението 
както на техническото изпълнение, така и на съдържателния ди-
зайн. Възможно е да настъпят промени в традиционната функ-
ция на отделите и експертите по „Обучение и развитие“, както и 
възникване на нови професионални роли, директно обвързани 
с поддръжка и развитите на МООС или Системи за управление 
на знанието.

•  Цялостното разрастване на МООС и на системите за управле-
ние на знанието (независимо дали се прилага за целите на биз-
неса, за обществено или личностно развитие) води след себе си 
риск от затруднения в обучителния процес. Самото количестве-
но натрупване на съдържания в тези системи може да надхвър-
ли критичния праг, отвъд който за учещите да стане трудно да 
се ориентират сред огромните масиви от данни и да подбират 
съдържания от тях. В този смисъл се очаква бъдещо развитие на 
изследвания и технологични решения, целящи да канализират 
„овластяването“ на учещия и да му дадат инструменти, с които 
да планира обучението си с оглед на индивидуалните си специ-
фики, предпочитания и потребности. 
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ЗА ПРАВНИТЕ ОСНОВИ НА ЖУРНАЛИСТИКАТА

Иван Капралов

ON THE LEGAL BASIS OF JOURNALISM

Ivan Kapralov

Abstract: The aim of this paper is to analyze the legal basis of journalism. Based 
on the ideas of the theory of the functional analysis of journalism, the article presents 
a different point of view by applying the legal positivism methodology. The selected 
approach would assist in defining journalism as a regulated right to express opinion 
by mediation of certain media institutions. By narrowing the scientific field, one could 
view journalism as an act, performed by media institutions whose functioning rep-
resents a socially predefined role, guaranteed by normative acts of highest order. This 
in turn provides justification for society to look for additional regulation of the media 
world, should any case of dysfunctionality in journalistic activity occur.

Keywords: journalism, journalistic profession, functions, ethics, legal positiv-
ism, constitution, self-regulation, regulation.

Журналистическата теория днес изглежда сугестирана от поред-
ното бурно развитие на технологиите в сферата на комуникациите. 
Новите медии повдигат нови въпроси и изследователите се чувстват 
длъжни да дадат своевременни и теоретично приемливи отговори. 
Променят ли новите медии правилата на играта? Налице ли са нови ау-
дитории, които изискват различен подход при изграждането на медий-
ното съдържание? Изисква ли се промяна в модела на съществуване и 
финансиране на медиите? Какво точно ще представлява журналисти-
ческата професия на утрешния ден?

Обръщайки поглед към миналото, лесно можем да заключим, 
че това е съдбата на журналистическата наука от нейното зараждане. 
Бурното технологично развитие бележи историята на масовите медии 
и не дава покой на медийните изследователи, като им поставя подобни 
въпроси от края на XIX-ти и през целия XX-ти век. Ситуация, която не 
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предоставя на журналистическата теория възможността да се отстра-
ни достатъчно и да погледне хладно на предмета на научните си из-
следвания. Сякаш продължаваме да изпитваме колебания при форму-
лирането на дефиниция за самата журналистика, за самостоятелния ѝ 
живот сред другите социални и хуманитарни дейности. Продължаваме 
да изпитваме колебание и около въпроса, дали разполагаме изобщо със 
стабилни аргументи да говорим за журналистическа професия.

Затова статията се фокусира върху анализа на тези два проблема. 
От една страна, стои убеждението, че това са фундаменталните въпро-
си, които ще ни дадат основа да разсъждаваме за бъдещото развитие на 
журналистическата теория. От друга страна, предоставянето на при-
емлив (от теоретична гледна точка) отговор на тези въпроси съдържа 
потенциал за решаване на различни задачи пред съвременната журна-
листическа практика. Акцентирането върху тези два проблема ще ни 
позволи да излезем от необхватността на територията на социалните 
явления, за да разберем по-ясно журналистиката. В случай че решим 
поставената задача, ще отворим вратите за ясното формулиране на со-
циалната роля на журналистиката и пределите на нейната правна ре-
гулация. Освен това ще добием нови аргументи за журналистическата 
професионална устойчивост в предстоящите обществени и медийни 
изменения, предизвикани от новите технологични достижения. 

За решаването на посочените проблеми ще се облегнем на поня-
тийния апарат и методологията на комуникативната теория и изводи-
те, дошли вследствие на развитието на така наречения етичен дискурс. 
Подходът ни представлява едно предложение да се обърнем назад  – 
към миналото или към корените на явлението. Впрочем в своя исто-
рически преглед на журналистическите изследвания Мария Попова 
забелязва, че: Повечето от ранните немски теоретици анализират 
журналистиката чрез историческата и нормативната перспектива. 
Позицията им е, че журналистиката е професия за повече или по-мал-
ко талантливи индивиди, поради което те се оказват по-загрижени за 
това каква трябва да бъде журналистиката в контекста на социал-
ната комуникация и политическите дебати, отколкото за процесите 
на структурите и производството на новини (Попова 2010: 13).

Достиженията на науката за комуникациите неизменно доказ-
ват особената, значима и незаобиколима роля на журналистическата 
дейност в съвременните масови комуникации. Появата на масовите 
медии дори присвоява понятието „масова комуникация“. Развитието 
на медийните институции води до развитие на разбирането за социал-
ната роля на журналистическата дейност, която пък насочва науката 
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към начина и основанията за нейното осъществяване. Така теорията 
заговаря за „функциите на масовите комуникации“, като при отделни 
автори понятието е заменено с термини като „елементи“ или „катего-
рии“. Изучаването и функциите на масовата комуникация е обвързано 
с т.нар. функционален анализ или още медиен функционализъм, който 
като направление в изучаването на масовата комуникация възразява 
срещу схематичното говорене за ролята на медиите в обществото в 
напълно песимистичен или обратно, в напълно оптимистичен план, а 
приема за необходима или изходна точка преценката за мястото на 
масмедиите в социалния живот и задълбоченото изследване на функ-
циите, които те осъществяват, отбелязва Елка Добрева в учебника 
си Тезиси по теория нa масовата комуникация (Добрева 2013).

Очевидно е, че функционалният анализ на масовите комуника-
ции определя съществена роля за медиите в социалния ред и социал-
ната структура. Той разглежда медийните институции като структу-
ри с определени задачи, насочени към осигуряване на равновесието, 
порядъка, стабилността в обществата и дори на съществуването им. 
Тук ще се опитаме през идеята за функционалния анализ да потърсим 
отговори на въпроса, какъв е произходът на функциите или задачи-
те на медиите и оттам на самата представа за журналистика. Първите 
немски автори са се опитвали да открият отговорите през историче-
ската и нормативната перспектива. От друга страна, изводите, налага-
ни от продължаващия етичен дискурс в журналистическата теория се 
фокусират върху необходимостта отговорът да се търси в идеята, че 
журналистиката е общностен акт, основаващ се на естествено право. В 
авторитетното си изследване Журналистическата етика. Философски 
основи на новинарските медии Джон Мерил обобщава различните 
етични възгледи и ги свежда до два основни акцента – либертариан-
ство и комунитаризъм. Първите са привърженици на индивидуална-
та етика. Самоопределящо се доброволно поведение, желание за ли-
чностно самоусъвършенстване като гаранция за етично поведение. 
Доколкото живеем в общество, обаче, либертарианците прехвърлят 
етичния проблем върху личността, не върху обществото и другите. 
Обратното, етичната основа на комунитаристите акцентира върху об-
ществената отговорност и върху споразумението за единно приемли-
ва етика. Тези два възгледа имат свойството да преливат един в друг 
в полето на журналистическата практика, което предопределя една 
тежка двойнственост по отношение на етиката в журналистическата 
професия. Затова пък находчиво ни ги предлага като насока да разбе-
рем кои теории са склонни да приемат хората и дали те ще доведат до 
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повече или по-малко свобода в журналистиката (Мерил 2007: 84 – 85). 
В крайна сметка Мерил избира пътя на повишаване на етичните и 
професионални стандарти, на саморегулацията и етичните кодекси в 
журналистиката. Мнозина автори и практици обаче остават скептични 
към това решение на етичния дискурс. Подлагайки го на проверка през 
собствените си виждания за журналистическата теория и съвремена-
та журналистическа практика в България, Алфандари отбелязва: При 
такава постановка обаче не получава отговор въпросът за обхвата на 
журналистическата отговорност пред обществото и още по-важно за 
посоката на тази отговорност. За да е отговорен журналистът, чии 
интереси трябва да отчита, например? (Алфандари 2012:205). В край-
на сметка неговите анализи стигат до различни основания за необхо-
димостта от повече правна регулация на журналистиката. Видима е 
пряка връзка между разбирането на журналистиката като някакъв тип 
естествена даденост, естествено явление, породило се само и по пра-
во получило незаобиколима роля в съвременните общества и тежката 
двойнственост в изводите на етичния дискурс. Преобладаващият час-
тен характер на медиите по света предоставя допълнително аргументи 
на либералния възглед, индивидуалната отговорност и разбирането, че 
нещата в социума се случват по естествен път. Това пък дава възмож-
ност на повечето медийни практици да разбират основния принцип 
за свободата на словото като свещена ценност, която трябва да бъде 
опазвана надалеч и нависоко от всякакъв опит за допълнителна прав-
на регулация. От друга страна, въпросът за социалната отговорност 
на журналистиката остава отворен и всякакви нейни прояви на дис-
функционалност към обществото принизява опита на нея да се гледа 
като наука или като на професионално занятие. Социологическият по-
глед хвърля допълнително светлина върху въпроса. Според Фердинанд 
Тьонис могат да се различат две форми на човешкия живот – такъв в 
общност и такъв в общество. В първия случай едно занятие се прак-
тикува с цел задоволяването на общностните интереси, а във втория 
то представлява задоволяване на индивидуални интереси под формата 
на бизнес трансакции (Gеschäft) (цит. по Пиетеле 2012). Карл Полани в 
изследването си Голямата трансформация се фокусира върху процеса 
на преход от едната форма на живот (общността) към другата (обще-
ството) и вижда опасността обществото да се превърне в заложник на 
законите на пазара. Състояние, което естествено изисква противодей-
ствие и защита. Социологическият отговор на тази опасност е в идея-
та за „професионализъм на обществената служба“. Тоест изграждане-
то на рамка от общностни ценности, които да възпират желанията за 
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задоволяване на индивидуалните интереси (Полани 1994). Лишена от 
социална отговорност, журналистиката е по-скоро изразяване на мне-
ние. Лишена от социална отговорност, журналистическата професия е 
по-скоро занаят, чрез който определени хора си изкарват прехраната. 

Необходима е друга гледна точка. Различният поглед може да се 
потърси най-вече чрез методологията на сродните хуманитарни науки. 
Естествено е, че не само журналистиката гледа на себе си като на един 
вид социално явление или феномен. Подобен подход съществува към 
обяснението ни за самото социално съществуване. В общата теория на 
държавата също сме склонни да разглеждаме нейното възникване като 
естествено самослучване. Общата теория за правото пък е доминирана 
от школата на така наречените естественоправници. Според тях пра-
вото, като регулативен механизъм в обществото, идва от естеството на 
нещата, религиозните ни схващания или природните закони. В търсе-
не на по-ясен ред за изграждането на едно социално явление, повече 
логика и ако щете формализъм, ще се позовем на теорията на юриди-
ческия позитивизъм. Тя се заражда в правната теория в края на XIX-
ти век в Германия, като черпи основания от развилия се философски 
позитивизъм. Един от най-изявените изследователи на теорията в бъл-
гарската правна наука Даниел Вълчев подчертава: Не е лесно с няколко 
изречения да бъдат изложени основните идеи на юридическия позити-
визъм. Все пак едно от най-сполучливите разграничения между възгле-
дите на един правен позитивист и един юрист не-позитивист може да 
бъде търсено в общото схващане за основанията на съществуване на 
правото. В първия случай правото се представя като създадено, а във 
втория като дадено. От тази гледна точка всяка концепция, която 
отрича, че за да стане право едно правило за човешко поведение, тряб-
ва под някаква форма да премине през санкцията на човешката воля, 
не може да бъде оценена като правнопозитивистка (Вълчев 1995). В 
случая нашият интерес към теорията на юридическия позитивизъм е 
мотивиран от неговата методология, която очевидно отхвърля аксио-
логичния подход към журналистиката и обосноваване на нейната со-
циална значимост от гледна точка на някакви ценности. Този научен 
метод ни предлага гледна точка, обясняваща съвременната държава 
като един правов ред. Ред, при който всяка норма черпи основание за 
съществуването си и своята задължителност от йерархически по-гор-
на правна норма. Това разбиране за социалната ни организация в мо-
дерната държава е свързано с концепциите за суверенитета и нацията. 
Именно в условията на такъв тип общества и държави става възможно 
и се развиват масовите медии. От друга страна, принципът за свобо-
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дата на словото произтича от общото право за изразяване на мнение, 
което пък е част от така наречените човешки права. В този смисъл той 
не е само предмет на изследване от страна на журналистическата те-
ория. Очевидно е, че интерес към него с пълна сила имат и етичните 
науки, философията, политологията и естественото право. 

По своето същество индивидуалистичната концепция за права-
та на човека се сблъсква с колективистичните концепции на модерната 
държава за суверенитета и нацията. Така се определя и едно от най-съ-
щностните теоретични противопоставяния между школата на естестве-
ното право и тази на юридическия позитивизъм. В статията си Правата 
на човека и съвременната държава Даниел Вълчев разсъждава над този 
конфликт през призмата на юридическия позитивизъм: Както вече от-
белязахме, идеята за правата на човека е индивидуалистична. Но имен-
но нейното последователно индивидуалистично третиране изисква не 
толкова да се прокламира и утвърждава възможността за определено 
поведение на индивида, колкото да се отрече стремежът за налагане 
на граници на това поведение. Така достигаме до известния либерален 
постулат, сполучливо формулиран от Бенжамен Констан – свободата 
е била схващана от древните като право да се участва при решаване 
на общите работи, докато за модерните народи тя означава ненамеса 
от страна на държавата в определен индивидуален периметър (Вълчев 
1997). С други думи, да погледнем на ценностно прокламираните чо-
вешки права не толкова като на свободи, колкото като на отстъпена от 
обществото, държавата и правото автономия. В заключение Вълчев об-
общава: Ясното разграничение между правната норма като формали-
зирано правило за поведение, черпещо валидност от друга правна нор-
ма, стояща по-високо в йерархията, от една страна, и съдържанието 
на това правило за поведение, от друга страна, пораждат още един за-
кономерен въпрос. Онова, което наричаме права на човека, не са ли в 
действителност етически постулати, възприети като съдържание на 
правни норми (Вълчев 1997). На свой ред пък ние си задаваме въпроса, 
дали можем да гледаме на журналистическата дейност като на социално 
явление, проявило се от естеството на нещата, или по-правилно би било 
да я разглеждаме като регламентирано право за изразяване на мнение с 
посредничеството на определени медийни институции. Това ще ни по-
могне да стесним научното поле и без да отричаме теоретичните тър-
сения във всички други посоки, ще ни позволи да се фокусираме около 
първоизточника на регламентацията на журналистическата професия.

Развивайки тезата си за журналистическата професионализация в 
исторически контекст, Елиезер Алфандари подчертава следния момент 
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като изключително важен в процеса на формиране на идеята за журна-
листическата дейност: На първо място тук следва да се посочи годината 
1791, когато в САШ за първи път и то като конституционно положе-
ние (Първата поправка на Конституцията) се формулира идеалът за 
свободата на словото и плурализма на пресата като гаранция срещу 
монополно владеене на журналистиката само от една и съща част от 
обществото – управляващите и само от една и съща политическа сила 
(Алфандари 2012: 191). В изследването си Конституционноправни ас-
пекти на свободата в медийната дейност Райна Николова е по-точна, 
като напомня, че за свободата на словото всъщност за първи път заго-
варя революционното Национално събрание на Франция чрез чл.11 на 
Всеобщата декларация за правата на човека и гражданина от 26 ав-
густ 1789 г., потвърден от Преамбюла на Конституцията на Петата ре-
публика (Николова 2010). Но Първата поправка на Конституцията на 
САЩ е всъщност първият действително прилагащ се юридически акт. 
Сравнителноправният анализ на конституционната уредба на свобо-
дата на словото показва, че след Втората световна война този прин-
цип на медийната дейност е залегнал в Основния закон на Федерална 
република Германия (чл.5, ал.1 и ал.2), в Конституцията на Кралство 
Испания (чл.20)7, Конституцията на Република Италия (чл.21, 
ал.1), в Конституцията на Република Португалия (чл.37 – чл.39), в 
Конституцията на Кралство Холандия (чл.7), във Федералната консти-
туция на Швейцарската конфедерация (чл.55 и чл.55а) и др., продължа-
ва още Николова (Николова 2010). Тук би следвало да отбележим и бъл-
гарската традиция. В първата българска конституция – Търновската – е 
разписан Дял VIII с наименование Свободата на печата. 

По този начин и чрез използването на методологията на юриди-
ческия позитивизъм можем да заключим. В самото начало основният 
принцип на журналистиката – свободата на словото – може да е бил цен-
ност в смисъла на определен етичен постулат. С развитието на идеята за 
организирането на обществата в модерната държава, обаче, и след сблъ-
съка с колективистичните концепции за суверенитета и нацията (наред 
с други подобни свободи) ролята на журналистиката в обществото се 
превръща в правна норма, т. е. правово е натоварена да служи на обще-
ството за свободно изразяване на мнение. Нейната социална значимост 
е подчертана с факта, че тя винаги е правна норма от най-висш поря-
дък. От сравнителноправния анализ на конституционната уредба на 
свободата на словото по света е видно хронологически, че този процес е 
силно повлиян от развиващата се в етичния дискурс теория за социал-
ната отговорност на журналистиката и от самото развитие на масовите 
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медии. Убедени сме, без да сме настоятелни в твърдението си, че оттук 
произхожда представата за журналистиката като социален институт. 
Създаденият чрез правото медиен свят е различен от предхождащата 
го епоха на журналистическата деятелност като общностно явление, из-
ключващо правната санкция. Институционалният характер на медиите, 
неговата правна регламентация определят мястото му в обществото и 
функционалното му действие с всички останали субекти на социално-
то взаимодействие. В потвърждение на това ще добавим и част от тъл-
кувателните изводи на Конституционния съд на Република България, 
съдържащи се във фундаменталното за модерното медийно право у нас 
Решение № 7 от 04.06.1996  г. по конст. дело № 1/96  г. Тълкувайки раз-
поредбите на чл.39, 40 и 41 от Конституцията и определяйки ги като 
основни комуникационни права и свободи, съдът отбелязва: отделните 
права са уредени преди всичко като индивидуални права на личността. 
Независимо от това свободата на печата и на останалите средства за 
масова информация се схваща по-скоро като институционална. 

И така журналистиката като дейност, създадена от обществата, 
организирани в модерната държава чрез правото като социално ре-
гулативен механизъм, е толкова значима за обществото дейност, че 
нейното правилно функциониране е гарантирано в основния закон. 
Там, където се решава архитектурата на различните власти и взаимо-
отношенията между тях. В тази връзка е безспорно, че журналисти-
ката е изначално натоварена от обществото с основните функции да 
интегрира, да пренася знание, да информира и пр. В това се състои и 
наблюдаваната от теоретиците на функционалния анализ устойчивост. 
В изпълнение на основната си социална роля медийните институции 
дават на журналистиката и допълнителна функционалност, например 
да подрежда дневния ред на обществото (agenda setting), да служи като 
коректив на законодателната, изпълнителната и съдебната власт (чет-
върта власт), да образова, да мобилизира и пр. Струва ни се, че това 
са онези недостигащи ни теоретично приемливи аргументи, обоснова-
ващи самостоятелното съществуване на журналистиката. В най-тесен 
смисъл това е и изначалното научно поле, откъдето следва да се разви-
ва журналистическата теория. Основният научен въпрос в журналис-
тиката би следвало да държи сметка за предоставената ни чрез правото 
значима професионална роля и за качеството на изпълняваната от нея 
социална задача. Така се облекчава и перманентната етична дискусия. 
Тя би следвало да се концентрира около предоставените чрез правото 
ангажименти на журналистите, като остави на заден план различните 
етични постулати.
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Колкото до въпроса  – занаят или професионално организира-
на е журналистическата дейност – предлагаме да се подходи чрез ня-
кои от най-популярните дефиниции в журналистическата теория. 
Журналистиката е основната или извършвана като допълнителна 
работа професия на хора, които се занимават със събирането, пре-
глеждането, проверката и разпространението на новини или свърза-
ните с актуалните събития и коментари чрез медиите, отбелязват 
във Въведение в науката за публицистика и комуникации Кунчик и 
Ципфел (Кунчик, Ципфел 1998: 70). Според М. Данеси журналистиката 
е писане, събиране, подготовка и разпространение на новини и свър-
заните с тях коментари през медиите (Данеси 2009: 166). Очевидно 
е, че всички автори търсят същината на журналистическата дейност 
в процеса с боравенето на информацията, като съвсем не е случайно, 
че този процес задължително се случва през медийните институции. 
Според популярното определение на британския медиен теоретик 
Денис Маккуейл: Медийната институция е ангажирана с продукци-
ята, репродукцията и дистрибуцията на познание (Маккуайл 2010). 
Тези изявления в журналистическата теория обаче оставят съмнение-
то в професионалния характер на журналистическата дейност дотол-
кова, доколкото боравенето с информация все повече се превръща от 
привилегия за група хора в ежедневие за цялото човечество. От друга 
страна, боравенето с нещо (било то и информация) е въпрос на опре-
делени практически и интелектуални умения, които могат да се усвоят 
като всеки нормален занаят.

В статията си В страната на неограничаваните от нищо ама-
тьори Юрий Проданов припомня, че думата „професия“ отдавна е 
забравила времето на своето раждане, че и благородническия си про-
изход. Появила се по исторически данни в латинския език някъде на 
границите на 12-ти и 13-ти век тя „завърта“ своя смисъл около обе-
тът (professio), който поемат група хора, влизащи в затворено обще-
ство на посветени в някаква тайна (Проданов 2015). Оттук идват и 
съществуващите до днес практики с акта на полагането на клетва или 
задължителния изпит при влизането в определено професионално съ-
словие (например – лекарите и юристите). В обществената история на 
Европа още през Средновековието и векове след това се оформя ясната 
представа, че знанието те прави различен от другите, а пък съчетано 
с определени практически умения, то ти дава особен, важен и високо-
поставен обществен статус, отбелязва още Проданов. Очевидните 
недостатъци на журналистическата дейност да изпълни формалните 
елементи за професионално съсловие възбуждат теоретичните тър-
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сения още на първите изследователи на журналистическата теория. 
Упражняването на тази дейност не изисква задължително образова-
ние, за да се сдобиете с визитна картичка на журналист, не се налага да 
положите нарочен изпит или да членувате в някакъв съсловен съюз. 
От друга страна, още в самото начало става ясно, че тази дейност с ле-
кота придава на упражняващия я някакъв по-висок обществен статус. 
Придава му особена социална роля. Темата за престижа на журналис-
тическата професия е важна, защото позволява да се осмислят опреде-
лени реакции на обществото при оценяването на журналистическата 
дейност. Понятието „престиж“ е от френски произход и на български 
език означава „влияние и добро име, уважение, почит, с които се ползва 
някой, „авторитет“, „понятие,... с което трябва да се характеризира 
социалното зачитане на индивиди, групи хора, функции, институции 
или професии, разсъждава и Мария Попова (Попова 2012: 97 – 98). 

Връщайки се към социологическия конструкт за „професионали-
зъм на обществена служба“ в прехода от общност към общество ще ви-
дим, че разбирането за професиите се трансформира. Същото се случва 
и с журналистическата дейност. Професионализацията е концептът, 
приет да се представи фактическата промяна на журналистическата 
роля през XX-ти век така, както се възприема от изследователите.
Професионализацията се мисли като защита на журналистическите 
ценности от пазарните (Нигрен, Ейпълбърг 2013). 

Отчитайки проблемите при дефинирането на професионалния 
характер на журналистическата дейност, Елиезер Алфандари остава 
верен на собствената си концепция за професионализацията на журна-
листиката като процес с ясно различими три етапа. Според него в самото 
начало е настъпил период на отделянето на журналистиката в самосто-
ятелна духовна дейност. Периодът на браншовото обособяване, според 
Алфандари, се характеризира и с определена вътрешна специализация 
в журналистическата дейност. Браншът вече включва хора, занимава-
щи се със събиране или писане, редактиране, разпространение и т. н. 
на информация. Вторият етап е периодът на формиране на журналис-
тическо самосъзнание. Той го определя като процес на самоосъзнаване 
на вестникарите в контекста на социалното обкръжение – осъзнаване 
на мястото, ролята, предназначението, мисията на журналистика-
та в обществото Елиезер Алфандари няма никакви съмнения, като 
посочва за начало на този период приемането на Първата поправка на 
Конституцията на САЩ 1791 г. и формулирането на идеалът за свобо-
дата на словото и плурализъм на пресата (Алфандари 2012: 191 – 197). 
Следователно процесът по формиране на журналистическото само-
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съзнание като елемент от професионализацията на журналистиката е 
тясно свързан с нейното нормативно признаване, с акта на включване 
на медийните институции в основните закони на модерните държави 
и предоставянето им на определена, значима социална роля. През при-
змата на юридическия позитивизъм няма място за спор относно профе-
сионалния характер на журналистическата дейност. Очевидно е, че об-
ществото, организирано в модерната държава, санкционира особената 
социална роля на пресата и останалите средства за масова информа-
ция чрез правото и да създава гаранции за свободното функциониране 
на медийните институции. Именно от конституционните разпоредби 
(като такива от най-висш порядък), а не от други ирелевантни за право-
то причини произхожда и усещането за високопоставения обществен 
статус на журналистическата професия. 

В изследване от 2010 г. на Факултета по журналистика и масова ко-
муникация на СУ „Св. Климент Охридски“ по темата Журналистически 
професии. Статут и динамика в България изрично се посочва, че раз-
личните журналистически деятелности са включени като съответни 
професии в Националната класификация на професиите. Авторите на 
изследването заявяват: Журналистите и по-голямата част от всич-
ки онези, които допълват съдържанието на вестниците, телевизите, 
радиоемисиите и интернет страниците, попадат в групата на ана-
литичните специалисти. Това е втората група в класификатора след 
ръководните длъжности в централната и местната власт, в стопан-
ски и нестопанския сектор (Филева 2010). Анализът на получаваното 
възнаграждение, направен по данни на Националния статистически 
институт, пък показва, че средната заплата на българските журналисти 
е сред високите равнища. 

Ранните немски теоретици са изразявали загриженост за това, 
каква трябва да бъде журналистиката в контекста на социалната кому-
никация и политическите дебати. Именно тази загриженост е довела до 
разбирането, че журналистическата професия трябва да получи осо-
бен статут и социална роля в обществата, организирани в модерната 
държава. Този етап на професионализация на журналистиката минава 
през нормативното признаване на медийните институции. Правото, а 
не нещо друго, създава и гарантира онзи особен обществен статут или 
престиж на журналистиката, който компенсира формалните недоста-
тъци, за да се нареди и тя сред познатите ни в миналото професионал-
ни съсловия. Лишена от нормативната основа на социалната си роля, 
журналистическата професия би останала просто занаят, чрез който 
определени хора си изкарват прехраната. 
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С помощта на научния метод на юридическия позитивизъм мо-
жем да сменим гледната точка и да предоставим приемливи научни ар-
гументи за това, що е журналистическа професия. Тази гледна точка 
позволява не просто да видим самостоятелното поле на медиите, но и 
да изследваме с по-голям успех взаимоотношенията им с другите су-
бекти на публичното социално взаимодействие. В същата посока про-
дължават и съжденията на Алфандари, който определя за трети етап 
на концепцията си за професионализация на журналистиката именно 
нейното структуриране. Според него този етап протича по линия на 
нейното самоорганизиране по различни видове признаци (професио-
нален, медиен, синдикален, образователен), което институционализи-
ра отношенията ѝ с различни аудиторни съвкупности, рекламодатели, 
работодатели, икономически субекти, политически субекти и държав-
ни институции (Алфандари 2012: 197 – 225). 

Според социологическите изследвания прехода, който извървя-
ва професията от служене на обществото към служене на пазарните 
принципи застрашава самата професия. Казано по друг начин про-
фесионализацията е защитата на журналистическите ценности от па-
зарните. Точно тук се разполага и въпросът за регулацията и саморе-
гулацията на и в медийния свят. Според С. Великова пресечна точка 
на тези два типа лоялност – към институцията и към гилдията – е 
саморегулацията на медиите, която е комбинация от стандарти, ре-
гламентиращи утвърдени кодове на поведение на медиите, които 
имат за цел да подкрепят свободата на изразяване, и процедури за 
контрол върху спазването на тези стандарти от страна на медиите. 
Саморегулацията подсигурява независимостта на медията и я защи-
тава от посегателствата на политически и икономически интере-
си. Освен това тя става гарант за надмощие на журналистическия 
професионализъм или поне равнопоставеност между него и инсти-
туционалния (Великова 2014). Допускането, че чрез саморегулацията 
може да се достигне „поне“ до равнопоставеност между журналисти-
ческия професионализъм и този на медийната институция подсказва, 
че днешните теоретици и практици са все по-малко убедени в ефектив-
ността на системата от етични кодекси и комисии, които да гарантират 
свободното изразяване на мнение от страна на журналистите. В случай 
че журналистиката трудно се справя сама с уреждане на отношенията 
си в самата медийна институция, би следвало да сме още по-разтре-
вожни за нейната независимост. Задълбочено изследвайки различните 
теории и българската медийна действителност след демократичните 
промени, Елиезер Алфандари очевидно няма колебания: Че се касае до 
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илюзия, особено когато медиите се разглеждат в аспекта на саморе-
гулацията им, е установено отдавна както в медийната практика, 
така и чрез изследователската дейност в областтта на масовата 
комуникация, дала отражение върху правната регулация на медиите 
(Алфандари 2012:271). В крайна сметка авторът търси допълнителни 
аргументи за регулация на медийната дейност и подчертава, че регу-
лацията не би следвало да се възприема като ограничение, а по-скоро 
като необходимост от въвеждане на ред в медийния свят. 

Може да се обобщи, че през историческата и нормативна перс-
пектива журналистиката представлява дейност, създадена от обще-
ствата, организирани в модерната държава. Тя се осъществява чрез 
медийни институции, чието функциониране представлява социално 
определена роля, гарантирана от нормативните актове от най-висш 
порядък (конституциите). Именно оттам произхожда и онзи особен 
статут на журналистическата дейност, който ѝ придава професиона-
лен характер. Оттук произлиза и основанието на обществото да по-
търси допълнителна регулация на медийния свят при всяка проява на 
дисфункционалност в журналистическата дейност. Веднъж определи-
ло социалната роля на журналистиката и нейните основни функции, 
обществото има право на изисквания, а не на обикновени очаква-
ния. Струва ни се, че това би следвало да бъде фокусът на бъдещото 
развитие на журналистическата теория. Фокусирането на медийните 
експерти около функциите на журналистиката, развитието на нейни-
те професионални стандарти и гарантирането им чрез правовия ред е 
значително по-полезен подход от днешното вкопчване в принципа за 
свободата на словото като абсолютна и неограничена ценност. Така ще 
се гарантира и бъдещето на журналистическата дейност пред провока-
цията на новите медии, аудитории и бизнес модели. Съществуването 
на журналистиката има нормативен характер и точно правото е нейни-
ят съюзник в свят, в който никой не ѝ гарантира монопол върху бора-
венето с информация. Гарантирането на професионалните стандарти 
на журналистическата дейност чрез правото ще спаси професията и 
ще отличи журналистите от всички други, добили възможността да из-
разяват мнение чрез новите комуникационни канали.
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Юрий Проданов

NEW MEDIA AND PUBLIC (NO)OPINION

Yuriy Prodanov

Abstract: Contrary to the classical types of media from the pre-Internet period, 
new media have difficulty in shaping the general public opinion. In their hyper-dy-
namic presence in the media turnover and the constant update of media content, they 
serve mostly as a tool for provoking public (no) opinion. The skepticism (coming from 
the new media) is a major factor for the critical reflection on reality. However, skep-
ticism rarely transforms into action. Public opinion is a key factor for its change. And 
this contradiction forms the essence of the issue.

Keywords: information cycle, journalism, public opinion, new media, infor-
mation habit 

Непонятната зависимост и в някаква степен необичайна привър-
заност на хората към общественозначимата информация в свят, в кой-
то медиите вече са започнали да играят решаваща роля по отношение 
на индивидуалното преживяване е тезисно изразена в популярната 
максима на Георг Хегел, че: „Сутрешното четене на вестници е своего 
рода реалистична сутрешна молитва.“. В тази знакова приравненост на 
модерната медия и религиозния ритуал, дори и като индивидуален ин-
тимен акт, за настоящите разсъждения е важно не толкова видимото 
на пръв поглед „духовно преживяване“ (доколкото молитвата изкарва 
личността от хода на повседневните събития и му припомня съществу-
ването на извънвремеви морален императив), колкото впечатляваща-
та повторителност на времевия показател „сутрешно“. Явно тук става 
дума за циклична повторителност на действие, което се е превърнало 
в навик или с други думи: „вездесъщ компонент от преживяването и 
поведението на човека“ (Минчев: 2003). Сведенията за подобна зависи-
мост, която от една страна е емоционална, а от друга част от надинди-
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видуално съ-преживяване се четат и в друго свидетелство от време, в 
което модерната медия започва да подчинява не само ума, а и тялото на 
човек, изисквайки от него да предприема в определен момент от деня 
определени действия1. Актът на информиране става циклична необхо-
димост, своеобразна психологическа зависимост: „И така, аз бях пла-
менен французин и това ме пристрасти към новините. Вървях с тъл-
пата зяпачи и чаках на площада куриерите (к. м. – Ю. П.). По-глупав 
от магарето от баснята, страшно се безпокоях да узная седлото на 
чий господар щях да имам честта да нося“. (Русо: 1973)

Когато говорим за цикличност, трябва да направим уговорката, 
че по отношение на човешкото съществуване цикличността, тоест пов-
торяемостта на някакво действие-състояние в материалния свят и в со-
циума, е определяща във всяко едно отношение. С други думи „Оmnia 
cyclum est“. Редуването на деня с нощта (повторителност на въртенето 
на Земята около своята ос), редуването на сезоните (повторителност 
на въртенето на Земята около Слънцето), редуването на приливите и 
отливите (повторителност на въртенето на Луната около Земята), са 
само част от природна естествена цикличност, която пък детерминира 
човешкото съществуване (физиологично и културно) – редуването на 
будност и сън, менструалния цикъл, вдишване-издишване, аграрен ци-
къл, логиката при подредба на календара, залагаща поредица от вторич-
ни цикли, религиозните календари, празнично-обредните цикли и т. н.

Ако заложим тезата, че с появата на модерните медии след на-
лагането на книгопечатането един нов тип цикличност започва да се 
налага в социалното поведение на човека и определим този цикъл като 
„информационен“2, (В разсъжденията по-долу информационният ци-
къл ще бъде изяснен, а терминът употребяван единствено по отноше-
ние на медийното съдържание – б. м. – Ю. П.) то трябва да приемем, 
че в перманентния акт на узнаването-научаване по отношение на ин-
дивидуалното съзнание има съществен момент. Това е моментът на 

1 Иронично, странно, но и закономерно е, че в много случаи актът на инфор-
миране е в пълна степен психосоматично действие, съчетаващо в себе си няколко от 
жизненоважните функции на човешкото същество. Вестникът съпровожда любозна-
телните и на масата за хранене и в тоалетната. 

2 Теоретичните разработки върху информационния цикъл са сравнително 
нови, като самата идея за информационен цикъл може да бъде проблематична в 
същността си, тъй като тя се свързва с понятието за „информация“, естествено пре-
минаваща от източника към потребителите, без оглед на селективния подбор, на-
правен от авторите или редакторите – Franks, Sarah (2010). „Grand Narratives and the 
Information Cycle in the Library“. In Accardi, Maria T.; Drabinski, Emily; Kumbier, Alana. 
Critical Library Instruction: Theories and Methods. Library Juice Press. pp. 43–53.
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„превъртане“ на цикъла, времето, когато информацията трябва да се 
обнови и, след който тя ще привлече и изкуши нейния потенциален 
потребител с новостта си. Това е моментът, в който Русо отива на пло-
щада в очакване на куриерите3, Кралят-слънце Луи XIV влиза на засе-
дание на Държавния съвет, където ще му бъдат прочетени вестниците 
(Волтер 2015: 120 – 165), Захари Стоянов качва стълбите на читалището 
в Русе, не само за да чете вестници, но преди това и, за да се ограмоти 
чрез тях4 (Стоянов 1983: 84 – 85) и т. н.

Извън съмнение е, че в своята ритмична повторителност инфор-
мационният медиен цикъл формира важно следствие по отношение на 
потребителите – изграждане на информационен навик (компонент от 
преживяването и поведението на човека). С други думи, потреблението 
на информация да стане задължителна съставна част от индивидуал-
ното живеене, сравнимо например с храненето и хранителния режим.5

Именно по отношение на този информационен цикъл, обаче се 
наблюдава важна закономерност. Ако по-голяма част от посочените 
по-горе цикли са в същността си непроменими по отношение на фак-
тора времеповторителност, то информационният цикъл, станал важна 
част от социалното функциониране, се намира в перманентен процес 
на промяна – намаляващо време между начало – край – ново начало. 
Ясно е, че основен фактор в този процес ще бъде технологичното изо-
бретение – иновация – която променя на първо място скоростта на съ-
биране, обработка и разпространение на информация, а впоследствие 
и обхвата на потребителите, както и лавинообразното нарастване на 
обема от информация6.

3 „В очакване на куриера“ може да се осмисли и в метафоричен аспект, поради 
факта, че множество вестници от зората на журналистиката, та и до днес носят (в 
различни съчетания) името „Куриер“.

4 Многозначително е изречението от „Записки по българските въстания“ на 
Захари Стоянов, фиксиращо може би най-важният момент от живота на бъдещия 
голям български журналист: „Един път обаче, докато се наканя да се върна, един 
господин ме съгледа отвътре (от читалището – б. м.) и излезе да ме покани да вляза. 
„Не се срамувай, това заведение е отворено като за вас хора“ – каза той и ми подаде 
един вестник в ръката. (к.м.)“

5 Неслучайно в употреба влиза метафоричното словосъчетание „глад за новини“.
6 Странно е, че в своята фиксираност върху случващото се след „мрежовата 

революция“ на Интернет, днес пропускаме, че идентична технологична иновация 
променя медиите преди повече от век. Става дума за първата телеграфна линия в 
Европа от 1845 г., прокарана между Париж и Руан. От 1868 до 1900 г. броят на теле-
графните съобщения нараства от 29 на 339 милиона. Всъщност периодичният пе-
чат придобива днешните си характеристики точно след появата на телеграфа – той 
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По отношение на печатните медии процесът е ясен – месечната 
периодичност на вестниците отстъпва бавно пред издания два пъти в 
месеца, седмичници и най-накрая всекидневна преса. Под натиска на 
информационния поток пресата прави неуспешен и кратък във вре-
мето експеримент с появата на така наречените „вечерни вестници“, 
а по-късно и със следобедните издания. Но ако при печатните медии 
технологичното време на обновяване на съдържанието е свързано с 
непреодолимите във физически аспект процеси на печат и разпростра-
нение, то с появата на електронните медии – радиото и телевизията – 
същото това технологично време носи нови възможности. В програм-
ните схеми на електронните медии (особено при радиото) времето на 
централните новинарски емисии в определен час на деня (на принципа 
обед-вечер) бързо е разколебано от новините на кръгъл час, а после и 
от новините на 15 минути. Появата на хронологичния маркер на мину-
тата по отношение на информационния цикъл в електронните медии 
свидетелства за настъпващото необратимо свиване на същия този ин-
формационен цикъл. А идва и времето на Интернет и новите медии.

По отношение на така наречения медийноинформационен цикъл 
дигитализацията на медиите довежда процеса на свиване на времето, 
неоходимо за обновяване на медийното съдъжание до неговия логичен 
финал. Финал, в смисъл на изчезването му и замяната с реална непре-
късваемост при постъпването на нова информация. Причините за това 
са многопосочни. 

На първо място трябва да посочим многоаспектната глобали-
зация (икономическа, финансова, културна, политическа и пр.), при 
която на практика източниците на информация са неизброими и нео-
бозрими. Показателно в това отношение е появата и използването на 
професионалния термин „лента“ – онзи сектор, предимно в сайтове-
те на информационни агенции, където новопостъпилата информация 
е организирана под формата на непрекъсната хронологическа линия 
(пред новината е посочен единствено часът, в който тя се е превърнала 
в част от медийното съдържание). По този начин в рамките на една 
медийна организация, изпълняваща функциите си на информационен 
източник, се стига до непрекъсваемост на процеса на постъпване и 
предоставяне на информация.

променя критериите за това, кое може да бъде новина. Появява се нов вестникарски 
жанр – кратката новина. В този смисъл „окабеляването“ на света и предпочитанието 
към краткото съдържание, характерни за Интернет просто повтарят нещо вече слу-
чило се.
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На второ място (не и по важност) можем да поставим усложня-
ването на медийния ландшафт  – с други думи непрекъснатата поя-
ва на нови медии, които не само са източник на ново съдържание по 
отношение на аудиторията си, но в съвкупността сами по себе си са 
източник на информация за други медии. Видима закономерност е, че 
и самият процес на усложняване на медийния ландшафт е не толкова 
екстензивен и протичащ в исторически аспект – с други думи с тече-
ние на времето новопоявили се медии се присъединяват към числото 
на утвърдени и познати медии. Интензитет на процеса придава и фа-
ктът, че всяка нова технология и нововъведение все по-бързо изми-
нават пътя от скъпоструващ интелектуален и материален продукт от 
момента на навлизането си на пазара на стоки и услуги, до момента, в 
който се превръщат в общодостъпна стока за масово потребление. В 
този смисъл медиите, базирани на новите дигитални технологии, вече 
са възможна и постижима инвестиция  – на първо време финансова. 
Задължителният за класическите медии сериозен финансов ресурс  – 
разходи за печат, технически средства и апаратура, разходи за разпрос-
транение на ефирен радио и телевизионен сигнал и т. н. – на практика 
става пренебрежим фактор. Не е пресилено да се твърди, че инвести-
цията в медия е във възможностите на всеки, който го пожелае.

На трето място е факторът социални медии, социални мрежи 
и така наречената гражданска журналистика. Блогосферата, Фейсбук, 
Туитър, професионални мрежи като Линкедин и пр. са неизчерпаем 
ресурс на информация. Нерегламентираното коопериране на класиче-
ските медии с посочените по-горе източници дава възможност всеки и 
по всяко време да каже на всички онова, което знае. По този начин след 
като Интернет, по думите на Умберто Еко, неочаквано реабилитира че-
тенето: „Дори за миг да бяхме повярвали, че живеем в цивилизацията на 
образите, комютърът ни запрати в Галактиката на Гутенберг, така 
че отново ще сме принудени да четем.“ (Еко, Кариер 2001: 30) от пре-
даудиовизуалната епоха на радиото и телевизията, то сега от сянката 
на миналото на първите вестници и предредакционната епоха отно-
во излезе „човекът-медия“. Само че сега неговата аудитория е глобал-
но позиционирана – навсякъде и във всяко време. Това съчетаване на 
фактора бързина на информацията и повсеместност на потребителите 
добре личи в тезата на Цветан Тодоров: „Днес информацията е насо-
чена както към учени, така и към неграмотни, от всяка прослойка, 
от всяка държава и нещо повече – тя е незабавна. Несъмнено нейните 
източници са многобройни...“ (Тодоров 2013: 161)
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На четвърто място можем да поставим дигитализацията на ин-
формационния архив, която на свой ред дава възможност фактите 
от настоящето да бъдат контекстуално осмисляни и допълвани назад 
във времето. Този фактологически background лежи в основата на хи-
пертекстуалността, разгръщаща процеса на информиране в посока на 
историческото „там“, което пък от своя страна се слива с първата ком-
понента от информационната дихотомия „тук и сега“.

Разбира се, посочените дотук причини, довели до изчезването на 
„информационния цикъл“ във времето на новите медии, могат да бъдат 
допълнени. Освен това, те са комплексни в своята същност, въздейст-
вайки в синхрон. По-важно за настоящите разсъждения е нещо друго. 
Ако в началото бе направен схематичен опит да се наложи изводът, че 
цикличността е в основата на човешката физиология и култура, то след-
ва логическият извод, че нарушаването и изчезването на цикличност-
та, дори и в един единствен аспект е сериозно предизвикатество – и към 
физиологията в частност и към културата във всичките и проявления.

В един кратък отговор към Жан-Клод Кариер, по време на по-
редица от интервюта във връзка с бъдещето на книгата, Умберто Еко 
очертава фундаментална опозиция, породена от новите информацион-
ни технологии и новите медии. В същността си това е противопоста-
вянето на систематизираното знание-информация и информационния 
лабиринт: „Между премерения световъртеж, който човек получава в 
красива книжарница и безспирния световъртеж от интернет (к. м. – 
Ю. П.) има огромна разлика“ (Еко, Кариер 2001: 313). Любопитно е, че 
в отговора видимо присъства физиологическият фактор, като харак-
теристика на информационното въздействие върху човека.7 Той е общ 
и при книжарницата (пространство на систематичното знание) и при 
Интернет (несистематизиран океан от информация). Различно в сте-
пента си на въздействие и сила е влиянието – при книжарницата (опре-
делена като красива) то индиректно ни внушава аналогия с влюбване-
то като неестествено, но здравословно и утвърждаващо състояние на 
духа. При Интернет това е болестно състояние, вследствие на някаква 
прекомерна употреба. Като оставим настрани световъртежа – симптом 
на ментален дискомфорт8 – в отговора на Еко стои ключовото проти-

7 По подробно по въпроса: Проданов, Юрий. In memoriam canonis. В: 
Представи за българския литературен канон. Кн. II., 2010, Фабер.

8 Че четенето в Интернет не само поражда ментален дискомфорт, но води и 
до физиологични промени в човешкия мозък, променя работата на определени зони 
в него, влияе върху краткосрочната и дългосрочната памет и помненето – Виж: Кар, 
Никълъс. Под повърхността. 2011, Инфодар.



178 Юрий Проданов

вопоставяне на информационната мяра (премерения) като форма на 
организираност, система и контрол и информационния разгул (без-
спирния) като проява на греховно излишество9

Така или иначе, употребявайки словосъчетанието „безспирна ин-
формация“, Умберто Еко индиректно обръща внимание върху първото 
най-важно последствие от технологичната и информационна револю-
ция – изчезването на медийноинформационния цикъл като важен 
съставен елемент от битието на модерния човек, и трансформация-
та на информационния навик, свързан с цикличността при получа-
ване на медийната информация в поредица перманентни, импулсивни 
действия.

Какви обаче са последствията от това върху нагласите и поведе-
нието му като част от социалния организъм, проявяващи се в общест-
веното мнение?

Няма да се спираме тук на изясняване на термина обществено 
мнение – и поради фундаменталната същност на проблема, и поради 
трансформациите, предизвикани от различен исторически и културен 
контекст. Ще припомним само принципното положение, че в модерно-
то общество медии и обществено мнение са в неразривна връзка. Ако 
перифразираме Ернст Касирер, който казва, че: „човекът произвежда 
философия и поезия по същия начин, по който пчелите строят своите 
пити“, (Касирер 1996: 41), сиреч по силата на генетично детерминиран 
инстинкт, то същото в пълна сила важи и за медиите при „производ-
ството“ на обществено мнение.

Една от иманентно присъщите характеристиките на обществено-
то мнение е неговата относителна устойчивост във времето. В своя-
та терминологична употреба то много често съседства с понятието 
„нагласи“10, тоест готовност на преобладаваща група хора да изразят 
отношение-действие във връзка с общественозначим въпрос. Нещо 
повече  – самото формиране на обществено мнение изисква време. 
Самият Х. Ласуел не коментира фактора време в своя комуникационен 

9 Тук неслучайно опозицията е оценена с понятия от морално-етичен поря-
дък. Разгулът (от гуляй, лакомия) е един от седемте смъртни гряха. Също както пък 
умереността е една от седемте добродетели.

10 Близостта със „съгласие“ е очевидна. Интересно би било да вкараме в упо-
треба термина „обществено съгласие“, само че в този случай смисълът се измества 
към потенциалната възможност мнението бързо да се трансформира в действие на 
принципа „Сговорна (постигнала съгласие) дружина планина повдига.“ Така че упо-
требата на по неутралното и статично спрямо потенциално социално действие мне-
ние остава предпочитана.
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модел, изглежда защото той все още не е проблем в средата на измина-
лия век. Извън съмнение е, обаче необходимостта от онзи темпорален 
отрязък, в който новината трябва да бъде узната-научена, коментирана 
и анализирана от професионалните комуникатори и лидерите на об-
ществено мнение (елити), този коментар-анализ да бъде също така уз-
нат-научен. Целият този фактологически контекст да бъде обсъден и 
приет на различни социални равнища и от различни социални групи. 
Логически въпрос при това положение е как дълбоката трансформа-
ция при медиите в новата комуникационна среда 70 години след Ласуел 
ще постави под напрежение формите на публична комуникация и про-
изтичащите обществени следствия, резултати и обществено мнение.

Дотук вече стана дума за критичната промяна на информацион-
ния навик, настъпил в резултат от изчезването на медийноинфор-
мационния цикъл. Да се опитаме тезисно да посочим как основите 
фактори, довели до изчезването на информационния цикъл, същевре-
менно поставят под натиск процеса на формиране на устойчиво об-
ществено мнение.

Ако многоаспектната глобализация е един от най-важните фак-
тори за динамиката в промените на съвременните общества, то два не-
писани принципа при нея са водещи по отношение на политически-
те форми на управление на националните държави и наднационални 
формирования (например, ЕС). Тези два принципа присъстват в тезата 
на Цветан Тодоров по следния начин: „Левицата подкрепя свободното 
движение на хора, десницата – на капитали.“ (Тодоров 2013: 168) Без 
значение от формите на политическо представителство в националните 
правителства или наднационалните формирования, обаче движението 
на хора и капитали поставя под напрежение статични и устойчиви до 
момента социални взаимоотношения и връзки. Глобализацията прину-
дително налага социокултурна (хора) и икономическа (капитали) гъв-
кавост и адаптивност. Пряко следствие от това е нещо важно: „Една от 
последиците на гъвкавостта е отслабването на социалната мрежа, 
изграждана ден след ден, а оттам и самата идентичност на индиви-
да.“ (Тодоров 2013: 144). Отслабването на социалната мрежа и идентич-
ността на индивида са от съществено значение при осъществяването 
на социалната комуникация. Ако приемем социалната мрежа за клю-
чов фактор, осигуряващ канали, по които тече информацията между 
отделните индивиди и групи в социума, то нейното „отслабване“ е пър-
вият тревожен симптом за криза и в наличния комуникационен модел. 
Нарушената идентичност на индивида пък го поставя под съмнение 
като компетентен потребител на информация и оттам участието му в 
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цялостния процес по формиране на обществено мнение. С други думи, 
информацията тече по „ерозирали“ канали към „ерозирали“ адресати.

Усложняването на медийния ландшафт поражда по-лесно ви-
дими следствия по отношение на важния въпрос с формирането на 
устойчиво обществено мнение. За изходен пример в следващите раз-
съждения ще посочим противоположното състояние на пределно оп-
ростения медиен ландшафт, характерен за тоталитарните общества. 
При тях контролът върху информацията, преминаващ през контро-
ла върху медиите и ограничаване на многообразието им, на практи-
ка формира огромни компактни аудитории – адресати на послания и 
внушения. Контролираната липса на алтернативни, спрямо идеологи-
ческия контекст, индивидуални, експертни мнения и мнения на лидери 
на обществено мнение на практика налага социални тези, приемани 
безкритично. При тоталитарните общества и тоталитарните медии об-
щественото мнение е тотално в своята доминация, но често отноше-
нието на индивида към тази ситуация е, че на практика обществено 
мнение липсва: „Най-ясното въздействие на тоталитаризма върху 
мен бе следното: в продължение на години аз бях убеден, че всички поли-
тици са двуличници, че всяка публична реч по необходимост е лъжа. 
Вестниците – също. По-късно станах страхотен читател на всеки-
дневници, но през първите десет години от живота си във Франция 
дори не посягах към вестници. Имах чувството, че човек си губи вре-
мето като се интересува от свят, върху който няма никакво вли-
яние (к. м.  – Ю. П.)“. (Тодоров 2003: 129).11 От написаното от Цветан 
Тодоров става ясно, че ако все пак можем да говорим за преобладаващо 
обществено мнение, формирано с институционалната и идеологическа 
принуда, преминаващо и през медиите, то в много случаи на практика 
индивидът се изключва (атомизира) от обществените процеси. Стига 
се до парадокса индивидуално неучастие и липса на ангажимент към 
социалното, съчетано с формалната доминация на колективното.12

Тръгвайки от тази фактологическа база и следвайки пътя на ма-
халото, по-видимо става, че медийното разнообразие, характерно за 
либералните общества, съчетано с информационнната революция, 
новите информационни технологии и новите медии има пряко след-

11 Няма нужда да припомняме процентите на избирателната активност и на 
гласуването „за“ преди 1989 г. у нас като проява на обществено мнение и обществени 
нагласи. 

12 Доминация в колективното битие, но не и в индивидуалното съзнание, ако 
травестийно цитираме прословутата максима за определящата функция на първото 
спряма второто
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ствие  – неконтролируемо и продължаващо фрагментиране на ауди-
ториите. По този начин цели социални групи, формирани на някакъв 
принцип (професионален, съсловен, културен и пр.) се оказват добро-
волно или неволно изолирани от участието си в дебата по обществено 
значими въпроси и във формирането на обществено мнение. Това те 
правят изключително като потребители на предимно специфично ме-
дийно съдържание, идващо от медии с професионален или специфи-
чен профил. На пръв поглед тази обществена атомизация, доведена до 
край, е пълна антитеза на ситуацията при тоталитарните общества. Но 
е също толкова опасна по отношение на формирането на обществено 
мнение във връзка с важни за социума въпроси – често то на практика 
липсва. И по странна аналогия с тоталитаризма, индивидът също се 
изолира от ставащото около него.13

Социалните медии и социалните мрежи първоначално са по-
срещнати не само като нова възможност за конвенционалните медии 
от гледна точка на нови информационни източници, обогатяващи и 
разнообразяващи медийното съдържание. Общественото очакване е 
чрез тях да се преодоляват корпоративните, политически, финансови и 
лобистки зависимости, в които често изпадат мейнстрийм медиите. И 
наистина, първоначалната14 финансовата независимост на социалните 
медии и мрежи, несъобразяването с необходимостта от финансиране 
на процеса по производство и разпространение на съдържание дава 
възможност чрез тях в общественото полезрение да влизат новини, 
събития, гледни точки, които конвенционалните медии целенасочено 
пренебрегват или премълчават. Като се започне от „Моникагейт“15 и 
се стигне до УикиЛийкс на Джулиан Асанж подобни проекти показват 
неподозирани възможности за промяна на статуквото (политическо, 
икономическо и пр.) и привличане на огромен обществен интерес и ау-

13 Повече за паралелите на неочакваното сходство между тоталитаризма и не-
олиберализма – В: Тодоров, Цветан. Интимните неприятели на демокрацията. 2013. 
Изток-Запад., с. 118 – 125.

14 След своята поява, утвърждаване и привличане на постоянна аудитория, 
социалните медии неминуемо влизат в полезрението на корпоративния интерес. 
Естествено, в повечето случаи трансформацията им от индивидуално творчески и 
социален в бизнеспроект (привличане на рекама, спонсорирани новини и пр.) ги на-
режда в редицата на мейнстрийм медиите

15 По времето, когато на 21 януари 1998 г. „Drudge report“ публикува първите 
данни за Моника Люински и връзката и с американския президент Бил Клинтът, сай-
тът на Майт Дръдж е с едва двегодишна история и публикува предимно съдържание, 
взето от други медии. Показателен факт  – медията носи името на собственика си! 
(www.DrudgeReport.com)
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дитории. Тази характеристика води до очакването именно социалните 
медии и социалните мрежи да се превърнат в нов, мощен генератор на 
обществено мнение, трансформиращо се в реални действия за практи-
чески промени в социума16. Свръхочакванията, че социалните мрежи 
ще се превърнат в действен фактор в процесите на социална промяна, 
предизвикана от общественото мнение и подкрепа, предизвикани от 
тях, скоро са разколебани. Оказва се, че генерирайки първоначален со-
циален импулс, те не могат да утвърдят и задълбочат социалната про-
мяна: „Вече става очевидно, че глобалната протестна вълна успява да 
поляризира обществата, но печеливша от тази поляризация е „пар-
тията на стабилността“, а не „мрежата на надеждата“. Накъдето и 
да погледнем, политическия и социален разрив, предизвикан от проте-
стите, не води до повече демокрация и плурализъм, а до консолидация 
около държавата и националния лидер. Свидетели сме на възхода на 
нов антикосмополитизъм.(...) Нормално е да се запитаме защо „Туитър 
революциите“ са в отстъпление? Но по-важният въпрос е защо преди 
бяхме толкова убедени, че те ще успеят?“ (Кръстев: 2015) 

Въпреки, че тази линия (на социално въздействие) в някаква сте-
пен се запазва, с течение на времето социалните медии и мрежи:

– Стават сериозен компонент в информационната свръхнасите-
ност, разколебаваща формирането на обществен акцент и неспомагащ 
за аксиологическа подредба на общественозначимите проблеми17

– Не преодоляват липсата на модератори и непризнаването на 
авторитети (при социалните мрежи), поради „плоския“ или хоризон-
тален начин на комуникация. Това не дава възможност за рекапиту-
лация и обобщаване18 на резултатите от обществената дискусия – за-
дължителен момент при формиране на общественото мнение19

16 Едно от обясненията за неочакваната сила и разпространение на масовите 
обществените движения в Северна Африка в периода 2010 – 1012 г., определяни като 
„Арабска пролет“ е във фактора Facebook. Още повече, че в аналогията с „Пролетта 
на народите“ от 1848 г. в Европа по отношение на решаващото значение на младите 
поколения в действията им за промяна, ролята на младежите в Египет, Либия, Тунис, 
Алжир и т. н. бе и във функцията им на потребители на Facebook, използващи соци-
алната мрежа за координиране на протестите си и запознаване на света с тях.

17 За това спомага и логическата комерсиализация на социалните мрежи и ес-
тествения при тях момент на лично присъствие и участие от страна на потребителя 
на принципа facebook-еgobook.

18 Общественото мнение винаги първоначално (и накрая) е лично мнение, пос-
ледвано от необозримо множество. 

19 Сърцевината на проблема е в извода на Дъглас Рушкоф, че: „Интернет не 
признава авторитети“ (Рушкоф: 2008). Приемането и съгласието с авторитетна лич-
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Дигитализацията на медийния архив, който го прави достъпен 
по всяко време, и технологичната възможност на принципа на хипер-
текста архивът да става част от новото медийно съдържание създават 
възможност за изчерпателен и задълбочен фактологически и аналити-
чен контекст при осмисляне на важни за обществото факти и събития. 
От друга страна обаче, всеки хипертекст е заплашен от собствената си 
многословна прекаленост  – „хипер“. Това съществено променя акта 
на четене, който от линеен се превръща в мрежов (Проданов 2010). 
Колкото и неочаквано да е, търсената задълбоченост при „мрежово-
то четене“ от гледна точка на по-голяма информираност по конкретен 
проблем, на практика води до информационно разсейване  – потре-
бителят практически се отклонява непрекъснато от основния текст, 
следвайки линковете, посочени в него. Така се потвърждава краткият 
и смущаващ извод на Никълъс Кар, че: „Интернет е технология на 
разсейването“ (Кар 2011:....)

Обобщената картина от посочените дотук два фактора – изчез-
ване на информационния медиен цикъл, промяната на информацион-
ния навик  – и част от обстоятелствата, предизвикали тази промяна 
оформят смущаващ извод. За разлика от класическите медии от пре-
динтернетното време, новите медии трудно оформят преобладаващо 
обществено мнение. В своето свръхдинамично присъствие при ин-
формационния медиен оборот и непрестанното обновяване на медий-
ното съдържание, те по скоро са инструмент за пораждане на общест-
вено (съ)мнение. Скептицизмът (идващ от новите медии) е сериозен 
фактор в критическото осмисляне на действителността. Но скептици-
змът рядко се трансформира в действие. Общественото мнение е клю-
чов фактор в нейната промяна. И в това противоречие е същността на 
проблема.
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НОВИТЕ МЕДИИ И ВЛАСТТА НА АУДИТОРИЯТА

Десислава Тодорова

NEW MEDIA AND THE POWER OF THE AUDIENCE

Desislava Todorova

Abstract: After the advent of the Internet world was never the same. In a survey 
of the newspaper „The Times“, the Internet is after ten words characterizing the centu-
ry. This article aims to track changes with the audience. Suggestions material identifies 
the main specifics of online media. Addressing the question of how technical revolution 
led to the evolution of the audience from passive to active. Outlines some of the key 
features of this new active audience. Answer the question of why the change in the 
communication environment „old media“ monopola lost on the audience. Examines 
the theory of benefit-satisfaction, or why new media are more preferred over conven-
tional. (What are their advantages) Freedom and restrictions that impose new media 
to the audience. Different ways of interactivity, or how the audience using new media. 
The article provides a short analysis of the different ways of interactivity, or how the 
audience using new media.

Keywords: Internet, online media, audience, social networks

Появата на интернет преди около 30 години промени завинаги 
нашия начин на живот. Тези промени, свързани с развитието на „мре-
жата“, която Илияна Павлова определя като синоним на новото време 
(Павлова 2012: 13), обхващат всички сфери на живота ни в това число 
и възприемането на медийната информация, която получаваме. Една 
от основните специфики на интернет е, че представлява среда, предос-
тавяща развитието на различни медийни формати в нея. В тази благо-
приятна за медийната аудитория, среда аудиторията, традиционно оп-
ределяна като пасивна, се превръща в активна, даваща не само обратна 
връзка на отправеното към нея медийно съобщение, но и често задава-
ща основите на това съобщение. В контекста на това аудиторията е вече 
властимаща, тя притежава неограничени правомощия, дадени ѝ имен-
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но от появата и утвърждаването на новите онлайн медии, които днес 
смело могат да бъдат определени като основни за медйината аудитория. 
Новите медии съществуват, породени от новите необходимости и „вла-
стови“ възможности на съвременната аудитория. Вече е налице една 
равнопоставеност на комуникационния процес във виртуалната среда.

В тази статия се разглеждат две основни тематични ядра, които се 
намират в постоянна кохерентна връзка – онлайн медии и медийната 
аудитория. Фокусът на анализ на горепосочените два компонента, из-
граждащи цялостната смислова структура на настоящата разработка, 
се концентрира върху постепенната настъпваща промяна във възпри-
емането и респективно отношението на аудиторията в контекста на 
развитието на онлайн медиите. Съответно за разлика от миналото, ко-
гато аудиторията на т.нар. класически или традиционни медии е била 
пасивна, то днес не само че е активна, но и имаща определена власт над 
медиите в стремежа им да предлагат медийна информация, която да 
задоволи интересите и потребностите на медийната аудитория. Този 
стремеж за предварително задоволяване на потребностите на аудито-
рията е свързан с отчитането на предварителния медиен интерес към 
определено медийно съдържание.

Нашето съвремие най-ясно може да бъде припознато с динамич-
ната среда, дефинирана като „третата вълна“ – такава каквато я пред-
ставя Алвин Тофлър. Според художественото описание на този трети 
етап от развитието на човешката цивилизация човечеството се намира 
в една постоянно променяща се социално-икономическа среда, обхва-
щаща всички сфери и процеси от живота на съвременното общество. 
През технологичната революция преминава и живота на личността, 
неговото общуване и медийната комуникативна необходимост и ин-
формационна обмяна. Промените в аудиторията са свързани и с тех-
нологичното развитие и просперитет, в резултат на което се появяват 
нови медийни съдържателни форми. Интернет и технологизирането 
оставят своя отпечатък във всички сфери на нашето всекидневие, про-
менят се нашите нагласи и очаквания. Динамичен е не само светът, но 
и динамиката, с която искаме да се информираме. Информационното 
ни общество безвъзвратно е променено, от което респективно следва 
и наличието на промяна в информационното общуване, в информа-
ционната среда. В съвремието е налице различен подход към инфор-
мационния факт както от страна на журналистите, така и от страна 
на аудиторията. Това естествено налага наличието на друг тип, разли-
чен от класическите медии (радио, телевизия и преса) медиен формат, 
чието информационно послание да е на същата „честота“, на която е 
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културата и възприятията на публиката. Днес могат да се дадат различ-
ни определения за медиите от рода на средства за масова информация, 
четвърта власт и др., но всички тези определения са еднозначни. Те 
само изразяват различни аспекти от образа на медиите, защото ако се 
позовем на Мария Попова – автор на редица публикации в сферата на 
журналистиката – то самите медии действат едновременно като ико-
номическо предприятие, комуникационен посредник, проводник на 
реклами, културна индустрия и още средство за манипулация на обще-
ството. (Попова 2012). Ясно е, че когато става дума за нови медии, става 
въпрос за медии, разпространяващи се в интернет пространството или 
т.нар онлайн медии. Днес повече от всякога медиите и конкретно – он-
лайн медиите удовлетворяват информационните нужди на съвремен-
ния човек Аудиторията на този тип медии са интернет ползватели, а 
най-честото определение за тях е потребители, което логично определя 
и аудиторията на онлайн медиите като потребителска, т. е. всяка он-
лайн медия има своите потребители, които в своето множество се раз-
делят на отделни персонализирани единици, упражняващи самостоя-
телно своята власт посредством възможностите на тези нови медии. В 
свое изследване, посветено на активната комуникация при дигитални-
те технологии Кирил Гоцев подчертава нещо много важно, а именно, че 
двете основни традиционни електрони медии – телевизията и радиото 
използват принципа „от един към много“. (Гоцев 2012) Този принцип 
най-ясно конкретизира разликата между традиционните медии и но-
вите медии. Именно той определя пасивността на конвенционалните 
медии и насочва вниманието към изискванията на съвременната ме-
дийна аудитория, която вече не се съобразява с наложеното ѝ какво и 
кога да гледа или слуша. Днешната аудитория има нужда от двупосочен 
процес при медийната комуникация, а нарастването на нейната власт 
в съвременните условия, в които съществуват медиите, е породена от 
активността ѝ в пълен контраст с пасивността ѝ по време на „могъ-
ществото“ на класическите медии. Това е фундаментът, върху който 
стъпва появата, развитието и утвърждаването на тази власт. Днешният 
свят е динамичен и ние сме принудени да се приспособяваме към тази 
динамика, ако искаме да оцелеем икономически. Нашето съвремие на-
лага и изисква да притежаваме знания и умения, които да съдействат 
за успешната реализация на отделната личност в днешния глобален, 
динамичен и изключително конкурентен свят, в свят на постоянни со-
цио-културни промени. Всичко това оказва влияние и на нагласата ни 
за възприемане на медийната информация, на начина, по който жела-
ем тя да ни бъде поднесена. Аудиторията иска бързи, кратки новини 
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и то непрекъснато. Според Тофлър след посочената по-горе характе-
ристика на третата вълна и тази технологична революцията медиите се 
демасифицират, появяват се специализирани издания, задоволяващи 
различните интереси на различната аудитория, старите медии стават 
бутикови, само за отбрана аудитория.

Медиите сами по себе си са средства за масова информация, ос-
ведомяване и популяризиране. Това ги прави ориентирани към широ-
ката публика и масите. Но още с появата си онлайн медиите са тези, 
които постепенно се превръщат в основен медиен фактор в медийното 
пространство. Те имат редица предимства пред останалите медии, но 
сред най-безспорните е тяхната интерактивност, бърз и евтин (или без-
платен) достъп и мултифункционалност. Всичко това е в резултат на 
огромното влияние, което интернет вече има върху нас и живота ни с 
всичките свои предимства и разбира се недостатъци. Едно от големите 
предимства на онлайн медиите е, че информацията в тях достига до 
потребителите на тези медии през целия ден и на части, а не точно в 
определен час и накуп. Изхождайки от всичко казано дотук за онлайн 
медиите, то в такъв случай красноречиво може да се обобщи, че всичко 
в Мрежата е медия или казано по друг начин – не съществува реална 
граница между онлайн медиите и останалото интернет съдържание. 
Всяка информация, постъпила в интернет пространството се публи-
кува с цел масово осведомяване и популяризиране, което я прави сама 
по себе си медия. И ако се приеме тази обща трактовка за същността на 
медията в интернет, то все пак трябва да се посочи, че най-популярни 
онлайн медии са социалните. Те са комуникационен феномен, защото 
задоволяват важни социални и дори психологически потребности на 
отделната личност, а оттам и на цялата аудитория и тези потребности 
никога няма да изчезнат. Такива са например потребността на човек да 
бъде видян, потребността му от принадлежност към дадена група, от 
признание, от това да бъде харесан, потребността от демонстриране на 
лична позиция по даден проблем и т. н. Социалните мрежи са и най-яс-
ният пример за възможностите аудиторията да упражнява своята власт 
чрез потенциала на социалните медии. Именно те са тези, чрез които 
медийната аудитория проявява позицията си като удовлетворен или не 
от „услугата“, т. е. медийното послание или съобщение, потребител. Ако 
преди появата на онлайн медиите аудиторията е била пасивна и само 
е приемала съобщението без да може да реагира по никакъв начин, то 
днес същата тази аудитория може сама да избира кога, къде и какво да 
гледа, чете или слуша. Ето защо Интернет или т.нар. мрежа е не толкова 
технологичен феномен, но най-вече социален. Техническата глобална 
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революция води до еволюция на аудиторията. Социалните мрежи са 
огромна сила, на която ставаме свидетели постоянно. Информация от 
социалните медии вече все по-често се отразява и в другите медии и на 
тази информация се изгражда сериозна част от медийното съдържа-
ние – интервюта, анализи, коментари и дори предавания. В контекста 
на това една от основните характеристики на социалните мрежи както 
е фактът, че те са зона, в която изключително бързо се формира общест-
вено мнение, водещо до обществена реакция. (Проданов 2012: 92) Това 
е основната сила на всички онлайн медии – начините за интерактив-
ност и използването на медиите. Общо взето интерактивността може 
да се разглежда както всякакъв вид комуникационна система в това 
число и между човек и електронна система. Комуникационният про-
цес от своя страна изисква двупосочност, обмен на комуникационни 
средства, интенции и пр., т. е. обратна връзка на изпратеното комуни-
кационно съобщение от един от участниците и чакане на обратна връз-
ка. Следователно аудиторията на новите интерактивни медии е силно 
комуникативна, в същото време тя очаква медийното послание, но го 
и направлява, тя задава параметрите на това послание. Така например 
много често традиционните медии като телевизията чрез наблюдение 
и отчитане на интереса на аудиторията в социални мрежи към даде-
на новина впоследствие я отразяват и доразвиват. Най-често това са 
новини с благотворителен характер, предизвикали масовия интерес и 
активност. Един друг често наблюдаван днес „междумедиен“ дискурс е 
свързан с реакция от страна на онлайн медиите относно дадено телеви-
зионно интервю или поведение на водещ, като основен за тази реакция 
се явява отново зрителският интерес и проявена активна позиция по 
темата. В тази връзка ще посоча, че медийната аудитория проявява и 
демонстрира най-силна лична позиция и активност по теми, свързани 
с някаква житейска несправедливост. Един от последните примери в 
това отношение е всеобщото обществено негодувание, което бе пре-
дизвикано от жестокото убийство на 23-годишна студентка от Велико 
Търново. Гражданската позиция относно случилото се най-ясно бе 
демонстрирана посредством социалните и онлайн медии, като бяха 
повдигнати и редица общественозначими въпроси, включително и въ-
просът за връщане на смъртното наказание. Цялата тази гражданска 
диалогичност, зародила се от коментари в онлайн медиите и постове 
в социалната мрежа, т. е. от възможностите които днес аудиторията 
има от позицията си на равноправен субект на интерпретацията на 
медийното съобщение, бе отразена от традиционните медии. Нещо 
повече – зрителската позиция провокира и междумедиен коментар и 
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на поведението на дадени медии след начина, по който са подходили 
към близките на убитото момиче в свои репортажи. Тук конкретно ста-
ва въпрос за статия в информационния сайт www.lentata.com относно 
репортаж в предаване на един от известните български журналисти 
по повод убийството на момичето. В резултат на това аудиторията из-
рази своята позиция и коментира журналистическата етика, показана 
в предаването на дадения журналист. Тази интерактивност между две 
медии и аудитория е възможна именно на база предимствата, които 
имат онлайн медиите. В тази връзка настоящото експозе няма амби-
цията да изразява някакъв императив относно етичното и хуманно 
отношение при представянето на житейската драма и болка на хора-
та, защото е извън третираната проблематика, а по-скоро се стреми да 
покаже и проследи чрез определена конкретика промяната на аудито-
рията в съвременните, наложени с появата на новите медии условия и 
респективно възможности за мрежова комуникация. Точно тя се опира 
на припокриването на ролите на комуникатор и реципиент. За целите 
на цитираната вече статия на Мария Попова авторката разглежда кон-
цепцията на Стюарт Хол за кодиране / декодиране на медийните съоб-
щения. Определени са три възможности за декодиране – доминиращо 
декодиране, при което се декодира заложеното от медиите значение; 
противоположно, при което аудиторията разбира посланието, но по 
някаква причина го отхвърля и влага собствена интерпретация, съо-
бразно собствените си ценности и нагласи и адаптивно декодиране – 
когато медийното съдържание се адаптира без да се отхвърля изцяло. В 
дадения конкретен пример относно декодирането на медийното съдър-
жание на въпросния репортаж и последвалата критикуваща го статия, 
ако се съобразим с предложеното от Хол разделение на възможностите 
за декодиране на медийното съобщение, то е налице противоположно 
декодиране – разбиране и отхвърляне на посланието, което е породе-
но от личностната ценностна и емоционална нагласа. Когато е нали-
це такъв тип декодиране аудиторията всъщност проявява най-голяма 
активност при интерпретацията на съобщението и обратната връзка, 
заявяваща определена позиция. И във връзка с посочения актуален 
конкретен пример ще цитирам Роджър Фидлър, който разглежда отно-
шението на аудиторията към традиционните медии като недоверие към 
тях: „Скритото недоверие към основните новинарски медии и другите 
традиционни източници на информация изглежда е един от главните 
фактори за растящата популярност на интернет и другите потребител-
ски онлайн мрежи“ (Фидлър 2005: 136). В този смисъл много важно е и 
умението на аудиторията да интерпретира медийните съобщения, а съ-
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временната аудитория е вече устойчива на всякакви опити за медийна 
манипулация чрез задействането на определи емоционални, ценност-
ни, познавателни и атитюдни бариери. (Симеонов 2007: 270)

От казаното по-горе категорично може да се каже, че медийната 
аудитория вече е властимаща, защото тя е тази, която създава новите 
медии и те се съобразяват със своята създателка – аудиторията. Всеки 
тип онлайн медия подготвя своя информационен поток, така че да е в 
синхрон с потребителската му аудитория и очакванията ѝ. Медийното 
съдържание на новите медии е изцяло подчинено на потребителската 
информация. В своите изследвания Кевин Уилямс акцентира на факта, 
че аудиторията вече не се приема като неясна група от пасивни потре-
бители, а като множество от различни групи с тяхната история, навици 
и социални контакти, наричайки я силна и по-обещаваща. (Williams 
2003: 190) В тази връзка всяка една онлайн медия има своята специфич-
на потребителска аудитория, обособена от горепосочените ѝ характе-
ристики, които определят нейните предпочитания и съответно избора 
ѝ на медия. Така тази нова, силна и променена аудитория не е просто 
приемаща, а е способна сама да прецени какъв тип медийно съобщение 
да прегледа и съответно коя медия да посети. В подкрепа на това твър-
дение ще посоча, че в българското онлайн пространство за миналата 
година десетте най-посещавани сайта се характеризират с изключител-
но различно медийно съдържание. От тях информационните сайтове 
покриват изискванията на съвсем различни групи потребители като 
сред топ 10 влиза информационната агенция blitz.bg, който е на 4-то 
място. Този сайт предлага „най-горещите“ новини от България и света 
и определено се характеризира с непосредствен, разговорен и понякога 
агресивен стил на поднасяне на новините. Напълно в контраст с този 
сайт пък под номер 5 и 8 в класацията попадат порталите zajenata.bg и 
bg-mamma.com, чието медийно съдържание е насочено преди всичко 
към женската аудитория. Под номер 6 се нарежда порталът dir.bg, чи-
ето съдържание покрива интересите и потребностите на различни ти-
пове аудитория. Pik.bg, подобно на blitz.bg, оглавяват седмата позиция 
като този сайт е известен с търсенето на пикантното в своите новини. 
(StudioWed 2014) Всеки от посочените сайтове има свой стил на кон-
струиране на медийното си съдържание както и свой стил на поднасяне 
на медийното послание. Всичко това показва, че съвременната аудито-
рия не може да се определи като хомогенна и еднородна недетермини-
рана маса, на която може да се поднесе всякакъв тип информационно 
съдържание. Различните групи от обществото по различен начин де-
кодират медийното послание. В тази връзка Тодор Петев акцентира на 
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социалната среда като фактор за умението да се интерпретира дадено 
съобщение, т. е. влиянието на медиите върху човека се осъществява по 
индиректен път  – чрез социалната среда. (Петев 2004: 138) За интер-
претирането на дадено медийно съобщение са важни познавателните 
възможности на аудиторията, осведомеността ѝ, потребностите ѝ, по-
нятийните ѝ възможности.

След като бе направен кратък проследяващ преглед на специфи-
ката на онлайн медиите и удовлетвореността, която аудиторията из-
питва от тази специфика, ще се позовем на няколко извода, свърза-
ни с медийната аудитория и социалната промяна, а именно: фактът, 
че днешното състояние на медиите предполага драстична промяна на 
някои от основните концепции в медийната теория като най-видима 
е промяната на социалните и комуникационни модели по отношение 
разбирането за медийната аудитория. (Попова 2012) В продължение на 
тази мисъл може да се добави, че медиите имат основно значение за 
развитието на съвременното общество като те вече не се припознават 
просто като доставчици на информация, а като „отразяващи способ-
ността на социума да конструира своя реалност, да разпознава себе 
си и да се развива.“ (Попова 2012) Според медийния теоретик Кевин 
Уилямс медийната теория е свързана с това как аудиторията възпри-
ема медийното съдържание и изследването на медийните ефекти са 
заменени с изследване на креативността на аудиторията в разбиране-
то на значението. Новите медии се налагат поради социо-културните 
и икономически промени, които довеждат и до промяна в нагласата 
на аудиторията. Докато традиционните или т.нар. конвенционални 
медии вече не могат да генерират полза и пълна удовлетвореност на 
своята аудитория, то новите медии предлагат една иновация на инфор-
мационния комуникационен механизъм. В този контекст интересна 
за изследването е теорията „полза-удовлетворение“, която е една от 
най-експлоатираните в комуникационната наука и придобива особена 
актуалност в нашето интернет съвремие. Основният акцент в разби-
рането на тази теория е, че според нея аудиторията е по-силен ком-
понент в комуникационния канал и следователно, нейният избор оп-
ределя предлагането. Според Петранка Филева на мястото на въпроса 
„какво правят медиите с хората?“ идва въпросът „Какво правят хората 
с медиите“. Авторката изтъква, че реципиентът е ключовата фигура в 
комуникационния процес, тъй като той е този, който действа целена-
сочено и решава дали процесът да се осъществи или не. Тази линия 
на разсъжденията продължава с открояване на факта, че именно ре-
цепиентът калкулира ползата, сравнява алтернативи и избира една от 
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възможностите, за да постигне максимално удовлетворение от употре-
бата. (Филева 2012)

На база на направения дотук опит за систематизация на фактори-
те, довели до промяната на аудиторията, могат да се изведат основните 
фактори за тази промяна: технологичната революция и появата на ин-
тернет; социалните промени, които промениха обществото и неговите 
информационни нужди и начина, по който ги удовлетворява; наличи-
ето на неограничен избор от разнообразни медийни формати; масови-
зиране на интернет съдържанието; възможността аудиторията сама да 
произвежда информационно съдържание посредством лични блогове, 
страници, опции за коментари и т.н В тази връзка Кирил Гоцев казва, че 
всеки в интернет пространството се превръща в автор. (Гоцев 2012: 270)

Пал Сафо формулира правилото на 30-те години, според което 
на всяка медия и е необходимо приблизително трийсет години за да 
се наложи, утвърди и възприеме от обществото. Интернет потвърди 
това правило и неусетно се настани в нашия живот. Именно тази за-
висимост от интернет и онлайн медиите доведе до промени, до мета-
морфози в медиите и човека. Но тези нови медии, които вече са част от 
нашето ежедневие, могат да бъдат разбрани единствено посредством 
тяхната аудитория. Аудиторията е факторът, който им делегира власт-
та да определят посоката на медийната комуникация и да осмисля при-
съствието на дадена медия сред множеството такива.
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Abstract: Due to their changing role in society cultural institutions are con-
stantly rethinking their activities. Nowadays they are in charge of their participation 
in the common social, cultural and economic processes while at the same time they 
remain entertainment centers. Their audience has increased considerably along with 
a change in its entertainment needs. “Free time” becomes a matter of public “competi-
tion” among various entertainment institutions and therefore requires of them inno-
vative approaches and technologies. Studies in the field of marketing communications 
claim that avoiding the elitist perception of culture and the positioning of cultural in-
stitutions on the market form an important segment of the entertainment industry.
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През последните години редица културни институции все повече 
се насочват към преосмисляне на своите дейности, което се дължи на 
промяната на тяхната роля в обществото. Сега те се грижат за участие-
то си в общите социални, културни и икономически процеси, оставай-
ки и развлекателни центрове. Тяхната публика е нараснала значително, 
а реалните ѝ нужди в областта на развлечението също са се променили 
осезателно. Това „свободно време“ се превръща във въпрос на публи-
чен „конкурс“, сред различни развлекателни институции и, следовател-
но, изисква от тях иновативни подходи и технологии. Проучвания в 
областта на маркетинговите комуникации твърдят, че излизането от 
елитарното схващане за култура и позиционирането на културните ин-
ституции на пазара е важен сегмент от развлекателната индустрията.
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Основните стратегически направления на PR-дейността на кул-
турните институции днес в опит за изграждане и поддържане на ими-
дж и репутация се развиват в две посоки:

– създаване и управление на добра репутация; 
–  проектиране, разработка и осъществяване на „културен про-

дукт“;

С други думи, стратегическата посока на PR в областта на кул-
турата е да се създаде доверие, въз основа на което следва да има по-
ложително отношение към установяването като социална институция. 
PR дейността на културната институция – това е специфична програма 
за управление, насочена към създаване на благоприятна и приятел-
ска социална среда на бизнес отношенията и творческата дейност. PR 
включва различни начини на работа с клиенти, инвеститори, медии, 
правителство, държавни, неправителствени организации, със собст-
вения персонал. В този случай, културните организации имат редица 
предимства за работа с обществеността. Предпоставка за това са и про-
фесионалните функции, а именно културните институции имат необ-
ходимия набор от инструменти за успешна PR-дейности: творчество, 
материално-техническата база, административен и организационен 
опит. Друг важен аспект е близостта до структурите на властта, която 
се проявява както в бюджетното финансиране и „фиксиране“ на функ-
циите на институцията, така и в многопластовите взаимоотношения 
с общински и държавни администрации, съдебна власт и т. н. Преди 
да разгледаме методите за изграждане и поддържане на имидж и ре-
путация, нека да проследим разликите на основните PR дейности от 
рекламната дейност.

Много често, понятията за реклама и PR се използват като си-
ноними. От една страна, в действителност, рекламата е механизъм за 
предаване на информация на потребителя за себе си под формата на 
съобщение или промоция. От друга  – има различия, които позволя-
ват да се установи ясно разграничение между сферите на използването 
на тези термини. Бившият рекламен експерт на „Кока Кола“ – Серджо 
Зийман определя рекламата като „професионално умение със 100 % 
измерими резултати, чиято единствена цел е да продава повече стоки, 
на повече хора, по-често и за повече пари (Зийман 2004: 24 – 27). Ръсел 
Коли дефинира рекламата като „платена масова комуникация, чиято 
цел се състои в предаването на информации, която спомага за заемане-
то на позиции и предприемането на действия, носещи на рекламира-
щия определени предимства – продажба на стока или услуга. (Доганов 
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1992: 18 – 19). Привърженик на подобни определения за рекламата е и 
Британската търговска асоциация на рекламните агенции, която я де-
финира като „възможно най-убедителното послание до потенциалните 
купувачи на продукт или услуга, целящо да предизвика покупка или 
възможно най-ниски разходи.“ (Стойков 2005: 48). Наясно сме, че сред-
ствата за масова информация не са единствените канали за разпростра-
нение на реклама. Налице са още десетки видове реклама като външна, 
транспортна, изложбена и др., които не се реализират чрез масмедии 
(Станев 2013: 274). Поради планирания контрол на посланието рекла-
мата е един от инструментите на ефективния PR (Стойков 2005: 48). 
Всички тези дефиниции допринасят за схващането, че рекламата в 
масмедиите е неосновна, обаче все пак е медийна PR дейност, което 
дискредитира базисния разграничителен маркер  – платения контрол 
на комуникацията, при наличието на още два ключови маркера в пред-
ложените дефиниции: явен източник и нелично представяне (Станев 
2013: 274). Твърдението на Джефкинс, че всяка организация използва 
PR, но не всяка организация използва реклама звучи доста адекватно 
в настоящата действителност (Почепцов 1998: 248). Отново Джефкинс 
определя целта на рекламата като убеждаване и продажби, докато PR 
не правел това (Джефкинс 1993: 200). Въпреки разликите, Райков оп-
ределя и рекламата и PR като комуникативни дейности, ориентирани 
към обща цел – увеличаването на продажбите на продукти и услуги на 
конкретна компания (Райков 2003: 16).

Според изследователя на маркетинга С. Кръстев:
–  PR е управленска функция на централното ръководство, рекла-

мата е функция на пласментните органи.
–  PR представя постиженията и възможностите на фирмата въоб-

ще, рекламата има за обект конкретната стока или услуга.
–  PR създава и поддържа симпатии, рекламата стимулира покуп-

ките.
–  PR печели общественото признание за ползата от фирмата, ре-

кламата трябва да спечели част от пазара. (Кръстев 2000: 52 – 53)

Здравко Райков допълва списъка от различия между рекламата 
и PR:

–  Единствената мисия на рекламата е да създаде желание и да мо-
тивира търсенето на продукт или услуга, докато мисията на PR е 
по-глобална – изграждане на взаимоизгодни взаимоотношения 
между организацията и нейните публики на базата на взаимно 
доверие.



198 Николай Недеков

–  Рекламата насърчава хората да купуват продукти и услуги, до-
като PR модифицира (променя) нагласите на потребителите и 
изгражда в тях позитивно отношение към конкретна компания. 
PR работи също за изграждане на марката на конкретен про-
дукт или услуга, но главната задача е да спечели доверието на 
публиките и така да привлече техния ресурс за реализация на 
организационната политика и затова обхватът му е неизмеримо 
по-огромен  – той търси решения при кризи, преодолява кон-
фликти, позиционира отношението на публиките към органи-
зацията (Райков 2003: 26).

Проследявайки тези дефиниции и откривайки големият брой ар-
гументирани разлики, спокойно можем да твърдим, че в оперативно 
отношение рекламата и PR нямат почти нищо общо. Все пак откриваме 
една значима прилика и то именно в корпоративната реклама (Станев 
2013: 276). Според Маринов корпоративната и имиджовата реклама 
са изцяло в PR компетенциите (Маринов 2001: 30). Изграждането на 
корпоративен имидж е единствената реклама в компетенциите на PR 
(Станев 2013: 276). Именно подобен хибриден вариант на смесен об-
раз на реклама и PR е функция и ангажимент на PR експертите в 
областта на културата.

PR експертът в културните институти трябва да отделя внима-
ние и на управлението на публичността на институцията. Публичност, 
това е одобрена в общественото съзнание представа. Публичността 
води до свързване, трансмисия на смисли и изграждане на чувство 
на доверие към обекта, дори само при споменаването на дадено име. 
Публичността поражда здраво свързана представа, битуваща в об-
щественото съзнание. Например публичната представа за „Болшой“ 
театър е идеята, лансирана от самата институция, че „Нашият балет – 
най-добрият в света“. Публичността е положителна представа за ин-
ституцията, нейното управление и персонал, създадена чрез медиите. 
Тя създава целенасочена информация, фокусира се върху определени 
групи от обществото и се основава на добросъвестната работа на всеки 
служител на институцията. 

В сферата на културата PR също се превръща в едно от основните 
изисквания за компетентност на съвременния мениджър. PR включва 
различни начини на работа с клиенти, инвеститори, медии, правител-
ство, държавни, неправителствени организации, със собствен персо-
нал. В този случай, културни организации имат редица предимства за 
работа с обществеността. Богатият опит в организиране и провеждане 
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на културни събития и наложените професионални функции са пред-
поставка за това културните институции да имат необходимия набор от 
инструменти за успешна PR-дейност: творчество, материално-техниче-
ската база, административен и организационен опит. Успехът на всеки 
един бизнес зависи от качеството на услугите и тяхната специфична 
дестинация. Всеки продукт или услуга е насочен към специфични (це-
лева) социална група, като се вземат предвид нейните интереси, про-
блеми, нужди и възможности. Трябва да отбележим, реалното търсене 
на населението за различни дейности и услуги се обуславя и от прага 
на възможността и готовността на потенциалните клиенти да платят. 

Разглеждайки изграждането на имидж и репутация на култур-
на институция, ние трябва да проследим някой основни PR дейности, 
предварително извършени от културните институции. 

Таргетиране на аудиторията.

Успехът на всяка търговска програма зависи от качеството на ус-
лугите и тяхната специфична дестинация. Всеки продукт или услуга е 
насочен към специфична (целева) социална група, като се вземат пред-
вид нейните интереси, проблеми, потребности и възможности. Една от 
задачите на културните институции е познаването на реалното търсе-
не на населението за различни дейности и планирането на тези услуги, 
за които хората са готови да платят. Недиференцираният вариант, ко-
гато услугата е предназначена за случайни потребители, като правило 
не е много ефективен: различни групи реагират по различен начин на 
предложението.

Възможности на интерес към бизнес сектори. 

В такова сътрудничество са не само заинтересованите институ-
ции в сферата на културата. Изпълнение на PR програми в политиче-
ски, финансови, промишлени, търговски и други сфери, по някакъв 
начин включва апел към социално-културната страна на обществото. 
На първо място институциите трябва да тестват обществените форми 
за създаване и популяризиране на репутация на организацията, да се 
изградят взаимоотношения с властите и населението. С други думи, с 
участието на финансовия капитал, властовите органи и неправител-
ствени организации, които, чрез успешна политика на културната ин-
ституция биват привлечени да подкрепят социално значими проекти 
и програми с нестопанска цел. Самите културни институции помагат 
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на тези реални и потенциални донори за изграждане и насърчаване на 
техния собствен имидж и репутация, получаването на допълнителни 
възможности за реклама. По този начин културната институция спо-
мага за успешен PR на своите спонсори, сътрудници.

Тясно сътрудничество с медиите. 

Това е важен, ако не и основен начин за получаване на „широката 
публичност“. 

На практика, тези възможности могат да бъдат много по-големи, 
тъй като във всяка институция PR специалистът създава своя собст-
вена PR-дейност, както художникът създава личен стил на базата на 
неговото разбиране за изкуството. В най-общата форма на технология 
PR в културните институции може да бъде представен, както следва: 

– формулиране на позицията на институцията; 
–  мониторинг на положението на хора, институции или органи-

зации, с които е необходимо да се установи комуникация; 
–  анализ на интересите на всички страни и формулирането на 

единна за всички позиция (т. е. търсенето на компромис); 
– изпълнение на целта.

Имидж и репутация

В пазарните отношения са важни репутацията и имиджът. 
Следователно, те са важни днес и за културни институции – както за 
ръководителя, така и за всеки служител. Често вземането на решение 
за сътрудничество в областта на културата се прави, оценявайки кул-
турната институция на базата на съвкупността от наличната инфор-
мация за нея, като не се прави ясно разграничение между различните 
характеристики, между имидж и репутация. В ежедневието, ние също 
използваме тези термини като взаимозаменяеми. И в действителност, 
значенията им до голяма степен са идентични. Основната разлика е:

– ключов фактор при определянето на имиджа е думата „образ“; 
– при понятието „репутация“ – думата „оценка“, „мнение“. 

На практика репутация и имидж често пъти се възприемат като 
синоними, а PR се определя като управление на репутацията (Harrison 
1995, цит. по Николова 2008). В други изследвания репутацията се раз-
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глежда като перцептивно равнище (на усещанията и нагласите), докато 
имиджът по-скоро се свързва с когнитивното ниво (на познанията). 
(Grey, Balmer 1998: 697). Създаването на имидж и поддържането на ре-
путация на институция са сложни и взаимосвързани процеси, които 
имат няколко етапа на развитие. Далтън отделя четири основни етапа 
(Далтън 2008: V):

–  Първи етап – свързан с наблюдения и анализиране на области, 
които са от особено значение за институцията. Нормативна 
уредба, изследване на нагласи и потребности на аудиторията, 
обществения образ на конкуренцията, икономическата обста-
новка, поведението на служителите на институцията и т. н.

–  Втори етап – създаване на стратегии, изграждане, поддържане 
или промяна на досега битуващия имидж на институцията, въз 
основа на изводи от направените анализи.

–  Трети етап – включва преминаването от теоретичното изслед-
ване и изграждане на стратегии към подбор на тактики за реа-
лизирането им.

–  Четвърти етап  – разработване и осъществяване на планове за 
действие, реализация на комуникационни стратегии, описание 
на подробен план и стъпки, които институцията трябва да следва.

Други изследователи обособяват само три характерни стъпки 
при изграждането на имидж и поддържането на репутация (Fombrun 
1996: 56, Христов 2008). Според тях в множеството комуникационни 
канали трите основни момента за изграждането на имидж и репутация 
са: слушане, анализ и влияние. 

Слушането се формулира като мониторинг от страна на институ-
цията върху съществуващия имидж. За дадената институция е важно 
да анализира оценките от направените анализи и да добие адекватна 
представа за собствената си корпоративна политика. Анализът на ре-
зултатите показва моментното състояние на репутацията и изградения 
в общественото пространство имидж. Това спомага за открояване на 
отчетените проблеми и за изработването на план за тяхното преодоля-
ване. Влиянието всъщност са конкретните предприети действия, след 
слушането и анализа, за преодоляване на проблемите и практическата 
реализация на новоизбраните посоки за изграждане и управление на 
имиджа и репутацията на институцията.

Загуба на репутация в една развита пазарна икономика означа-
ва края на професионалната кариера и рухването на ръководителя на 
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институцията. Компетентните мениджъри добре знаят това и са в по-
стоянно наблюдение на поддържането на репутацията си сред своите 
конкуренти, клиенти и потребители. Необходимостта от добра репу-
тация обуславя използването на целева реклама, както и системата от 
взаимосвързани действия на специалистите по PR, насочени към съз-
даване на положително отношение към институцията. Образът, който 
институцията иска да създаде у целевата аудитория, обществеността, 
държавни агенции, партньори, конкуренти и  т. н., възниква в резул-
тат на възприятието на обществеността на сложни комуникационни 
съобщения, генерирани от институцията. Това става ясно и ефектив-
но, ако отговаря на очакванията, потребностите и предпочитанията на 
обществеността. Една и съща институция се възприема по различен 
начин от страна на инвеститорите, държавните агенции, местната и 
международната общност. Освен това, има вътрешен образ на инсти-
туцията – представяне на персонала. Може да се каже, че институцията 
има няколко „лица“: за всяка група от обществото. Създаване на благо-
приятен корпоративен имидж и лоялност на потребителите са основ-
ната цел на управлението на културните институции. 

PR-дейността на културните институции има две основни цели:
– подобряване на имиджа; 
– корекция и управление на репутацията.

Ясно е, че работата по създаването на положителен образ и со-
лидна репутация – не е осъществяването на едно или повече отделни 
събития, а система от дейности и планирана програма на институци-
ята. Често репутацията и имиджът придобиват свойствата на стабил-
ност и неподвижност. От една страна, това е добре, защото, веднъж 
спечелила положителен образ в очите на другите, институцията може 
да го използва за по-дълго време. От друга – това е лошо, защото ако 
бъдат неуспешно установени, поради някои грешни стъпки, изграде-
ната репутация винаги може да заплаши възможните перспективи. Ето 
защо добрите имидж и репутация са скъпи, особено днес, когато всич-
ки творчески идеи и организационни техники се възприемат и про-
мотират веднага от всички участници на пазара на свободното време, 
осъществявайки своите услуги, на практика неразличими по качество 
и цена. В тази ситуация, критерият на избор зависи от имиджа на ин-
ституцията, върху който трябва да се работи непрекъснато. 

Съставът на имиджа на културната институция включва: 
–  политика на HR (а именно доверието и компетентност на ди-

ректори, професионализъм на персонала, непрекъснато подо-
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бряване на образованието, адаптирането на междуличностни 
взаимоотношения, основани на обслужване); 

– дизайнерски агенции (вътрешни и външни); 
– рекламни агенции;
–  изходяща документация (нейното съответствие със стандар-

тите на съвременния офис, собствена корпоративна идентич-
ност); 

–  културни аспекти (култура на общуване в рамките на институ-
цията, на качеството на резултатите, традиции, ритуали, култу-
ра на работните места на служителите);

– отговорност за обществените последици;
–  благотворителни дейности (например, провеждане на благотво-

рителни програми, финансова подкрепа за културния живот, пуб-
ликуване на бюлетини и други дейности, насочени към изгражда-
нето на обществено доверие във факта, че културната институция 
работи в интерес на индивида и обществото, а не за печалба). 

Институция, която умело ръководи контролните механизми на 
своята корпоративна култура, която има положителен имидж и репута-
ция и ги поддържа на високо ниво, има важно конкурентно предимство. 
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MTV: НОВА МЕДИЯ, НОВА МЕДИЙНА ИКОНА

Стоян Стоянов

MTV: NEW MEDIA, NEW MEDIA ICON

Stoyan Stoyanov 

Abstract: Each new media turns into a platform for new media icons. This pro-
cess constantly repeats itself. The number of the culturological markers which are used 
to define new media history depends on the quality of content and on the innovation 
used for its presentation. The paper analyses the two markers MTV has set ever since 
its launch: the development of the first TV programme devoted solely to music and the 
definition of a new media genre, i. e. music video.

Keywords: Michael Jackson, media icon, media image, MTV

Често забравяме, че и утвърдените медии някога са били нови. 
Такъв е случаят с MTV. Днес приемаме музикалната телевизия за да-
деност – тя е част от кабелните и сателитните пакети на почти всички 
оператори. За три десетилетия каналът създаде около 50 локални стан-
ции, осигурявайки си глобално покритие. Първото медийно разраства-
не датира от 1987 г., когато стартира MTV Europe. Според изследване 
от август 2013 г. 85,51 % от американските домакинства с телевизионни 
приемници имат достъп до канала1. Не такава обаче е историята със 
същинския интерес към програмата, която отдавна е забравила пър-
воначалната си концепция „музика 24 часа“. Днес каналът е насочил 
вниманието си основно към младежката аудитория, предлагайки все 
по-малко видеоклипове и все повече сериали или реалити програми. 

1 Robert Seidman. List of How Many Homes Each Cable Networks Is In – Cable 
Network Coverage Estimates As Of August 2013 – http://tvbythenumbers.zap2it.com/2013/ 
08/23/list-of-how-many-homes-each-cable-networks-is-in-cable-network-coverage-
estimates-as-of-august-2013/199072/
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Зората на MTV е най-интересният за изследване период в истори-
ята на медията. През 80-те години на миналия век на MTV се приписва 
създаването на първите глобални медийни икони Майкъл Джексън и 
Мадона, спасяването на музикалната индустрия (заради размиването 
на понятията за развлекателно съдържание и реклама) и дори краят 
на Студената война – с пробива на американската култура в руското 
медийно пространство. Срещу списъка със „заслуги“ седи и този с без-
крайните обвинения за културен разпад и лошо влияние над младеж-
ката аудитория. 

Лесно бихме предположили, че идеята за създаване на музикалния 
канал е провокирана от любовта на група хора към музиката или визу-
алното изкуство. Точно такава история разказва в книгата си „Celebrity 
Culture“ Елис Кашмор. Легендата включва разговор между двама гос-
пода, малко след прожекцията на „Треска в събота вечер“ през 1977 г. 
Впечатлен от музиката във филма, единият предлага да открият теле-
визионен канал, който да показва само музикални клипове. Другият 
обаче се отнася скептично: „Филмът продължава 119 мин. и се движи 
по сюжет. Кой би искал да гледа клипове нонстоп, които не разполагат с 
история, която да им задържа вниманието?“ (Кашмор 2006: 41). В капи-
талистическото общество мотивацията обаче е друга. Сегментирането 
на телевизионните канали в началото на 80-те – появата на 24-часов 
филмов канал Movie Channel и детската програма Nickelodeon  – кара 
директорът на Warner Amex Satellite Entertainment Company Джак 
Шнайдер (идейният герой в историята на Кашмор) да потърси нова и 
незаета ниша. При това – ниша, която ще използва безплатно чужди 
продукти, ограничавайки до минимум производството на собстве-
но съдържание. Снимането на видеоклипове е промоционална прак-
тика, която рекламира албуми или изпълнители. Тя датира от средата 
на 60-те години. По това време под видеоклип се разбира монтиран 
запис на концертно или студийно изпълнение на песен. Историята 
приема за пръв представител на жанра откъсът от филма на Бийтълс 
A Hard Day‘s Night от 1964 г., показващ изпълнението на Can‘t Buy Me 
Love. Джак Холцман, старши вицепрезидент в Warner Communications 
разказва: „Още с появата на първия албум на Doors през 1967 г. засне-
хме клип на тяхното изпълнение на Break On Through. Снимахме го с 
домашна камера и ни струваше към 1 000 долара. Изпратихме клипа 
на следобедните танцувални предавания, които помогнаха на Doors 
да спечелят сериозна доза внимание. Тогава реших, че това е чудесно 
популяризиране чрез друга платформа. Замислих се дали пък няма да 
успеем да получим медийно покритие и зад океана. По това време аме-
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риканската музика имаше затруднения в достигането на европейските 
пазари, а клиповете бяха вече популярни там. Имаше хора, които раз-
бираха, че музиката не се изразява само в аудио съдържание, а може 
да притежава и визуален компонент, който ще продължи да пренася 
смисъла на песента“ (цит. по Ансън 2000: 210). 

Макар че е провокиран от чисто финансови и практични при-
чини Шнайдер привлича към идеята изкушения от рокендрола Джон 
Лак, който отговарял за нюйоркска радиостанция към CBS, и специа-
листът по реклама в същата медия Боб Макгрорти. Един от най-важни-
те членове на ръководния екип на MTV е включен в проекта по-къс-
но. Боб Питман е син на проповедник от Мисисипи с радиопрограма, 
който още на 15-години започва да води свои предавания. На 25 г. той 
е отговорен за успеха на няколко радиомрежи, а оръжията на успеха 
му са находчивост, самочувствие и инстинкт да предусеща нуждите на 
аудиторията. Питман влиза в семейството на Warner като програмен 
директор на Movie Channel. Месеци преди старта на MTV Боб Питман 
сменя каналите и изгражда печелившата формула на музикалната про-
грама. MTV идеята използва тезата на Шнайдер, че всеки DJ2 с микро-
фон, трансмитър и 40 плочи може да се превърне в собственик на ра-
диостанция: „Защо да не пуснем DJ и в телевизионен формат? Много 
от изпълнителите на Columbia правят клипове на своите песни, защо-
то в Европа радиомрежите се контролират от правителствата и пускат 
само записи на оркестри. Ако си Мик Джагър видеото е начинът, по 
който можеш да пробиеш“ (цит. по Ансън 2000: 212). Питман поема 
тази идея, но я развива, залагайки на разпознаваем медиен образ. Той 
създава ясна концепция и провокативно (за времето си) ефирно пове-
дение. Видеоклиповете са само тухлите в емблемата, защото акцентът 
не пада върху съдържанието, а върху канала като цяло. Концепцията 
демонстрира прословутата самоувереност на Боб Питман и въпреки 
че планът удържа почти две години, ръководството на MTV все пак 
осъзнават, че не претенциите, а съдържанието привлича аудитория. 

Преди да стигнем до това откритие обаче нека да се фокусираме 
върху бранда. Днес емблемата на MTV е една от най-разпознаваемите 
марки в световен мащаб. Първоначалната идея за име на канала е TV1, 
но се оказва, че италианци държат правата върху това съкращение. 
Резервният вариант е Music Channel, но така абревиатурата ще съвпада 

2 Абревиатура от disc jockey с буквален превод дисководещ, който обаче може 
да пуска популярна музика не само в заведения, но и в радиостанции – основно на 
принципа one-man show.
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с тази на Movie Channel. Стив Кейси, директор на музикалното про-
грамиране предлага MTV, и макар че съкращението изглежда по-до-
бре написано, отколкото произнесено, приближаващата дата 1 август 
1981 г., обявена за старт на канала, слага край на дилемите. „Никой не 
каза „Страхотно име“, но и никой нямаше по-добра идея“, спомня си 
Кейси (цит. по Ансън 2000: 218). Фред Сайбърт се заема с креатива по 
авторекламите. Изхождайки от позицията, че MTV ще промени света, 
или поне света на телевизията, Сайбърт се фокусира върху най-зна-
чимите събития, излъчени по визуалната медия. Едно от предложени-
ята е убийството на Кенеди, но тази идея бързо е отхвърлена. Накрая 
Сайбърт предлага лунната експедиция: „Бях в София, България по 
време на мисията до Луната и видях празните улици. Всеки беше пред 
телевизора, за да гледа3. Така че нека да използваме лунната експедиция 
и флага“ (цит. по Ансън 2000: 218). Кадрите на НАСА попадат чудесно 
в концепцията на MTV „ефектно и безплатно“, тъй като материалът от 
Аполо 11 е с права за свободен обществен достъп. В клипа трябвало 
да присъства и легендарната реплика на Нийл Армстронг „Една малка 
крачка“, но се оказва, че астронавтът е патентовал името и изказвани-
ята си. Освен това Армстронг определя идеята рокендрол телевизия 
да се рекламира с гласа му за „пълна лудост“ (цит. по Ансън 2000: 218). 

Първите проби, осъществени от Warner, на музикални блокове 
в телевизионен формат минават в програмата на Nickelodeon. Те раз-
читат на интереса на тийн аудиторията на детския канал. Въпреки че 
реакциите са добри, първата съпротива идва от Майкъл Несмит, ре-
жисьор на най-популярните клипове по това време – предимно евро-
пейски. Той принизява идеята за MTV като изграждане на програ-
ма, запълнена единствено от реклами на албуми. Още преди старта 
на MTV обаче Джон Лак изгражда своя теория, която оправдава мно-
гократния интерес към един и същ клип, пропускайки комерсиална-
та страна на въпроса: „Първият път просто се запознаваш с песента, 
следващият път я опознаваш. Всеки следващ път пък си мислиш кол-
ко добра е песента. Едва на стотния път се осъществява психологич-
ната връзка. Повторното слушане ти навява спомени“ (цит. по Ансън 
2000: 212). Добрата презентация сработва трудно в средите на кабел-
ните оператори, които се интересуват от по-традиционни програми и 

3 Всъщност българската национална телевизия е единствената европейска 
станция, която не излъчва пряко лунната мисия на Аполо 11. Още в: „Как БКП пре-
върна телевизията в свое оръжие“ – www.bulgarianhistory.org/как-бкп-превърна-теле-
визията-в-свое-ор
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кънтри музика, спомня си Лак. „Кабелните оператори са катерачи на 
стълбове, инженери, които притежават голяма антена, стояща на най-
високия хълм в града, осигуряваща сигнала на по-далечни разстояния. 
Те не разбираха от иновативно програмиране. ESPN бе спортна про-
грама, която никой не желаеше. CNN представяше радионовини, но по 
телевизията, а HBO излъчваше немонтирани стари филми. Когато им 
пускахме лудите и секси материали от Ню Йорк и Лос Анжелис, кои-
то се опитвахме да им продадем, техният отговор бе „Кой има нужда 
от това? Живеем в добра малка общност. Ние сме баптисти. Нямаме 
нужда от този боклук, който ще покварява децата ни“ (цит. по Ансън 
2000: 214). Други оператори като TCI поставят условия: пускат MTV в 
мрежата си, но искат до 10 % от собствеността на медията. Проблемът 
в началото на 80-те е, че кабелните оператори предлагат около 25 кана-
ла при двойно повече налични. Те се чувстват по-спокойни да пуснат 
спортен, хоби, носталгичен канал или такъв за денонощна прогноза за 
времето – отколкото рокендрол. Основните консуматори на MTV ще 
са децата, а те имат достъп до приемника в хола само при отсъствието 
на родителите им. 

Още един отпор към идеята MTV идва от звукозаписните ком-
пании. Уолтър Йетникоф, ръководител на CBS Records, иска от кана-
ла да получава права за излъчването на клипове от каталога им. Боб 
Питман слага на масата с преговорите контра аргумента „Ние ще по-
ставим името на компанията Ви в началото и в края на клипа. Така че 
ако музикалният магазин няма плочата на склад, зрителят ще може да 
им каже откъде да я поръчат“ (цит. по Ансън 2000: 216). Така за извес-
тен период от време звукозаписните компании са принудени да отде-
лят средно от 10 до 20 хил. долара бюджет за заснемането на клипове, 
като се надяват, че ще оправдаят допълнителните разходи с по-големи 
продажби на албуми и сингли. „Ако идеята е успешна те ще правят по-
вече клипове, а ако не е? На кого му пука? Ние така или иначе ще сме 
фалирали?“ разсъждава Питман (цит. по Ансън 2000: 216).

В навечерието на старта на MTV каналът разполага с около 120 
клипа, част от които доста повредени от физически дефекти по ленти-
те. Вечерта на 1 август програмата стартира с лунната разходка (виж 
снимка № 1) и три звукови ефекта, покриващи репликата на Армстронг. 
Следва лаконичното представяне „Дами и господа, рокендрол!“ и кли-
па на британците Buggles – Video Killed the Radio Star. 

MTV се оказва първият канал, който излъчва стерео сигнал. 
Тази екстра обаче е сериозен проблем за зрителите с моно приемни-
ци. Технологичните затруднения не се превръщат в препъни камък за 
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новата медия, само защото аудиторията на канала в първите ѝ седми-
ци е обидно малобройна. Боб Питман има идея как каналът може да 
пробие. Той насочва вниманието на екипите си към хотели, които не 
устояват на презентацията „Всеки иска MTV“. Втората фаза по попу-
ляризиране е свързана с маркетинговата проверка на възможностите 
на канала. Оказва се, че албумът на Buggles се продава добре в Тулса, 
където групата не звучи по радиостанциите. Така в Billboard се появя-
ват реклами на бартер, в които собственици на музикални магазини в 
града хвалят пазарната сила на MTV. Пред рекламодателите малко след 
старта си медията започва да твърди, че има 2.5 млн. зрители, но всъщ-
ност потенциалната аудитория е дори под 1 млн. Боб Питман опитва 
да прескочи и това препятствие с поредна кампания, поверена на Дейл 
Пон. Рекламистът се връща към рокендрол формата на MTV и стига до 
заключението, че желанието е чувството, което най-добре характеризи-
ра музикалния жанр. „Съкратихме идеята до „I want my MTV“4, давай-
ки почит на известна кампания на Джордж5 от 60-те“ (цит. по Ансън 
2000: 216). Клиповете „I want my MTV“ са изградени, за да накажат ка-
белните оператори, отказали първоначално да пуснат музикалната про-
грама. „Обръщахме се към зрителя с провокацията: „Обади се на кабел-
ния си оператор, Америка! Изисквай своето MTV! Това са телефонните 
им номера. Накарай ги да съжаляват за това, че са ни казали „Не“ (цит. 
по Ансън 2000: 216). Бойните патрони на кампанията са лицата и гла-
совете на най-големите бели музикални величия. В първия клип участ-
ва Мик Джагър, който, въпреки неприязънта си към рекламите, пра-
ви своя запис в Париж срещу еднодоларова банкнота. Равносметката 
за двумилионната кампанията, вървяща през март 1982 г., идва от Боб 
Макгрорти: „Получавах обаждания от кабелни оператори, които каз-
ваха „Свалете клиповете от ефир. Заливат ни с телефонни обаждания, 
които буквално прецакват бизнеса ни“. Отговарях „Така ли?“ и се обаж-
дах на Дейл Пон, за да му поръчам да увеличи излъчванията (цит. по 
Ансън 2000: 228). Две седмици и 300 хил. долара (похарчени за реклама) 
по-късно най-големият оператор в Денвър TCI се предава, а след него и 
много други. В този период реалната аудитория на MTV нараства с око-
ло милион на месец. Изследвания преди старта на кампанията показват, 
че едва 20 % от участниците в допитването са чували за MTV. Само след 
месец разпознаваемостта е вече 89 % (Ансън 2000: 228). 

4 Искам си моето MTV – превод от английски.
5 Всъщност кампанията за популяризиране на зърнената закуска е реализира-

на десетилетие по-рано, разчитайки на фразата „I want my Maypo!“
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И ако в първите години усилията са насочени към разширяване 
на покритието и утвърждаване на марката, много бързо на дневен ред 
идва проблемът със съдържанието. „Видеото на Пат Банер се въртеше 
толкова често, че всеки път когато го пускахме отново – целият офис 
избухваше на припева „You better run, you better hide…“. Пеехме го и на-
сън. Когато пуснехме нов клип всеки спираше да работи. Бяхме толкова 
развълнувани да видим нещо ново на екрана“, разказва PR специалис-
тът Сю Бинфорд (цит. по Ансън 2000: 221). В музикалната индустрия 
се утвърждава максимата „MTV продава“ и въпреки това музикалните 
лейбъли не наблягат на видеопрезентацията. Липсата на конкуренция 
успява да открои по-екстравагантните изпълнители с по няколко кли-
па. Такъв е случаят с Били Айдъл. MTV се оказва ключов фактор не 
само за продажбите на рок легендата, но и за радиоизлъчванията на 
неговата музика. Айдъл твърди, че странният му вид от обложките от-
казва радиостанциите да въртят неговите песни: „Щом MTV започна 
да излъчва клиповете ми, децата почнаха да звънят на радиостанциите 
и да им казват „Искам Били Айдъл“. Това наистина промени нещата. 
Ние не стигахме до класациите, но в следващият момент вече имахме 
албум в Топ 10“ (цит. по Ансън 2000: 221).

Въпреки разрастващата се популярност на канала и явната му 
маркетингова сила за първите си две години MTV отчита загуби в раз-
мер на близо 40 млн. долара. Прогнозите са, че през 1983 г. минусът 
ще се изразява в още 20 млн. долара. Условията на Warner са за ограни-
чаване на загубите до 12 млн. или в противен случай закриват канала 
(Ансън 2000: 233). „Но може ли една програма със скромни приходи от 
реклама и огромни разходи да започне да печели?“, този въпрос стои 
пред ръководния екип на MTV. Ограничаването на разходите се оказва 
вариант, водещ до задънена улица. Всъщност нито един развлекателен 
канал не е успявал да се издържа и развива само с пари от реклами. 
За да потекат свежи приходи към медията, те трябва да дойдат от ка-
белните оператори. Кабеларките обаче демонстрират отношение „Вие 
трябва да сте ни благодарни, че Ви излъчваме в нашата мрежа“ (цит. 
по Ансън 2000: 221). Условието, което поставя MTV е 10 цента такса за 
всяко домакинство. Ако не приемат тази оферта – следващата ще е със 
завишени цени. И въпреки че до преди година операторите масово са 
отказвали да излъчват MTV безплатно, през 1983 г. назрява моментът, 
в който собствениците на мрежи осъзнават, че за да предлагат по-ат-
рактивно съдържание, трябва да отделят от приходите си за него.

Докато MTV се бори за своето оцеляване в медийното простран-
ство се вихри скандал, който сериозно опетнява репутацията на му-
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зикалния канал. Знаменосец на обвиненията към новата медия в ра-
сизъм е Рик Джеймс, чиито клип на песента Super Freak е отхвърлен 
от музикалния канал. Американският рапър заявява, че MTV „връща 
чернокожите хора 400 години назад“ (Махон 2004: 168). Джон Сайкс, 
един от отговорниците за програмата в музикалната телевизия, отгова-
ря: „Расизъм бе последното нещо, за което мислихме. Ние се опитвахме 
да изградим тясно фокусиран канал, точно както са радиостанциите. 
Проблемът бе, че сме единствените играчи, така че медиите очакваха 
да се държим като традиционна телевизия и да пускаме всичко за всич-
ки зрители. От опита ни в радиопрограмирането знаем, че този модел 
не работи“ (цит. по Ансън 2000: 233). Интересно е, че Рик Джеймс не 
е отхвърлен от ръководството на MTV, а от чернокожата Каролин Б. 
Бейкър – музикален редактор и селекционер в медията. RollingStone ци-
тират нейно изказване от книгата „I Want My MTV“ на Роб Таненбаум: 
„Аз отхвърлих клипа. И знаете ли защо? Защото в него имаше полуголи 
жени и бе пълен боклук. Като чернокожа дама не исках това да е първи-
ят клип, който ще представи моите хора по MTV“6. 

Най-често срещаното извинение за цветната бариера в програ-
мата на MTV е музикалният формат на канала – рокендрол. В интервю 
за Jet Magazine от 2006  г. един от директорите на MTV Бъз Бриндъл 
дори се оплаква, че е било „трудно на MTV да намери музиканти афро-
американци, които да пасват на рок формата“7. Бриндъл обаче забра-
вя, че MTV много често върти клипове, които не са рок – пример Фил 
Колинс и „You Can‘t Hurry Love“ (кавър на чернокожите The Supremes). 
В по-късно интервю Лес Гарланд вицепрезидент на MTV прехвърля об-
виненията в расизъм към звукозаписните компании, заемайки отбра-
нителната позиция, че „почти не е имало клипове на чернокожи изпъл-
нители. Звукозаписните им компании не ги финансираха. Но те никога 
не са обвинявани в расизъм“ (Шийф 2011: 9). 

Според Джейкъб Хой (автор на книгата „MTV Uncensored“) оба-
че – още в 58-я клип, излъчен след старта на MTV, присъстват черно-
кожи музиканти заедно с други бели (Хой 2001: 45). Това са британците 
Тhe Specials, а видеото им е към песента Rat Race. Чуждестранният им 
статут и шареното позициониране не ги карат да изглеждат като заплаха 
за малобройните по това време предимно бели зрители на телевизията. 

6 Rick James: 10 Essential Tracks  – http://www.rollingstone.com/music/lists/rick-
james-10-essential-tracks-20140808/rick-james-super-freak-1981-20140808

7 Nittle N. MTV and Black Music: A Rocky History  – http://racerelations.about.
com/od/hollywood/a/MTVsRaceRelatedGrowingPains.htm
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„Историята се отнася жестоко към MTV, когато в ранните си 
години медията не включваше клипове на чернокожи изпълнители“ 
пише Стив Грийнбърг в Billboard8. Грийнбърг отчита музикалната се-
грегация по това време, която изолира белите и черните деца в две за-
творени групи на музикални интереси. Той твърди че целевата група на 
MTV, състояща се от тийнейджъри от покрайнините или малките гра-
дове, не би искала да слуша чернокожи изпълнители. Причината спо-
ред Грийнбърг, е че те не познават тази музика. Първата сегрегация 
обаче е наложена няколко години по-рано и обхваща радио ефира. В 
началото на 80-те се формират станции, които излъчват предимно бяла 
музика и такива, които залагат на черна. Избор обаче има. Не така стои 
въпросът с единствения телевизионен музикален канал.

Първият самостоятелен албум на Майкъл Джексън (извън 
Motown) е Off The Wall от 1979 г. Плочата е определена като мегахит и 
остава в историята като първия албум, успял да реализира четири топ 
10 сингъла в Billboard. През 1979 г. „40 % от песните, които достигат до 
Топ 3 в класацията на най-популярните 100, са сингли на чернокожи из-
пълнители. Това е преди издигането на стената между черната и бялата 
музика в радиоефира“, разказва Грийнбърг (цитат по Грийнбърг 2012). 
През 1982 година Джексън предава на CBS албума Thriller, конструиран 
като универсален музикален проект – с ясната заявка, че клиповете към 
песните в него трябва да стигнат до най-новата медийна платформа. 

Пилотният сингъл The Girl Is Mine е дует с Пол Макартни, който 
влиза в Billboard Hot 100 на 6 ноември 1982. Бийтълс легендата влиза 
в ролята на Троянския кон, осигуряващ достъпа на лесно смилаемата 
песен до така наречените бели радиостанции. И понеже по това време 
расовата стена на MTV е изправена високо –нито Джексън, нито из-
дателят му Уолтър Йетникоф планират видеоклип на The Girl Is Mine. 
Критиците обаче не изглеждат впечатлени от любовния двубой на 
Джексън и Макартни. „Това е най-лошата идея на Майкъл след Ben9, е 
оценката на Village Voice10. Няколко месеца по-късно Thriller ще си из-
воюва реномето на шедьовър, затова често се пропуска първоначална-

8 Грийнбърг 2012 – Greenberg S. Michael Jackson‘s ‚Thriller‘ at 30: How One Album 
Changed the World  – http://www.billboard.com/articles/columns/pop-shop/473949/
michael-jacksons-thriller-at-30-how-one-album-changed-the-world?page=0%2C1, 2012

9 Песен от саундтрака на едноименния филм от 1972 г., в който малко момче се 
сприятелява с плъх. Ben осигурява единствената оскарова номинация в кариерата на 
Джексън.

10 Robert Christgau: Consumer Guide Dec. 28, 1982 – http://www.robertchristgau.
com/xg/cg/cgv12-82.php
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та скептичност, с която е приет проектът. Самият Thriller се появява по 
магазините три седмици по-късно, на 30 ноември. Той дебютира на 11 
място в класацията за албуми на Billboard. През януари плочата влиза 
в Топ 10, а в началото на февруари се изкачва до най-високата си пози-
ция – 5. Дотук стига потенциалът на лежерната The Girl Is Mine, чиято 
единствена цел е преодоляването на цветната радиобариера. 

Billie Jean е вторият сингъл, който се завърта по радиостанциите. 
Песента бързо убеждава скептиците, че Thriller има какво да предложи. 
В началото на 1983 г. Джексън осъзнава, че радиоефирът, който вече е 
свалил расовите ограничения (поне за него), няма да е достатъчен, за 
утвърждаването на последния му албум като попкултурен феномен. На 
помощ трябва да дойде новият аудиовизуален медиум MTV, който ос-
тава непреклонен: „Не излъчваме чернокожи изпълнители“. „CBS рис-
кува и снима два скъпи видеоклипа за Billie Jean и за следващия сингъл 
Beat It, които са истинска радост за окото. Джексън е самородна виде-
озвезда. Той открива епохата на пеещия и танцуващ изпълнител. Двата 
клипа представиха нов стандарт на хореография, невиждан дотогава 
в останалите визуални продукти. Неоспоримо Джексън надминава и 
живите изпълнения на Джеймс Браун от 1960 г., които дотогава бяха 
златният стандарт, по който се оценяват другите R&B изпълнители“, 
пише Грийнбърг (цитат по Грийнбърг 2012).

„Бях отдаден на идеята да придам максимална визуалност на му-
зиката. По това време гледах как разни хора снимат клипове и не можех 
да разбера защо продуктите им изглеждат примитивно и незадоволи-
телно. Децата приемаха тези скучни клипове, защото нямаха друга ал-
тернатива. (…) Исках да бъда новатор в този сравнително нов медиум, 
за да направим възможно най-добрите кратки музикални филми. Дори 
не ги наричах видеоклипове. На снимачната площадка обяснявах, че 
снимаме филм. Това беше подходът ми. Исках да работя с най-талант-
ливите хора в тази сфера  – най-добрият оператор, режисьор, осве-
тител. Не снимахме на видеокасети, а използвахме 35-милиметрови 
ленти“, пише в мемоарния си труд „Лунна разходка“ Майкъл Джексън 
(Джексън 1988: 200).

Днес свързваме музикалните клипове със сложни и ефектни хо-
реографии. През 80-те години обаче дори диско звездите не блестят с 
танцови способности. За музикалната индустрия визуалната презен-
тация преди MTV не е важна. „Всичко това се променя след Thriller, с 
появата на Мадона, сестрата на Майкъл – Джанет, Пола Абдул и други. 
Но междувременно през 1983 г. Майкъл Джексън държи дансинга на 
MTV само за себе си“, пише още Грийнбърг (цитат по Грийнбърг 2012).
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Въпреки неоспоримите творчески качества на клипа Billie Jean – 
наличието на сюжет, визуални ефекти и хореография, MTV първона-
чално отказва да излъчи продукта. Най-тиражираната история разказ-
ва как Уолтър Йетникоф, ръководител на CBS Records, заплашва канала, 
че ще изтегли всички клипове на студиото, ако не излъчат видеото на 
Джексън. Това означава, че медията ще се лиши от всички изпълне-
ния на важните за тях Били Джоел и Брус Спрингстийн. Тази версия 
е потвърдена от самия Йетникоф в книгата на редактора на Forbs Зак 
О’Мали Грийнбърг „Michael Jackson, Inc.“. Втората заплаха в телефонен 
разговор с Боб Питман е, че Йетникоф ще направи публични обвине-
ния към телевизионния канал в расизъм. Макар че следва уточнение-
то: „Расизмът не се изразяваше в смисъла „не обичаме чернокожи“. 
Според мен расизмът се изразяваше в тенденцията „Ние сме бяла ро-
кендрол станция и ще си пускаме бяла рокендрол музика“ (Грийнбърг 
2014: 67). Самият Питман тиражира съвсем друга версия на историята. 
Той се извинява с музикалния формат на медията, но споделя, че раз-
растващата се популярност на Billie Jean, която за седмица в средата на 
февруари 1983 г. скача от 23-то на 6-то място в класацията на Bilbord за 
сингли, кара MTV да „даде шанс на парчето“ (цит. по Грийнбърг 2012). 
Дългогодишният адвокат на Джексън – Джон Бранка обяснява, че въ-
преки защитните тези на част от директорите на MTV „Истината е, че 
Уолтър ги принуди да излъчат клипа“ (Вогел 2011: 71). Самият Джексън 
никога не е коментирал публично цветната бариера на MTV и отказа 
на медията да излъчи Billie Jean или предходните му клипове. В интер-
вю за „MTV’s 100 Greatest Videos Ever Made“11 изпълнителят обявява, че 
не знае цялата история. Неправдоподобното изказване е последвано от 
истеричен смях.

MTV премиерата на Billie Jean е насрочена за 1 март – при това със 
средна ротация12. След четири дни сингълът достига първото място в 
класацията на Billboard и чак тогава от медията го местят в категорията 
с тежка ротация. Клипът, в който Джексън е преследван от мистерио-
зен папарак, успява да изкачи и самия албум на челна позиция, при това 
в 10-тата му седмица. Изненадващо, само 14 дни по-късно, се появява и 
краткият филм по Beat It. Чисто концептуално това е вторият Троянски 

11 Програмата е излъчена по MTV USA на 11 декември 1999 г., а на първо мяс-
то в класацията за „Най-добрите клипове, правени някога“ стои Thriller на Майкъл 
Джексън.

12 Първоначалният модел за ротация на клипове използва три категории: лека 
(до едно излъчване на ден), средна (до три излъчвания ) и тежка (до пет). По-късно се 
въвеждат и други графи като: активна, пробивна и др.
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кон, който изковава Майкъл Джексън. Рок звученето и солото на ки-
тариста Еди Ван Хален са проектирани така, че да разбият портите на 
медията. Заради натиска на Йетникоф и качеството на краткия филм на 
Джексън – портата обаче се оказва преждевременно отворена. Така от-
хвърленият чернокож изпълнител се превръща в най-голямата звез-
да на канала. Неговата музика се излъчва буквално през два други кли-
па. „Не беше нужно да се застояваш дълго пред телевизора, за да уловиш 
Майкъл по MTV. Това направи програмата още по-коментирана. Тя си 
печелеше нови зрители, защото те чуваха отвсякъде хвалби колко стра-
хотни са клиповете на Майкъл Джексън. От друга страна основната ау-
дитория на MTV бе залята с музика, която не би трябвало да харесва, 
само че се случи точно обратното. За да обясним ситуацията по-раз-
бираемо, можем да кажем, че MTV и Майкъл Джексън се направиха 
взаимно популярни“ (цит. по Грийнбърг 2012). Beat It осигурява „кате-
горичното доказателство, че музиката не признава граници и цвят“, до-
бавя Джоузеф Вогел, автор на „Man in the Music“ (Вогел 2011: 72).

Чисто хронологично в кариерата на Джексън следва още един мо-
мент, който ще остане в историята на телевизията. На 16 май 1983 г. 
в националния ефир на NBC е излъчен спектакълът Motown 25th 
Anniversary. В него изпълнителят показва емблематичната си танцова 
стъпка Лунната походка. Пластичната илюзия, при която танцьорът 
имитира вървене напред, а всъщност се приплъзва назад, пасва идеал-
но на космическата стилистика на ранните автореклами за MTV – ма-
кар че точно това изпълнение не стига до музикалния канал.

Година по-късно, когато Thriller вече е спечелил титлата „най-про-
даваният албум за всички времена“, Джексън прави истинска медий-
на революция. По музикалния канал се завърта 14-минутният кратък 
филм по заглавната песен. С бюджет от около 1 млн. долара (осигурен 
предимно от Джексън, демонстрация на личната убеденост на звезда-
та в силата на новия медиум) режисьорът на „Американски върколак 
в Лондон“ Джон Ландис създава единствения музикален клип, приет в 
библиотеката на Конгреса във Вашингтон като част от Американското 
културно, историческо и естетическо наследство13. И ако предходните 
два клипа успяват да реализират по 800 хиляди продажби на албума за 
седмица, зомби инвазията на Джексън раздува бройката до милион. 
Thriller е клип, който работи на няколко нива. „На повърхността е чис-

13 Лесли Ричин, On This Day In 1983, Michael Jackson‘s ‚Thriller‘ Premiered On MTV – 
http://www.billboard.com/articles/news/6334779/michael-jackson-thriller-premiere- 
mtv-anniversary
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то забавление. 14-минутният кратък филм провокира: хумор, тревож-
ност, вълнение и, разбира се, брилянтни танци“ (Вогел 2011: 73). Но зад 
блясъка Джоузеф Вогел откроява скритите важни въпроси като: откъде 
произлиза нашият интерес към ужасяващите сюжети или желанието ни 
за душевен катарзис чрез тях. Thriller е текст, който разглежда понятия 
като идентичност, нормалност, реалност и фантазия. Прави впечатле-
ние обаче, че в сложния сюжетен скелет на краткия филм – идентич-
ността на героя остава мистерия. Кой всъщност е той: момчето мечта от 
50-те години на миналия век, ужасяващият върколак, модерният мла-
деж от 80-те, зомби или просто поп звезда? А може би всичко наведнъж.

MTV плаща 250 хил. долара, за да може първа да излъчи клипа. 
Сумата е маскирана като финансиране на документален филм, който 
проследява снимките на проекта – първият мейкинг (филм за филма) в 
историята на киното. По-късно проектът е издаден на видеокасета и ус-
пява да продаде повече от милион копия, утвърждавайки се като най-
продавания музикален видео продукт, разпространен на VHS носител. 

В документалния филм Michael Jackson: The One14 (2004) популяр-
ният водещ в MTV Карсон Дейли разказва „Не мисля, че преди Майкъл 
Джексън съществуваше практиката за световна премиера на виде-
оклип, но ако е имало такова нещо, значението на събитието е било 
много малко или направо никакво“. „Аз и моите приятелки избягахме 
от училище, за да гледаме Thriller. Всъщност всички избягаха от учи-
лище този ден. Световната премиера по MTV бе в 12 ч. на обяд. Беше 
толкова важно за нас“, разказва в същия филм американската певица 
Мери Джей Блайдж (цит. от филма Michael Jackson: The One). Спомените 
на Блайдж не са съвсем точни. Печатна реклама (виж снимка № 2) за 
премиерата на клипа посочва 14 ч. средно американско време като пър-
вия час за излъчване на Thriller. В същия ден, 2 декември 1983 г., петък, 
видеото е заложено в програмата още 3 пъти (виж снимка № 2).

Карсон Дейли отбелязва, че гледането на клипa на Джексън се 
превръща в събитие: „Помня как се прибирахме с моите приятели от 
училище и заставахме пред телевизора. Такова нещо не се бе случвало“, 
спомня си Дейли. „Майкъл вдигна летвата толкова високо, че дори и до 
днес никой не я е доближил“, заключва водещият в MTV (цит. от филма 
Michael Jackson: The One). 

14 Документалният филм, продуциран от Джексън, е създаден, за да представи 
през ноември 2003 г. по CBS сборния албум Number Ones. Премиерата на компилаци-
ята обаче съвпадна с ареста след вторите обвинения в сексуално посегателство над 
малолетен срещу изпълнителя. Така телевизионната програма бе отложена за 2004 г.
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Краткият филм Thriller води до първата програмна иновация в 
историята на медията. Освен че се въвежда практиката новите клипове 
да се рекламират седмици преди първото им излъчване, чудовищното 
видео на Джексън въвежда събитийното планиране15: „Когато Thriller 
излезе, ние го пускахме два или три пъти на ден, като всяко излъчване 
бе предварително рекламирано. И всеки път отбелязвахме пик в рей-
тинга“, обяснява Лес Гарланд (цит. по Ансън 2000: 236). Ако средният 
рейтинг на MTV през 1983 г. е бил между 1 или 2 пункта, то щом на ек-
рана се появи Thriller – цифрите скачат на 8 или 10 (Вогел 2011: 74 – 75).

С добре замислената видеотрилогия Джексън поставя три-
те основни тематични мотива в кариерата си, които се повтарят не-
прекъснато. Billie Jean  – вълшебство, Beat It  – социално послание и 
Thriller – трансформация. В началото на 80-те години обаче клиповете 
на Майкъл водят до две основни медийни промени: изграждане на съ-
временното разбиране за визуална презентация на песен и събаряне 
на цветните бариери. Освен че Джексън отваря вратите към MTV за 
други чернокожи изпълнители като Лайнъл Ричи и Принс, популяр-
ността на Thriller (и респективно на новия музикален канал) успява да 
разчупи и сегрегацията на радиопазара. Станциите са принудени да 
отговорят на очакванията на слушателите, които започват да свикват 
с чернобялото присъствие в програмата на MTV. Ако през 1982  г. се 
отбелязва най-слабото участие на чернокожи изпълнители в Billboard 
Hot 100, то три години по-късно една трета от певците в класацията 
са цветнокожи (Грийнбърг 2012). „Днес историците определят танде-
ма Майкъл Джексън/MTV като забележителна и прогресивна сила, 
помогнала за реинтегрирането на разпокъсаната популярна култура в 
зората на рейгъновата ера. Черната музика се върна в центъра на об-
щественото внимание и досега никой не е успял да я избута от свет-
лините на прожектора“ (цитат по Грийнбърг 2012). Културологичният 
изследовател Хамптън Стивънс обаче не е съгласен заслугата за успе-
ха на видеожанра да се разделя между Джексън и музикалния канал. 
„Общоприетото твърдение, че клиповете на Джексън създадоха MTV 
е само половината истина. По-скоро музикалната индустрия се разду, 
за да обхване таланта на Джексън, а след него отново се сви. Клиповете 
нямаха значение преди Майкъл, но и значението им сякаш секна отно-
во след като той спря да създава добри продукти“ (цитат по Грийнбърг 
2012). „Колкото и скъпи да стават клиповете днес, те пак не са като на 
Майкъл“, потвърждава тази тези и поп звездата Шаги (цит. от филма 

15 Английският термин е „event programming“.
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Michael Jackson: The One). Продуцентът на Thriller Куинси Джоунс пък 
недоволства, че почти всички големи имена в музиката продължават 
да копират визуалните продукти на Джексън, включително неговите 
линейни танци (цит. от филма Michael Jackson: The One).

Днес медийното разнообразие е толкова голямо, че отново гово-
рим за фрагментирана аудитория (макар и не непременно с негативна 
конотация). В тази връзка поп културните феномени ни изглеждат 
като спомени от отдавна изгубена цивилизация. И все пак не бива да из-
ключваме възможността за нови обединители на масите. Споделянето 
на изживявания, породени от изкуството, е сила, която винаги е води-
ла човешката цивилизация. Заветът на Thriller е, че има три съставки, 
които могат да обединят и променят аудиторията са: интересен образ, 
добър продукт и нова медийна среда.

И все пак не е никак лесно да промениш представите на ауди-
торията за звездност. За да си дадем сметка колко сериозна е следата, 
която Джексън оставя в популярната ни култура, Грийнбърг дава след-
ното сравнение: „Представете си как Дж. К. Роулинг изведнъж издава 
поредица от книги, които се оказват много по-добри и по-популярни 
от историята за Хари Потър, че отбелязването на многотомника за 
очилатия магьосник се свежда до бележка под линия в биографията 
на авторката. Така ще придобиете представа какво постигна Майкъл 
Джексън с Thriller“ (цитат по Грийнбърг 2012).

От дистанцията на времето ясно се вижда, че MTV е прототип 
на всички съвременни мултимедийни платформи, които продължават 
да размиват представата ни за развлекателна програма и маркетинг. В 
настоящия момент концепцията на канала „Ще използваме продукти, 
които други произвеждат“ сякаш описва YouTube. Видеопорталът  – 
точно като MTV  – успя да се възползва от технологичното медийно 
развитие, за да създаде подходящата среда и да лансира редица из-
пълнители. Най-яркият пример е канадският тийнейджър Джъстин 
Бийбър. Каналът му в YouTube се оказа трамплин към международната 
слава. Моделът е ясен: всяка нова медия се превръща в платформа за 
нови медийни икони. Този процес ще продължи да се повтаря. Само от 
качеството на съдържанието и проявеното новаторство при поднася-
нето му зависи колко на брой ще са културологичните маркери, с които 
ще дефинираме новата медийна история. В първите си години MTV 
поставя два маркера: изграждането на първата изцяло музикална теле-
визионна програма и дефинирането на представата за нов мултимеди-
ен жанр – музикален видеоклип.
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Abstract: This article examines public radio in the United States  throughout 
the years and it focuses on Colorado Public Radio (CPR) as an example of a success-
ful model. The paper analyzes how the good connection CPR has developed with its 
audience, helps the organization do well in an ever changing media market, fulfilling 
its mission as a public radio. It shows how the radio relies on the community as a main 
source of funding, and giving back by providing a tribune for community issues and 
important subjects to be discussed and explained. CPR has built its image as a valued 
community resource, relying on its listeners to continue its work and develop as a 
media. As a part of CPR’s success story is its collaborative work with other media part-
ners as well as leading collaborations in production, distribution, and fundraising. Still 
reaching most of its listeners via standard radio, CPR’s content can also be accessed 
through digital platforms, mobile apps and social networks.

Keywords: public radio, CPR, public broadcasting, community, public radio 
membership, public radio underwriting

„Вие слушате Colorado Public Radio по път за работа и, когато 
се връщате у дома“. С познатия глас на Боб Лафли започва денят на 
хиляди жители на Колорадо, които в домовете си, в автомобила или 
чрез своите мобилни телефони в градския транспорт, започват деня 
си с предаванията на CPR.1 В своята 45 годишна история радиото си е 

1 Цитираните анонси, слогани и слушателски свидетелства са звучали в ефира 
на Colorado Public Radio в периода 15.10. – 30.10.2015, като преводът от английски на 
български е от автора на тази статия
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спечелило поколения от лоялни радиослушатели, успяло е да превърне 
много от тях в свои спомоществователи и поддръжници, а в последни-
те години, чрез Public Insight Network и в свои сътрудници, и се опит-
ва да се адаптира и да продължи да прави качествена журналистика в 
един динамичен и силно конкурентен медиен контекст. 

Colorado Public Radio е една от многобройните обществени ме-
дии, които функционират на териториията на САЩ. По данни на 
Corporation for Public Broadcasting това са 1041 локално обществени 
радиа и 365 локални обществени телевизии. Една малка част от тях са 
с национален обхват, излъчването на други покрива почти цялата те-
ритория на опреден щат, а има и микролокални – с излъчване и фокус 
върху град или определена малцинствена или друга общност. 

Първите обществени радиа в САЩ се появяват още през 20-те 
години на 20-ти век, като повечето от тях са създадени в колежи и уни-
верситети като експеримент за нова медия с образователна и развлека-
телна цел. През 40-те години Federal Communication Commission (FCC) 
определя ниските честоти на новото FM излъчване, изключително за 
нетърговски, образователни станции. Това са честотите, където пове-
чето от обществените станции могат да бъдат слушани и днес. През 
50-те и 60-те години, с появата и популяризирането на телевизията, се 
наблюдава първият сериозен спад в броя и дейността на комерсиал-
ните радиа. В същото това време обаче, обществените радиа, в ком-
панията вече и на обществени телевизии, преживяват разцвет, като 
особено важна за тяхното развитие се смята 1967 г., когато тогаваш-
ният президент Джонсън подписва Public Broadcasting Act (Обществен 
договор за радиоизлъчване). Малко по-късно с решение на Конгреса 
е създадена и Corporation for Public Broadcasting (CPB), с идеята да се 
окуражи „развитието и усъвършенстването на некомерсиални медии, 
като програмата им е в съответствие с интересите на хората.“ CPB съз-
дава и налага технически и професионални стандарти, за да подобри 
работата на съществуващите по това време все още малки обществени 
радиостанции. Година по-късно, през 1970 г., е създадено национално-
то обществено радио (National Public Radio).

Според общоприетите принципи, дейността на обществени-
те медии се базира на: универсален географски достъп; универсална 
програма; внимание към малцинствата; принос към националната 
идентичност и интересите на общността; отдалеченост от лични и тър-
говски интереси; финансиране, което гарантира максимален неутра-
литет от политически и икономически влияния и интереси; особено 
внимание към качеството на програмата; професионални правила на 
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работа, които да дават свобода, а не да ограничават (Unesco 2001) На 
тези принципи се базира работата на почти всички обществени медии 
по света. Те са приети като база и от обществените медии, работещи в 
САЩ, независимо от техния размер и насоченост. 

Има различни световни практики за финансирането на общест-
вените медии  – чрез лицензна такса, доброволни частни дарения, 
държавно финансиране и търговска реклама или комбинация от из-
броените. В Съединените Американски Щати обществените медии 
са децентрализирани. Федералното финансиране, което за повечето 
обществени станции е едва между 5 % и 10 % от общия им бюджет, се 
извършва чрез Corporation for Public Broadcasting. Въпреки ниският 
процент на федералната субсидия, тя се смята за ключов за финанси-
рането на националните и локални обществени медии. Относно раз-
мерът на федералното финансиране, съществуват две противополож-
ни становища – от една страна е това, че то трябва да бъде драстично 
увеличено. В момента САЩ отделя едва $ 1.5 на глава от населението за 
финансирането на обществените медии (радиа и телевизии) – за срав-
нение Канада харчи за това $ 22; Обединеното Кралство $ 80; а Дания и 
Финландия са рекордьори със $ 100 на глава от населението. България 
отделя $ 8.5 приблизително за своите обществени медии като отново 
повтаряме, че тези цифри показват само държавното финансиране.2 От 
друга страна, ако се върнем към САЩ, за някои дори тези долар и пет-
десет годишно на американски гражданин се виждат много, като смя-
тат, че държавата не трябва да има никакъв ангажимент към медиите. 
Като пример – опонентът на Барак Обама в президентската кампания 
през 2012 г., Мит Ромни, предизвика сериозен медиен шум след като 
в един от дебатите заяви, че ако спечели президентските избори, ще 
елиминира федералното финансиране за обществените радиа и теле-
визии. В целият този дебат обаче, за нас истински интересният въпрос 
е как изобщо функционират обществените медии в САЩ при толкова 
незначително държавно финансиране. 

Основните финансови източници, на които разчитат обществени-
те медии в САЩ, са дарения от частни лица, неправителствени органи-
зации, университети, подкрепата на търговски корпорации, т. е. сред-
ства от лични и обществени донори, несвързани пряко с държавата.

2 Цитираната цифра не претендира за точност и е изчислена на база събра-
ните бюджети на БНТ, БНР и БТА, съгласно Закона за държавния бюджет 2015  г., 
разделена на населението на РБългария по данни към 2013 г.
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Любопитно е да се вгледаме в профила на аудиторията на общест-
вените радиа. По данни на компанията за потребителски изследвания 
Nielsen Audio (бивша Arbitron), която събира и обработва данни за 
електронните медии и техните аудитории, слушателите на обществе-
ното радио винаги са били (и продължават да са) най-образованата 
радиоаудитория – 90 % са учили в колеж, а 7 от всеки 10 слушатели са 
с университетска диплома. По отношение на дохода на домакинство – 
това са хора с високи доходи  – високите слоеве на средната класа и 
нагоре – повече от половината имат годишен доход над $ 75 000, а друга 
една четвърт е с годишни доходи от над $ 50 000 до $ 75 000 на домакин-
ство. Демографски погледнато, най-много време на вълните на радиото 
са слушателите в активна възраст – тези между 25 до 64 години слушат 
радио между 4:30 до 5:15 часа седмично, като сред слушателите обаче 
има и представители на младото поколение, тези между 12 до 35 годи-
ни, които прекарват с радиоефира на общественото радио 2 до 3 часа 
седмично. Половината от това време слушателите с радиоефира у дома 
си (50.8 %) – останалите 49.2 % слушат обществена радиостанция извън 
дома. (Arbitron 2012) 

Изследването, откъдето са взети посочените данни отбелязва фа-
кта, че всички те, независимо от щата в който излъчват, функционират 
в изключително наситена медийна среда, конкурирайки се за ефир със 
стотици други радиа. В следващите няколко страници ще се опитаме 
да очертаем контекста, в който съществува и излъчва CPR, от който да 
стане видно как в условията на ограничено държавно финансиране и 
наситен ефир, едно обществено радио като Colorado Public Radio успя-
ва да се пребори на медийния радиопазар и да се наложи като водеща 
радиостанция.

Близо 400 радиостанции, функциониращи на територията на 
Колорадо и тяхната тематика варира от новини, музика, до религиозни 
и станции на испански език. Близо 90 са станциите, които могат да бъ-
дат слушани на територията само на столицата Денвър, в чиито метро-
район живее повече от половината от населението на щата. Въпреки 
конкурентната среда, Colorado Public Radio (CPR) си е изградило со-
лидна аудитория и подкрепата на голям процент радиослушатели – 440 
000 (общото население на Колорадо е 5,5 млн жители). 47 000 от тези 
слушатели, което е повече от 10 % от общата му аудитория, участват по 
някакъв начин във финансирането на радиото – чрез месечни или ед-
нократни дарения. Общият годишен приход на радиото е $ 14 милиона, 
като много малка част, едва 5 % идва по линия на федерално финанси-
ране чрез Corporation for Public Broadcasting. Останалите 95 % се осигу-
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ряват от месечни и еднократни дарения на радиослушателите, непра-
вителствени организации и корпорации, голяма част от тях работещи 
на територията на щата. 

Историята на радиото не се различава много от тази на други 
обществени радиа, излъчващи в други щати. Първата станция KCFR 
(90.1 FM) в Денвър, която по-късно ще се превърне в познатото днес 
Colorado Public Radio, започва излъчване през 1970 г. kaто инициатива 
на частния University of Denver. Това не е необичайно – много от съ-
ществуващите днес обществени радиа започват именно като универ-
ситетски и образователни радиостанции. За сравнение, в същата 1970 
година започва своето излъчване и National Public radio, чиито про-
грами и предавания съставляват солидна част от програмния профил 
на CPR  – първите материали на National Public Radio са включени в 
програмата на колорадското радио още през 1973  г. – популярната и 
днес рубрика „All things considered“, а по-късно през 1979 г. и „Morning 
edition“. Това са рубрики, които предават материали по горещите теми 
на деня и дискусии, значими в национален мащаб. През 1984  г. CPR 
(тогава KCFR) се отделя от University of Denver и започва да се излъчва 
като обществена радио станция  – една от първите в страната, която 
извършва подобна трансформация. В последвалото десетилетие CPR 
също разширява своята мрежа, чрез присъединяването на локални 
радиостанции, създавайки нови и изграждайки нови ретранслаторни 
станции и чрез сателитно излъчване, като по този начин постепенно 
разширява обхвата си и освен до слушателите в гъстонаселеният район 
на Денвър – Болдър, достига и до радиослушателите в Югозападно и 
Югоизточно Колорадо. През 2001 г. е сложено началото на рубриката 
„Colorado Matters“, съдържаща новини и дискусии по теми и проблеми, 
вълнуващи жителите на щата. В първото издание са излъчени интервю-
та на водещия Дан Драйер със собственик на локална ферма за произ-
водство на цветя и зеленчуци на тема природосъобразно и устойчиво 
земеделие и разговор с автора и активист Дейвид Уан, живеещ в едно 
от предгадията на Денвър, за „affluenza“ – неконтрулируемия стремеж 
към материалото и разрушителния му ефект върху човека и природата.

Днес програмната схема на радиото е на базата на най-популяр-
ните за публично радиоформати, а именно: Новини/разговор/инфор-
мация; Класическа музика; Новини/класическа музика; Музика от раз-
лични стилове: джаз, алтернативен рок, (т. н. Adult Album Alternative/
AAA). Именно в рамките на тези формати, с различен акцент опери-
рат своите програмни схеми трите дъщерни станции на CPR: Colorado 
Public Radio 90.1; KCFR News KVOD и Classical Music. 
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В допълнение на националните новини и новините от света, кои-
то се излъчват благодарение на партньорството с National Public Radio и 
Би Би Си, CPR подготвя блок от новини и коментари от щата Колорадо 
по ключови теми и области, в това число здравеопазване, образование, 
изкуство и култура. Тези материали се излъчват в новините на кръгъл 
час (в които приблизително на равни части се включват национални 
новини, от света и новини от щата). Разширени материали, интервюта 
и коментари по актуални теми звучат в едно от най-популярните и во-
дещи по слушаемост предавания, Colorado Matters.

CPR Classical представя изпълнения на класически музиканти 
от Колорадо и периодично включва записани на живо изпълнения на 
Colorado Symphony, Aspen Music Festival, Opera Colorado и Central City 
Opera. По този начин музиката, създавана в тези музикални институ-
ции, може да буде чута от всеки. През 2005 г. е открито CPR Performance 
Studio, звукозаписно студио, изградено на базата на най модерни тех-
нологии. То позволява записа и излъчването на живо на концерти и из-
пълнения на местни и гостуващи музикални формации и музиканти. 
Уникални записи, направени в това студио се излъчват във вечерните 
емисии на радиото и в неделното предаване „Colorado Spotlight“.

Третото основно направление OpenAir стартира през 2011  г., а 
в него възможност за изява имат музиканти от различни жанрове и 
направления, свързани по някакъв начин с Колорадо, като рождено 
място, като изява, концертиращи в момента изпълнители и формации, 
или чиито изяви са главно по музикалните сцени на щата. Стотици 
групи са посетили до момента звукозаписното студио на CPR, където 
са записали свои изпълнения и са разговаряли на живо с водещите на 
предаването, като по този начин са дали възможност на слушателите 
да надникнат „зад завесата“, да получат по-задълбочена представа от 
случващото се на музикалните сцени в щата.

Colorado Public Radio се излъчва с подкрепата на...

Както посочихме по-горе, най-значителната част от финансира-
нето на CPR е по линия на дарения на слушатели, които в замяна на 
своята подкрепа, стават членове (members). Тук не става въпрос за за-
дължителни вноски, а за месечни доброволни дарения, които слуша-
телите са подканени да направят, ако слушат и оценяват програмата и 
смятат, че тя трябва да продължи да звучи и в бъдеще. За тези, които ре-
шат, че си заслужава да допринесат за каузата „обществено радио“ има 
различни нива на участие и изключително улеснен процес. Всеки, кой-



227Общественото радио в САЩ (Colorado Public Radio) в епохата на...

то реши, дава своя финансов принос според желанието и възможност-
ите си, като най-ниското ниво на „членство“ е т. н. Evergreen Members 
с месечни дарения от $ 10, $ 20 до $ 50. Това е най-популярният начин 
за финансиране. Месечната вноска се изтегля автоматично от сметка, 
която слушателят е предоставил, като той има възможността да пре-
крати това с едно телефонно обаждане, ако в някакъв момент реши да 
се откаже. Това е най-предвидимият като цифри финансов източник и 
помага за ежедневното функциониране на програмата и за финансова-
та стабилност на радиото. По-високите нива с дарения от $ 1200 ($ 100 
месечно) до $ 10 000 могат да бъдат оформени като дарение за общата 
програма или по воля на дарителя за конкретно предаване или станция 
(News, Classical Music, Colorado Matters). Много интересно като форма 
на подкрепа за радиото е т. н. Legacy Partners ниво – чрез него CPR бива 
включено в завещанието на определен човек или семейство, т. е. реално 
радиото ще получи финансовата помощ след като този слушател вече 
не е... сред слушателите. Този тип финансова подкрепа от страна на слу-
шател показва особено висока оценка за медията и ниво на ангажи-
раност с бъдещето и. По думите на Китрина Брайънт, която е станала 
Legacy Partner: „Искам да оставя след мен вдъховението и удоволстви-
ето, които аз намерих в Colorado Public Radio“ или по думите на друг 
слушател: „ Искам да съм сигурна, че CPR ще продължава да звучи за 
моите деца и внуци.“ Подобни свидетелства на членове и дарители на 
радиото звучат често в ефира. Те могат да бъдат прочетени в интернет 
страницата на радиото. Тяхната цел е да окуражат и други да допри-
несат за общата кауза, защото CPR се е наложило именно като ресурс 
на общността и трябва да бъде подкрепяно и поддържано като медия, 
където могат да бъдат чути многообразните гласове на тази общност, 
както и на нацията като цяло. Те затвърждават имиджа на медията 
именно като обща кауза, която не е грижа единствено на професиона-
листите, работещи в нея и за нея, но и на всеки редови слушател, който 
се ползва от нея, независимо дали като информационен източник или 
за развлечение.

Директните финансови дарения и включването в завещание не 
изчерпват начините, по които радиото може да бъде подкрепено от ре-
довите членове. Един от другите, много популярни като цяло при фи-
нансирането и на други организации с нестопанска цел, е дарението 
на стар автомобил (нещо, което би коствало време и усилия с малка 
печалба в замяна да бъде продаден или извозен до авто морга). Ако 
има автомобил, от който иска да се освободи, всеки може да попълни 
електронна форма и извозването на автомобила до автоморга ще бъде 
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извършено от доброволци, работещи за радиото, като средствата полу-
чени от продажбата му отиват за финасиране на ефира.

На доброволци, които даряват своето време и труд, поемайки 
потока телефонни обаждания, медията разчита и в организацията 
на ежегодните пролетни и летни кампании за набиране на дарения и 
нови членове. По време на тези кампании пък се набират еднократни 
дарения на слушатели, като обикновено кампанията има обявена цел 
(примерно $ 10 000 ), които трябва да бъдат набрани в рамките на деня. 
Често съпътстваща партньорска организация е поела ангажимент да 
удвои тази сума под формата на дарение, но само при положение, че 
поставената като цел сума бъде постигната от личните дарения на 
слушателите. Освен по време на кампаниите, личното дарение на слу-
шателя може да бъде „удвоено“ по всяко време, ако работодателската 
организация е заявила това като своя политика. Удвояването на даре-
ние (matching gift) e е популярна практика в САЩ и много фирми и 
организации даряват средства в размера на дарение, направено от те-
хен служител за желаната от него кауза. Има лист с организации, които 
са приели практиката matching donations и е лесно да бъде проверено 
дали съответният работодател е в този лист. Тази практика също се по-
пуляризира от ефира на CPR и подробна информация за нея може да 
бъде намерена на уеб страницата на радиото cpr.com.

Като комплимент към своите дарители CPR осигурява благодар-
ствени подаръци, които варират от торбички с логото на радиото и 
шишета за вода, до таблети и покани за специални тържества и фил-
мови прожекции, взависимост от нивото и размера на направеното да-
рение. В случаите подаръците имат по-скоро символна стойност, която 
потвърждава принадлежността на съответния дарител/слушател към 
тази общност. „Общност“ (community) е ключовата дума, с която ради-
ото се обръща към своите слушатели за финансова помощ и подкрепа. 
В слоганите и в заставките между различните предавания тази дума 
се повтаря нееднократно: „радиото е ресурс на общността“, представя 
новините и проблемите на общността, спомага за по-добрата инфор-
мираност на общността и т. н. При кампаниите за набиране на средства 
се разчита именно на желанието на хората да допринесат по някакъв 
начин за добруването на тази общност – в случая, гарантирайки по-
добрата информираност и даването на възможност на разнообразието 
от гласове и гледни точки да бъде чуто. 

Вторият по значимост и размер финансов източник на CPR е 
спонсорство от местни компании и организации. За разлика от ко-
мерсиалните радиостанции, обществените медии в САЩ не излъчват 
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търговска реклама в традиционния смисъл на думата, но подкрепата 
на бизнес, културни и организации с нестопанска цел се обявява под 
формата на кратки съобщения, слогани, включена е и информация за 
контакт като интернет адрес и телефонен номер. За разлика от тра-
диционната реклама, чиято основна цел е промотирането на продукт 
или марка, тези представяния много напомнят на спонсорските анон-
си или имиджовата реклама, която може да бъде чута в българския 
ефир. Наричат се„underwriting spots“ и за разлика от търговската ре-
клама се подчиняват на правила наложени от Federal Communication 
Commission (FCC), както и на наложени национални стадарти за не-
програмните ефирни слотове, където се обявява подкрепата за общест-
вената медия от страна на търговски организации и такива с нестопан-
ска цел. (Underwriting 2005) Общоприето е мнението, че обществената 
медия, въпреки, че е лишена от правото да рекламира, е редно да даде 
кредит на всички, които я подкрепят. В допълнение на това се изтъква 
още, че обявяването на имената на бизнес спомоществувателите е част 
от политиката за прозрачност на медията. Подпомагането на обществе-
но начинание или кауза е акт високо ценен и в този смисъл подпомага-
нето на общественото радио спомага за имиджовото позиционирането 
на съответната бизнесорганизация в общността, т.е изгодата е отново 
двупосочна. Както е подчертано и на уебстраницата на CPR за насто-
ящи и бъдещи финансови донори: „като „underwriters“ слушателите 
на CPR ще имат по-високо мнение за вашия бизнес, защото вие подкре-
пяте това, което и те подкрепят“; „стигате до образована аудито-
рия, която е готова да купува (да припомним високия образователен 
и финансов статус на слушателите на общественото радио); „обградете 
вашата марка с качество, като свържете името си с високо ценена в 
общността програма и се присъедините към групата на други успеш-
ни, високоценени underwriters“. Като доказателство за това, че подпо-
магането на CPR е не само добра кауза, но и успешна бизнес стратегия 
са свидетелствата на дългогодишни спомоществуватели, собственици 
на бизнес с локално значение: „Shallow Hill Music, утвърдена в Денвър 
музикална школа, споделя със CPR обща ценностна сиситема, както и 
обща аудитория“; Фред Тейлър, президент и създател на фирма за ин-
вестиционни консултации в Колорадо, пише, че след 20 годишен опит 
да рекламира дейността на фирмата си по различни начини, се е убе-
дил, че най-ефективен начин е чрез подкрепянето на CPR, което е по-
могнало най-много за разпознаваемостта на бизнеса му и в изграждане 
престижа на марката. Гари Дънкън, собственик на фирма за косулта-
ции в областта на продажбите и наемането на работна ръка, казва, че 
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експериментите с различни форми на промоция и реклама на бизнеса 
му, единствените два ефективни варианта са се оказали конвенционал-
ната поща и подкрепата за CPR. Според него традиционната агресив-
на реклама по-скоро отблъсква потенциалните клиенти, докато начи-
нът, по който CPR анонсира своите спомоществуватели е спокойно, 
комфортно и запомнящо се без истеричните крясъци на рекламата.“3 
Корпоративните спонсори са силно заинтересувани от представянето 
на името и марката пред слушателите на общественото радио и ценят 
така нареченият халоефект (или ефект на ореола) – позитивната асоци-
ация на името или марката, която искат да наложат с позитивния ими-
дж на медията. Освен дадените по-горе примери за бизнес подкрепа, 
сред гарантите на радиото са културни институции, фондации, непра-
вителствени организации, които чрез ефира на радиото промотират 
предстоящи представления и културни събития, събития в общността, 
подпомагащи и защитаващи различни каузи. Пълният лист от бизнес 
партньори на радиото може да бъде видян на интернет страницата cpr.
org. Със своето многообразие те допринасят за пъстротата от локални 
гледни точки и дейности, които радиото защитава и чрез програмната 
си схема.

Освен изброените по-горе източници на финасиране с акцент 
върху личните дарения на слушатели, общественото радио на Колорадо 
разчита също и на еднократни значителни дарения и грантове от фи-
зически лица и фондации. През 2005 г. благодарение на щедро частно 
дарение CPR се премества в нови студия, като проектът за обновление 
е на стойност $ 5.25 млн. Благодарение на получен грант е построено и 
изключително модерното като технологии звукозаписно студио. През 
2006 г. след изключително успешна кампания за набиране на средства, 
CPR удвоява своя новинарски екип, в т.ч. водещи и репортери.

CPR разчита на своите слушатели не само финансово, но и като 
сътрудници, които в ключови моменти могат да бъдат полезни със своя 
професионален опит, образование, лични интереси. Повече от 6 хил. 
човека са се записали в сътрудническата мрежа на CPR – Public Insight 
Network, като по този начин са заявили готовност да бъдат потърсени 
за коментар на база на техния опит и знания или самите те могат да по-
търсят радиото за да добавят своята гледна точка по разглеждана тема. 
Сред хората, заявили готовност да сътрудничат са преподаватели, лека-

3 Информацияta за структура, настоящи предавания и исторически факти e 
от интернет страниците на Colorado Public Radio cpr.org и National Public Radio npr.
org
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ри, пожарникари, хора на изкуството, любители и професионалисти от 
различни сфери, готови да споделят своята експертна оценка.

Следвайки стъпките на National Public Radio, CPR се опитва да 
е лидер в областта на цифровизацията на медиите, поддържането 
на различни интернет платформи, преминаването към мултимедия. 
Уебстраницата cpr.org без прекъсване обновява новини и съобщения, 
позволява стрийминг на аудио в различни формати. Там могат да бъ-
дат намерени и разширени материали и допълнителна информация 
по теми, дискутирани в ефирните предавания. CPR има приложение 
за мобилни устройства. Освен основните страници на медията във 
Фейсбук и Туитър, страници имат и отделните предавания, водещите, 
репортерите. CPR дава възможност и за слушане чрез подкаст, който 
също е безплатен за абонатите си, като в момента налични за подкаст 
са популярното Colorado Matters, както и Colorado Art Report. Като 
станция, член на National Public Radio, слушателите на CPR имат дос-
тъп до други 400 подкаста също налични без допълнително заплащане. 
За меломаните и любителите на кристален звук, няколко от станциите 
на CPR излъчват и хай дефинишън радио, срещу заплащане и в парт-
ньорство с фирмата за аудио и видео излъчване ListenUp. 

Освен технически иновации, постоянни усилия биват полагани 
за да остане радиото водещо в областта на продуцирането на качест-
вена и задълбочена журналистика. През 2011  г. група водещи жур-
налисти от обществени радиа от различни краища на САЩ създават 
колаборативна група, чиято цел е да усили и улесни работата на участ-
ващите медии в задълбоченото отразяване на местни, регионални и 
национални новини. Целта е чрез общата работа да бъдат бързо откри-
ти не само общите черти, но и различията при актуални теми и пробле-
ми в отделните щати. Решено е особено внимание да бъде отделяно на 
две теми в частност: екология/околна среда и политика. Обществените 
радиа в САЩ функционират независимо едно от друго, въпреки, че са 
обвързани в мрежа от партньорства. Както споменахме по-горе, CPR 
има своите станции-членове, чрез които програмата му достига до 
по-голямата част от жителите на Колорадо. От своя страна Colorado 
Public Radio e член на националното обществено радио NPR, като по 
този начин получава своя достъп до национални и световни новини, 
музика, както и до коментарни предавания. В своята програмна схема 
обаче то е абсолютно независимо и се управлява от Обществен борд, 
който е отговорен за общата политика на радиото в посрещане на ин-
формационните нужди на общността. Тази независимост при упра-
влението на обществените радиа в САЩ прави още по-важно про-
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фесионалното сътрудничество между тях. Доброто взаимодействие е 
особено важно при отразяването на събития от национално значение, 
национални кампании и е от изключително значение в условията на 
природни бедствия или или случаи, изискващи бърза и своевременна 
журналистическа реакция. Като примери за събития, отразени на на-
ционално ниво от екипите на CPR, могат да се посочат разширеното 
отразяване в часовете и дните след масовата стрелба в Columbine Highs 
School през 1999 г., при която загиват 12 ученици и 1 учител и други 
21 са ранени. През 2008г. Colorado Public Radio отново има централна 
роля в национален мащаб. Денвър е домакин на Democratic National 
Convention – най-големия форум на една от двете големи политически 
партии в САЩ, излъчващ президентската кандидатура за предстоящи 
избори. Това са само два от примерите, в които CPR е отговорно за от-
разяването на местни новини с национално значение.

Опитвайки се да се пребори с предизвикателствата на изключи-
телно динамичната медийна среда, натискът, който комерсиалните ме-
дии упражняват, както и все по-трудно поддържащ се баланс между 
достигането до по-голяма аудитория, като в същото време бъдат по-
срещнати личните интереси и предпочитания на всеки един слушател, 
CPR не само оцелява, но и продължава да се развива успешно като об-
ществена медия.
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Abstract: The paper introduces two new terms which differentiate between 
two fundamentally different cultures, two different ways of thinking and behaviour, 
marked by the expressions “culture of scarcity” and “culture of abundance”. It is as-
sumed that the “culture of abundance” stems from the imposition of the Internet as a 
key factor of human existence. It is characterized by a more or less constant excess of 
supply over demand. A clear and acceptable model for the materialization of the fun-
damentally nonmaterial character of the culture of abundance which we know only 
in its virtual form has not been found yet. This gives rise to many disputes and actual 
conflicts mostly related to the issue of protection of intellectual property rights which 
gradually become the real focus of the clash of ideas in this completely new kind of 
human activity. 
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mons, attention economics, sharing economy, Liberal Review journal 

Ще започна този текст с една добре позната история из българ-
ския национален фолклор: за братовото момче, което отишло при 
Хитър Петър, за да му иска пари назаем, защото решило да започне 
собствен занаят… Дал му Петър парите, а след това седнали да пият по 
едно кафе, да се разговорят:

– Та, как точно мислиш да започваш, чичовото? – пита Петър. – 
Тя, търговията, вярно хубава работа, ама и тя иска акъл, иска знаене и 
можене…



235Моля, откраднете този текст!...

– А, проста работа, чичо – отвърнало момчето. – Ще купувам евти-
но, ще продавам скъпо… Колко ѝ е на търговията, проста работа е тя…

– Тъй, тъй – почесал се Петър, дето не го сърби. – Я, ми дай пак 
парите, че нещо май сгреших при броенето първия път, да ги преброим 
отново…

Подало му момчето парите, а Петър ги мушнал в джоба си и рекъл:
– Тя, вярно търговията е проста работа, ама другия път, като ми 

поискаш пари, няма да е лошо да си измислиш някаква друга работа. 
Тая, дето си я намислил, така няма да стане, във всеки случай….

Тъй. Разправих ви историята, както може би вече се досещате, за 
да припомня на всички ни, че както го е казал народът, златни му уста, 
„от пръдня боя не става“, тоест за всяко нещо на този свят, колкото и 
просто да изглежда на пръв поглед, се иска разбиране, знание и способ-
ности. Уж проста работа, уж всички я знаем, а все така се получава, че 
някои, както изглежда, все пак не я знаят…

Откъдето пък ще прескоча на истинското нещо, или, както още 
се казва, „послание“, което искам да ви изпратя с този текст. А именно: 
парадоксалното на пръв поглед твърдение, че кражбата на интелекту-
ални съдържания в Интернет няма смисъл – а съответно няма смисъл 
и страхът от нея, който, така поне ми се струва, мотивира до голяма 
степен мисленето и действията на някои колеги в българското, а и не 
само, виртуално пространство.

Ще започна с едно принципно разграничение, без което няма 
как да се разбере и постави в реалния му контекст горното твърдение. 
Става дума за разграничението между две принципно различни култу-
ри, два различни начина на мислене и поведение, които тук ще обозна-
ча с названията „култура на недоимъка“ и „култура на изобилието“.

Културата на недоимъка е познатата на всички ни култура от еже-
дневието. Имайте предвид, че смисълът, в който използвам това понятие 
тук, не е непременно свързан с конкретните икономически, културни и 
политически реалности на родното българско общество. Проблемът с 
недоимъка или недостига е принципен проблем, от който не може да се 
откъсне или избяга никоя човешка дейност, ограничена от рамките на 
материалното ни битие и съществуване. Тя е фундаментален проблем 
на човешкото съществуване, произтичащ от принципната несъизмери-
мост на, както изглежда, неограничените ни потребности и желания, от 
една страна – и необходимостта да ги ограничаваме и сдържаме, пора-
ди ограничеността на ресурсите в материалния свят, който обитаваме. 
В такъв смисъл всяка материална култура е по принцип култура на не-
достига и недоимъка, само че в различна степен, естествено.
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За да обобщим: културата на недоимъка се характеризира от 
повече или по-малко постоянен превес на търсенето над предлагането, 
с възможни фази на обръщане на тази връзка, които обаче са изключе-
ния и като такива са принципно нетрайни.

Културата на изобилието, напротив, е култура, при която има 
принципно превъзходство на предлагането над търсенето. Единствената 
форма на такава култура, която ни е позната в момента, при това все 
още в някаква зародишна, начална форма, чиито измерения ние в ни-
какъв случай не сме в състояние да обозрем и осмислим в този ранен 
етап от нейното възникване, е културата на виртуалното пространство 
и Интернет. Множество футуролози и различни други специалисти, 
занимаващи се с проблемите на бъдещето, спекулират върху евентуал-
ните възможности за постигане на някаква подобна култура и в рамки-
те на материалния свят, с помощта на нови технологии и познания, но 
поне засега изгледите за достигането на нещо такова са строго ограни-
чени до рамките на спекулативното, фантастично мислене.

Фактът, че културата на изобилието ни е позната единствено под 
формата на виртуално пространство, тоест една форма на опит, която 
до голяма степен си остава някак чужда на нормалното ни ежедневие 
на хора, борещи се за оцеляване или успех в един материален, тоест из-
пълнен с недоимък, свят, съвсем не означава, че тя не предявява съвсем 
реални изисквания към способността ни за адаптация, приспособява-
не към принципно нови, непознати до този момент, начини на мислене 
и поведение. Именно това е смисълът на понятието, който е абсолют-
но актуален за всички ни и вече упражнява определено влияние върху 
животите и обстоятелствата ни, независимо от това до каква степен 
самите ние го осъзнаваме или сме склонни да го признаем като фактор, 
при това съществен.

Без да се впускам в дълги и заплетени умозрения относно различ-
ните фундаментални разлики между двата начина на мислене и пове-
дение, двете философии, самият аз ще ви запозная единствено с онзи 
техен аспект, който по мое мнение има напълно директно отражение 
върху животите на всички ни, поне доколкото сме участници в живота, 
взаимодействията и политиките на виртуалното пространство, в не-
говия сравнително ограничен български вариант или в световния му, 
глобален вариант.

Значи, принципната разлика между двете неща е очевидна: до-
като в първия случай основният императив, основното задължително 
и неизбежно правило на мислене и поведение, вече е предпоставено 
от самия факт на ограничена наличност на ресурсите, то във втория 
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ситуацията е напълно противоположна – ресурсите са далеч по-изо-
билни от потребността или дори физическата ни способност да ги обо-
зрем, достигнем или преработим, в какъвто и да е практически смисъл. 
Оттук и разликите между двата принципно различни начини на мисле-
не и поведение: докато в материалния свят смисленият тип поведение е 
свързан с налагане на ограничения – за предпочитане разумни – върху 
потреблението и разпределението на ресурсите, то във втория случай 
единствено смисленият въпрос е по какви начини можем да разширим 
възможностите за усвояването и потреблението им.

И отново, нека обобщим: културата на изобилието се характе-
ризира от повече или по-малко постоянен превес на предлагането над 
търсенето, с възможни фази на обръщане на тази връзка, които обаче 
са изключения и като такива са принципно нетрайни.

Оттук и разликите в смислените модели на поведение, налагани 
от спецификите на двете различни култури: докато в първия случай, 
при културата на недоимъка, смисленото поведение е онова на защита 
на ресурсите и ограничаване на потреблението им, то във втория слу-
чай смисленото поведение е онова на добавяне на нови ресурси, нови 
съдържания или начини на потребление, в зависимост от собствената 
ситуация и възможности.

Казано на по-достъпен български език: в първия случай смисле-
ното поведение е да се пазите да не ви окрадат. Във втория вече прос-
то няма смисъл от „пазене“, поради простата причина, че с това вие 
лишавате хората от възможността да добавят нещо свое към цялото 
(евентуално, използвайки вашите ресурси). По този начин вие се про-
тивопоставяте на цялата логика, управляваща тази нова култура и по 
неизбежност осъждате себе си и собственото си участие на „закър-
няване“ и постепенно оттегляне от главното русло на развитие, което 
винаги протича там, където има най-големи възможности за обмен и 
взаимнополезно добавяне на нови и оригинални съдържания.

Разбира се, казаното с неизбежност води до логичния въпрос: а 
как в такъв случай ще успеете да доведете участието си до постигане на 
някакъв вид лична полза, лична печалба – тъй като, поне засега, това е 
всепризнатият мотив на човешката дейност, от гледна точка на теориите 
на рационалното действие? Ние действаме, за да постигнем някакъв вид 
полза и печалба – лична и / или колективна. Но как може да се постигне 
нещо такова в една култура, която поставя принципния си акцент не 
върху разумната обмяна на (ограничени) ресурси, по възможност при 
взаимна полза, а върху добавянето на собствено съдържание към прин-
ципно неограничените ресурси, теоретично достъпни за всекиго?
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Простият отговор на този въпрос е, че поне до момента прост 
отговор няма. Все още не е открит ясен и приемлив модел за материа-
лизиране на принципно извън-материалния характер на културата на 
изобилието, която ние познаваме само в нейния виртуален вариант. 
Оттук и множеството спорове и реални конфликти, свързани най-вече 
с темата за защита на интелектуалните права, които постепенно се пре-
връщат в реален център на борбата на идеите в този напълно нов вид 
човешка дейност. Навсякъде по света притежателите на интелектуални 
права се борят със зъби и нокти срещу неизбежната ерозия на соци-
алния им статус, идеща от факта, че плодовете на техния труд и изо-
бретателност са точно онзи вид ресурси, които подлежат на най-лесна 
дигитализация, тоест „де-материализация“, а следователно с неизбеж-
ност попадат в кръговрата на културата на изобилието, при която об-
щоприети модели за възнаграждение поне засега липсват. Налага се да 
се живее със заместители  – което, разбира се, е не особено приятна 
перспектива, особено от гледната точка на традиционния носител на 
обществен прогрес в неговия модерен вариант – тоест възнаграденият 
интелектуалец, поне в обществата, в които това е станало възможно, 
някъде през последните сто и петдесет години.1

Без да ви залъгвам с твърдения, че самият аз съм успял да намеря 
някакво обществено приемливо решение на този тъй труден проблем, 
оттук нататък бих искал да ви запозная с моето собствено, лично реше-
ние, което лежи в основата на цялата ми работа покрай доброволния 
просветителски проект, известен на читателите в България под името 
„Списание ‚Либерален преглед‘“.

Вече започнах с най-важното: „кражбата“ не само е нещо непро-
дуктивно, тя просто няма смисъл при новите условия на всеобщо изо-
билие. Теоретично възможно е, разбира се, да си представим някакъв 
много сръчен и усърден крадец, който се опитва да гради присъствие 
въз основа на чужди неща, но реалността на Интернет-ежедневието 
ни убеждава начаса, че това е напълно невъзможно: простото копира-
не на чужди съдържания не предоставя на евентуалните потребители 
никаква мислима мотивация да предпочетат вашия сайт, вашето при-
съствие, пред нечие друго. Нещата така или иначе са достъпни (почти) 

1 Нека си припомним, че дори и по времето на Дикенс, тоест към средата на 19 
век, позицията на интелектуалеца съвсем не е била толкова „възнаградена“ и защите-
на, колкото е днес. Самият той води дълги и неуспешни борби срещу американските 
издатели, които препубликуват романите му в Америка, без да плащат нито грош, 
поради липсата на международни споразумения за защита на авторските права по 
онова време.
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навсякъде. Защо тогава някой би трябвало да си дава труд да дойде точ-
но при вас, а не при оригиналния източник? Реалното състояние на не-
щата е, че при подобна „стратегия“ съответното Интернет-присъствие 
на практика никога не успява да надмогне границите на незабележи-
мостта и си остава напълно невидимо за масовия (или елитарен) по-
требител, който никога не успява да го открие, камо ли пък запомни.

Но също толкова непродуктивно – поне от моя гледна точка – е 
и поведението, основаващо се на мисленето (а всъщност инстинкти-
те) на старата, „гладна“ култура на недоимъка. Човекът или хората, де-
монстриращи такъв тип поведение, с неизбежност изпадат в ролята на 
старата врана от добре познатото стихотворение на Вапцаров. Както 
се опитах да обясня по-горе, с това те се противопоставят на базисна-
та логика на мрежата и по неизбежност се оплитат в противоречията, 
произлизащи от принципната несъвместимост на двата типа култури. 
Кой съм аз? На кое време принадлежа, кое мислене поддържам? – всич-
ко това са въпроси, чиято актуалност не намалява ни най-малко с въз-
хода на дигиталната ера и, както показва развоят на нещата, повечето 
от големите притежатели на интелектуални права, поне в Америка и 
поне сред вестникарската гилдия, постепенно започват да осъзнават 
необратимостта на процеса и да търсят решения, избягващи принцип-
ния конфликт с потребителите, отказващи да плащат за нещо, което по 
тяхно мнение е част от новото време и новата култура, а следователно – 
принципно безплатно. Проблемът с квадратурата на кръга – а как да се 
оцелее в тази ситуация? – си остава въпрос на собствена изобретател-
ност, все още.

Отбелязвам с истинска радост, че поне дотук самият аз съм се 
сблъсквал само с два случая на подобен вид отношение към работата 
тук у нас, тъй като повечето ми български колеги са абсолютно в крак 
с времето и нямат нищо против текстовете им да се пре-публикуват, 
разбира се при условията на creative commons. Но тук вече е време да 
се спра и на истинските, реални основания, придаващи смисъл на ра-
ботата на всички ни.

Първото нещо, което трябва да се уточни, е че и при този вид дей-
ност има напълно разумни и обосновани изисквания и очаквания за 
получаване на някакъв вид респект и оценка за положения собствен 
труд. Това е напълно естествено и то е ясно и подробно обяснено в усло-
вията на вече споменатите creative commons: ако пре-публикувате няко-
го, то вие сте задължен/а да сложите линк към оригиналния текст и да 
покажете ясно, че това е съдържание, което сте заели отнякъде, а не сте 
създали сами или публикували за пръв път. Това е политика, към която 



240 Златко Енев

самият аз се придържам толкова стриктно, колкото мога – и единстве-
ните случаи, в които под публикувани в „Либерален преглед“ не-собст-
вени текстове няма линкове, са онези, в които текстовете са ми предос-
тавени лично от самите автори. За мен това е задължителният израз на 
етичност и професионализъм, който обвързва всички ни – и случаите, 
в които не съм се придържал към него, са ми непознати, ако и да не из-
ключвам възможни грешки и недоразумения, които бих бил щастлив да 
коригирам заедно със съответните държатели на (морални) права. 

Но истински важният, философски значим и основополагащ от 
някаква гледна точка, момент и смисъл на този вид дейност, този вид 
философия и работа, се състои в нейната различност от всичко позна-
то досега. И тази различност, тази принципна новост, трябва да бъде 
добре осъзната и дискутирана, за да може да се достигне до някакъв 
момент на обществено разбиране относно необходимостта от по-раз-
личен поглед и подход към нея.

Какво точно имам предвид? Човешката дейност, човешката ак-
тивност, по принцип има и винаги е имала една и съща крайна цел, един 
и същ краен обект: получаването на някаква форма на внимание от се-
беподобните. В хода на развитието на цивилизацията този лежащ под 
всичко останало субстрат е получавал различни материални и нема-
териални форми (парите и богатството като основна и централна сред 
всички тях), но едва в наши дни, преди всичко в областта на безплатна-
та дигитална култура (чийто върховен израз в момента са сайтове като 
„Уикипедия“), той получава една рязко различаваща се от досегашни-
те, форма и проява. А тя се изразява във факта, че в новата виртуална 
сфера вниманието е не само прикрит, но и почти единствено възмо-
жен, продукт на обмен и открит обект на желанието. Вниманието е 
новата валута на виртуалното пространство. Докато в миналите, пък 
и сегашни времена е напълно възможно човек да си представи някакъв 
вид абстрактен „копач на богатство“, който е до такава степен полудял, 
че го преследва дори на някакъв хипотетичен самотен остров (какъв 
смисъл от злато и богатства на самотен остров?), то в наши дни търса-
чът на „новата стара валута“ – вниманието – е напълно немислим из-
вън компанията и осезателното присъствие на себеподобните. Всичко, 
за което работим ние – и което имаме реален шанс да постигнем, поне 
в тази си дейност – е вниманието на хората. Разбира се, ние си остава-
ме материални същества и в такъв смисъл дейността ни, изключена от 
сферата на материалното и неговите награди, става безсмислена. Но 
едно от важните следствия от всичко казано дотук е, че връзката между 
идеалните и материални аспекти на теоретично възможната „награда“, 
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към която човек може да се стреми, вече е много по-далечна и мно-
го по-опосредствана, отколкото в сферата на традиционната пазарна 
икономика, при която наградата е очевидна – хората работят най-вече 
за „пари“, и това е нещо, с което всеки от нас е интуитивно запознат. 
В новата икономика на вниманието, на идеите, тази връзка е далеч от 
очевидна и тя изисква значителна доза изобретателност от страна на 
действащите лица, за да бъде материализирана. Дали човек ще избере 
да пише книги, които да се опитва да разпространява по обичайния 
път, да материализира реномето си под формата на платени сказки и 
беседи, до които се допускат само ограничен брой хора, да се опитва да 
направи достъпа до сайта си платен (нещо изключително трудно, на-
всякъде по света), да използва виртуалното си присъствие, за да прода-
ва материални продукти и реклама, или да настоява за най-обикновени 
дарения от страна на читателите си, са неща, които си остават въпрос 
на собствен избор, предпочитания и изобретателност. Във всеки слу-
чай принципната реалност, пред която е изправен всеки от нас, поне 
в началото на дейността си, се изчерпва с добре познатата балканска 
сентенция „Пари нема, действай!“

Но кои всъщност са основанията човек да очаква някакъв вид 
придобиване на виртуално богатство в новата икономика, в новата 
сфера на идейния капитал? Най-късно от времето на Адам Смит насам 
всеки средно образован човек е запознат с базисния начин, по който 
функционира човешката стопанска дейност, а именно – чрез прибавя-
не на стойност към някакъв вид продукт. Без прибавяне на стойност 
няма реално натрупване на капитал, има единствено спекулация и 
прехвърляне на продукти от едни ръце в други. Същото, естествено, 
се отнася и до сферата на виртуалното пространство и виртуалната 
дейност, където, за да има основания да очаква някакъв успех и при-
добиване на капитал, човек трябва да добавя собствена стойност към 
продуктите, които предлага. При условие, че сте добавили достатъчно 
собствена стойност към продукта, към ресурса, то разпространение-
то му от други хора, превръщането му във „вирус“, е най-голямата на-
града, буквална шестица от тотото, която някой може да ви предложи. 
Това е нещото, което ви прави популярен и познат на всички, тоест 
притежател на значителен виртуален капитал; това е нещото, което ви 
дава шансове за някакъв вид печалба в новата икономика; това е нещо-
то, което има смисъл в цялата работа.

Разбира се, предпоставката за всичко това е нелесна за постигане, 
от което следва и това, че при цялата си простота и яснота, този модел 
на мислене и действие е абсолютно некопируем, тъй като е свързан с 
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непогрешимото присъствие на една изключително висока степен на 
индивидуализация и индивидуалност. Тази последната пък е единстве-
ната гаранция за това продуктът ви да стане невъзможен за „открадва-
не“. Когато са достатъчни само няколко реда, за да разберат всички, че 
това е текст или песен, или фотография, на еди-кого си, то „краденето“ 
им, разбира се, става безсмислено, освен за собствено ползване. В една 
толкова малка и базираща се на завист култура, каквато е българската, 
това е и основната причина истински добрите неща да не се копират: 
всички майстори на копирането са наясно с факта, че, разпространя-
вайки този тип съдържания, те вършат услуга не на самите себе си – 
и съответно не го правят. Останалата, безучастна и незаинтересувана 
част от публиката, остава най-често напълно безучастна, откъдето и 
следва изключителната бедност на тукашното виртуално простран-
ство. Но това вече е напълно различна тема…

Позволете ми сега, на края на този текст, да се спра накратко на 
специфичните за „Либерален преглед“ характеристики, които според 
мен дават основания това издание да се разглежда като типичен пред-
ставител на новата икономика и новия вид мислене, за които говорих 
дотук.

На първо място: всеки от материалите, публикувани на този сайт, 
се разглежда не като окончателен, а като начален продукт във веригата 
от добавяне на стойност, за която говорих досега. Колкото и важен да е 
от моя гледна точка даден текст, колкото и много усилия да са вложени 
в създаването или превеждането му (а понякога и в простото му пре-
публикуване от някой друг български сайт), то принципната умона-
гласа, с която аз подхождам към него е следната: оттук нататък започ-
ва истински интересното, истински важното. А именно – различните 
отражения и въздействия, които този текст ще има върху българското 
виртуално, мисловно и духовно пространство. При това леко бомбас-
тичният привкус на тази широка формулировка начаса се снема обра-
тно на земята, защото основната форма на всички тези неща е силно 
видима и осезаема: имам предвид дискусиите във форума на списание-
то, както и различните форми на комуникация между самия мен и дру-
ги участници. Това е основната и начална форма, под която „Либерален 
преглед“ добавя стойност към предлаганите на сайта продукти – и в 
такъв смисъл най-големият комплимент, който някой може да направи 
на изданието и на самия мен, е да каже (както нерядко се случва), „хм, 
всъщност коментарите под текста са много по-важни от самия него“.

Но това, разбира се, е само началото, само връхчето на айсбер-
га. Истинската специфика на „Либерален преглед“ се състои в неговата 
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идейна и идеологическа основа, във факта, че той е един от малкото 
сайтове в българското виртуално пространство, където се предлага 
не просто пъстра смесица от принципно различни и несъвместими 
едни с други текстове, а платформа, тоест последователен и концепту-
ално изяснен начин на мислене и действие, свързан с определени по-
литически идеи, които са сравнително неясни или просто непознати 
в България. Един текст от „Либерален преглед“, ако е част от идейното 
му ядро (което на практика най-често означава преведен от някакъв 
чужд език от създателя на сайта), е по принцип напълно „некрадим“, 
просто защото чуждостта и непривичността му за почти всички други 
масови сайтове в България е толкова очевидна, че те по-скоро биха си 
отхапали езиците, отколкото да публикуват „нещо такова“. С две думи: 
„Либерален преглед“ е онова, което днешна България не е. Той е нещо, 
което идва от бъдещето и поне засега е напълно екзотично и чуждо 
за обкръжението, в което се предлага. Той е опит за рязко – и изклю-
чително трудно – размърдване на „гюллетата“, както се изразява един 
мой познат. Той е изцяло обърнат към някакво засега почти невидимо 
читателско тяло, принадлежащо към някакво също толкова виртуално 
бъдещо поколение, чието съществуване е като минимум спорно. Той е 
нещо като нищо друго в тази част от Европа.

И, за да привършвам, бих искал в края на този текст да изпратя 
един поздрав-предупреждение към всички свои колеги, които все още 
са убедени, че могат „и така, и така“, тоест хем да бъдат част от новата 
икономика, хем да мислят и действат по начините, характерни за стара-
та. Става дума за един кратък стих на Валери Петров –преклонение пред 
гениалността на прозрението, съдържащо се в тези няколко негови реда:

Като блок немърдащ е
А да тласка иска.
Всяка мисъл с бъдеще
Спъва и потиска.

Гледа те немигащо
Без искра, без пламък.
Ето какво значело
Философски камък!
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