
проф. д-р Десислава Бошнакова

Защо липсата на медии е беда за всеки един от нас?



законодателна изпълнителна съдебна



Удобни ли са тези столчета?



А този?



законодателна изпълнителна съдебна медии



• Журналистиката като цяло. Използва се за пръв 
път от Едмънд Бърк  през 1787 г. по време на 

дебат в Английския парламент. Като 
противоположност на “четвърти клон”, което 

набляга на зависимостта на медиите от 
правителството. 

Journalism Encyclopedia

https://www.openschoolofjournalism.com/resources/encyclopedia/fourth-estate

“ ластB

https://www.openschoolofjournalism.com/resources/encyclopedia/fourth-estate


• В САЩ пресата се нарича така, защото играе 
ролята на коректив на политическия процес,  
като гаранция за демократичната система.

Journalism Encyclopedia

https://www.openschoolofjournalism.com/resources/encyclopedia/fourth-estate

“ ластB

https://www.openschoolofjournalism.com/resources/encyclopedia/fourth-estate


По-добре, а?



Ползвате ли го?



законодателна изпълнителна съдебна медии

5

ПР



ластB

проф. Владимир Михайлов, д.н.

• ПР влиза постепенно в ролята на пета власт.

“
http://ebox.nbu.bg/mascomschoolprandmedia/92D30954-C871-4D27-8ED4-87879E297858_d20.html



ласт

• Датира от 60-те години на 20. век. и по-точно  
от ъндърграунд вестника “5-тата власт”,  

издаден за пръв път в Детройт през 1965 г. 

B“
University of Michigan Library 

https://quod.lib.umich.edu/s/sclead/umich-scl-fifthestate?view=text



ласт

• Уеб базираните технологии увеличават 
 обхвата и силата на 5-тата власт  
далеч отвъд скромното начало.  

Блогърите са 5-тата власт.  

B

медиен изследовател Стивън Купър

“



ласт

• Не само блогърите, не само онлайн медиите, а 
“мрежата от индивиди”, които благодарение на 

Интернет (и най-вече на социалните медии), 
могат да държат отговорност на останалите 

власти.  

B

Уилям Дътън

“



Кой?



А тези?



1,2,3, , 5,  
6,7,8,9 





България остава стабилно  
на позицията на страна  

с най-малка свобода на медиите  
в ЕС и в новия световен индекс  

на организацията  
"Репортери без граници”.

“



България не само е на    място в списъка от общо  
180 държави, но и е първата, с която започва категорията  
"Лошо състояние" със свободата на медиите.  

В Европа такива са само още три държави -  
Македония (111), Русия (148) и Турция (155).

http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/04/26/2960041_reporteri_bez_granici_bulgariia_ostava_stabilno_na/



Отново:  
#кой?


