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Изследването на журналистическия професионализъм е мотивирано от факта, че 
традиционната представа за професионализъм, разбиран като система от предписания, 
е изчерпала обяснителните си възможности. Друга причина, провокирала анализа на 
журналистическия професионализъм, е обвързана с липсата на разработки в 
българското изследователско пространство, които да се фокусират върху самата 
категория с оглед на социологията на професиите.  
 Целта на проучването е да се фокусира върху журналистическия 
професионализъм и да предложи нови възможности за концептуализирането му с оглед 
на променящия се контекст на битуването и реализацията му. Професионализмът се 
разглежда като плуралистичен концепт, изграден от множество  структури. Те се 
основават на контрола върху два топоса – възможностите професионалната общност да 
контролира възпроизводството си (продукцията на продуценти) и професионалното 
(експертност и ценностни императиви). Професионалната парадигма се изгражда от 
следните пет компонента: същински професионализъм, контролиран, управляван, 
организиращ и съ-участнически. Тези професионални разновидности включват и 
съответстващите им депрофесионализиращи варианти (същинска, контролирана, 
управлявана, организираща и съ-участническа депрофесионализация). Т.е. 
професионалният модел се представя като  структура, формирана едновременно и от 
професионализиращи и депрофесионализиращи процеси, които не са мислени 
непременно като позитивно или негативно натоварени, а като практики, които се 
използват интенционално за преследване на определени цели от страна на източника на 
контрол.  

 Работата е разделена в три глави. Първата глава Професионализъм и 
депрофесионализация разглежда двете категории през призмата на традиционната 
представа за тях. Акцентът е поставен върху категорията професионализъм, защото тя 
стои основно във фокуса на изследователския интерес, а депрофесионализацията е 
явление, игнорирано от изследователите. Текстът описва различните интерпретации на 
професионалното, моделите, в които се вписват двата концепта, като проследява 
развитието и промените по отношение на мисленето за професионализма и 
депрофесионализацията през модерността и постмодерността. Втора глава Параметри 
на журналистическия професионализъм. Проблемните зони на традиционния 
професионален проект в журналистиката мотивира идеята за изграждането на нов 
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журналистически професионален модел. Тя коментира онези устойчиви 
характеристики, които обичайно се приписват на журналистическия професионализъм, 
но от гледна точка на острото им проблематизиране в съвремието  - експертност, 
автономност, обективност, етически принципи. Също така се обръща внимание на 
източника на професионалното – журналистическата общност, като се насочва 
вниманието към трудностите, които тя среща в усилието да инициира професионалния 
проект. Конкретизирани са и параметрите на журналистическата депрофесионализация. 
В трета глава Професионалният проект отвъд традиционния професионализъм се 
предлага нов прочит на професионализма и депрофесионализацията, който настоява за 
промяна в журналистическата професионална парадигма, за да може тя по-адекватно да 
отговаря на предизвикателствата, стоящи пред нея. На базата на теорията за 
концептуалния плурализъм се конструират нови модели на двете категории, които  са 
представени като многоаспектни същности, тясно обвързани с контекста на опериране 
и с източника на контрол върху професионалната общност и професионалните 
принципи. Коментирани са и типовете структури, чрез които те могат да се реализират, 
като се използват множество примери от всекидневната журналистическа практика.   

Основните изводи, които се налагат от анализа на категориите журналистически 
професионализъм и депрофесионализация, се свеждат до следните:  

- професионалната логика винаги има един-единствен източник – 
професионалната общност, но професионализмът е ефект от непрекъсната борба между 
противоборстващи представи за неговата същност, затова значим се оказва контролът 
върху професионалния журналистически проект; 

- плуралистичният модел на журналистическия професионализъм предлага 
няколко значими предимства в сравнение с традиционната парадигма: динамичност, 
прагматичност, отвореност.  

- необходима е преоценка на представата за професионалното - в силно 
контролираната от медийните институции среда единствената адекватна реакция е 
мисленето на професионалното в рамките на хибриден професионален модел, който да 
се основава на коопериране с аудиторията. 

 
 

ІІ. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 
 

Журналистика и институции. ISBN:978-954-577-871-1. - 
http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=7289, 437 с. 
  
 Учебникът е изграден от три модула и е предназначен за дистанционна форма на 
обучение за студентите по журналистика, изучаващи едноименната дисциплина 
Журналистика и институции, както и за студентите от специалност Връзки с 
обществеността, изучаващи дисциплината Комуникация с медиите  

В първия модул Медийни институции и новинарски процес се разглеждат 
механизмите за правене на новини, рутинните практики за реализация на новинарския 
процес, отношението между журналисти и източници на новини, въвеждат се базисни 
понятия като социална институция, медийна институция, селектиране на новини, 
категоризиране, продуциране на новинарския текст, журналистически и медиен 
професионализъм, източник на новина. 

Вторият модул Отразяване на социалните институции в новините разглежда 
проблемите, свързани с обособяването на ресори в журналистическия процес, с 
предимствата и недостатъците на работата в определен сектор; с основните умения, 
които трябва да развият журналистите, за да се справят с всекидневните си задължения 

2 
 

http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=7289


и със самостоятелните задачи в рамките на сектора, в който работят. Представена е 
класификация на типовете източници на базата на някои основни критерии като 
надеждност на притежаваната информация, сфера на действие, достъп и пр. Специално 
внимание се отделя на възможностите, които предлагат социалните мрежи, блоговете и 
други онлайн ресурси за добри журналистически практики. Акцентът е поставен върху 
отделните ресори (икономически, криминален, съдебен, политически) и принципите на 
работа във всеки един от тях. Разглеждат се основните въпроси, с които се занимава 
ресорът; специфичните проблеми, които трябва да решава журналистът; източниците 
на информация, необходими за добра журналистическа работа; основни умения за 
справяне със спецификата на отразяваната социална сфера. По протежение на текстът 
са посочвани множество примери за добри и лоши практики, които биха улеснили 
студентите  при изграждането на визията им за допустими и недопустими 
журналистически продукти. 

В третия модул Журналистика и политически ПР се коментират онези медийни 
характеристики, които създават възможности рутинните журналистически дейности да 
се манипулират за целите на пиар специалистите. Фокусът на раздела е поставен върху 
техниките, които ПР екипите използват за налагане на определена политика, 
произтичаща от интересите на политическите институции. Посочват се и се коментират 
множество случаи на намеса на ПР екипите в новинарския процес. 
 В учебника след всяка част са включени въпроси и задачи за самостоятелна 
работа, приложения, онагледяващи теоретичните въпроси, богата библиография и 
полезни онлайн връзки, тестове за самоподготовка. 
 

ІІІ. СТУДИИ 
 
Да си отгледаш цензор. - Любословие, 13, Шумен, 2013, 23-60 
 
В епоха, когато се говори за конвергенция, краудсорсинг, продюсаж, изграждане 

на общност около медийната марка, когато медиите перманентно страдат от отлив на 
публика, българските медии и журналисти демонстрират престъпно подценяване и 
игнориране на  публиката си, а не стремеж към приобщаване. Идеята, която се 
защитава в работата е, че медиите възпитават удобна публика, която да действа като 
цензор по отношение на качеството на предлаганото й съдържание. Явлението е 
повсеместно и устойчиво и е предпочитан механизъм на комерсиалните медии за 
фабрикуване на некачествена журналистика, а оттам и на публика, която е готова да се 
задоволява с подобен журналистически продукт. Работата коментира формите на 
цензуриране на съдържанието - таблоидизацията на съдържанието, управлението на 
езиковия код, управлението на новините, управление на достъпа на публиката до 
продуцентската позиция.  

Таблоидизацията се интерпретира през призмата на комуникативната теория.  
Като се тръгва от позицията, че комуникацията е обмен, се настоява, че крайният 
продукт на този обмен е общо творение между продуцента и реципиента, между медия 
и публика. В масовите медии, обаче, само се имитира комуникация, същинска 
интеракция всъщност липсва и в случаите, когато комуникацията е масова, което 
означава, че е йерархически конструирана, адресантът е на силна позиция. Той налага 
правилата на общуване, т.е. какво ще четем зависи основно от медията, а не от 
аудиторията. Когато публиката е принуждавана да общува с определен тип текстове, 
които й задават рамка на разбиране и интерпретиране по най-безпроблемния начин, 
предполагащ икономия на всякакво интелектуално усилие, тя естествено няма да се 
съпротивлява, напротив ще се забавлява, умирайки от страх или от доволство.  
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Управление на новините се анализира чрез два елемента от продуцирането на 
новинарски съобщения – компетентността на журналистите и посочване на образци в 
професията. Посочени са множество случаи, които разглеждат ниското равнище на 
компетентност на журналистите, което от своя страна води до пренасяне на дефектно 
знание до аудиторията и оттам до дезинформиране или неинформиране. Обстойно се 
коментира и фактът, че посочването на редица журналисти като пример за добра работа 
чрез наградите, които им се връчват, е медийна политика, която налага не 
професионализма като критерий, а интересите на медията.  

Управлението на процеса по въвличането на аудиторията в новинарската работа 
също е въпрос по-скоро на бизнес решения, отколкото на желание за изграждане на 
общи инициативи, подобряващи качеството на журналистиката и съответно 
изграждането на грамотна публиката с адекватни претенции към новинарските 
институции. 

 
 

За смисъла на думите, журналистиката, свободата. – В: Добрева Е. (отг. ред.). 
Лична свобода и медии. Шумен, 2013, 84-131 
 
  

В настоящата публикация се акцентира върху процеса на подмяна на смисъла на 
основополагащи за журналистиката термини. Разклатено е значението на множество 
категории от журналистическия код: професионални позиции, жанрови модели, 
журналистически форми, етически стандарти и пр. Публикацията коментира някои от 
тези представителни за журналистическия професионализъм категории и тяхното 
битуване в медийния дискурс, за да се илюстрира идеята, че това е един от 
механизмите за пълно подчиняване на журналистическия професионализъм от 
медийния и поставянето на публиката пред редица проблеми, свързани с правото й да 
бъде информирана и  свободно да взема решения. 

Разколебаването на значенията от терминологичния апарат на журналистиката 
води до промяна в кода, с който работят професионалните журналисти. Този 
механизъм се реализира, като  изконни журналистически категории се подлагат на 
трансформационни практики, чрез които придобиват нов смисъл. Така корпоративният 
дискурсен ред кара журналистическата терминология да се държи като ежедневен език, 
а не като терминологичен апарат. Институционалният порядък еманципира термина от 
отговорностите му в съответната терминологична система, като за целта езиковият знак 
насилствено се отделя/откъсва от денотата си. Езиковият знак, редуциран до 
означаващо, се освобождава от досегашните му употреби и се включва в система на 
обозначаване, различна от конвенционалния език на журналистиката и диктувана от 
институционалния код. Означаващото се използва за обозначаване на нещо 
несъществуващо, действа като фикция – прави невъзможното възможно. Понеже 
традиционните медии не предполагат интеракция, налагането на новия смисъл е 
неоспорвано, безпроблемно, но забавено във времето, тъй като новите значения не 
могат да се наложат веднага. Тогава се стига до ситуация, в която битуват  
едновременно и стари, и нови значения, размива се същността на дадената категория, 
дестабилизира се обществено договорения код. В тази ситуация корпорацията е на 
силна позиция и е в състояние да наложи своите правила при функционирането на кода. 
Журналистическият професионализъм отстъпва пред медийния и оставя свободно 
пространство за настаняване на митове като този за свободната журналистика – 
обективна, безпристрастна, фактологична, независима и пр.  
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` Завръщането на партизанската журналистика. Любословие, 15, Шумен, 
2015, с. 204-236 

 
Комерсиализацията и идеологизацията на журналистическия процес все по-

агресивно изместват обективната журналистика от новинарските послания. Тази 
тенденция набира скорост и задълбочава кризата, в която е изпаднало 
журналистическото съсловие – невъзможност да изпълнява предназначението си в 
обществото, нито да се промени така, че да върне доверието в институцията 
журналистика. Работата се концентрира върху проблема за засилващата се 
идеологизация на журналистическите продукти, проблем от зората на журналистиката, 
а за България и от недалечното минало, който става все по-актуален в контекста на 
нестабилната политическа система, на поляризиращото се общество, на 
дисфункционалната институционалност. Като идеологизация се квалифицира всеки 
един случай, в който медиите  съобщават, интерпретират, убеждават, пропагандират, 
премълчават, омаловажават или придават стойност на събитие или факт в полза на 
властова институция. Като акт на идеологизация може да се оценява всеки компонент 
от продуцирането и разпространяването на смисъл, т.е. пристрастност може да се 
демонстрира чрез събирането, селектирането и превръщането на определени събития в 
новинарски факт, чрез избора на източници на новини, чрез използването на езика, чрез 
начините, по които се разпространяват и възприемат журналистическите публикации. 
Идеологизацията е институционален, а не индивидуален жест. Новинарската 
организация е тази, която кодифицира възможните актове на идеологизация. 
Индивидуалните пристрастия са нерелевантни, но за сметка на това могат да се 
използват в интерес на властови пристрастия. В текста се коментирани моделите за 
правене на журналистика като отправна точки при търсенето на причините, поради 
които журналистиката се връща към манифестирането на заинтересованост. 
Публикацията се фокусира върху причините, които създават условия за експанзията на 
партизанското новинарство и ерозирането на либералната традиция в журналистиката, 
като акцентът се поставя върху идеологизиращите ефекти на комерсиализацията на 
журналистическата система най-вече по отношение на независимостта от властта на 
агентите на журналистическата дейност – журналисти и медийни собственици.  

 
Обективност за продан. Социален факт и медийна реалност. Шумен, 2015, 

13-38 
 

Тезата, защитавана в работата, е, че журналистическата обективност, която стои 
в основата на адекватното и пълноценно информиране на обществото, е пожертвана 
през постмодерността за сметка на комерсиалните цели на новинарските институции. 
Обективността е подложена на два основни трансформиращи процеса – 
комодификация и идеологизация, чрез които медийната индустрия отговаря на  
променящите се социални, културни, икономически и технологични условия.  
Акцентът на проучването е поставен върху комодифициращите практики, свързани с 
обективността. Търсят се и причините, които водят до девалвирането на категорията 
обективност. Процесът, при който обективността се свежда до конструиращите я 
признаци, за да се направи новинарският продукт атрактивен за пазара, се обозначава 
като комодификация на категорията обективност. Комодифицирането на журналисти, 
новинарски продукти и ценности се превръща в универсална практика за справяне с 
императивите на пазара и девалвиране на отношенията журналистика – гражданство. 
Обективността губи пазарната си стойност. Затова се опакова в подходящ вид. Вместо 
категорията обективност се използва неин представител – балансираност, точност, 
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неутралност, безпристрастност, баланс, честност и пр. Така обективността се редуцира 
до отделен компонент на класа, който притежава категориалния признак, но не 
изчерпва значението му. Тук се коментират признаците точност, баланс, честност. 
Обективността се е мислила като оценка на отношение между новинарското съобщение 
и реалността – да се представи реалността такава, каквато е. С релативисткия обрат в 
познавателната ни система, който пледира, че всяко изказване е продукт на определен 
контекст и в този смисъл конструира собствена представа за истина и реалност, 
обективността може да бъде оценена на базата на отношението новина – контекст, като 
валидността й се проверява в множество конкуриращи се контексти. Но за сметка на 
това фокусът се измества върху връзката новинарски текст – източник или върху 
отношението между комуникативните партньори. Така гореизброените субститути на 
обективността се оказват адекватни от гледна точка на комерсиалните интенции на 
медийните: достоверността се концентрира върху отношението текст – източник, като 
контекстът обикновено е невалиден, защото източникът е самодостатъчен; балансът е с 
акцент върху конкуриращи се източници, а честността се фокусира върху отношенията 
журналист - публика.  

 
ІV. СТАТИИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ 
 
Тотализиращи ефекти на хипертекста. – Извор, документ, текст. Шумен, 

2004, 299-309 (в съавт. А. Петров) 
 

Целта на работата е да разкрие основни характеристики на виртуалната 
реалност, които я представят като специфична структура, подчиняваща се на собствени 
правила и налагаща самодостатъчността си. Анализира се хипертекстовостта на 
виртуалното поле, която оказва въздействие върху множество аспекти от 
конструирането и преживяването на виртуалното. Също така се акцентира върху 
стремежа и възможностите на виртуалната действителност да дублира първичната 
реалност, като използва редица техники, предоставени й от дигиталния свят. 
Коментират се  новите форми на текстуалност, създавани от хипертекстовото 
конструиране на комуникацията в интернет средата, интерактивността, нови начини на 
продуциране и разпространение на знание, предефиниране на понятията за 
предметност и телесност, изграждане на виртуални идентичности като мрежа от 
симулации на идентичност на езиково, полово, професионално и пр. равнища. 
Разглежда се и освобождаващият ефект на виртуалността като социален феномен. 
 

Медийното разделение на тялото. – Комуникация, спорт, култура. Златева 
М., Петкова Д. (съст.). София, 2007, с. 230-237 
 

Изследването се позовава на позицията, споделяна в постмодерното мислене, че 
разглеждането на проблемите на хората с увреждания, трябва да напусне медицинския 
дискурс, който обрича пострадалите на изключване от публичната сфера, и да се впише 
в един социален модел, даващ възможност уврежданията да се тълкуват не като 
индивидуални дефекти, а като социален феномен и по този начин да се интерпретират в 
термините на човешката различност, в термините на една култура, различна от 
доминиращата, но в никакъв случай не по-нисша. Именно от такава гледна точка се 
тълкува и въпросът за увреденото тяло и присъствието му в медийното пространство – 
настоява се върху материалността на тялото, върху неговата различност, а не 
ненормалност, върху неговата стойност за изграждане на идентичността на хората с 
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увреждания, върху правото му да се представя чрез значенията, които носи, един от 
начините, по които се мисли  различността.  

Работата е фокусирана върху физически деформираното човешко тяло и образите, 
чрез които то присъства в публичното пространство, като се коментира отразяването на 
хората с увреждания както в традиционните, така и в новите медии. Отношението на 
медиите се експлицира със следните практики: отреждане на маргинална позиция във 
физически “нормалното” общество, защото увреденото е в разрез с една от 
характеристики на медийните продукти, а именно тяхната комодификация; хората с 
увреждания не само се игнорират от медиите, но за тяхното представяне се изграждат 
определени медийни стереотипи, чрез които те се представят в медийното поле; новата 
медия интернет създава многократно по-големи възможности за  извеждане на 
социално пренебрегнатите тела от периферията на обществения живот и за 
включването им в публичното пространство, но също така не носи и оптимизъм. 
Акцентът се поставя върху лиминалността на увреденото тяло. Граничната жизнена 
ситуация, в която са принудени да преживяват хората с увреждания, се провокира от 
множество различни социални фактори, но може би като най-значими трябва да се 
откроят битуващите в социума концепции за тялото като културен феномен и начините, 
по които медийните агенти изграждат и транслират образа на деформираното тяло.  

 
 
Медийният образ на хората с увреждания. - Liternet, 2005, кн. 7 (в съавторство 

с Ивайло Иванов), Електронен ресурс, 16 стр. 
 

Проблемът за медийното отразяване на субкултурата на хората с увреждания 
може да се разглежда като по-частен аспект на отношението медии и култура. Връзката 
между тези два феномена на обществото е неизменен обект на коментар в академичния 
дискурс - анализират се въпросите, свързани с въздействието на медиите върху 
културата, с възможността медиите да оформят културата; с взаимната обусловеност на 
двете институции - културната и медийната; с решаващата намеса на медиите за 
еволюцията на културата, за налагане на определен тип култура, за ролята на масовите 
медии във взаимодействието между култура, социално-политически и икономически 
фактори и т.н.  Позитивният поглед за ролята на медийните организации като база за 
провокиране на нов, демократичен социален порядък, различен от този, който налага 
единствено културата на политическите, икономическите и религиозни елити, се 
позовава и на съвременните реалности, които стават факт с демократизацията на 
медиите, особено с разширяването на обсега на електронните медии (кабелни, 
сателитни, видеосистеми и т.н.) и навлизането на интерактивните технологии. Създава 
се възможност за достъп до медийното пространство на все по-широк кръг от индивиди 
и групи. От друга страна, движенията на игнорираните от публичното пространство 
субкултури - гей, етнически, расови, възрастови, на хората с увреждания и др. - 
започват да заявяват себе си в публичното пространство чрез редица политически, 
законодателни и социални инициативи. Очакванията по отношение на медиите като 
място, където се случват културни промени, съвсем естествено са обвързани с 
редефиниране на отношението им спрямо подчинените култури - допускането им до 
медийното пространство, изграждането на адекватни за културната ситуация в края на 
20. и началото на 21. век медийни образи на дискриминираните индивиди и общности. 
Работата подчинява основната си цел именно на този факт – да коментира, доколко 
масовите медии успяват да откликнат на очакванията на маргинализираните общности 
каквато е и тази на хората с увреждания, и да транслират в публичното поле определен 
тип нагласи спрямо тях. Конкретните задачи, които решава изследването, са свързани с 
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представяне на когнитивните модели, които медиите разпространяват в социума за 
хората с увреждания. Като се акцентира върху употребата на определен тип езикови 
обозначавания, се открояват отделните частни парадигми, чрез които се формира  
представата за хората с увреждания – на стигматизираните хора, на излишните хора, 
безпомощните хора, обдаряваните хора, анормалните хора,  екзотичните хора. Всички 
тези модели конструират цялостното отношение на средствата за информиране към 
субкултурата на хората с увреждания, а именно употребата й за целите на самата медия 
и игнорирането й, когато не обслужва интересите на медиите. 
 

Интернет медията и социалната активност на аудиторията. - В: Актуальнi 
проблеми iноземноiï фiлологiï: лiнгвистiка та лiтературознавство. Донецьк, 2009; 
85-93 
 
 Текстът разглежда всички онези интернет места, където аудиторията може да се 
самоизразява – блогове, подкастове, уебстраници, някои социални мрежи и пр. Целта 
на работата е да набележи някои от основните последици, свързани с реорганизацията 
на акта на публичното продуциране на медийни послания – посредничеството на 
интернет медията за социални изяви на публиката, промените в институцията на 
авторството, в транслираните смисли, появата на нови жанрови модели и пр. – 
характеристики, специфични за различните форми на медийно присъствие на 
аудиторията в публичността. Проучването е опит да се акцентира върху факта, че 
изследването им заслужава внимание поради нарастващото значение на онлайн 
общуването в различните социални практики – политически, икономически, 
естетически, образователни и т.н. Освен това засиленото присъствие на обикновените 
хора в публичното пространство е стъпка към изграждането на публична сфера, където 
си дават среща многогласието от мнения и позиции и перспективата за все по-
всеобхватно съучастие на публиката в обществения дневен ред. Фокусът се поставя 
върху онези дейности на аудиторията, които допринасят за безпроблемното медииране 
на индивиди и групи, за конструиране на онлайн общности, за създаване на текстове, 
репрезентиращи плурализма на мнения. Интерактивните изяви на обикновения човек, 
средства, с които го снабдяват новите  технологии, носят обещанието за възраждането 
на виртуалната публична сфера. 
 

Новите медии и променящата се публична сфера. – В: Любословие, бр. 10, 
Шумен 2009, с.72-92; 

В материала се коментират трансформациите в сферата на публичната 
продукция на символни продукти. Разглеждат се някои от основните промени, 
съпътстващи акта на продуциране на медийни послания – в медиума, институцията на 
авторството, транслираните смисли, появата на нови жанрови модели. Акцентът се 
поставя върху двата жанра – блог и лична страница. Революционизирането на 
приватизираната продукция на текстове от множество индивиди за множество други 
индивиди е възможно най-вече благодарение на създаването на специални софтуерни 
програми за публикуване на съобщения в публичното пространство, които са достъпни 
и лесно усвоими. Те провокират появата на жанрови форми, специфични за интернет 
средата, в която циркулират, и създават възможност за присъствието на траещи форми, 
които да закрепват смисъла на индивидуалните послания. Новата медия наистина 
обещава перспективи за демократизирането на публичността, защото освен с материал, 
върху който да се фиксират текстовете, тя спомага за конструирането и на 
суперструктурни схеми, в които да се вписва разпространявания в публичното 
пространство смисъл, да се прави възможно медиираното представяне на публиката. И 
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двата жанра, подпомагани от интернет медиума, създават необходимите условия за 
медийна репрезентация на индивида, т.е. перспектива за символно конструиране на 
собственото аз и оттук възможност образът да напусне време-пространствените 
ограничения на реалния живот и да се включи в комуникативния поток на публично 
циркулиране на медиирани представения, които му осигуряват шанса да стане видим, 
да се докосне до илюзията за публичност, шествайки в глобалното време и 
пространство, да получи санкцията на аудиторията. 
 
 

Медийна грамотност и медииране на аудиторията. - Актуальнi  проблеми 
слов’янськоi фiлологii. Серiя: Лингвiстика i  лiтературознавство. Мiжвузiвський 
збiрник наукових статей. Випуск ХХIII. Частина 2. Бердянськ, БДПУ, 2010. –  с. 
490 – 498 

Задачата, която си поставя разработката, е да се опише понятието медийна 
грамотност и да се акцентира върху някои аспекти от нейната същност и реализиране в 
интернет комуникацията. 

Възможността аудиторията да бъде част от публичното пространство, а не 
анонимен получател на съобщения налага изграждането на култура на медииране във 
виртуалната среда, която да се основава на набор от компетентности, специфични за 
онлайн общуването. Всеки публикуван текст представя, конструира, трансформира, 
манипулира оформящото се пред погледа на публиката, а и с нейна намеса авторово аз 
в различни аспекти. Вписването чрез текстовите продукти в медиираната интеракция е 
легитимиране на  авторовите амбиции, доказателство за завоюваните социални 
санкции, за търсеното синхронизиране или противопоставяне с представите, 
ценностите и вярванията на другите. “Грамотното” присъствие на публичната сцена е 
свързано с очакванията за изграждане на една нова публична сфера, която да генерира 
обществен дебат по дневния ред на социума и за да се оправдаят тези надежди, е 
необходимо участниците да притежават необходимата подготовка за това - редица 
базисни компетентности, които да осигурят осъществяването на целите, преследвани 
чрез медииранато присъствие на обикновения човек в публичното пространство, между 
които компетентно участие в изграждането на нова публична сфера, в онлайн 
дискурсни практики като политическа, образователна, естетическа, ежедневнобитова и 
множество други, в транслирането на семиотични продукти чрез медии, различни от 
традиционните, които да задоволяват индивидуални и групови потребности, във 
формирането на виртуални общности, удовлетворяващи определен тип интереси.  

 
„В 21-ви век сме вече – шарено е”. – В: Любословие, бр. 9, Шумен 2008, с. 67-

88 
В настоящото изследване специален обект на проучване са хомофобските 

практики по отношение на хомосексуалната общност в най-масовата медия – интернет. 
За целта са подбрани примери от форумите, дискусионните групи на електронните 
издания на вестници, както и от блоговото пространство. В настоящото изследване 
вниманието е насочено преди всичко към  начините, по които хетеросексуалните 
обозначават хомосексуалните хора и разкриват отношението си към тях.  

Публичното говорене в онлайн полето за ЛГТБ общността, първо,  може да даде 
една относително реална представа за това, какъв образ на сексуалните малцинства 
битува в нерегламентирания и освободен от строга нормативност по отношение на 
участието си виртуален публичен форум, и, второ, че изгражданото там отношение не е 
невинно и не остава без последици. В традиционните медии ЛГТБ общността като 
сексуално малцинство получава спорадичен достъп до медийното пространство, 
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обикновено тя е в дневния ред на медиите само ако е проблем или се представя в 
определени стереотипни образи и начини, по които би събудила интереса на публиката.  
При сравняването на говоренето за хомосексуалните хора в онлайн местата – форуми и 
блогове – и медиите, може да се направи един  основен и очакван извод: 
институционализираната среда, в която работят традиционните медии не позволява 
открити и груби хомофобски изявления (изключват се жълтите издания), ако ги има, то 
те обикновено са приписани на източника на новината. В интернет комуникацията 
хомофобията е грубо и открито изразена. Но се наблюдава и положителният момент. 
Макар и значително по-малко в сравнение с негативното говорене позитивните 
изказвания присъстват и носят оптимистични послания. Сексуалните малцинства се 
подлагат от обществото на същия рестриктивен режим, който контролира и 
регламентира публичното присъствие/отсъствие на всяко едно малцинство. 
Стигматизирането и маргинализирането им е вековна практика, почиваща на 
битуващия в социума стереотипен модел за категорията сексуалност. Този модел е 
изграден на метонимичен принцип. Категориалният признак „сексуалност” се използва 
за назоваване на един член на категорията, а именно хетеросексуалността, като по този 
начин се налага отъждествяване на родовото понятие с видовото и така категорията се 
свежда само до разнополовите отношения и до налагането й като норма. Всички 
останали отношения се изключват от нея. Не защото не съществуват, а защото не 
притежават признаци, присъщи на хетеросексуалността. Оттук е лесно да се стигне до 
мисленето, че те са девиантни, нетипични, негативни, не-нормални. Подлагането на 
сексуалността на стриктни забрани – като говорене и практика – намира своето езиково 
манифестиране в историята на опозитивната двойка 
хомосексуалност:хетеросексуалност. Дискриминационните езикови практики обхващат 
всички равнища на езика и се реализират чрез различни механизми - назоваване, 
транзитивност, предикация, метафорични употреби и пр.  
 

Коопериране с традиционните масови медии? „Аз, репортерът” на bTV. – 
Масовите комуникации в информационното общество. Шумен, 2012, с. 64-83 

 
Статията коментира отношенията между традиционните медии и гражданската 

журналистика в българското онлайн пространство. Наблюденията са реализирани 
върху рубриката „Аз, репортерът” на bTV. Изследването се опитва да очертае един от 
проблемите пред традиционните медии в информационната ера – разпадането на 
парадигмата за масовата медия под натиска на новите социални, икономически и 
технологични принуди, които бележат прехода от индустриално към информационно 
общество.  Де-масовизирането налага преосмисляне на множество конвенционални 
журналистически практики, което би имало като последици за старите медии 
оцеляването в някои случаи, в други качествен журналистически процес, в трети 
запазване на независимост и т.н. Тук акцентът се поставя само върху един аспект от 
комплицирания процес на трансформации в масмедийната индустрия, а именно 
конвергенцията между конвенционалните медии и гражданската журналистика в 
българското онлайн пространство. Тезата, която се защитава, е обвързана с факта, че 
масовите медии трудно се разделят с позицията си на хегемон при произвеждането на 
новинарски текстове, от една страна. От друга страна, те интегрират аудиторията в 
процеса на продукция и дистрибуция на медийни текстове не защото я припознават за 
свой партньор, а за да я натоварят с реализирането на конкретните корпоративни 
задачи, изкривявайки по този начин същността на понятието гражданска журналистика.  

Когато се коментират случаите на коопериране между традиционна и 
гражданска журналистика, като добър пример за взаимодействието им се сочат 
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следните основни критерии: изграждане на общност; прозрачност и доверие в 
отношенията; липса на филтър по отношение на новинарските съобщения, изпращани 
от гражданските журналисти; грижа от страна на елитните медии за качествена 
гражданска журналистика. Всеки един от тези компоненти се коментира и на тази база 
се правят следните изводи. Гражданската журналистика има своето присъствие в 
рамките на традиционните медии, но тя е включена по-скоро в техния бизнес модел. 
Докато достъпът до съдържание е безплатен в интернет пространството, медиите ще 
разчитат на трафика към техните страници, за да привличат рекламодатели и да 
генерират печалби. Периодът на експерименти със създаваните от аудиторията 
послания, в какъвто се намират всички онлайн медии, е период не само на 
комодифициране на публиката по един непознат поне по интензитета си начин, но и 
начало за промяна в мисленето на традиционните медии по отношение на  аудиторията. 
Подценяването й като пълноправен участник в новинарския процес, момент, който е 
демонстриран в изследването и който по принцип се наблюдава в българските медийни 
организации, ще постави традиционните медии пред нови проблеми. Защото 
световната мрежа е пълна с уебместа, които разчитат и ценят публиката си, например 
социалните мрежи. 
 
 

Вие родихте Черната Златка. - Епископ-Константинови четения. Т. 19. 
Шумен, 2013 [Електронен ресурс], 11 с. 
 

Публикацията е фокусирана върху проблемите, свързани с конструирането на 
удобна за целите на медийните институции публика, която се използва за оправдание 
на провежданите от тях политики. Поставянето на аудиторията в позицията на 
принципал, налагащ политиката на продуциране на журналистика, разбира се, е 
демагогия, описвана с термина пазарна цензура, въведен някъде около 80-те години на 
миналия век. Обобщено смисълът, който се крие зад понятието, може да се формулира 
по следния начин: практики на масовите медии, които са насочени към 
интензифицирането на печалбите им, на консумеризма, към налагането на определени 
корпоративни ценности чрез продукцията и дистрибуцията на медийно съдържание, 
като тези корпоративни интереси се маскират като избор на публиката, от една страна, 
и, от друга, като компонент от журналистическия професионализъм, като начин, по 
който медийната система по принцип функционира. Всъщност става дума за 
интенционална корпоративна политика, която се реализира в две посоки. Първо, 
снемане на разликата между корпоративен и журналистически професионализъм, като 
принципите на корпоративния професионализъм се превръщат в доминиращи и 
медийните организации подменят същността на самата професия, трансформират 
отговорността пред публиката от граждани в отговорност пред публиката от 
консуматори. Освен това по този начин се създава възможност за влияние от страна на 
собствениците на съответната медия и за налагане на техните политически, 
икономически и културни пристрастия. Второ, възпитаване на публика цензор чрез 
системното прилагане на механизми, които намаляват гражданската чувствителност на 
публиката и изкривяват представите за журналистика, т.е. публиката действа като 
информационен филтър за всичко онова, което надхвърля изградените у нея от 
медийните институции представи за журналистическо и гражданско. Двете тенденции – 
налагане на корпоративния над журналистическия професионализъм и възпитаването 
на публика цензор – са взаимно обвързани, предполагат се, стоят в основата на 
комерсиалния медиен модел и оказват натиск върху истинските журналистически 
инициативи. Те са възможни, обаче, единствено при удържането на традиционния 
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модел на масовата комуникация, защото точно при него аудиторията е онзи елемент от 
комуникативната верига, който най-успешно може да се използва за реализация на 
печалби.  

 
Бягство към свободата. - Матерiали ІІ Международного науково-

методичного семiнару з болгарськоiмови, лiтератури, культури та icторii. 
Бердянськ, 2013, 113-117 

 
Акцентът в работата се поставя върху идеята за откъсването на традиционната 

журналистика от кризата, в която се намира, чрез реализацията на общ проект с 
алтернативните форми на журналистика. Коментират се двете парадигми, в които 
битува журналистиката – моделът, наследен от модерността и моделът на прехода. 
Едновременното съществуване на тези парадигми подлага журналисти и медии на 
огромен натиск и е една от причините за кризата в професията. Българската 
журналистика е изпаднала в ситуация, в която трябва да направи избор - да запази 
статуквото или категорично да се трансформира. Проблемът засяга в еднаква степен 
както самите медийни организации, така и журналистите, които работят в тях. За да 
възвърне достойнството си и мястото, отредено й от обществото, да спечели отново 
доверието на публиката, гилдията се нуждае от бягство към свободата, което новите 
форми на журналистика щедро й предлагат. Световната мрежа и интернет предполагат 
нова роля за журналистите – да привлекат публиката като партньор, защото публиката, 
въоръжена с инструментариума за незабавна и глобална комуникация, е по-могъща от 
всякога и знае повече от отделния журналист;  журналистите могат да станат ментор 
при изграждането на професионална култура сред гражданите журналисти; 
професионалистите, въоръжени с инструментариума на рутинните си журналистически 
практики  могат да помогнат за филтрирането на информацията и превръщането й в 
елемент от новинарския процес.  

 
Медии, ПР и политика. - Матерiали ІІІ Международного науково-

методичного семiнару з болгарськоiмови, лiтератури, культури та icторii. 
Бердянськ, 2014, 145-148 

 
Целта на публикацията е да акцентира върху тези характеристики на медиите, 

които улесняват ефективното им използване за целите на политиката. Симбиозата 
между политическия пиар и медиите е особено опасна за гражданите. По-голяма част 
от избирателите са зависими от масовите медии, за да бъдат информирани за 
политическия процес. От този факт се възползват политиците и техните пиар екипи, за 
да налагат определени личности и политики, които ощетяват демократичните практики. 
Разглеждат се следните възможности за въздействие на ПР специалистите върху 
аудиторията – безпроблемното медииране на информация;  комерсиализацията и 
стимулирането на потребителските нагласи у публиката; рутинните процеси за 
продуциране и разпространение на новини, които медиите налагат  и оттам правят 
процеса по манипулирането на новинарските съобщения от пиар специалистите 
безпроблемен; използването на постоянни източници за информиране; политиката на 
медията за конструирането на определен тип публика,  готова да бъде поднесена на 
пиар екипите.  
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