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Темата на Лятната школа е „ПР и медии в България – противопоставени или
равнопоставени“. Поради несъмненото проблематизиране в публичното пространство на
теми като зависимости, отношения, баланс, интереси и разбирания за мястото на ПР
професията като основен играч при формиране на нагласи, желания и мнения от една
страна, и необходимостта от познаване и „разпознаване” на взаимностите при
професионализирането на отношенията им с представителите на медиите и в сферата на
комуникациите изобщо, обсъждането на тази тематика е особено важна за бъдещите
комуникатори – студентите. Темите на основните доклади по време на Лятната школа са:
„PR наблюдател в България – възможности и ограничения”, „Пета срещу четвърта власт”,
„Варненските медии и ПР поведение на местната власт”, „Медийна и ПР комуникация в
България”, „Общуване с медиите: практика срещу теория”, „Филтриране на
информацията от ПР отдели и от медии” и др.
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ВЪВЕДЕНИЕ.
Между 09 и 11 юли 2007 г., в Нов български университет се проведе
традиционната

лятна

школа

по

ПР,

организирана

от

департамент

„Масови

комуникации”.
Изборът на тема за тазгодишната ІХ-та лятна школа – „ПР и медии в България –
противопоставени или равнопоставени”, бе продиктуван от взаимния интерес от страна
на представителите на академичните среди и колегите практици – журналисти, ПР
специалисти.
Поради несъмненото проблематизиране в публичното пространство на теми като
зависимости, отношения, баланс, интереси и разбирания за мястото на ПР професията
като основен играч при формиране на нагласи, желания и мнения от една страна, и
необходимостта

от

познаване

и

„разпознаване”

на

взаимностите

при

професионализирането на отношенията им с представителите на медиите и в сферата на
комуникациите изобщо, обсъждането на тази тематика се оказа особено важно най-вече
за бъдещите комуникатори – студентите.
Спазвайки почти десетгодишната традиция департамент Масови комуникации и
тази година покани за участие специалисти и практици в областта на връзките с
обществеността, рекламата и обществените комуникации, студенти от различни
университети, медийни експерти, журналисти и представители на академичните среди от
Нов български университет, СУ „Св. Климент Охридски”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ВСУ
„Черноризец Храбър” и ШУ „Епископ Константин Преславски”.
Всички доклади от проведената Лятна школа са публикувани в електронен вид в
системата за виртуално обучение на НБУ, както и публикувани в електронен вид на CD
носител.
Редактор: ас. д-р Росен К. Стоянов
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Журналистика и ПР в България:
Да – на равнопоставени; Не – на преплетени във вреда на
журналистиката (исторически причини и сегашни деформации!)
доц. д-р Александър Ангелов
НБУ
Тънки разлики между ПР и Реклама не са предмет на тази разработка!
Разликата между журналистика и ПР изобщо не трябва да е тънка!
Тя е съществена!
Въпреки, че и двете специалности се учат в един департамент (НБУ) или в един
факултет (СУ „Кл. Охридски”) са различни, макар да могат да се понасят, да се индуцират
взаимно и да се обогатяват. Но от това не произтича, че се вливат една в друга, та да се
обезсмислят.
Това обаче става. При това, най-вече във вреда на журналистиката. Ще се помъча
да обясня защо – както в исторически план, така и в съвременна проекция.
Серия студии, които написах през последните пет-шест години за нуждите на
департаментните ни годишници в НБУ (независимо дали са били на книжен или на
електронен носител) се занимаваха с хала на журналистиката ни през тоталитаризма и
сетне, та до наши дни. Дефинирах много характеристики на тази професия още когато у
нас не само че не се говореше за ПР, но и никой с това в теоретичен и практически план
не се занимаваше. А и после, когато редом с нея растеше и крепнеше ПР.
Парадоксално е, но в резултат на това успоредно вървене, професията
журналистика се разви синусуидно – нагоре и надолу, че днес опасността да се смесва с
ПР влияния доста често я деформира.
Нека обаче да вървим по ред.
Тривиална е истината, че ролята на журналиста в гражданското общество е не
само голяма, но и огромна. Щом това е така нека започнем с изискванията.
Ние изведнъж с „гръм и трясък” се появихме с одеждите и абите на тоталитаризма
в антрето на гражданското общество, мъкнейки багажи и товари на миналото. Общо взето
и днес още сме с единия крак във вчерашния си свят, а с другия в съвременността, в друго
по кройка и степен на модерност общежитие, в което не само че не трябва, но и не можем
да си позволяваме повече лукса да прехвърляме мукавяните и изтъркани куфари на
предишното отречено и невероятно демодирано обществено устройство.
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Разликата и смяната е толкова рязка и голяма, че част от населението, много
обществени кръгове, цели сегменти от обществения организъм, не си дават изобщо
сметка за това извън най-общите и катадневни външни проявления. Получава се както
при самолетното летене – толкова бързо летим, че ни се струва като да не се движим. При
тази рязка и много съществена, дълбока промяна изискванията са високи към всеки
гражданин, а журналистиката е едва ли не пътеводна звезда, маяк и фар, призван да води
и направлява всичките тези граждани към осъзнаването и привеждането на промяната в
действие. Като това при гражданското общество не става заради свръхзадача, поставена
от някакъв високопоставен началнически орган, не е въплъщаване на идеология и
именно заради това нейно послушание, а би трябвало да бъде израз на гражданско
съзнание на самото обществено самодвижение. Това е много важен пункт за разбиране и
вникване, тъй като товарите ни от миналото, отравянето ни в продължение на
десетилетия от идеологическото обясняване на света, на идеологизираната критерийна
система много пречат и твърде често критериите само сменят знака на идеологическото
мислене без да се напуска именно идеологическото мислене като такова. А промяната и
приближаването до гражданското общество се измерва преди всичко с изхвърлянето на
идеологиите, с освобождаване на обществото от ризниците на догмите и с привикване
към прагматизма на колективното демократично съществувание в рамките на
национални и интернационални общности. Ето какви и колко сериозни задачи има
журналистиката и всички, които я практикуват днес. Независимо дали осъзнават това или
не – обективно това са отговорностите и задачите на тази професия. Обществената
стойност на този товар е твърде значителна. Засега при нас този процес на поемане на
функцията на журналистиката в пълния й обем върви неравно и не винаги с желания
успех. Но това е повече от естествено. Процесът не може да бъде труден, противоречив
и сложен за цялото общество и едновременно с това да е лесен и като по ноти за
журналистиката. Тя колкото и да не е в чист вид огледало на обществото, толкова не може
да не бъде своеобразното огледало на състоянието на същото това общество към всеки
даден момент.
Затова когато говорим за каквото и да е свързано с журналистиката, не можем да
нямаме на ум тази съдбовна обвързаност на професията с деня и датата, с мига и
състоянието на обществения организъм. Затова и отговорностите на журналистиката са
с такава заплашителна сякаш големина и тежест, защото едва ли не глобално никоя друга
професия не е свързана така категорично, без надежда за “помилване” с всичко докрай в
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рамките на едно общество – при това както всичко свързано вътре в рамките на
обществото, така и всичко, което осигурява целия външен фон, върху който функционира
то в света, с всичките му връзки навън. Затова не е случаен и днешният интерес към
професията журналистика сред млади пък и не най-млади хора. Тя стана средоточието на
всичко в днешно време. В медиите се пресича всяко „ставане” на каквото и да било,
където и да било в общественото пространство. Крилата стана фразата, че ако нещо се е
случило, а не е получило своята телевизионна или по-широко казано медийна проекция,
то все едно е, че не е станало. Светът и ние се „състояваме” в медиите. А медиите се
„състояват” и случват в света и във всеки от нас със засилваща се интензивност. Излиза,
че обществото не може да живее без медиите, разбирай журналистиката, като негова
основна форма на съществуване, а медиите без обществото, защото се хранят като Молох
от него. И действително няма друга професия, която да поема всичко и да „изстрадва”
всичко, да преварява всичко и да предопределя – волно или неволно дневния ред на
обществото. На фона на казаното не би трябвало да ни се струва смешно или ненормално,
когато журналистите или самата професия се сторват виновни на политици или редови
граждани за всичко, което те “живеят”. Ако вън от медиите случващото се е маргинално
или несъществено от обществена гледна точка, то случващото се в медиите, без винаги
да е важно и обществено нужно, по автоматизъм става съществено и едва ли не
свръхважно. Оттук отговорността как ще представиш нещото – каквото и да е то, как ще
по покажеш, какво ще подчертаеш, кое ще акцентираш, как ще ретушираш един или друг
образ и пр. е огромна. Днес журналистът в даден момент има едва ли не богоравни
възможности. Медийното покритие и медийната пренаситеност, свръхвитаминозата на
медиите прави от света на образите и медийните идеи жестоки шеги с правата и частните
миниживоти на обществени фигури и обикновени хора. Никога не е работила с такава
мощ преувеличителната лупа на медиите. Никога техният телескоп не е облъчвал с такава
сила както контура, така и детайла.(Вж. Тук юнската от 2007 г. реч на Тони Блеър при
откриване на новата централа на „Ройтерс” в Лондон, в-к „Сега” от 14.06.2007 г.).
Журналистът днес работи едва ли не с ядрено гориво, което при неправилна
употреба изпепелява не само него, но и огромен кръг от общата нива.
Ето още една причина да подчертаваме, че ролята на журналиста в гражданското
общество е огромна. Ето още една причина, която говори, че не става дума за клише, а за
съдба, за карма на професията. Повсеместността на журналистиката създава
повсеместни отговорности. И ако тя днес е любопитна за следване професия, престижна
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и динамична, интересна и разнообразна в сравнение с уседнали и повтарящи еднакви
операции занаяти, то веднага е необходимо, още на входа да се предупреди, че тук става
дума за „игра с огъня”. Винаги отвън нещата изглеждат по-привлекателни и по-лесни.
Винаги чуждата кокошка е патка. Винаги в чинията на съседа е сипано , като че ли повече.
Бедата е, че не само отвън, но и вътре в професията се мъдрят все още достатъчно много
безотговорници, за които морето на журналистиката е до колене, за които обществения
хоризонт на професията е досадно повторение на ненужна педагогика, за които
журналистиката е сцена за маниакалната им логорея, графомания и нарцисизъм. Далеч
съм от мисълта, че мога да дочакам или да виждам във вековете освободена професията
от вирусите на човешките слабости. Това просто е невъзможно. Тук се подчертават обаче
онези определящи параметри на отговорността, които очертават професията и я правят
обществено значима, независимо, че я разпъват на кръст отвън и отвътре, независимо, че
бива предавана ежедневно и ежечасно от своите си уж поборници.
Казаното дотук нахвърля една сложна позиция на журналиста в гражданското
общество. Една позиция, обременена с тежестта на прякото обвързване със съдбините и
тежненията на времето и обществото, и на обществото във времето, и на времето в
обществото. Ние сме в него и то е в нас. И ако изреченото от Васил Левски е вярно за
всеки от нас, то екстраполирано върху журналистиката засилва като че ли своя смисъл,
добива някаква много по-напрегната стойност и значение.
Може да се помисли, че пренапрягам обществените отговорности на
журналистиката, че пресилвам до скъсване тази струна, че външно и насила искам да
създам почти „страх божи” в професията, а и във възгледа за нея. При всяко подчертаване
или извеждане на теза съществува опасност от дебалансиране, от залитане в крайност.
Трябва да призная, че правя това съзнателно и никак не случайно. Акцентирането
върху отговорностите на журналистиката идва след промяната през 1989 г., когато
освободилата се от идеологическите пранги, клишета и цензурата журналистика залитна
крайно и опасно в зоната на анархистично разбраната свобода. И в туй не видях и не
виждам нищо лошо, ако не беше се „състояло” нещо, което попълни пазвите на тази нова,
неусвоена свобода. Осъществи се опразването на съдържанието на огромни обеми от
журналистиката. Получи се, при преминаването от едно старо състояние в едно ново
състояние, загубване на всичко лошо и старо и покрай това загубване на онова добро от
старото, което правеше журналистиката интелектуална професия. Загуби се, ако не
изцяло, то поне в значителна степен, знанието като ценност в професията. Заедно със
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страха от ЦК изчезна и „страха божи”, който те прави пигмей през ценностите на
културата и знанието, натрупвани векове и хилядолетия преди тебе. Възцари се на
широки пространства в професията безнаказаното невежество на еднокнижниците и
недоучилите. Заедно с любопитното дразнение на жълтеещата се преса се настани
уравненото, усреднено говорене на улично равнище. Нахлуването на безкултурието стана
точно в момента, когато носителите на културата и знанието и техните институции и
медийни носители претърпяха идеологическо фиаско, когато се разбра и лъсна чисто
прагматичната ни изостаналост в техническо и цивилизационно отношение от т.н. „бели
страни”. Просто първите бяха изтласкани от бързащите в процеса, от практичните, от
искащите веднага да направят удара, парите, независимо от цената, която ще плати
обществото, професията, подрастващите.
Така или иначе този процес се извърши, просто пропаднахме с няколко равнища
надолу. Опростачихме се. Озовахме се другаде. Може би не само за лошо, но за добро
или лошо сме там. И ако минахме без мост от едното в другото все още неясно състояние,
ако изпуснахме легатото, то днес, смятам, сме длъжни макар и със задна дата да поставим
въпроса за легатото, за връзката по същество със знанието и културата, разбирани найобщо. Нормализирането на обществото, налучкването на контурите на гражданското
общество, неговото деиделогозиране и деполитизиране без да се губи обществената му
и гражданска мускулатура, водят естествено и до една социална стратификация, в която
не може медиите да имат за основен тон толерирана простотия, заела позата на току що
– появилия се и агресивен парвеню. Това са процеси, които неминуемо се изживяват, една
от гаранциите, че това има характера на детските шарки е относителната мимолетност на
явлението „борци” и тяхната мода. Ние и днес, твърдя го, вече сме тръгнали да излизаме
от най-долната и обидна точка, до която бяхме стигнали. Има движение нагоре, към
нормализация. Но е необходима и съзнателна помощ. Един от пътищата е напомнянето
на отговорностите, обществените ангажименти на професията и на всеки в нея,
недопускането в професията на неграмотни с компютърна грамотност. Тази
новопредставлена и твърде нужна грамотност не компенсира незнанието и културното
невежество, което стана едва ли не накит на една цяла прослойка и поколение в
професията. Прослойката и поколението на телевизионно – компютърно – клиповото
мислене, което сякаш се появява начисто и за първи път на този свят за си вземе своето,
без отношение към предишните и с никаква задача за следващите – сега и въобще: друго
няма извън нас, то не е съществено и не ни трябва. Формалната революционност на
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подобна претенция, когато стане „сленг“ на националната среда, закон на езика,
самодостатъчност на национална едва ли не патентност, когато се превръща в паметник
за себе си с идеята да го наложи на всички ни се превръща в опасност, с която нормалното
гражданско общество няма нищо общо. Ето защо акцентирането трябва да продължи не
само по отношение на обществените отговорности, но и по отношение на разбирането
на общата култура като проблем сам за себе си. Като национален, български проблем
днес и сега – крайно важен и значим не само за нашата журналистика, но и изобщо за
здравето на гражданското общество и особено за младите му поколения, които винаги
носят маршалския жезъл на бъдещето в своите раници.
В този смисъл аз съм убеден, че проблемът за общата култура на българското
общество не е празна приказка. В неговото разрешение виждам един от пътищата за
преминаване върху релсите на гражданското общество, както го вижда Карл Попър, без
катаклизмите на резките трусове и опасни сривове. В идеите и вижданията за ролята и
значението на общата култура проектирам собственото си убеждение, че именно тя –
общата култура е една от лигатурите, по които може без пропадала да мине каруцата на
социума към едно по-съвършено свое състояние.
Не случайно чета пред студентите на Нов Български Университет вече девета
година цикъл от лекции озаглавен „Обща култура за общата култура”. Дори самото
обръщане на вниманието на младите хора върху този проблем, без да е достатъчно, е вече
някакво постижение. Реабилитирането на стойността на общата култура, дълги години
пренебрегвана като буржоазен предразсъдък или като излишна джувка и интелектуален
разкош, който не може да се изплати пряко и веднага в живота, има смисъл в едно все
повече технологизиращо се време. Общата култура е едно от човешките убежища на
човека. Един уютен ъгъл на неговата „най-човешка

страна”, една облагородяваща

същността му характеристика, без която роботизирането и отчуждаването му стават
сигурни. Дехуманизацията на човека, препарирането на духовността му идват по много
и различни линии в днешния свят. И ако това е проблем на цялото общество, то неговото
макар и частично решаване не може да не стане и чрез медиите и журналистиката. Затова
при обучението на утрешни журналисти държа да преподавам този цикъл от лекции.
Общата култура на журналиста се превръща в основен проблем на тази професия, след
като тя има претенции да бъде повсеместна и всеприсъстваща, след като засяга всички и
всичко. Не може да си фактор, осведомител, посредник, създател на обществено мнение
без обща култура, при това в сериозни и респектиращи дози. Нещо, което днес не е
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радваща реалност в големи количества.
Общата култура не би могла да се дефинира. Обемът на нейните граници ще
зависи от предварителната обща култура на желаещия да я дефинира. И всеки, потърсил
да я определи ще разширява или стеснява нейните параметри според аршина на
собствената си широта и интелектуален заряд. Така или иначе тя не може да не е някакъв
определен, вариращ за различните

хора минимум от фактически знания вън от

конкретната професия, конкретния занаят и

бит и някакъв определен, вариращ за

различните хора минимум естетическа подготовка, определена ориентация в света на
изкуствата. Двата свята, в които живеем: светът на реалностите, на фактите и светът на
образите, на фикцията, на естетическата реалност, на въображаемото са и двата основни
източника на общокултурното ни оформяне. Не може

да се допусне за нормално

преоткриването на ноторно известни неща в културно и естетическо отношение, проблем
на елементарна историческа справка пък, ако искате, и готово общокултурно задължение
на паметта да се сервира в медиите като първооткривателство. И в днешната технология,
на която е да е медиа, появата и манифестацията на неграмотността и културното
невежество свободно шестват и се демонстрират.
Следователно ако първите седем години не са „работили”, ако е имало смущения
в семейната среда или тя просто не е имала какво да даде, ако след това училището се е
оказало на килийно равнище, а и учителите са били достатъчно ограничени за да не
събудят любов към знанието, любопитство, което да прерасне в любознателност нищо
друго не остава освен в специализираното обучение по журналистика да се навакса
пропуснатото. Макар че, ако попитате за откровеното ми мнение, селекцията при приема
за журналистика, във всичките й форми и специалности, не би следвало да пропуска през
ситото си хора с доказана липса на „първи седем години”, с демонстративна
невъзможност за културни асоциации, не прочели елементарния наръч от задължителни
книги, които оформят нормалния хоризонт на образования човек. Няма никакво
извинение в често повтаряната напоследък фраза, че сега децата не четат, че се занимават
само с телевизия и компютър. Именно поради това журналистът трябва да свърже едното
с другото, именно заради това той няма право да бъде социално и културно непълноценен
или полуграмотен. Недопустимо е приети да учат за журналисти – независимо дали
платено или по държавна поръчка – да се оказват „голи” пред преподавателя, който би
искал да провери чрез тест тяхната общокултурна подготовка по литература, музика,
театър, архитектура, културна история и т.н. Значи цялата образователна система,
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семейството и средата са „произвели” младеж или девойка, оформен на 18-19 години,
който изведнъж се оказва сакат в сферата на най-общата културна ориентация. Излиза,
че те имат някакви знания в насипно състояние, не могат да направят връзките между
фактите, не знаят, а и не хаят, за предисторията на въпросите, нямат интереси. А как ще
бъдеш журналист без интереси? Това не е професия за интелектуални ленивци. Това е
професия преди всичко на любопитството и любознателността. Това е професия, която
трябва да инспирира, да възпитава и активизира точно тези качества у консумиращия
журналистическите продукти читател, слушател, зрител.
Следователно появата на неграмотник в професията вече в университета е нещо
ненормално и само по себе си знаменателно за общото равнище на гражданското ни
общество. Да не говорим, че появата на неграмотника в медиите, вече след завършване
на висшето образование е почти непоправима трагедия. Въоръженият с диплома
некултурник е злото на злините, защото пред него са всички възможности и средства за
влияние за да възпроизвежда себеподобни. Това в страната на Бай Ганьо никога не е било
невъзможно.
С тези бележки бих искал да отида към извода, че един от пътищата да се
интензифицира, да се облагороди и подобри ролята на журналиста в гражданското
общество е безспорно повишаването на равнището на общата му култура. Навлизането
на културни хора в журналистиката, пресичането на пътя на самозвани и самонадеяни
полуинтелигенти е от ключово значение как ще изглежда утре не само нашата
журналистика, но и гражданското ни общество. Ако това не стане българското общество
ще продължи с оня лек привкус на вкиснато и на духовна убогост, на полуграмотност.
Няма как. Толкова е яка спойката между журналистика и гражданско общество.
Ако погледнем в близката история, ще видим, че журналистиката при
тоталитаризма беше поредна „трансмисия на партията”, подобна на профсъюзите по
известното и цинично определение на Ленин. Разбира се, специфична „трансмисия”,
обслужвана от хора любопитни и любознателни, а и често пъти с ясно откроени
литературни и артистични способности, които им помагаха в различна степен да
овладяват една привлекателна и нелесна професия. Така или иначе, въпреки общата
„усмирителна риза”, в рамките на която се разполагаше свободата на професията, в онова
съвсем тясно и сбутано пространство се наместваха добри и слаби журналисти.
Отчетливо различавахме в онези години имената от безличията, кадърните от
некадърните, езоповците от писарите на „партийната правда”. Професията – доколкото
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можеше да се счита за самостоятелно занимание – беше пълна с достатъчен баласт от
знаещите да пишат единствено под диктовка, но до тях и сред тях стърчаха с целия си
ръст на индивидуалности талантливите като пера, а понякога и благословените от Господ
редки комбинации от талант и характер – личностите. Разбира се, а и винаги и навсякъде
по света е така – последните са по-редки и са значително по-малко от онези първите, за
които току-що стана дума. Журналистът по онова време беше по условие един поартистичен вариант на партийния работник, на инструктора и организатора вътре в
самата практика на партията. Най-скучният, най-бездарният сив и неинтересен
журналист беше „дарен” с малко повече, като че ли, свобода от партийния инструктор,
само защото се водеше, че принадлежи към т.н. журналистика. Но точно заради липсата
на индивидуални качества, бездарникът не използуваше тези уж малки екстри, но все пак
възможности, и с още по-голяма сила натикваше професията в коловозите на партийния,
монотонен и скучен словоред. Точно заради бездарието на цяла една армия
журналистващи, сивотата на вестниците, протоколността на радиото и телевизията
определяха

основната

и

безнадеждна

атмосфера

на

професията.

Те

я

депрофесионализираха. Точно заради тях почти идентични бяха партийните инструктори
и медийните им двойници. Затова те и бяха взаимно заменяеми. Твърде често се
преливаха и преминаваха от едната служба в другата и това не смущаваше никого. Не
правеше никому впечатление преливането и тук именно се объркаха

и оплетоха

разграниченията между медии и власт, които при тоталитаризма нямаше защо да бъдат
спазвани. (Сега тези разграничения са задължителни, но туткалът от миналото ги е споил
безмилостно. Преливането и преплитането с ПР е пък днешна заплаха!)
„Влизането” и „излизането” във властта и в медиите беше като влизане и излизане
В и ОТ стаите на един и същи дом. И той беше един и същи – домът на Партията –
Държава. Медиите бяха притурка към властта, част от нея, глашатаи на властта. Медиите
бяха власт, но не тази, която трябваше да са, не т.н. четвърта власт, както те биват там,
където журналистиката е самостоятелна професия. В рамките на първата и последната
власт, на единствената партийна власт, журналистиката можеше да има само няколко
строго определени роли – различни степени на херолди или на български оповестители,
на разкрасители та чак до отделни официално допуснати и подходящо използвани
шутове. Всички те бяха част от „двора” и бяха в „двора” на властта. Всяко поведение,
което

демонстрираше отстраненост се наказваше със същата строгост, с която се

наказваха работещите в самото партийно строителство. Първите ПР-и на властта, на
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Партията бяха именно журналистите.
Тези тежки деформации на професията при тоталитаризма удариха буквално в
сърцето самата същност, самото ядро на журналистиката. Тя беше лишена не само от
политическата си независимост, но и от своята самостоятелност. А те са различни неща.
Самостоятелността на професията – самата тя къде-къде по-стара от партията и въобще
от типа на тоталитарната партийност – осигурява поне искрици от достойнство. Дори в
периоди на пълна липса на политическа независимост, тяхното наличие осигурява
идентификация към определен обективно съществуващ професионализъм.
Отивам може би в крайност за някои по-възрастни уши на хора, препатили и
достойни, които са завършили кариерата си в журналистиката със самочувствието за
честно изминат път. И освен това живеят без угризенията, че са били само винтове и
бурмички в една унифицирана изяждаща и самоизяждаща се машина. Правя го нарочно
и не за да се харесам на другия тип хора, които пък мислят, че с миналото можем да се
разделим със скоростта на светлината. Правя го за да подчертая извода, обективния извод,
че журналистиката при тоталитаризма беше, както писа Вапцаров, „ранена в сърцето
пантера”.
Отвоюваният редут на професията, нейната световно постигната позиция да
борави с новините такива, каквито са и да служи по този начин на обществото беше
обърната с хастара навън. Професията беше доведена до състояние да бъде съпровод към
солото на една тоталитарна власт. Така й бе отнета интелектуалността, духовната й
същност. А тези характеристики могат да живеят единствено при наличието на
самостоятелност на професията, дори по време на политически терор. На тази
самостоятелност на журналистиката беше посегнато. И когато се извисяваше гласът на
талантливи и смели колеги, това беше изключително заради тяхната лична сила, смелост,
талант и характер, въпреки изгубената независимост и самостоятелност на професията.
Не заради остатъците от някакви професионални принципи.
Поради това ученето на занаята на журналиста беше най-вече сбор от умения и
сръчности в рамките на обучението как да се постигне в хор и поотделно функцията на
организатор, пропагандатор и агитатор все на същата тази единствена и единна партия.
Професията с една дума се изучаваше като прислужническа, като вторична и
съпътстваща. Журналистът беше обслужващ персонал. Вярно е, че цялата

страна

обслужваше една камарила по един или друг начин. Но журналистиката се стараеше да
изгради онзи манталитет, онова обществено мнение, което да осигури и циментира
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обслужването на обслужваните. Така се получи, че нашата професия усърдно
обслужвайки властта, учеше всички да я обслужват. Така тя вдигна прислужничеството
си на квадрат. Като втората по древност професия, тя плътно се беше приближила до
действително най-първата по древност. Това принудително отказване от достойнството
на самостоятелността, липсата на някакъв свой скелет от професионални принципи
почти обезсмисли журналистиката. Затова всякакъв род хора, включително и типични
негодници, некадърници, шмекери и престъпници, снабдени с партийни пагони се
наричаха журналисти и размахваха картата на СБЖ. Тази морална деградация беше
доведена до край и с възможното отрицателно съвършенство.
Етиката, съвестта на професията бяха проядени така, както хубав вълнен плат бива
нарешетен от безбройните ескадрили молци. След рухването на тоталитаризма почти не
бяха останали здрави места тъкан, за да се закачи едно възстановяване, да започне
реставрация, да настъпи възраждане.
Добре че бяха и добре че са талантливите и дарените. Добре че бяха и че са
личностите. Те изнесоха връз личните си плещи тежката раница на една посечена
професия. Те бяха негласните учители в условията на липса на самостоятелна наука за
журналистиката. Неспазването на световни, а и на някакви свои собствени принципи се
компенсираше от емоционалното и интелектуално въодушевление и дух, които
талантливата публицистика и отделните добри образци на журналистическото
разследване осигуряваха през всичките тези години. За човек вътре и вън от професията
именно тази компенсация говореше, че може би съществуват някакви принципи, че може
би има незрим и неписан етичен и морален кодекс в журналистиката. Това се постигаше
единствено интуитивно, със сетивата на съвестта и то само при „сблъсъка” с високи
образци на журналистическото майсторство, а не се учеше и разпространяваше като
основи на самостоятелната професия журналистика. Тя не полагаше усилия да покаже
себе си още при отварянето на собствения си буквар, че определени правила и принципи
я правят специфична човешка дейност с обществено полезен характер. Това не ставаше
нито теоретично, нито в рамките на университетското журналистическо обучение.
Постигаше се единствено чрез талантливите прецеденти. Но и само онзи, който можеше
талантливо да чете, да усеща талантливите и социално честни текстове научаваше за
високата мисия на професията. Самата професия се правеше, че не знае това, не искаше
да го обсъжда, не желаеше да обърне общественото внимание върху самостоятелността
си, върху оригиналния си и много по-дълбок образ, извън верния слугинаж.
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Когато днес говорим за професионализъм в обучението на професията, в нейното
упражняване, когато става дума за алфата и омегата й, за сложните винаги отношения
между нея и властта и т.н. не можем да не си припомним близкото минало. При това не
заради някакъв глупав пореден политически ритуал, за да направим по едно темане на
властващи демократи, а за да си обясним защо в дългия ни преход, в който все още сме
оплетени като пилета в кълчища, журналистиката ни е едновременно и жертва, и герой.
Не можеш да се окажеш готов за нормално функциониране на журналистиката с
точно този багаж от миналото. Не можеш да посрещнеш свободата нормално след като
си познавал само правилата на несвободата. Новите деформации, на които днес сме
свидетели имат своето обяснение в онази действителност, която скицирахме по.горе.
Пътят на професията като самостоятелна и независима дейност продължава да не е
достатъчно изчистен. Към старите деформации се прибавиха нови. Можем да ги наречем
„средищни деформации”, получени насреди пътя при първата среща на поразения и
отиващ си тоталитаризъм със задаващата се незряла докрай демокрация. Сега сме точно
такива полутоталитарни, полудемократични същества, щъкащи кентаври из българската
журналистика, които я и оцветяват с твърде странни качества. Едни партийни
инструктори умряха, остаряха, скриха се, други се развиха по най-различен начин, а
някои

станаха

суперзаможни

учители

на обществото

по

демократизъм

със

самочувствието на светите седмочисленици взети заедно. А и вероятно заради тези найневероятни за нормалното съзнание пертурбации, журналистиката ни произвежда
непрекъснато странни съдържателно и жанрово нечисти продукти, в които сериозното и
жълтото ходят прегърнати и леко възмръснички. Прекалено сме смесени и омесени от
минало и настояще, за да се влеем във видимото вече нормално бъдеще с измити ръце и
чиста съвест. Днес можем да кажем, че сме в състояние да преподаваме журналистиката
както трябва, както е навсякъде по света с принципите й и етичната й здрава основа. Но
не можем да не отбележим, че все още практиката стресира току-що пуснатия от школото
студент. Защото тук и там, пък и почти навсякъде, журналистиката, запътена към своята
нормалност, не се е отървала от старите си миризми, рефлекси, маниери и стереотипи.
Журналистиката ни се обляга все още на самоуважението към себе си, тя не черпи
ресурс в собствените си възможности на професията, а рудиментарно търси заслон в
силата, която е отвън – било в политиката, било в икономически план, в зависимост от
конюнктурата.
Свободната днес журналистика , като че ли не е готова да консумира изцяло
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свободата си. Първа възвестила свободата на обществото, тя като че ли смътно и
несъзнателно се страхува от нея. Тя не се е самоосъзнала в достатъчна степен като
самостоятелна професия у нас и се чувства все още сирак, след като крахира
тоталитарния й чорбаджия, фактически родител и страховит настойник. Прекалено
дългото живеене в раковината на властта не може да не е създала нещо като втора природа
у доста журналисти. Тям все още по им се иска, пък и по им отива, да са оръженосци –
дали на властимащите, дали на опозиция употребяващите е без значение – по-близко
чувстват Санчо Панса, нежели Дон Кихот. Все гледат да са присламчени към властови и
административни заслони. (Наплашеният български дух, неуверен и мнителен към
всички и най-вече към себе си!) Все още нямат самочувствието да се изправят като
самостоятелни играчи на общественото поле, да влязат в ролята на обществени арбитри,
в името и заради обществения интерес. В този смисъл празникът на пълнолетието на
българската журналистика не може да се състои, фигуративно казано, на 18 години, а ще
трябва да се отложи до 21 годишната възраст, както е било в България преди войната.
Затова, струва ни се, имаме все още пубертетни прояви с всички характерни екстреми,
особено за онези младежи, които нямат добри семейства зад гърба си. А вече достатъчно
говорихме какво „семейство” излюпи тоталитарната ни журналистика. Журналистът,
които е взел страна, обикновено удобната за него, е по-близо до ПР специалиста,
отколкото до собствената си професия.
Разбира се, когато се теоретизира и обобщава винаги има риск да не се забележат
примери на достойна независимост, отстраненост и реално влизане в задължаващите
прерогативи на т.н. „четвърта власт”. Такива безспорно има и те се увеличават – те са
наследниците на дисидентската по своя генезис талантлива публицистика и
журналистика, която отстояваше лично физиономията на професията в тоталитарните
години. В случая обаче ни интересуват тенденции, характеристики, които носят старите
инерции. А става дума освен за казаното вече и за: готовността да очакваш почерпка,
улеснение, безплатно кафе, закуска, обяд, вечеря, сувенирче, безплатен вход, всякакъв
вид гратис, усмивка, ласка, подмазване и пр. Става дума за бакшишната философия и
келнерските навици, които съвсем не са загърбени. Впечатлението е, че този манталитет
се възпроизвежда и при най-младите поколения. Тук не говоря за корупцията като такава
- пълно отърваване от нея няма и няма да има навсякъде по света. Тук говорим за една
разглезеност от времето на прислужническите години, става дума за „нахранването на
журналистите” по Бай Ганьовски, Чудомировски, по Елин Пелиновски тертип и образец.
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Става дума за пипването на обществената трибуна и изстискването на всички лични
ползи от това. В суровите ни времена на криза и недоимък изкушението само вика всички
отрицателни традиции. Зер сме малка страна и в нея елитите се сбират в крайна сметка в
един, твърде много смесен елит, в който е голяма шарения, ала всички запотено се
стремят да се намърдат в него. Богатите са тук редом с властващите или чакащите власт,
тук са знатните по различни причини и начини – интелектуалци и артисти, спортисти и
социални фокусници, общественици и чат пат и по някой сериозен мислител. И тук се
тикат да се подредят водещите журналисти, да се отъркат в модерните тъкани на
останалите, да не пропуснат общата фотография. Смъди ги под лъжичката суетата, а
нехаят, че губят утрешната си възможност да се извисят независимо и могъщо над
злотворното, което винаги се въди в такава среда, че да могат да го изобличат спокойно
и с нужната сила в полза на обществото. Журналистът е длъжен по условие да избере
между присъствието си в конюнктурния и примамлив каймак на светското гъмжило и
независимата кула на журналистическото призвание. Като казвам това, разбира се, нямам
предвид онези колеги, които се занимават с мода, дизайн от всякакъв род или със светския
живот. Тяхната среда е точно тази сметана на точно този сладкиш. Имам на ум онова ядро
от професията, което я определя сериозно и убедително като „четвърта власт”. За това
ядро продаването за „паница леща” е по-малък проблем, отколкото у нас той съществува
в политиката и администрацията, но на тези страници обекта ни е журналистиката. И
естествено знаем, че петната от този род в цял свят не могат да се изчистят докрай, но
пък ни се ще, когато се кове желязото на демокрацията у нас журналистиката ни да не се
окаже прекалено лекедисана.
В този смисъл журналистиката е жертва на прехода и боледува от шарката на
миналото. В днешни условия какво става?
Самата свобода на словото проговори и нахлу в спарения ни въздух като ново
обществено явление с механизма на медиите, чрез, през и благодарение на
журналистическата професия. Тази кислородна струя бе първото усещане за промяна и
свобода. Преди и една единична реформа да бе замислена и проведена, феноменът
„свободна преса” се състоя. Демокрацията бе отключена и пусната от кафеза и от
журналистите. Свободата беше съобщена, оповестена и консумирана на първо четене от
и благодарение на тази професия. Заедно с това, че е обременена с много от дефектите на
старата си кожа, че бе и все още е сериозно деформирана, тя бе именно щастливата
професия, която веднага стана на „ти” със свободата и възможността за свободна
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трибуна. Там, на нейното поле, на нейното игрище обществото разбра за каква радикална
промяна става дума. Там се разигра първото скъсване на синджира на принудата и
ограничението, на страха. Още докато в самата действителност недоверчивото дебнене
не вещаеше бързи промени – както и стана – кръстосването на шпагите в медийното
пространство доказваше предимството на новото, нормалната атмосфера на нормалното
дишане. Журналистиката беше най-близо до промяната, акушираше й, създаваше я,
формулираше я, променяше се и самата тя, променяше живота на хората и самите тях.
Ето по нашему най-важните характеристики на героичната й роля в промяната. И тъкмо
водещата й функция, огромната й обществена отговорност предизвикват силните ни
претенции към нея. В това е патосът на настоящото съчинение. Журналистиката
безспорно създава обществения климат, предизвиква и провежда дебата, които
превръщат обществото в обществена сила – общественото мнение, общественото
настроение, обществената енергия в неподозирана по възможности материализация.
Едно нейно изоставане никак не се връзва с водещата й по условие роля в гражданското
общество. Като имаме предвид действителната й функция на герой, на „локомотив” на
промяната никак не бихме искали да я притиска обречеността на жертва на самата себе
си, поради неизживени стари обслужващи рефлекси. Пъпната връв на слугинския
манталитет трябва да се пререже.
Разбира се, осъзнаваме, че една самостоятелна, достойна журналистика може да
се реализира в живота само, когато е икономически силна и финансово независима.
Бедният роднина не може да бъде обективен съдник на богатия братовчед по напълно
понятни причини. Всичко това прави уравнението в днешните ни условия много сложно
и задачата на журналистиката едва ли не нерешима.
Но рано или късно – а по-добре рано! – правилните места на играчите в
нормалното гражданско общество постепенно трябва да се заемат. При това чисто и с
достойнство. Иначе гражданското общество просто няма да се състои. То може да остане
на своята бананово републиканска фаза в различни мафиотно-корупционни варианти.
А трябва да напомним и друго. Поемането на попрището на журналиста не може
да не носи и някои от характеристиките на обричането. Тя не е професия за всеки и наймалкото за тези, които желаят живота им да премине тихо и кротко с необходимия
комфорт и уют. Това не е професия на едносложното решение. Противоречива, сложна,
предопределяща те на конфликтност, сблъсъци и неудобства в името на принципи и
отстояване на истини, тя е тежък жребий и професионален път, който не може да бъде
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обещан като гладък, заможен и лек. Като професия, изцяло свързана с общественото
служене, тя изисква чувство за мисия. Истинското в тази професия е свързано с
определен залог, свързано е с определени жертви.
Това всичкото сме длъжни да казваме още с букварните истини за професията, за
са не заблуждаваме младите, че журналистиката е само поредна модна специалност.
Веднага трябва да се казва, че тя не е нещо бутафорно, жълто, несериозно, съпътстващо,
че може да се прави на парче, покрай другото… Че е нещо не толкова отговорно към
обществото, а и към себе си. Бихме искали тук да подчертаем, че дори да има такива
примери, не на такава журналистика посветихме настоящите редове. Такива примери
могат да бъдат причислени единствено към жертвите на самите себе си, но не могат да
претендират за достойното и героично лица на професионалната журналистика. А точно
тя в демокрацията е ежедневното, ежечасното, ежеминутното, паралелното и директно
обществознание, от което отделния човек и общество имат жизнена нужда. А качеството
на журналистиката е част от околната ни среда, от общественото ни здраве.
Днес е нужно

да се осигури нормалната връзка между времената.

Последователността на историята, културната приемственост не могат да понесат
пропадането в ямите на етичен вакуум. Неестествено и почти патологично е
оправдаването на етичните липси било с утвърждаването на демократични норми на
живот и журналистика или с „избухването“ на свободата на словото. Точно обратното –
демократичността и свободното изразяване на мнения, отстояването на собствени
позиции предполагат и като фон и по същество, наличието на дълбоко вкоренени етични
принципи и морални устои.
Шоковото настъпване на края на тоталитаризма, внезапния му край предизвика
безброй полезни и обнадеждаващи за бъдещето на страната и народа ни последствия. И
това, слава богу, диктува в едри черти живота ни.
Но именно заради шока от една страна и липсата на готовност на всякакво
равнище от друга след четиридесет и пет години еднопартийна тотална диктатура покрай
хубавото се народиха и трудно изчислим брой деформации в обществения живот. В това
число и в практиката и ежедневието на медиите.
Ще изредя само някои, но достатъчно фрапантни деформации.
Става дума за мимикриращи явления, които се легитимират с настъпването на
демокрацията. А всъщност са дълбоко враждебни на нея; които се кипрят с дантелите на
свободата на словото, а по същество представляват заграбване на публични трибуни и
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тяхното монополизиране. Често всичко това се извинява с т.нар. „първоначално
натрупване на капитала” , което пък можем да обозначим като “тотално срутване на
морала”.
Обсебването и приватизирането на определени трибуни, превръщането на
отделни журналисти в богати собственици изведе медиите им с техните лични мнения,
предпочитания и интереси в твърдини, които единствено влияят и манипулират в
собствена угода без да поемат и разпространяват други, камо ли широки, кръгове от
мнения и позиции. В крайна сметка техните средства да масова комуникация не са среда
и място за диспути, за сблъсък на мнения.
Ако понякога се превръщат в подобни арени, то е изчислено и направено само
дотолкова,

доколкото обслужва търсения ефект на техните краткосрочни или

дългосрочни интереси и цели. Какво е това, ако не ПР за определени среди, каузи, изгода.
Реклама за едни и неглижиране на други, на противоположните.
Силното политическо и икономическо поляризиране и съперничеството им
накърнява изначало адекватната проява на свободата на словото. Защото какво се
получава? В едната посока, за една теза или позиция се натрупват достатъчно аргументи
и доводи. А противоположното, противното мнение остава без шанс да стигне въобще
до същия ринг.
Това мнение или теза най-често намира място за изява в други медии, на други
собственици при коренно различен кръг от читатели, слушатели, зрители. Така те просто
се разминават във времето и пространството, въобще не се срещат. Комуникацията
помежду им изобщо не протича, диалог не се осъществява.
Паралелно се въртят в различни орбити без да се пресичат и настигат интересни
сами по себе си идеи и обществено – полезни тези. Тъй като и интелектуалните кръгове
са обособени и едни от други изолирани било по политически причини или поради
финансовата немощ на отделните прослойки взаимно не общуват или не могат дори да
следят изявите си.
Парадоксите на плурализма по български обезсмисли смисъла на разговора в
медиите. Вместо него срещаме успоредни монолози на самодостатъчни светове, които
по този начин въобще не отглеждат и имунни системи за своята си защита. Така се
натрупват не само интелектуални липси, но и етични. Във въздуха самотно висят
твърдения, клевети, доноси, извращения… Точно тази странна деформация на културата
на комуникацията е твърде характерна за днешния ни ден. Тя обаче, заедно с липсата на
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достатъчно ефективна и доказано справедлива съдебна практика в защита на човешките
права прави картината твърде обезпокоителна в етично отношение. Липсата на
справедливост нарушава преди всичко етичния баланс в едно общество.
Да вземем на второ място разделянето на журналистите на червени, сини, жълти,
зелени и т.н. Това разделяне стана доброволно, от самите журналисти, строени в разни
отбори, или пък те бяха нарочени и посочени от някои отвън да се държат като такива
или онакива. В един момент по време на нашия преход стана като че ли невъзможно да
останеш по средата, да не вземеш страна, макар това най - да отива на журналистиката.
Наблюдавахме и наблюдаваме съзнателно напускане на органичните привилегии на
журналистическата професия и нейните благословени възможности за обхващане на
целия хоризонт на общественото без необходимостта да се ангажираш само с едни или
други негови сегменти. И в замяна на това – самоограничаване или допускане на
ограничаване отвън в определен партиен или от друг характер тесен чорап;
самопревръщане на професията в слугиня на определени интереси и личности в
необективен, пристрастен враг на останалите в политическия или икономически кадрил.
Може би дори не осъзнаваме колко това е опасно за професията и как изкривява
характеристиката й.
Журналистите се проявяват на обществената сцена преди всичко като
рекрутирани, но не достатъчно аналитични; недостатъчно умни, недостатъчно
талантливи, ала достатъчно верни и нахъсани. Практически този тип журналисти са
сменили само обекта на угодничеството си – преди 10.ХІ.1989 г. слугинаж на ЦК на БКП
и ДС, днес на едни или други, но отново само прислужничество.
Това не е характерно за демокрацията, то не е извикано от нея, то е деформация.
Но това не е и истината за професията на журналиста. Тази професия е привлекателна и
високо престижна, защото е професия на свободния човек и е една от неговите найпълноценни прояви. Но, разбира се, само и единствено, когато се упражнява от личности,
които могат да издържат бремето на свободата, да го отстояват. Без оглед на изкушенията,
чиито сирени омайват очите и ушите на всяка крачка. Тези журналисти, които упражняват
истинската професия, които са свободни и демократични хора по условие не служат
никому освен на истината. Във всички времена те са малцинство и във всички времена
имат неприятности…
Но ако се върнем отново към големите числа в ежедневието на медиите не може
да не направим извода, че когато едно слугуване се заменя или просто мутира в
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коленопреклонно обслужване не се извършва сериозна крачка към демократизиране на
професията, а и на обществото. Единствено, което отеква като болезнен резултат е
накърнената етична сфера.
Как ще искаме отърваване от сенките на тайните служби, от привиденията на
генералите и прочие, щом медиите, които съзнателно или подсъзнателно изграждат или
моделират съзнанието и мнението на обществото се манипулират от преднамерени и
верни слуги?
Как ще искаме етичните принципи и стандарти да започнат да господстват, щом
интимните мотиви и задкулисни задачи на много от медиите са да постигнат единствено
тържеството на едни за сметка на поражението на други? При това в краткосрочен план
и твърде често за еснафски и дълбоко провинциални и мизерни цели…
Какво, прочее, искаме да стане с чистите помисли, щом ще се налага така или
иначе да минат през мръсни ръце?
Това преимуществено чернило по журналистическите ръце, фигуративно казано,
пък и по много други ръце и души в днешното ни общество в периода на прехода се
опитвам да анализирам в четвърти по ред етюд и се стремя да го правя от различни гледни
точки. Стигам неизбежно до извода, че неетичното, а то значи и дълбоко
непрофесионалното разбиране, отношение, а сетне и упражняване на журналистиката
все още е свързано чрез някаква недокрай прерязана пъпна връв с миналото.
Оттук и дълбокото ми убеждение за необходимостта днешните и утрешните
поколения в професията – младите, чистите, непокварените – да се обучават още в самото
начало на етичните норми, принципи и изисквания. На принципите и изискванията на
действителната демокрация, а не на нейните мутанти.
Просто защото с всяка своя проява, чрез всяка дума, журналистиката произвежда
и (или) разрешава етична проблематика. Етиката е естествената среда, в която се
проявява, живее и се развива тази професия. И когато дори малко нещо се наруши в тази
среда, журналистиката лесно хлътва във водите на тоталната антиетика. Твърде
деликатна и тънка е границата, по която се движи моралът.
Освен наука и принципи, етиката е и обществен и човешки усет тя е социален
талант, проява на висока индивидуална чувствителност и хуманизъм.
„Моралът не е от вчера” се нарича рубрика на в-к „Труд” и това е вярно само по
себе си. Той е или не е морал. Той няма вчерашен, онзиденшен или днешен вариант.
Затова политическият лозунг на една нашенска формация за „нов морал” е нонсенс. Но
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от друга страна е симптоматична безсмислица, защото е завоалирано признание, че
живеем в неморално настояще, което копнее за противоположността си. А тя е морал,
етика. Правила и спазването им. Към тях има кога по-смътен, кога по-изразен копнеж.
Та, пред журналистиката стои перспективата да „издрапа” постепенно и
настойчиво до нормалните си етични състояния, да изправи действителната си осанка.
Една от причините да се тътрим все още с багажа на миналите си дефекти идва и
от обстоятелството, че след 10.ХІ. много неща нямаше чак такава нужда да се променят,
докато други вместо коренно да се променят само мимикрираха. Излишно и прибързано
изхвърлихме заедно с мръсната вода от коритото и голямо количество „невинни
младенци”. Пример за това е споменатото вече съзнание за журналистиката не като
свободна и сериозна интелектуална професия, а като лакейско, вторично и помощно
занимание. Не само се наследи деформираното съзнание, но ние зачертахме с лека ръка
много неща, които колективизма и дисциплината, типични за тоталитаризма, подържаха
и развиваха в нормални и нужни за което и да е общество граници. Криворазбраната
демокрация, която преминава през анархистични интерпретации, разруши редица от тях
без всякаква логика, без ясни причини. Просто покрай сухото… от революционен бяс и
ентусиазъм. Много неща от този характер се случиха и с най-саморазбиращи се етични
закони, принципи и норми. Имаше и има ценности – професионални и морални без
връзка с каквато и да е идеология.
Силно впечатление ми направи стройната и ясно написана статия на очевидно
млад колега (р.1979 г.), завършил във Франция ПР на бакалавърско и магистърско
равнище и днес специалист в АМД точно по ПР. Става дума за Стоян Димитров и
материала му „Разочарованието от медиите”, публикуван във в-к „Поглед”, бр. 24 (1832)
от 11 юни 2007 г. Цитирам пасаж:
„... В набралите инерции, т.нар. лайфстайл списания можем да открием портрет
на личност, компрометирала се в международен корупционен скандал, издигната в модел
за подражание. На снимките към статията виждаме черно под ноктите, а текстът описва
колко е изтънчен господинът. Време е медийното покритие по произволен или
икономически признак за отстъпи място на моралните принципи и вглеждането в реални
умения и постижения.
Понастоящем правото на гражданите да бъдат информирани е нарушено –
посланието е често пъти съобразено с отразяваната личност, а публиката е на втори план.
За всяка медия аудиторията е клиентела. С продукцията трябва да се обслужват
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нуждите на клиента, а не на предприятието. (Много добре е разграничена основната
разлика между журналистика и ПР!!! – бел. Ал.Ангелов).
Много често мнението на автора прозира под формата на посланието. Как ли?
Чрез умело заобикаляне на задължението на журналиста да представи безпристрастно
гледните точки по проблема, като „дозира” информацията. А това демократичният разум
нарича манипулация. В България основна празнина в четвъртата власт е липсата на
независим орган, който точно да контролира етиката на медийните послания.
Особено при положение, че липсва критичен поглед от страна на публиката.
Гражданите, увлечени във всекидневието си, често пъти са „отявлени фенове” само на
една медия. И се оказват редовно манипулирани от пристрастията на издатели и главни
редактори.”
Великолепен

анализ!

Колкото

повече

бягат

от

високите

образци

на

журналистиката, от етиката й, толкова повече правят ПР на една или друга кауза, към
която по различни причини са пристрастни! Това у нас е всекидневие, позорна за
журналистиката практика!
Точно поради това залитането към ПР или откровена реклама, безсрамното
лобиране за едно или друго по най прозрачен начин убива високото в журналистиката.
А тя е професията не на купените, не на случайните чиновници в нея, не на
пощенските гълъби и плиткоумните репортерки с къси полички, а на личностите –
демиурзи на епохите.
С един по-подробен апотеоз на тях именно бих завършил тези бележки. Нека
веднага и още тук да кажа, че и добрия ПР също е рожба на дарените индивидуалности,
а не на пешките в сивите мравешки редици на тази примамлива съвременна професия.
Хубаво е преди да ги месим, да знаем високите критерии и на двете, а и високото
било, което ги разграничава.
Та – за ниското и високото в журналистиката.
Във всяка професия има солисти и оркестранти. Писател е Вазов, но писатели са
и всички, така или иначе членове на рояк вече писателски съюзи. Същото е с художници,
артисти и прочие.
Едно е да си Борис Христов, друго е да си останал хорист в „Гусла”, какъвто и той
е бил в началото. И единият, и другият са певци. Но разликата е от земята до небето. И
единият, и другият е личност, но пита се кой е личността на певеца? Личността на певеца
като проблем!
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Та и в нашият случай.
Журналисти са Симеон Радев, Крапчев, Кожухаров, Дамянов, Райко Алексиев,
Увалиев и още разбира се десет-двадесет-тридесет-четиридесет покойни пък и нине
здравстващи, но така се именуват – като журналисти – и няколко хиляди, които списват
под името си или инкогнито безчетен брой антрефилета, бележки, репортажи и пр.
жанрове или други жанроподобия, които пълнят вечно жадната паст на медиите. Тях как
да определим личностно?
Ще е по-скоро тъжна картинката, отколкото отрадна. Твърде често това са
елементарни хора, без достатъчна или с липсваща обща култура. Ментърджии, които са
напипали на работата лекото и на хляба мекото и са намерили в журналистиката – една
достойна сама по себе си професия, своята реализация на клюкари, интриганти,
доносници .
И, забележете, тяхното размножаване, развъждане настъпва с небивала сила след
всеки дори и най-малък полъх на размразяване, демократизация и либерализация в
общественото пространство. Падането на цензурни и всякакъв вид други окови е
благодатен климат не само за разцъфтяването на нормалните свободи за нормалните
хора,

но

и

хранителна

среда

за

избуяване

на

гнилостните

процеси

на

лъжежурналистиката, на жълтата й двойница, която и най-опитния читател често не може
да отличи . Знаем, че се тровят гъбари и се давят плувци. Така става и с най – опитните
читатели, когато попаднат на лъжежурналисти.
Ако говорим за този журналист, за неговата личност, то тогава говорим за
отвратително обществено явление. Говорим за онези Вазови герои в комедията
„Вестникар ли?”.
И ми се струва крайно странно, ако не и ненормално, че сериозната журналистика
мисли себе си в отбор, в съобщност с отпадъците в професията, с ментърджиите и
далавераджиите, присламчили се към едни или други медии или квазимедии.
Всяка критична дума срещу журналистиката се посреща през последните години
на нож без да осмисля конкретния случай, който е предизвикал критиката и се отговаря
от името на професията, групово и залпово – демек бият свободата на словото; слагат
намордник на съвестта на нацията и пр. бомбастични възгласи и определения.
Професията не рачи да се разграничи на професионалисти и примъкнали се графомани.
Имал съм не един случай, когато съм бил обиждан и освиркван, че критикувам явни
журналистически лъжи, клевети и недостойни прояви на вътрешни семинари и
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конференции, посветени на състоянието на професията. Предпочитат мнозина колеги да
причислят към предателството и ментежурналистиката моята критика, нежели
очевидните факти, които позорят професията и й създават лош имидж. Спирал ме е за
превишена скорост катаджия и когато му подавам калъфчето с документите, където
покрай шофьорската ми книжка и талона на колата се мъдри и журналистическата ми
карта, той казва: „Ама Вие журналист ли сте? Изчезвайте веднага оттук!“ с такава
погнуса и ненавист, че почервенях от срам. От доброто на професията ли е тази реакция?
Убеден съм, че е погнусен от боклука на професията, от рекета и долнопробното
поведение на позорящи занаята “колеги“.
А в същото време журналистиката на сериозно професионално равнище не е
обединена; прекалено много явни или под масата съперничества текат; ритане по
кокалчетата; мизерни и нечестни удари и т.н. Казвам това с опита на 12-годишно служене
на каузата на журналистическото обединение в СБЖ – четири години главен секретар и
осем – председател. Очевидно е, че 160 години не стигат за да се стигне до синдикално
съзнание за обединение. Нашите обединения са безпринципни, а разграниченията ни
лични и егоистични.
И в първия, и във втория случай имаме работа с неискрени, нечестни отношения
и без да генерализирам, те намират достатъчно място за да бъдат коментирани и
обсъждани. И отново знам, че ще скочат мнозина. Как така, кой е този Александър
Ангелов, че да говори срещу журналистиката!
Това, разбира се, не е така. Когато Иля Ильф пише, че: „Композиторите само това
правеха, че пишеха доноси един срещу друг на нотна хартия”, това не значи, че не е
обичал музиката и не се е прекланял пред гениите Моцарт, Бах, Бетовен, Чайковски,
Мусоргски и т.н.
Истината е, че примитивизма заема много място в журналистиката ни. Защото е
катадневна професия. Защото е хем интелектуална дейност, хем свързана с мимолетното,
с интригата на деня, с пулса на отлитащото време, с акцентите, които се менят като
времето, със сянката, която се мести с

движението на небесните тела. Това е

единственото творчество, което робува на времето. Симеон Радев пише: „Журнализмът
е обаче тиранически занаят. Само с него работникът не знае, какво ще прави утре.
Журналистът е като каторжник на историята.” В-к „Вечерна поща“, 16.11.1902 г.
И ако си само пощенски гълъб, прехвърлящ информацията от точка А до точка Б,
без да твориш, без да мислиш в проекция, в контекст – ти си онзи журналист от големия
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оркестър, чиято личност твърде често не носи най-привлекателните личностни качества,
ако въобще носи някакви.
Самата професия поема, всмуква и забърсва със себе си дребни фигури, нещастен
персонал, който е годен да свърши нещо на едноклетъчно равнище. Но понеже се е
допрял до т.н. „журналистика”, до модните „медии”, този тип люде много бързо
развъждат комплекси, фалшиво самочувствие и почват да се разпасват подобно героите
на Вазов и Алеко, що правят вестници.
Превъплъщенията на подобни понякога мутират и на по-високо равнище, излъгват
мнозина и покрай или спроти обстоятелствата се оказват на върха на сладоледа. Както
се случва и в политиката и при журналистиката има случаи да се явят на сцената
бездарни, сухи и като вековечни хербарии кандидати за славата, ограничени, алчни и
себични, най-отпред или пък на достатъчно опасни места из апарата или медиите,
откъдето да вредителстват от успешно, по-успешно.
Техните

личности

са

чудовищни

отрицатели

на

добродетелите

на

журналистиката.
Защото за личностна журналистика може да говорим едва и само тогава, когато
имаме изградени и възпитани граждани, които са с двата крака в съвременността на
страната и народа си, но информират, коментират и интерпретират действителността с
познания за историята на въпросите, на „ти” са с прогностиката, анализират с
отговорност и пр. и др. необходими качества, гарнирани, разбира се, с дар слово, с умение
за писане, с вътрешно чувство за акценти и т.н. Майсторите и гросмайсторите в
професията, за съжаление или не, се именуват подобно на пигмеите и жълтогащниците
в същия занаят – журналисти.
Да не говорим, че има и още едно разграничение. Журналист е блестящият
мислител и писач. Солистът. Но журналист с голямо „Ж” в професията е и онзи, който
„прави”, „композира”, „режисира”, „строи”, „хармонизира” вестника, списанието, радио
или телевизионните програми. Това, твърде често, са различни способности.
Бледи или редови писачи са понякога отлични организатори, пълководци и
стратези на медиите, блестящи главни редактори, директори, режисьори, архитекти,
продуценти и т.н. Диригенти на журналистиката.
Ярки и експлозивни пера, герои на времето и епохата са понякога самотни писачи
и хронисти на времето, негови демиурзи и законодатели, които само произвеждат своите
знаменити редове и мисли, много от които остават в историята.
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Твърде рядко тези две дарби – също наричани по един и съща начин като
журналистика – са се събирали у едно лице.
Аз помня в живота си един такъв – Стефан Продев, който еднакво димеше с лулата
си и над едната и над другата си неповторима способност и ежедневно ги осъществяваше,
успоредно, заедно.
Коя личност да мерим в случая в журналистиката? Само на автора или само на
организатора? За “майката история на журналистиката” кой ще се окаже по-важен? Поценен?
Каква пъстрота, какво богатство представлява тази професия?! От колко аспекта
само може да се разглежда и описва. Колко благодарна може да е и колко ниска и мизерна
в същото време. Личността на човека, който прекрачва за да влезе в нея е определящ.
Затова на журналистическата етика аз не гледам като на сух сборник от правила, които
както казва шопа за закона са „врата у полето” и само баламата минава през тях.
На журналистическата етика гледам като на светая светих на професионализма. С
нея трябва да се влиза в професията. Така както с ляв крак се започва маршировка, а
никога с десен. С готова етическа подготовка, с морал се прекрачва в журналистиката.
Т.е. тя е достойна професия само, когато достойни вече хора – с първи седем години или
със заложени генно “седем години” – се захващат с нея.
Затова съм и радетел журналистическата етика да се разбира органично, а не да
се учи формално и папагалски. Престъпният ум има престъпна етика; рушветчията –
рушветчийска и т.н., но журналистът трябва да знае, да усеща с фибрите си що е то –
журналистическа етика. Без нея я няма професията, няма я сладостта й, няма да ги има и
постиженията й. Тя е добродетелта на занаята. Затова е и неин темел.
Ето... заради високото в професията не приемам омешването на журналистика и
ПР.
При смесването се разваля истинската журналистика, прави се ПР на нещо, на
някой и някои ... но и този ПР не се извършва с майсторството, на което е способен,
когато се прилага в чистия и професионален вид. Истинският ПР специалист е творец, а
не глашатай и автоматизиран изпълнител. Така че смесването на професиите е еднакво
печално за всяка поотделно.
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Медийна и ПР-комуникация в България
проф. Толя Стоицова, д.н.
НБУ
Дали медиите и ПР са равнопоставени или противопоставени е въпрос, на който,
за да се отговори е необходимо да се изяснят предварително, съвсем накратко, няколко
момента: Първо, каква е същността на медийната и ПР комуникацията. Второ, и може би
още по-същественото – как се осъществява комуникацията помежду им. И трето, от каква
гледна точка да преценим дали са равнопоставени или противопоставени.
Като че ли, относително най-лесна е преценката за това какво представлява
медийната комуникация. Това е така, защото медиите у нас съществуват и функционират
преди появата и осъществяването на каквито и да било ПР-кампании. За разлика от
журналистиката в нейните класически видове – вестникарска, радио и телевизионна
журналистика, като образователна и професионална практика, професията на
специалиста по връзки с обществеността все още се бори за утвърждаване. И което не е
особено благоприятно – преди да се е стабилизирала, ПР-професията вече започва да
трупа негативи в България. Показателен е например, един анекдот, битуващ в нашето
общество, свързан с различните политически избори: „Преди политиците се проваляха
сами, а сега – с помощта на ПР-ите си”.
И, за да завърша щриха по отношение на медийната комуникация, искам да
подчертая три съществени неща:
1. Медиите не влияят директно върху аудиторията. Тяхното влияние е
опосредствано от още едно звено, стоящо между съответната медиа и публиката. Това са
хората, наречени водачи на мнения. Веднага възниква въпросът, а за недоверчивия
българин, има ли такива?
2. Силата на медиите или доверието към тях е най-голямо в кризисни ситуации,
когато няма алтернативни източници, за да се валидизира медийната информация. Иначе,
в 21 век – векът на комуникациите, доверието към масмедиите плавно намалява –
тенденция, регистрирана в цял свят.
3. Най-голямата автоилюзия е, че медиите имат огромно влияние ... ама върху
другите хора, а не върху нас самите. Това е т.нар. „ефект на третия човек” (Стоицова,
2004). Няма да се спирам на това какво пък се разбира под влияние, защото
недоразуменията не само, че няма да се изяснят, а напротив – ще се задълбочат.
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От друга страна, дешифрирането на самото наименование на професията „връзки
с обществеността”, не означава нещо друго, освен комуникация. Или, установяването на
социални контакти с различни публики е най-съществената част от ПР-а. А как се
установяват подобни социални контакти? На първо място чрез медиите, макар, разбира
се, и не единствено. Изводът, който логически следва е, че ПР-ът не може да се
осъществява извън сътрудничеството – нека да го нарека така, с медиите. Кога и как
специалистите по връзки с обществеността са изпълнили пълноценно своята мисия, не е
лесно да се прецени. Със сигурност обаче може да се твърди, че ПР-ът на една
организация е слаб, когато информация за тази организация се появява в медиите само,
когато й се случват неприятности. Или, по отношение на различието между медиите и
ПР-а като два комуникационни канала става ясно, че: Ако медиите могат и си позволяват,
а и това им е работата, да отразяват различни, често и алтернативни гледни точки по
определен социален проблем, то връзките с обществеността съдействат за установяване
на позитивен имидж на своята компания и във всичките си действия са лоялни към
собствената си организация. И още, чрез медиите ПР-специалистите могат да достигат
до широк кръг от публики, което е невъзможно чрез използване на друг ПРинструментариум (като хепанинг, или организиране на друго специално събитие).
Естествено, различията в самата същност на медийната и ПР-комуникацията
могат да функционират на принципа на взаимната допълнителност, което би било найадекватният вариант. За съжаление, различията могат да водят до противопоставяне и
което е по-важно, до дезинформация и накърняване интересите на „невидимата
аудитория”, както биха казали журналистите или объркване и смут в различните външни
публики, както биха се изразили ПР-специалистите.
Кой е по-популярният у нас вариант на взаимодействие между тези два
комуникационни канала, практики или както и по друг начин да ги наименоваме? Дори
само един повърхностен поглед върху блоговете на журналисти и специалисти по връзки
с обществеността дава категоричен отговор: противопоставени! (http://sibila83.blog.bg на
Сибила Кусева; http://www.apeironcommunication.com/blog на Нели Бенова, изпълнителен
директор на Апейрон комюникейшън, консултантска компания в сферата на
комуникации). И то, сами се противопоставят, което означава, че връзката между тях е
проблематична. Примери много: от падането на стена до блок в София, в началото на
вълната от дъждове през април до най-пресния, насилието на полицаи върху
протестиращи на митинг хора.
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Какви са причините? Най-общо, защото комуникацията между медиите и ПР-а не
е добра, или е нарушена, или просто никога не е била установена на едно добро равнище.
По-конкретно, съществуват някои основни правила, които биха благоприятствали
комуникацията между медии и ПР. Формулирани като правила, тези възможности звучат
позитивно, за разлика от изтъкването на причини за лошата комуникация между тях,
които биха звучали негативно. От всички правила, на които попаднах, ще спомена само
няколко, които ми се струват основни:
Взаимно разбиране и като следствие от него, стремеж за установяване на
доверителни отношения между журналисти и ПР-и. Само така би било възможно
осъществяване на сътрудничество между тях.
Равнопоставено отношение към медиите – новините са за всички; фаворизирането
на отделни медии и журналисти не е в интерес на никоя от публиките.
Необходимо е добросъвестно работене с фактите, без спекулации – фактите трябва
да бъдат проверени предварително, както е стандартът, поне от два независими
източника.
Недопустимо е също така, оказването на натиск върху медиите (оттегляне на
реклами, например) или персонални заплахи срещу журналисти.
Време е ПР-специалистите да осъзнаят, че не те ръководят медиите, нито пък
формират политиката им, ако медиите наистина са свободни. Дадена тема и като
възникване, и като продължителност (скандал, например), ще бъде медийно дебатирана
дотогава, докато се изчерпи. Никой не може да нареди на медиите да спрат да я
коментират.
На ПР-специалистите принадлежат поне две сериозни отговорности: първата
засяга въпроса колко често и в какъв обем да се подава информация за съответната
организация. Втората отговорност включва разбирането за това, че неофициален ПР не
съществува – ако нещо не бива да става публично достояние, то просто не бива да се
подава съответната информация на медиите.
На провелата се преди точно преди една година среща на Българска Медийна
Коалиция (БМК) в Банско е представено изследване на Българския хелзинкски комитет
относно отношенията ПР и медии. Заключенията от тази среща поставят повече открити
въпроси, отколкото обобщения или констатации.
Един съществен момент, който се отбелязва е, че „Всички български медии
работят с елементи на ПР-агенции, особено в периоди на избори”. Дарик радио цитира
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този извод, представен на годишната среща на Българската медийна коалиция като част
от заключенията от изследване на Българския хелзинкски комитет. В същото изследване
се твърди, че медиите често правят непреднамерен, спонтанен ПР по отношение на
партии и политически лица, а по думите на Георги Лозанов, засега ПР е все още дума с
негативен знак, а дейността ПР била спорна. ПР-специалистите вярват, че това е найсъвременният механизъм за движение на информацията. Журналистите пък контрират,
че ПР-ите са просто хитреци, които търгуват с информация и влияние, често насочени
срещу обществения интерес. Например, между 200 лв. и 3 000 лв. се движи тарифата за
подкуп на журналисти от ПР-агенции, посочват анкетираните.
Само тези данни са достатъчни, за да се направи изводът: Основният проблем е,
че в момента в България не са установени доверителни отношения между журналисти
(медии) и специалисти по връзки с общността (ПР агенции). И това за мен е странно дори
само поради факта, че първите пиари, преди да има специалност в университетите
„Връзки с обществеността”, бяха журналисти. Тогава би следвало журналистите да са
тези професионалисти, които най-добре разбират както необходимостта, така и
функциите на ПР-а.
Като предлагам критично отношение към ПР у нас, справедливо е и да обърна
внимание към несполучливите моменти в българската журналистика. В. „Дневник” от
31.01.2006 г. публикува заключенията от доклад с годишна класация на "Индекс за
устойчивост на медиите" (MSI), която се прави по света от 2000 г. насам по инициатива
на Американската агенция за международно развитие (USAID). В частта за България от
доклада се твърди, че масовата автоцензура у нас се дължи отчасти на това, че някои
медии или са притежание на бизнес групировки, или собствениците им са обвързани с
политически и бизнес интереси. В резултат на това, редакционната политика и
продажбите се планират така, че да защитават тези интереси. Но безспорно, най-тежкият
за гилдията обобщен извод е, че „професионализмът на журналистите в България запада,
в медиите се толерират сензационните и жълтите новини, а обществото не оценява колко
важна е свободата на словото. Страната отчита спад в следването на професионалните
стандарти.” и т.н. Като отчетлив напредък се смята приемането на етичен кодекс в
журналистиката, коментиран като инвестиране в доброволно вътрешно регулиране на
занаята. Действието му обаче е “в пелени”, тъй като тепърва се формират структури, а
прилагането е проблематично.
В заключение, няма място нито за вайкане, нито за песимизъм. България днес –
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като член на ЕС, има отличната възможност да се поучи от добрите практики в Европа,
както в областта на ПР, така и в областта на журналистиката. И да ги свърже с добрите
практики у нас, защото такива има! Корупцията не е и не може да бъде оправдание; тя
съществува във всички професионални области. Но заради нея, не сме затворили
учебните заведения, нито болниците. Моралът е въпрос на възпитание, а нарушаването
на законите и правилата е въпрос на санкции. Казано по-конкретно и по-скромно – двете
гилдии, на ПР-и и журналисти, са институциите, които носят отговорност за
комуникацията помежду си. От хората в тях, зависи много. Необходими са разбиране,
мотивация и усилия. За първите две сме отговорни и ние преподавателите на съответните
дисциплини в учебните заведения. А, ако завършилите ни студенти – ПР и журналистика,
имат разбирането за сътрудничество помежду си и са мотивирани за него, аз вярвам, че
няма да пожалят усилията си!
Използвани източници:
1. Бенова, Н. (2006). http://www.apeironcommunication.com/blog.
2. В. „Дневник” (2006) „Индекс за устойчивост на медиите“ – доклад с годишна
класация на Американската агенция за международно развитие (USAID).
3. Кусева, С. (2007). http://sibila83.blog.bg.
4. Стоицова, Т. (2004). Лице в лице с медиите. Изд. „Просвета”, С.
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Пета срещу четвърта власт
проф. Владимир Михайлов, д.н.
НБУ
Заглавието на лятната школа „ПР и медии в България – противопоставени или
равнопоставени?” на практика олицетворява сблъсъка на българския ПР с българската
журналистика. Това означава всъщност сблъсък на петата с четвъртата власт в
демократичното управление на страната. Един сблъсък, който засега категорично е в
полза на петата власт.
Журналистите или по-общо медиите отдавна се борят да утвърдят позициите си
като

самостоятелна

четвърта

власт

наред

с

изпълнителната,

съдебната

и

законодателната. Пъблик рилейшънс, който чрез своите сътрудници създава в очите на
обществото благоприятен имидж на организацията или лицето, наели го да работи в
тяхна полза, в действителност подчинява на себе си журналистиката или просто я
измества. Тоест, ПР влиза постепенно в ролята на пета власт.
Пример: На 17 май 2007 г. водещата на „Тази сутрин” по Би Ти Ви Ани Цолова с
горда отсенка в гласа съобщи резултатите от собствено журналистическо разследване на
телевизията за иманяри и търговци на археологически ценности. Час по-късно обаче в
новинарските сайтове в Интернет можеше да се прочете, че на официална
пресконференция в Областната дирекция на полицията – Велико Търново са обявили
същите данни като заслуга на полицейско разследване.
Какво се е случило за всеки медиен специалист не е трудно да се досети. Ясно е,
че няма никакво журналистическо разследване, а ПР обслужване на Министерството на
вътрешните работи. И то нескопосно направено обслужване! Съответният отдел за
връзки с обществеността на МВР е трябвало да се задоволи с ПР „изпълнението” на Би
Ти Ви и да не прави пресконференция, но явно там някой нещо не е съобразил. В резултат
министерството

само

разкри

„тайните

си

агенти”

зад

поредния

поръчков

журналистически материал.
Няма съмнение, че ние определено се намираме в епохата след журналистиката.
И в нея нека не си правим илюзии за добродетелния журналистически труд. Петата власт
помита без свян четвъртата власт.
Пример: Осем години имах честта да бъда главен редактор на специализираното
списание “Медиа свят”. Едно списание от този тип се издържа основно не от тираж, а от
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реклама. За тези, които нямат отношение към подобна дейност, ще съобщя, че в големите
и сериозни издателски групировки, за да се избегне корупцията, рекламите се набират от
специални рекламни отдели, а не от журналистите. „Медиа свят” беше в системата на
ВАЦ и за всеки брой рекламите получавах от рекламния отдел, където дори имаше
специален рекламен консултант само за списанието.
И знаете ли какво ставаше? Идва рекламната консултантка, едно младо и
симпатично момиче, носи рекламите и казва: „Проф. Михайлов, моля ви, еди кой си ми
даде реклама, но иска за нея да му пуснем ПР материалче”. И проф. Михайлов, против
всичките си принципи, пращаше някой от редакцията да направи ПР материалче за
следващия брой. Защото иначе няма реклами, няма финансови постъпления и списанието
могат да го закрият. Сега ме е срам, че съм се поддавал на извиването на ръцете, но с
известна нотка извинение си мисля, че има и по-зловещи сценарии във взаимодействията
между реклама и ПР в българските медии.
Стигаме до най-тежкия проблем при изместването на четвъртата от петата власт.
Реално е застрашена свободата на словото в България. Тя е подсигурена чрез
самостоятелен член в конституцията, но какво от това... При положение, че не можем да
бъдем сигурни, кои медийни послания са обективни и кои са дело на ПР журналисти, за
каква свобода на словото може да се говори. Драматичните колизии тук идват от ПР
сътрудниците, отстояващи имиджа на своите работодатели срещу редовите журналисти,
които искат да изкарат на показ истинския лик на същите работодатели. При ПР са
парите, по-добрите кадри, мощната подкрепа на всевъзможни групировки. Или петата
власт е на власт!
Твърд привърженик съм на свободата на словото и на демократичните медии.
Свобода на словото, неограничавана от никакви специални закони, за каквито някой
засегнат отвреме-навреме надига глас. Лошото е, че както няма яснота, зад даден
материал ПР журналист ли стои или обикновен, честен журналист, така няма яснота и
кой притежава българските медии. А това вече съвсем обръща нещата в негативен план
и праща четвъртата власт „на кино”. Всички опити досега за изясняване по законов път
собственическия статут на вестници, радиостанции и телевизионни организации
съзнателно се провалят. Гражданското общество също мълчи. Вярно, има отделни
прояви като проекта „Прозрачност във взаимоотношенията между ПР агенции и медии”
през 2006 г. на Българския хелзинкски комитет, но резултатът в най-добрия случай е буря
в чаша вода.
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Теоретично конфликтните взаимоотношения между петата и четвъртата власт
могат да се решават чрез етичните кодекси. На 25 ноември 2004 г. беше подписан новият
етичен кодекс на българските медии, който призовава към предоставяне на достоверна
информация на обществото. На 7 юли 2005 г. беше приет и етичен кодекс на ПР
специалистите в България. С две думи, на книга всичко е наред, но в действителност
нещата са достатъчно много размити, защото журналисти, които получават заплащане за
ПР услуги, докато работят като журналисти в медиите, могат да се изброят поименно
колкото искате. ПР специалисти, които безогледно престъпват публично лансираните от
самите тях етични нормативи, също могат да се изброят поименно.
Средата, в която са поставени журналистите и ПР специалистите в България не
дават основания за особен оптимизъм в обозримо бъдеще. Липсват онези журналисти в
онези медии, които да взаимодействат честно с онзи Пъблик рилейшънс, който да си
върши своята личностна или корпоративна дейност с обществена отговорност. Утехата
е, че това не може да продължи безкрайно…
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PR наблюдател в България – възможности и ограничения
доц. д-р Руси Маринов
НБУ
Медиите и PR често пъти преследват различни цели и използват различни
подходи към реалностите. Докато PR екипите, по дефиниция, трябва да защитават
интересите на компанията или организацията която ги е наела, въпреки че понякога това
противоречи на логиката. To медиите имат други цели, а именно да обслужват отчасти
обществения интерес и да информират и защитават правата на гражданите, относно това,
какво се е случило и защо.
В практиката има редица примери, които показват, че български медии обслужват
частни интереси или изпълняват понякога функцията на ПР департамент на определена
институция. Това им носи проблеми и като резултат води до отлив на читатели.
По света вече съществуват независими институти, които анализират състоянието
на съвременния ПР и възможни техники за подвеждане и манипулиране на хората или
нарушаване на елементарни етични изисквания. Подобни институти разработват
публични социални, отворени платформи за обмяна на информация и идеи, относно,
манипулативната природа на модерните комуникации.
Обикновено се поддържат или издават е-бюлетини от независими журналисти,
като се обслужва както публичния интерес, така и осигуряват информация за медиите,
относно използваните методи както за подвеждане на гражданите, така и създаване на
заблуда, относно спецификата на определени събития или новинарски материали,
разработени от различни институции.
Напоследък известни европейски експерти по иновации търсят отговор на един
основен въпрос:
„Светът машина ли е или не?” Отговорите и интерпретацията на въпроса са найразлични. От една страна всеки ден използваме машините за решаване на различни
проблеми

(информационни, познавателни, физически, социални, транспортни).

Съвременният човек е станал изключително зависим от машината. От друга страна
теоретици и експерти по комуникации смятат, че влиянието и контролът на хората е
свързано с ефективно програмиране, разчет на перфектни рекламни или инфокампании,
базирани на въздействието на високо-технологичните медии. Отново се акцентира на
машините като начин за общуване с хората. Известно е, че в медиите и в PR много от
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дейностите са свързани с програмиране и дизайн на различни програми, ориентирани
към въздействие или търсене на реакции от определени групи, т.е. светът се разглежда
като машина, която може да бъде програмирана по някакъв начин. Все още няма ясни
отговори на подобни въпроси, поне в рамките на европейския диалог.
По-нататък ще анализираме дейността на един независим, международен център,
който се опитва да защитава правата на гражданите да получават надеждна, навременна
и неподвеждаща информация за реалностите.
Например, Source Watch е проект на Центъра за медия и демокрация, с основни
функции:
Да се осигурят гражданите с надеждна, навременна информация, относно техните
права и опити за нарушаването им;
Документиране на дейността по пропаганда и ПР на различни организации и
какви скрити цели се преследват.
Първостепенна цел на SourceWatch е да се осветлят дейностите по ПР на
различни организации, компании и консултанти, ангажирани в управление и
манипулиране на публичните възприятия, мнение и политика.
Източниците за наблюдение включват: профили на think tanks групи, разкриване
имената на финансирани от бизнеса организации и експерти, наети да анализират и
влияят на ОМ и на общата политика, като действат от името на определени корпорации
или защитават държавни и специални интереси.
SourceWatch се разширява непрекъснато и включва както други медии, така
журналисти и участници в публични дискусии.
PRwatch e електронно тримесечно списание, издавано от Центъра по медии и
демокрация и има като основна цел да разяснява ефектите от ПР индустрията и
влиянието и върху демократичните процеси и правата на хората. Списанието обслужва
широк кръг от интереси на граждани, журналисти, анализатори, търсещи данни за
подвеждащи информационни и ПР практики. Детайлно се документират и описват
пътища и начини за акумулиране на средства, създаване на новини, методи за формиране
на фронт-групи за влияние. Анализират се подробно дейности и игри на лобисти и
политици, които се опитват да заобикалят демократичните норми. Разкриват се,
доколкото това е възможно, секретни планове и дейности на ПР индустрията, като се
проследяват кампаниите на мега-агенции като „Хил & Кноултън”, „Бърсон Марстела”,
Кетчум груп” и други.
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Разкриват се публично имената на личности, които се опитват да контролират
политическите дебати и ОМ или изкривяват реалностите, и защитават силните на деня
от наблюдения и проверки.
В медийния център работят независими журналисти, анализатори, специалисти
по ИТ технологии, блогери, писатели на свободна практика от различни страни, най вече
САЩ, Канада, Австралия.
SourceWatch – още представлява съвременна социална мрежа, свързваща
граждани с активна позиция, обменящи идеи, свързани с публичните, демократични
процеси. Уеб страницата на SourceWatch е от типа-wiki, т.е. всеки има право да редактира
и добавя съдържание.
Публикуват се данни, информация и правят разследвания в 28 тематични области.
По-важни, за нас, направления, които биха представлявали интерес са:
•

Комуникации;

•

Корупция;

•

Медии;

•

Фронт групи;

•

Think-tank организации.
Общ брой на анализираните Think-tank организации е 50, а на фронт групи – 111.
Най-посещаваната страница на Института е тази, която разкрива същността на

модерната пропаганда.
Потребителите на информация от SourceWatch имат възможност да добавят теми,
да създават тематични блогове, да споделят идеи и знания относно важни проблеми,
касаещи демократичното общество.
Общият брой посетители в SourceWatch е около 3 милиона, обикновено всеки час
има 1800 потребители.
Статистически данни за някои от 50-те най-популярни теми:
•

пропаганда – 300 хиляди включвания с информация;

•

case study – 100 хиляди;

•

congrespedia – 300 хиляди;

•

think-tank – 240 хиляди.
Интерес представлява още направлението “гражданска журналистика” развивана

като инициатива от Центъра по медии и демокрация. Като за целта са създадени два
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сайта: Yahoo group и Community Portal. Информацията може да се получи още с помощта
на feeds технологии.
Тук могат да се намерят различни съобщения, статии, полезни връзки, като
тематиката на дискусиите и анализите обхваща 8 категории: демокрация; корпорации,
лобиране, пъблик рилейшънс, тероризъм, секретност, конгрес и активизъм.
Например в (категория-секретност) видовете вътрешни заплахи за сигурността,
според експерти от армията, са: хакери,опълченски групи, нарко- картели, и медии.
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Think_tanks/
Експертите твърдят, че PR e респектираща професия на „белите якички”, като в
случая имаме работа с някои от комуникационните феномени на модерната
демокрацията – пълно и открито информиране за случващото се, „широко отворено
врати за гражданите”, насърчаване свободата на мненията, ако това не противоречи на
националната сигурност по някакъв начин. Според едно изследвания на списание
„CovertAction Quartely” лобисти и майстори по „spin” са проникнали във всички сфери
на властта в САЩ – Конгреса, Белия дом, главни офиси на влиятелните медии. Тяхната
рутинна професионална дейност и манипулативни трикове постепенно разяждат
демокрацията и нарушават правата на гражданите.
Възможностите за развитие на експертни центрове по наблюдение на ПР
дейността са свързани с развитието на новите медии, неограничен достъп до
информационни ресурси, разработвани от различни международни независими
центрове, натрупания опит досега в тази сфера, социални технологии с отворен тип
платформи, развитие на направленията „гражданска журналистика”, SEO, web
conversations, wikis, social networking.
Вж. Схемата с новите медии
Основни ограничения за изграждане на подобни независими центрове в България,
с отворен тип платформи:
Съществуващите в момента Центрове по медии и демокрация, които изпълняват
други, различни от изброените досега функции и защитават групови, много често
политически интереси.
•

Технически и технологични проблеми по изграждане на подобни мрежи и
наличие на специалисти с умения да ги поддържат;

•

Финансови пречки – липса на идеи за финансиране на подобни дейности;
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•

Подготвени журналисти, които да имат познания за разследвания в областта на
манипулиращата комуникация;

•

Рискове, от правно естество за хората, занимаващи се с подобни разследване,
заплахи за здравето им;

•

Липсват все още добре структурирани, адекватни на реалностите think-tank групи
в България.
Източници:

1. PR Watch
2. www.prwatch.org/cmd/prwatch.html
3. SourceWatch
4. http://www.sourcewatch.org/index.php?title=SourceWatch
5. CovertAction Quarterly
6. http://www.covertactionquarterly.org/whathappened.html
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Блоговете – медийна или ПР изява на ползвателите на мрежата
ст. ас. Славка Попова
ЮЗУ „Н. Рилски”
Темата „блог” се появи във фокуса на общественото внимание в България тъкмо
през последната половин година. Това е обусловено от тласъка в развитието на
човешките взаимоотношения. След ерата на алиенацията и първоначално лишената от
емоциите на традиционното устно и писмено общуване електронна комуникация, на
свой ред се появяват признаци на инкорпорация, приобщаване, обединяване по интереси,
мнения, емоции, ценностни признаци. Това личи например от самото съдържание на
блоговете – on-line дневници, написани в първо лице единствено число, чиито цели са
най-различни. Те обаче, могат да се обобщят така:
•

стремеж за получаване на информация от първа ръка, максимално необременена
с мнения или стремеж за манипулация;

•

бързина при набавяне на информацията;

•

възможност за бърза обратна връзка при комуникацията – отворена, динамична и
диалогична;

•

ПР при заинтересовани групи Интернет ползватели като политици, мениджъри и
др.
Но какво представляват блоговете? Според определението на Инвестор БГ АД

„Блогът наподобява онлайн дневник, създаден и поддържан от определен потребител
(блогър), който пише и публикува статии, коментари и други материали по избрана от
него тема. Блогът се превръща в предпочитано средство за всекидневно публикуване на
информация както от отделни хора, така и от компании и мултинационални корпорации
като Yahoo, Google и General Motors.” Блоговете са безплатни и заради това много
популярни. От тях лесно можем да се информираме бързо по дадена тема. Интересно би
било да проследим някои политически блогове. Те са от първостепенна важност, тъй като
в тях важни политици публикуват информация от първа ръка и още информация,
неизкривена и неподправена, от първостепенна важност и значение. Да вземем за пример
македонският блог с антибългарско съдържание, заради който македонският сървър
<blog.com.mk> бе блокиран. За важността и влиянието им говори и още един пример –
Китайското правителство оповести, че има намерение да контролира политическите
блогове.
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В Българското Интернет пространство се наблюдават блогове които се делят на
най-четени, най-популярни, най-активни, най-нови. Има и друга класификация, която е
по категории и от която е видно, че най-голям брой блогъри са се ориентирали към
категорията забавление (3546) и лични дневници (2478), а по-малък брой към бизнеса
(610), новините (439) и още по-малко към политиката (290). Тази статистика на дела на
политическите блогове в България не е учудваща, тъй като погледнато реално,
процентният дял на политиците е относително малък спрямо населението на страната.
Затова пък посетителите на един от тях – например този на Александър Божков – е 92
276 . Повечето от блоговете водят началото си от средата на 2006 г. – Юлиян Попов,
Алексанкър Божков. Активизирането е в края на 2006 г., когато се появяват и блоговете
на известни действащи политици като Ивайло Калфин, Петър Стоянов, Николай Камов.
Политическите блогове съдържат заглавие, което може поименно да посочи
съдържателя на блога чрез съществителни собствени – Петър Стоянов, Николай Камов,
Марин Димитров, Александър Божков, Юлиян Попов и др. или например изписани на
методиевица думи или акроними като например: „коментари”. При политическите
блогове още в заглавието става ясно от кои среди е даден политик. Няма акроними като
например „ееnк” –с помощта на който код може да се намери най-четеният блог в
България – в него дневно влизат около 1000 души . Информацията в заглавието понякога
е на английски език (Ивайло Калфин) макар, че притежателите, преимуществено
използват български език. Използването и на чужди езици – в случая английски език,
показва естествения стремеж на българската блогосфера да се откъсне от своята
локализираност, дължаща се от една страна на по-ограничената употреба на българския
език, от друга – на по-ограничения брой потребители на Интернет в България (около 30%
към момента) и от трета на все още зародишното явление „политически блог” в България,
и да се приобщи и хареса на публики, които са неограничени по произход или територия.
Изненадващото е, че комуникация в българските блогове сега има не само на български
и на английски език, а и на гръцки и френски език. В никакъв случай не трябва да
забравяме, че процесът блогиране започва своето развитие през 2003 година в България,
а комуникацията в блоговете е изцяло на английски език под влияние на англоезичния
произход на самите блогове. За това говорят блогове като Eenk.com.
Както повечето журналистически материали в on-line вестниците, блоговете имат
сектор „Архив”, където текстовете на блогърите са поместени класифицирани по месеци.
Често блоговете в България са не по-стари от една година. За сравнение първите блогове
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в САЩ се появяват преди шест години. Това обяснява изключителната оскъдност на
българските блогове от страна на такива материали.
Темите в политическите блогове засягат въпроси като: споделени мисли по повод
получени награди, подкрепа на правителството за подписване на споразумения,
отношенията с Република Македония, изборите и др. В блоговете се чува истинският
глас на политиците. Не, че се изземва правото на журналиста да представя своите мисли.
Журналистите имат “дома”, от където да съставят и представят, по начина, по който те
желаят, материалите по повод дадено събитие – това са студиото или редакцията на
вестника. Там за представянето на едно събитие работят голям брой хора.
Алтернатива в този смисъл са блоговете. Тук в подкрепа на мислите си ще
цитираме заглавие от авторитетното българско списание „Тема”, което гласи „Намериха
ли си майстора вестниците, списанията и телевизията.” И пак там: „Факт е ..., че
вестниците списанията и телевизиите често подхващат теми от блоговете.” Хубавото при
блоговете е това, че без да е нужен цял екип от специалисти, дадено събитие може да се
представи от гледната точка на главното действащо лице – съдържателя на блога. Но
наистина ли в политическите блогове няма намеса на професионални PR специалисти?
Ето как непринудено се изказват блогърите: „Много хора, включително в моя блог се
занимават с Македония. С риск да разсърдя едни или да разочаровам други ще кажа, че
в основни линии мисля следното: „...Това изказване е направено в първо лице единствено
число – лично и непринудено. Ето това ще наречем истински индивидуален PR. Нека да
е направен от професионалисти. Нека да е манипулативен и неясен за блогърите.
Направен е по правилата на PR-а, който не е самоцел, а е направен заради обществото. И
съвсем успешно. Та кой не би повярвал на личните мисли на министъра. Дистанцията е
скъсена, доверието по-голямо, защото изказът е твърде личен и буди доверие. А като
прибавим към това и Форумът нещата изглеждат съвсем прозрачни и достоверни.
Негативното тук е, че информацията често се представя едностранчиво.
Днес, когато всеки пазарен дял е подчинен на нуждата да се увеличава печалбата,
а политиката превръща самите държави в печеливши финансови корпорации, не бива да
има никакво съмнение, че в корпоративните блогове или блоговете на известни политици
дейно участие ще вземат и цели ПР екипи. И тогава тяхното значение ще нарасне още
повече. Дори ще бъде много по-голямо от това да споделят мислите си пред един
професионален журналист. А пък за журналистическите функции ще кажем, че те тук се
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покриват от непрофесионалисти – читателската аудитория – тя води диалога, тя прави
коментарите, а изводите също са нейни.
В този смисъл секторът „Мнения”, който при онлайн вестниците наричаме
„Форум”, често служи за баланс. В него оставят своите мисли всякакви хора с всякакви
мнения. Публиката безупречно хваща пулса на изказа и без да има причина за
подвеждащо или манипулативно изказване, най-добре отбелязва като лакмус,
истинността на дадено твърдение. Участниците са най-вече българи, живеещи в други
страни, в страни от Европейския съюз или са граждани от съседни нам държави. В блогът
на външният ни министър – Ивайло Калфин, например, може да се прочете следното в
раздел „Мнения”: „Радващо е, че българските политици осъзнават силата на интернет и
блоговете.”
В някои блогове има сектор „Блогрол” – целта му е по един скрит начин да се
рекламират блогове, които даден блогър следи. Техният брой рядко надхвърля двадесет.
Интересното е, че рекламата тук е напълно безплатна. Не трябва да забравяме нито за
миг, че цената на компанията-майка ИНВЕСТОР АД. на един вертикален банер до 20 Kb
тип коментарен при 27 000 дневни импресии е 8.50. Това обяснява защо десетина
блогъри се рекламират взаимно. Но въпросът за този вид реклами е доста дълъг и изисква
да бъде предмет на отделна разработка.
Видно е, че комуникацията във формата Блог изпреварва журналистиката по
темата дискурс. Надграждащите нива на граматиката се развиват изключително заради
Рекламата, PR-а, Интернет. До сега стилистичните похвати подпомагат изключително
писмения текст. Но както знаем от Теорията на текста текстът бива и устен. При
употребата му за нуждите на гореизброените дисциплини възниква нуждата от и
причината за развитието на прагматиката, семиотиката, невербалната комуникация (в
електронния текст се използват акроними, емотикони, подпомага се прозодията –
интонация, ударение, акцент) и др.
До тук става ясно, че в блоговете в известна степен можем да открием изява, силно
наподобяваща медийната. Тук обаче, професионализмът не е налице, поради което и
качеството на “мутиралата” журналистика е влошено. Напротив, при средствата на PR-а
се наблюдава намесата на професионалисти и това създава изключително приятно
впечатление

за

релация

от

нов

тип

между

ползватели

и

съдържатели.

Журналистическият успех често се корени в репортажа, коментара, достоверното
отразяване на някакво събитие. В блоговете съвсем не откриваме такива рубрики. Ако
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откриваме, то това е от типа „гражданска журналистика” – информацията е от първа ръка
по подобие на подканата на bTV за изпращане на материали в рубриката „Аз,
репортерът” за събития, които силно вълнуват обществото, но които само го маркират.
В случая привидно няма поставена цел да се изгради позитивен или негативен имидж на
някой политик или на някоя организация.
Причината е тази, че няма кой да плати за подобни прояви. Все пак блогърството
едва ли е финансово оправдан разход на някоя партия или министерство. Това е нов вид
PR, който вече нарекохме индивидуален или микро PR. Този скрит подход може би ще
действа докато стане по-популярен и по-прозрачен. Нека отбележим тук, че към момента
в България няма достатъчно изследвания в тази посока.
Индивидуалните блогове са добър PR на притежателите им, защото дадена
организация има допълнителен позитивен, силен и сигурен модел, като разполага със
свое персонално и поименно пространство в мрежата и то безплатно. Това е една
стопроцентова позитивна PR кампания. За да организират блогърите своя блог добре,
зависи от индивидуалния им вкус. Не може никой да влияе прекалено на този процес.
Предимно от потребителя и същевременно от притежателя на блог зависи как ще бъде
позициониран в общественото пространство имиджа на даден политик. Без да
преекспонираме значението на блоговете, за да сме обективни, ще кажем, че не е без
значение какво е удобно да бъде написано в даден блог по отношение на някое събитие.
Значението на политическите блогове ще нараства. За това може да помогне и екип от
професионални PR и IT специалисти. А единствената цел ще бъде моделиране на имиджа
на дадена известна личност в позитивна посока.
Какво следва от казаното до тук? Изводите клонят на там, че в блоговете се
наблюдава не толкова медийна, колкото PR изява на ползвателите. Това нарекохме
индивидуален PR. Блоговете са интровертни, а не екстровертни и точно поради това
малко по-затворени и дори в известна степен резервирани, което им помага за
повишаване качеството на продукта. Крайната цел е индивида да направи своя имидж
позитивен. Друго преимущество е, че в замяна срещу позитивен индивидуален PR не е
нужно да се заплаща за скъпи реклами, а чрез това да се страда от определена зависимост.
Библиография:
1. Александър Божков – Разни мисли по разни въпроси < http://albosh.blog.bg/>,
05.07.2007 г.;

49

2. Блог на Петър Стоянов – Лидер на СДС и президент на Република България 1997
– 2002 г. < http://www.petarstoyanov.com/ >, 05.07.2007 г.;
3. Блогът на Юлиана Николова <http://www.juliananikolova.com/>, 05.07.2007 г.;
4. Даниела Горчева, Dilmana <http://dilmana.web-log.nl/ >, 05.07.2007 г.;
5. Николай Камов, Председател на ПД Социалдемократи, Народен представител
<http://www.nikolaikamov.com/>, 05.07.2007 г.;
6. Ivailo Kalfin, The Blog of the Foreign Minister of the Republic of Bulgaria <
http://www.kalfin.eu/?cat=3 >, 05.07.2007 г.;
7. Нели Огнянова, Медийно право <http://nellyo.wordpress.com/>, 05.07.2007 г.;
8. Julian

Popov,

Събитията

такива,

каквито

искам

да

бъдат

<http://www.julianpopov.com/main_page.html>, 05.07.2007 г.;
9. <http://www.ibg.bg/blog.html>, 05.07.2007 г.;
10. Сп. Тема, бр. 7, 19-25 февруари 2007 г.
11. www.ibg.bg/blog.
12. albosh.blog.bg
13. www.julianpopov.com/main_page
14. www.kalfin.eu
15. www.petarstoyanov.com
16. www.nikolaikamov.com
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Общуване с медиите: практика и теория
ст. ас. д-р Десислава Бошнакова
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Филтриране на информация от PR отдели и от медии
доц. д-р Иванка Мавродиева,
СУ „Св. Климент Охридски”
Взаимоотношенията между PR отдели и медии предполагат ретранслиране на
информация за дадена организация, личност, събитие и др. чрез утвърдените техники,
механизми и инструменти в областта на връзките с обществеността. Изпращането на
информация от медиите към читатели, зрители, слушатели, посетители на мрежата е в
съответствие с жанровите особености, с профила на медията, с политиката на медийното
ръководство. До етапа на изпращането на информацията обаче, както от страна на
журналистите, така и от PR специалистите се преминава през редица дейности, някои от
които могат да бъдат назовани „филтриране”. Пренасянето на значението на
отглаголното съществително като термин от точните науки в сферата на комуникациите
предполага запазване на значението на пропускане чрез създаване на различни филтри.
Съвсем накратко по-надолу ще бъдат маркирани някои видове. В зависимост от
източника те могат да са институционални, организационни, медийни и др. Филтрите
могат да са на ниво кодиране на информация, следователно – семиотични, както и
семантични, лексикални, терминологични, визуални, вербални, невербални и др. При
отчитане на наличието и спазването на норми и правила от различен характер те могат
да бъдат професионални, етични, морални и др. С оглед използване на ясен
категориално-понятиен апарат, необходимо е да бъде направено и уточнение като се даде
дефиниция на понятието „цензура”. В

Уикипедия се дава следното определение:

„Цензурата е контрол върху словото и други форми на човешка изява. В повечето случаи,
макар и невинаги, той се упражнява от държавни институции. Мотивът за прилагане на
цензура най-често е подобряването или стабилизирането на обществото. ... В по-общ
смисъл като цензура се определя и неформалното изключване на определени идеи или
форми на изразяване от масовите комуникации. Обектът на цензурата може да варира от
определени думи до цели концепции.” http://bg.wikipedia.org/ Приемайки това
определение, смятаме, че цензурата има по-широк обхват и различни цели от
филтрирането, разглеждано в контекста на настоящия доклад. Ето защо фокусът на
вниманието ще бъде насочен към проучване на източниците за филтриране на
информацията, към обхвата, към положителните и отрицателните резултати от
реализирането му, както от медии, така и от PR отдели.

65

Подаването на информацията от представители на PR отдели към журналисти
изисква селектиране, подреждане и структуриране не само според критериите на тези
механизми, но и при съблюдаване на принципите за спазване на конфиденциалност,
лоялност към фирмата или институцията, при познаване и следване на морални и етични
норми и др. от служителите в отделите по корпоративна комуникация в съответната
организация, например.
Възможностите в посока предоставяне на достъп до информация, за да могат да
бъдат осъществени публикации, журналистически разследвания, нарастват. В историята
на съвременната журналистика се откриват факти, които са в посока създаване на
условия за журналистите да реализират дейността си като се приемат закони, например
т. нар. „Government in the Sunshine, буквално „Правителство на слънце”. Това са „Серия
от закони, приети в щата Флорида, които постановяват неограничен публичен достъп до
документи и заседания на щатските власти” (Стоюрд, 2005: 283).
В България подобен е Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ),
чиито поправки на второ четене са приети на 7 юни 2007. На сайта http://www.aipbg.org/tolaw_bg.htm може да се ползват насоките, дадени в Наръчник "Как да получим
достъп до информация". Законовата рамка е налице, но остава отворен въпросът за
ефективността от ЗДОИ. Ако се допусне, че PR отделите в институциите и организациите
не реагират своевременно и забавят предоставянето на информация или постоянно
отлагат даването й, или подават частично такава, то тогава, дори когато законът е добър,
той не се прилага адекватно. В такива случаи по-скоро може да се говори за своеобразно
възпрепятстване на работата на журналистите, за реално филтриране на информацията,
дори за създаването понякога на своеобразни информационни чадъри, които не
позволяват показване на слънце на негативни явления.
В България има и положителни практики в тази насока. В средата на 90-те години
на XX в. репортерите, отразяващи дейността на Българския парламент, започнаха да
получават проектозаконите предварително, така че да могат да проследяват поефективно законодателната работа на Народното събрание. От няколко години
парламентарните журналисти, а и граждани и организации, могат да четат стенограми от
заседания на някои парламентарни комисии, да се информират от сайта на Народното
събрание за дейността на законодателната институция. Отворен остава обаче въпросът
за оперативността в огласяването и публикуването на законопроекти, резолюции,
декларации и др., без да се допуска забавяне. Все пак намаляването на количеството
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филтри, както и на размера на „пропускателните режими” при предоставяне на
информация на медиите, започва да става част от дейността на някои институции у нас.
Филтрирането на информацията може да бъде и с цел недопускане да попаднат в
медийното и публичното пространство на непроверени и недостоверни факти, както и с
цел задържане на някои данни за консултация с експерти и юристи, за да не се стигне до
нежелани последици за организацията. Също така прикриването и забавянето на
подаваната информация по същество е филтриране. Следователно размитата и аморфна
граница между спазване на принципите на лоялност и професионалното изпълнение на
функциите на специалиста по PR понякога са въпрос на субективни и професионални
решения, вземани в хода на реализация на дейността.
В тази връзка може да се каже, че и у нас вече функционират т. нар. spin doctors.
Според А. Дейвис „Терминът вероятно произлиза от израза „Да представиш в
благоприятна светлина, с който се описва практиката за търсене на възможно найдобрата интерпретация на фактите.” (Дейвис, 2007: 157) Авторът прави и уточнението,
че „Медиите измислиха това определение за хората, за да „контролират дневния ред на
новините. Това означава, че те решават всеки ден какво и как точно посланията на
правителството да достигнат до читателите, зрителите и слушателите и да предизвикат
благоприятен отзвук.”(Дейвис, 2007: 157) ?nbsp;еализацията на тази дейност е в
конкретните изявления на говорителите, в изготвянето на материали от говорителските
бюра, в подаване на информация чрез позитивни значения на създадени словосъчетания,
идеологеми, чрез евфемизми. Други възможни проекции на такива дейности са
подреждане на информацията и огласяването й в различни часови пояси, водене на
тематични предавания в телевизии и радиостанции, излъчване на съобщения в
новинарски емисии, списването на отделни рубрики, отделяне място на страниците на
печатни издания или при публикуването в интернет. Необходимо е и още едно
уточнение, служителите в PR отделите в дадени случаи се явяват действително само
ретранслатори на вече изготвени послания и концепции, а само в редки случаи те се
явяват съавтори на образа, който следва да бъде показан в медийното и публичното
пространство. В тази ситуация възниква и въпросът за ранга и правомощията на PR
специалиста, за възможностите му за работа при понякога трудно постиган баланс между
спазването на етичните и професионални норми и едновременно с това на лоялност към
организацията. Освен това е тънка границата между конформизъм и отговорно
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поведение в смисъл на своевременно и адекватно информиране на медиите и гражданите
за ставащото в дадена организация.
Филтрирането на информацията от журналистите при осъществяване на
професионалните им ангажименти е продиктувано от типа медия, от жанра, от
следваните принципи на медийна политика. Ето защо не може да се изказва твърдение,
че филтрите са унифицирани, трайни, устойчиви и перманентни за всички медии.
Някои от филтрите се задават в зависимост от това, кое може да предизвика
интерес и да доведе до повишаване рейтинга на медията или на даден журналист. В
случая не става въпрос за конформистко поведение, а по-скоро за търсене на онова, което
е по-лесно възприемано, по-продаваемо, по-злободневно като не се отделя достатъчно
място и време за действително стойности събития, личности, идеи и др. Същевременно
журналисти с утвърдено име и медии със собствен профил следват принципите на
професионализма и спазват етичните норми като предоставят информацията, която не е
комерсиална, но е важна и стойността, макар и за немногобройна читателска, зрителска
и слушателска аудитория. Такива издания са сп. Лик на БТА, сп. Съвременник, в.
Дневник и др.
Филтрирането може да е резултат и на други механизми, които са част от
управлението на медиите. ?nbsp;аботещите в средствата за масово осведомяване
понякога не съобщават за онези факти, събития и личности, които при указание на
редактора или медийното ръководство не следва да попаднат във фокуса на вниманието
на читателя, зрителя, слушателя или посетителя на интернет. Преценката какво да бъде
публикувано в печатни медии или в интернет или излъчено в електронните медии не е
само на репортера, но и на представители на медийния мениджмънт. Следователно
допускането на дадена информация за огласяване става при спазване на правилата за
създаване на новина и на правилата за работа в конкретна медия.
Друг възможен механизъм, който може да доведе до филтриране на
информацията, има икономически измерения. Журналистите понякога извеждат като
важни онези данни, които по преценка на редактора са от съществена важност за
изграждане и поддържане на имидж на рекламодател, например. ?nbsp;еално
съществуват и възможностите да се направи репортаж, да се излъчи интервю, които да
не попадат в графата „платен” – „платено”, под формата на скрита реклама.
В медийната реалност у нас се среща също така редуцирането на негативна
информация или въобще недопускането на факти, които могат да представят в
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неблагоприятна светлина потенциален или постоянен рекламодател, както и известна
публична личност, която има важни позиции и може да лобира в полза на медията.
Информационните „литоти”, т.е. омаловажавания на негативите, както и новинарските
„хиперболи”, т.е. преувеличаване на успехите, са своеобразни механизми при
филтриране на информацията от журналисти.
В заключение може да се каже, че журналистите в хода на персоналното кариерно
развитие формират свои критерии и принципи как, кога и как да поднесат информацията,
балансирайки между медийни изисквания и собствена съвест.
Въз основа на казаното по-горе, въпросите, отговорът на които все още не е пълен
и окончателен, могат да представят така:
1. Намаляват ли количеството филтри, както и размерът на „пропускателните
режими”, при предоставяне на информация на медиите?
2. Как PR специалистът постига баланс между спазването на етичните и
професионални норми и лоялността към организацията? Каква е границата между
конформизъм и отговорно поведение в смисъл на своевременно и адекватно
информиране на медиите и гражданите за ставащото в дадена организация?
3.

Как

журналистът

в

кариерното

си

развитие

усвоява

и

прилага

информационните филтри?
4. До каква степен журналистът работи като отчита особеностите на медийния
пазар; като спазва етичните, моралните и професионалните норми и като съблюдава
принципите на управление в конкретната медия?
При търсене на отговори, може да се изкаже твърдението, че филтрирането на
информацията не е присъщо само на една от двете професии – журналистика и PR. Също
така селектирането на данните и подреждането им е породено от специфични мотиви, а
филтрирането има различни начини на изготвяне, както и различни принципи на
реализиране.
Литература:
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отговори на повече от 500 въпроса, Изд., ROI Communication, С., 2007.
2. Стюард, С. Как да общуваме с медиите. Библия за PR специалисти и журналисти,
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Основните заблуди на журналистите за PR-а
Елена Цонева-Папуджиева
докторант, НБУ
Кое е първото журналистиката или PR ? Възможно ли е неопитен журналист да
бъде добър PR? Или от неук PR да стане професионален журналист? Това са по-скоро
риторични въпроси, не защото няма отговори, а защото ще се залутаме в многобройни
виждания, теории и концепции, за които нямаме време точно сега.
Като човек, който е бил от двете страни на барикадата твърдо искам да защитя
тезата си, че днес в България проблемите идват от непрофесионалния подход и
неразбирането и за едната и за другата професия, от случайно попадналите хора в тези
на пръв поглед атрактивни поприща.
Преди няколко месеца едно стайл лайф списание има „смелостта" да нарече
българските PR-и „малоумни”. Вероятно тази квалификация може да се отнесе и към
една значителна част от журналистите у нас. Склонна съм до някъде да простя, ако се
има предвид на какви комуникационни „атаки” са подложени всеки ден журналистите.
Естествено е в един момент да не издържат на напора... Но по-вероятно
недоразумението идва от недостатъчното познаване на целите и същността на тази
„шантава” и „странна” все още за някой професия.
Какво е и какво не е PR?
Според мен най-добрите PR –и могат да бъдат само бивши журналисти. Защото
точно те знаят как най-успешно да надхвърлят „частното” и до го потопят в „общото”.
Това, което казваме, правим и искаме да ни се обърне медийно внимание трябва да е
представено от гледна точка на обществената значимост. PR специалистите, прекарали
известно време потопени в атмосферата на нюзрума познават начина на мислене на
журналистите. Те знаят как най-добре да комуникират по-най подходящия начин с
бившите се колеги и как да накарат репортерите сами да търсят и искат още информация.
Каква е разликата между PR материал и журналистически текст. Според някой
псевдо журналисти PR е „преписване на пресрилийзи” , което само по себе си е чиста
реклама. Но в крайна сметка няма по-голямо признание за професионализма на един PR
специалист да прочете текста от прес съобщението си дословно във вестника или да го
чуе по радиото или телевизията. Но за да се случи това обикновено са хвърлени страшно
много усилия.
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Автоголът на PR-а за PR-а.
За съжаление добре известен вече факт от живият живот на PR агенциите по цял
свят е, че са пълни със служители, които веднага след завършване на висшето си
образование са назначени на длъжност „помощник-проекти”. Те прекарват времето си
в правене на фотокопия, съставяне на медийни списъци, седене на телефона и
извършване на Интернет-проучвания. Времето си минава, докато накрая те губят
представа за глобалната медийна картина . Резултатът е: те са наясно как работи една PR
агенция, но знаят малко и то теоретично за работата в една редакция. А единствения
начин да се научи

нещо за журналистиката е да участваш в обсъждането на

редакционните коментари, да научиш на свой гръб какво означава краен срок или да ти
се обади някой PR специалист с предложение за тема, която е извън интересите на
журналиста и не иска да приеме отказа му....
PR специалист работи за каузата на клиента си. Той няма за задача да разследва
или да представя различни гледни точки.
Смисъла на журналиста е да има по-глобален поглед върху събития от
обществения живот, да оценява стойността на новината и да я представя в подходящ за
аудиторията контекст – със споменаване на други марки, представяне на мнения на трети
страни и т.н. Ние „защитаваме” позиции и гледни точки на компания или личност.
Многоликостта и интерпретациите на темите е работа на журналиста.
„Безплатна реклама” ли е PR?
„Пускате 10 рекламни карета и имате едно безплатно PR – че”.
No comment.
Ех, да беше наистина така и да беше лесно... Тогава PR практиците нямаше да
прекарват безсънни нощи в очакване на утрешния вестник или да

тръпнат пред

телевизията или радиото в очакване на това как в крайна сметка е представена новината,
какви са посланията или какво е цялостното внушение на нечие участие в определено
предаване. Докато рекламата се излъчва или публикува при предварително създаден и
заплатен медиаплан. Знае се кога, какво и как ще бъде представено. Инфарктният
„момент на изненада” липсва.
„За да си професионалист в PR-а трябва умело да лъжеш”.
Обикновено това могат да твърдят журналисти, които са съвсем отскоро в бранша
или просто не знаят с какво точно се занимават връзките с обществеността.
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Няма да развивам моралистични теории, но истинските PR професионалисти
НИКОГА не лъжат, не за друго, а просто защото знаят, че ще ги хванат. Истина е, че
обиграните репортери са си изградили радар за засичане на лъжи и измислици. Другият
важен момент, е че журналистът не говори само и единствено с PR-а, а и с доста други
хора по повод каквато и да е публикация.
От двете страни на барикадата... но не съвсем...
Истински големият проблем идва тогава, когато и журналистът и PR-ът имат
новина, но тя не може да бъде публикувана или излъчена, защото шефът „Реклама” се
прави на редактор и казва – „Не е платено и не може да бъде отразено”. Това наистина
си е борба с вятърни мелници и няма почти никакъв шанс да бъдем разбрани.
Кога всички сме си свършили работата.
Днес в повечето случаи PR-а е този, който „гони”. Много колеги виждат в това
недостатък, но всъщност това е най-голямото ни предимство. Ние сме тези, които първи
виждат и създават новината. Остава само да запознаем журналистите с нея. А те от своя
страна да и обърнат необходимото внимание и сами да си сглобят пъзела от теми и
материали. До тук звучи идеално. И може да бъде. Като чели най-важното и за PR-и за
журналисти е да не си объркваме функциите и чисто професионално да знаем кой до
къде и какво може да си позволи да каже или направи. Истинския признак, че сме си
свършили добре работата е тогава, когато всяка една подадена от нас новина или
информация предизвиква нови обаждания и публикации от страна на журналистите.
И в кръга на шегата: А заблуди относно професията ни винаги ще има и това може
до някъде само да ни радва, защото така се създават митовете и легендите на
простосмъртните за боговете.
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ПР – Регионални медии и регионална власт
ас. Галя Господинова
ВСУ „Черноризец Храбър“
Регионалните медиите и регионалната властта – социален комфорт или взаимна
конфронтация?
Медиите моделират обществения дневен ред. До голяма степен от вестниците,
радиото и телевизията зависи как хората ще разберат процесите в региона, как ще ги
оценят и как ще реагират на тях. Чрез избора на новини, на темата за репортаж, на
изразни средства медиите оформят обществени настроения и очаквания. По този начин
те влизат в ролята на посредник в диалога между местната власт и обществото. Затова
добре организиран и дори целенасочено контролиран контакт с медиите е в основата на
ефективните връзки на месната власт с обществеността.
Няколко са основните фактори, определящи взаимодействието регионалните
медии – регионална власт:
•

Характеристиките на населението в областта; т.е. какви са неговите приоритети,
социалното и икономическо положение; дали има ясно изразена позиция по
проблемите в региона и каква е гражданската активност при вземане на
управленски решения;

•

Социалното и икономическо състояние на региона;

•

Медийната концентрацията в региона;

•

Структури за комуникация на местната власт с медиите;

•

И не на последно място професионалния подход на регионалните журналисти.
Дали са само проводник на информация или коректив на властта, дали са
инициатор на идеи или говорители на обществото.
1. Особености в работата на регионалните медии и местната власт.
Наблюдава се трайна тенденция в прилагането на умели прийоми за озаптяване

на регионалните медии. Регионалната власт все по-добре се справя с задачата да
„захаросва” тяхното присъствие и да вкара регионалните журналисти в „обора на
послушните агънца” – родителите протестиращи срещу липсата на места в детските
градини.
Основните факторите, повлияли за наличието на тази тенденция съм
структурирала по следния начин:
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1.1. Сливането на гледните точки на ресорните журналисти с властимащите.
Дори и в големите населени места взаимодействието власт-медии е сведено до
шепа хора. От едната страна са дългогодишните журналисти отразяващи работата на
местните управници, а от другата личности, които много години са във властта, макар и
на различни постове. Това в крайна сметка води до концентрация на информацията в
един много добре познаващ се кръг от хора. Обременени от дългогодишната си работа,
журналистите постепенно приемат за своя, гледната точка на властовия елит. Това води
до необективност на новините и занижава критичната роля на медиите.
1.2. Срастване на медиите и властта в чисто икономически аспект – не рядко са
случаите, когато местните структури на власт или техни представители закупуват
регионални медии или участват пряко със солидно финансиране, в следствие на което я
използват за прокарване на собствената си политика и изграждане на имидж.
1.3. На трето място поради териториалната обособеност на медиите, важно за
работата на регионалните журналисти е създаването и поддържането на лични контакти
с ключови обществени фигури на регионално ниво. При липса на достатъчна официална
информация от ПР отделите журналистите са принудени да търсят алтернативни
източници. По тази причина те изграждат собствени канали за комуникация и собствени
контакти и постепенно отношенията журналист-политик стават прекалено лични. Този
тип

взаимоотношения

са

особено

осезаеми

на

регионално

ниво.

Личните

журналистически пристрастия въздействат върху общественото мнение и постепенно
налагат желания от властта имидж. Близките контакти на медиите с властта често водят
до реална възможност за манипулиране на информацията, а журналистите са изправени
пред дилемата „истината или властоухажването”
1.4. Друг фактор е политиката на конкретната медия. Когато тя е зависима от
политически или икономически сили, моралът на тези сили неминуемо диктуват нормите
и линията на поведение в редакциите. Главните редактори обикновено са близки фигури
до местната власт и се съобразяват с политиката й. Възможностите за независима
позиция в такива случаи не са големи.
Журналистическото отразяване на случващото се в морския град често е
подчинено на външни принуди. На първо място това са рекламодателите, които в
регионален мащаб са малко. Голямата медийна плътност в региона и ниският брой
рекламодатели принуждава редакторите да правят компромис с политиката на медията
си. Един от основните „рекламодатели” във Варна е кметът. Поздравленията за различни
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празници в медиите и лични обръщения на кмета на Варна миналата година са стрували
на бюджета 69 240 лева. Общата сума за публикации в медиите, която общината е
платила през 2006 г., е 482 000 лева. Данните показват, че кметската администрация
определено държи на медийните си изяви.
По този начин външните „цензурирания” стават много по-мощни, от колкото
вътрешните.
1.5. Друг характерен момент за регионалните медии, е т.нар. от мен симптома
„ленив журналист”. Когато професионалните усилията на журналиста не са добре
оценени в, когато неговата гледна точка рядко вижда “бял свят” и когато властта има
добре организирана система за връзки с медиите, тогава журналистът се превръща в
ленив потребител на прессъобщения. Много журналисти не излизат от редакцията си и
преписват дословно получените прессъобщения. Редовно „приватизират” чужди
текстове и крадат новини от електронните сайтове, като дори не проверяват
достоверността на изплагиатстваната информация. В този смисъл органите на местна
власт в морския град определено могат да се похвалят с добре организирани ПР отдели,
които чудесно се възползват от симптома „ленив журналист”. На брифингите и
пресконференциите се предоставя добре подбрана информация по темата, която
журналистите сляпо публикуват и забравят за едно от основните правила в
журналистиката, а именно да потърсят всички гледни точки.
Пример за модерен политик и безспорен фаворит на варненските медии е кметът
на град Варна. Той може би е и единствения представител на местната власт, който е
минал през почти всички ръководни постове – дългогодишен съдия, областен управител,
депутат и втори мандат градоначалник на Варна. Кметската администрация на Варна
може да се похвали с много добре изграден и функциониращ ПР отдел.
Редовните седмични брифинги на кмета дават възможност на медиите да се
запознаят с текущата дейност и с бъдещите планове на екипа му. От неговата
администрация редовно се разпространяват прессъобщения с изчерпателна информация
по конкретни проблеми, което от своя страна притъпява инициативността на
журналистите да правят свои разследвания и пишат каквото им се предостави. Кметът
води и класацията по брой публични изяви. Често 50% от регионалните новини са
посветени на неговата дейност. Въпреки че не страда от липса на внимание от страна на
варненските медии, кметът често има и платени публикации. За улеснение на сайтът на
Общината има пълна и актуална информация за дейността и.
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Каква е конкретна ситуация при областния управител?
Пресслужбата на местния губернатор регулярно контактува с регионалните
медии. Поглед върху медийното му присъствие, обаче ни показва, че журналистическите
материали са основно под формата на публикувани прессъобщения без влагането на
усилия от страна на журналиста. Можем да кажем, че областната администрация стои
на втори план, зад тази на кметската както по изяви, така и по медиен интерес.
2. Ролята на регионалните журналисти.
2.1. Журналистите като проводник на информация – В тази си роля те не влагат
собствен поглед и не правят анализ на ситуацията, а само преразказват изнесените в
публичното пространство факти. Много удобен вариант за ПР отделите на местна власт.
2.2. Журналистите като коректив на местната власт.
Често властимащите всъщност забравят, че са и народни избраници, и че
основната им задача е да действат за благото на обществото и региона. Една от ролите
на регионалните журналисти е да следят дали те изпълняват задълженията си и да им
напомнят за тях. Да показват допуснатите грешки и често да дават насоки. Едни добри
лични контакти с такива журналисти могат да бъдат използвани от ПР отделите за
организирането на превантивни действия и редуциране на негативните медийни
послания спрямо поверената им организация.
2.3. Регионалните журналисти като инициатор.
Проблемите на региони с размерите на варненския са изключително многобройни
и разнообразни и често се случва те да не бъдат забелязани от органите на властта.
Тук идва ролята на журналистите. Ежедневно те попадат във вихрушката на
обществения живот, вижда нещата такива каквито са и чува проблемите от първа ръка.
Чрез своите журналистически материали те предизвикват действия за разрешаване на
проблем и търсят отговорности от конкретния респондент – специалист.
В подобни случаи е желателно ПР специалистите да „напипат” тези инициативи
в зародиш за да се реагира по-адекватно при публично атакуване на институцията или
на нейни представители.
2.4. Регионалните журналисти като обществен говорител и защитник.
Всяка редакция във Варна може да потвърди, че всекидневно през нея минават
десетки обаждания по различни проблеми. На тази база някои от медиите имат
конкретни рубрики, а други правят тематични страници или репортажи. Гражданските
сигнали са показател за желанията на аудиторията. Хората търсят помощта на медиите,
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не само по лични проблеми, а и по въпроси от регионално значение – например
застрояването в някои райони, изсичането на дървета, организацията на пътното
движение, проблеми свързани с екологията на морския град. Това е ясна индикация, че
варненци се стремят към действено двустранно общуване с градските институции, в
което медията заема истинската си позиция на посредник.
Чрез проведената анкета с 20 журналисти ще обобщя как те виждат работата с
местните управници.
Над 70 % от тях твърдят, че си взаимодействат добре с органите на местната власт
и по-точно, като техен фаворит се откроява кметът. Смея да твърдя че процентът е голям
донякъде в следствие на синдрома „ленив журналист”.
20% от запитаните смятат, че информацията, която се подава от администрациите
е непълна. Цитат: „Може да се каже, че пресслужбите просто си правят един много добър
ПР.”
На въпроса с какви пречки се сблъскват по време на работа анкетираните
журналисти заявиха, че срещат трудности предимно с органи на властта които имат
силно централизирано управление. Мудност, разточителство и затворен кръг са често
срещани при търсене на информация. Според тях регионалните служби бягат от
отговорност като прехвърлят топката на централите си в столицата.
Почти всички анкетирани са на мнение, че личности заемащи високи позиции във
властта са по-склонни към медийни изяви. Цитат: „Представителите на властта, които
заемат по-ниска позиция в йерархията се въздържат от коментар, за да не се
конфронтират или да изпаднат в противоречие с по-висшестоящите”. Конкретен пример
беше даден с кметовете по райони.
Трудности се работи със структури подчинени на министерствата. Цитат: „С
прокуратурата например имаме големи затруднения” Заради неотзивчивостта им
журналистите са принудени да представят едностранчива информация. Те представляват
най-често гледната точка на обществеността или, когато се налага се позовават на
„преразказ на телефонен разговор”
Изводи.
В заключение можем да твърдим, че отношението регионална власт-медии е поскоро щастлив брак отколкото принудително съжителство.
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Регионалните журналисти предлагат на управниците медиен комфорт. В замяна,
на което те се съобразяват с икономическите интереси на медиите и в същото време им
подават редовно, подбрана информация.
Опитите

на

регионалните

журналисти

да

поддържат

баланса

между

обективността и личните си интереси, често са неуспешни. Попаднали в капана на
ежедневни рутинни задължения те се превърнали в

проводник на информация.

Служебната им роля е по-скоро ориентирана в полза на управляващия елит. Друг
недостатък на регионалните медии, е че въпреки разнообразната си структура те все
повече уеднаквяват съдържанието си и отразяват събитията по еднообразен начин.
Малко са журналистите (в морският град), които търсят различните акценти на
проблема, запазват собствената си гледна точка и не изневеряват на стила си. Това
създава по-благоприятна обстановка за регионалната власт, т.е. като журналистите не са
толкова критични, а националните медии рядко обръщат внимание на регионалните
теми.
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PR и медии в България – власт и конфликти
Даниела Ранчова, студент
НБУ
Медиите безспорно в една или друга степен оказват своето въздействие върху
общественото мнение, според възгледите и целите на техните притежатели, както и
според вкусовете и възможностите на професионалните и творческите екипи. При това,
трябва да се подчертае, че медиите оказват въздействие, независимо от политическата
система в съответната страна, независимо от позволената свобода и съществуващата
цензура. Медиите имат различна роля в отделните конфликти, което е обусловено от
политическите пристрастия в дадена страна, от развитието или степента на свободата на
словото, от степента на манипулационните въздействия върху обществото. Безспорно
обаче е едно - ролята на самите медии във всеки конфликт, независимо от неговото
разпространение, обхват или цели. Медиите създават масовата култура, създават
телевизията, киното, музиката, владеят все повече от спорта. Потребителите различават
понякога все още интуитивно или съзнателно култура, реклама и обикновена
информация. Но за медийните концерни тези сфери принадлежат към едно цяло – и то
изгражда света на медиите. Чрез него се преследва само една цел: рентабилност и
печалба. В този стремеж се игнорира обществената задача, която би трябвало да има
четвъртата власт. Информацията се превръща в стока, чийто пазар се променя
конюнктурно. Но същевременно стокооборотът й създава и поддържа конюнктурата.
Само до преди 80 години медиите продаваха информация на хората. Днес се
продават положителни и отрицателни имиджи на хора и групи. Целта е достигане на
максимално количество потребители, разширяване на целевите групи. Колкото повече
хора търсят една медия, толкова повече се качват тиражите и квотите й. Съответно,
толкова по-скъпа става рекламната медийна площ. За да достигнат по-високи тиражи и
квоти, се привличат нови консуматори посредством разнородни стратегически акции – с
гратис издания, игри, печалби. Или чрез сензационно съдържание – дори в строги
политически медии тази стратегия все повече взима превес. Иначе те не биха оцелели.
Медиите създават голямата част от правилата за образуване на общественото мнение в
демократичните процеси. На тези тенденции в развитите демокрации се подчиняват
водещи политически и обществени лидери. За да спечелят медийното внимание и оттук
публичното, обществени лидери и групи търсят начини за печелене на медийното
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благоволение. Или търсят средства, чрез които да поставят медиите под свое влияние,
под свой контрол – пряк властов или тематичен. Влиянието на медиите се определя
повече от качествата на публиката, отколкото от съдържанието на средствата. Една и
съща комуникация има различно въздействие в зависимост от възрастта, пола,
интелигентността на получателя, от политическите нагласи, социалната ситуация,
фактическата или желаната принадлежност към определени групи, психическата
стабилност, моментното настроение.
Медиите формират мнения дори по въпроси, които често са извън ценностната
система на личността. В това отношение особено ефективна е т. нар. техника на
страничното въздействие, чрез която вместо да се атакуват вече изградените мнения, се
създават нови такива. Така те по-лесно могат да бъдат подменени. Медиите в България
все повече разбират силата си в това да внушават нагласи, да изграждат представи, да
дават възможности за редовна, за директна комуникация с аудиторията. Независимо от
това, че медиите обслужват политически фигури, те успяват да превърнат влиянието си
в собствен властови ресурс. Това особено важи за пресата. Има много вестникарски
прояви, в които личи стремежът да се разширяват границите на влиянието извън
доверието на основата на информационната функция. В известна степен пресата е
възприемана от трите власти като реална заплаха. Неправилното разбиране на властта е
причината политици и журналисти да се държат като съперници. Държавната
администрация затруднява контактите на репортерите със свои служители, отказва
интервюта, изявления, ограничава достъпа им до информация.
Вестниците отвръщат с неблагосклонност при представянето и коментирането на
информацията за дейността на управляващите. Инвестирането в медии у нас е рисково
за малкия рекламен пазар. На медиите се гледа като на средство за изграждане на имидж
и оръжие срещу конкуренцията. Но има и такива, които тръгнаха с нагласа за
забогатяване, а големият капитал в България никога не е бил независим от политиката.
Медиите се финансираха и заради пропагандните услуги на партиите. И колкото поблизо има избори, толкова по-голяма става нуждата от влияние на големи партии в
обществото. Резултатът от изборите зависи от влиянието върху пресата, радиото и
телевизията. Медиите безспорно в една или друга степен оказват своето въздействие
върху общественото мнение според възгледите и целите на техните притежатели, както
и според вкусовете и възможностите на професионалните и творческите екипи.
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Настъпващите обрати и неочакваните събития в общественото битие обаче
провокират журналистите да реагират мигновено и да вземат нестандартни решения, с
което те преодоляват понякога упражнявания върху тях контрол и дори отстояват
собствени позиции. Властта на медиаелита и на институциите, в които всеки един
представител на този елит работи, са различни елементи на понятието “четвърта власт”.
Властта на медиаелита като личност на журналиста, като творец в новата ситуация на
информационна свобода за пряко общуване се увеличава, но силата на институцията като
масиран контрол нараства.
Въпреки че при проспериращите информационни технологии Internet Worldnet
нито една институция не е в състояние да упражни тотален контрол върху своите
сътрудници. Личната морална и професионална отговорност се оказва единственият
критерий, който би възпрял потока от открита или полуприкрита дезинформация, от
манипулирани данни и тенденциозни внушения. Осмислянето на социалната роля на
журналиста е също важен елемент от възможностите му за въздействие върху
информацията, която предава. Съзнанието за собствената си роля той осъществява найчесто като обективен регистратор и безпристрастен транслатор на факти. Но тази роля
може да бъде още на субективен интерпретатор, външен наблюдател, съучастник в
събитие, автор на събитие или инициатор. При всички тези роли на социален актьор, с
различна степен на социална активност в събитието, което интерпретира или за което е
призван да информира обществеността, журналистът, представител на елита в
качеството си на личност, може да деформира или преведе на собствения си език
информационното послание, т. е. да упражни информационната си власт над него. По
същия начин, независимо от избраната роля, журналистът като представител на
медийната институция властва над информацията със своите специфични възможности.
Ролята на медиите в конфликтния свят не може да се определи еднопосочно, тя е
в зависимост от редица фактори, от създалото се положение, от свободата, с която
разполагат медиите и множество други. Властта на медиите се разкрива при
тематизирането на човекоправни и религиозни въпроси, при политически фигури и
въпроса за насилието и конфликта. Създадени и поддържани образи и теми се поднасят
целенасочено и дотолкова трайно на индивидуалното и общественото съзнание,
доколкото предизвикват желаните реакции – приемането или отхвърлянето на образите
и темите, според целта. Оттук - на влиянието на медиите се приписва увеличаването на
социално недоволство, но и на социална задоволеност. На религиозна толерантност, но
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и на сегрегационизъм и ксенофобия. Добиване на политическо съзнание и култура и
минимализирането им в общественото съзнание. Отделната медия, редакционната й цел
и политика решават коя от двете посоки ще поеме влиянието им при определен
конфликт. Ролята на медиите в случая е разнообразна, тя не е зависима от даден фактор,
а се колебае между свободата, с която разполагат медиите, зависи от предоставените
правомощия, от личната способност на журналистите да действат обективно и
безпристрастно. В условията на пазарно стопанство медиите трябва да имат много добре
преценена и точна рекламна политика, тъй като тя им осигурява самостоятелно
съществуване и независимост.
Подходящото набиране на реклами е важен проблем както за частните, така и за
обществено-правните медии. Затова и търговското изследване на публиката е важен
въпрос. Политиците в предизборния период трябва да определят в кои точно медии и по
какъв начин да се рекламират, за да постигнат търсения ефект. Въпреки това медиите в
България умело се справят (в съществуващата ситуация) със задачата си все по-активно
да налагат дневния ред на обществото. Така всички ние добиваме представа за найактуалните проблеми в ежедневието на държавата и света като цяло. Също така чрез
развитието на масмедиите и тяхната характерна политика ние ставаме част от света,
самоизграждаме се като личности и чрез подаваната ни по професионален начин
информация можем да комуникираме разумно и да реагираме адекватно към проблемите
на нашето общество.
Източници:
1. http://www.geocities.com.
2. http://www.standartnews.com.
3. http://www2.dw-world.de http://www.geocities.com
4. www.dem-pr.hit.bg
5. Алфандари, Ел., Медиите и властта. С., 2000 г.
6. Дайнов, Е., и колектив, Медии-послания.
7.
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Политически

маркетинг:

http://www.iu-

edu.org/blagoev/bamravda2004/
8. Пашенцев, Е., „СМИ и PR в Болгарии“, С., 2004 г.

97

Пътят на новината от клиента до медиите –
професионализъм и перфекционизъм
Детелина Николова
Demea PR & Marketing
И така, вие сте вече PR! Поздравления!
Професията е престижна, атрактивна, добре платена и най-важното – предстоят
ви купони, шеметни командировки, тоалети, срещи с изтъкнати политици,
общественици, банкери, журналисти, телевизионери, шоумени... живот! Всичко е пред
вас! Докато....
Докато не седнете пред мениджъра и не получите конкретно задължение – да
отговаряте за работата и връзките с медиите, да оформяте и изпращате прессъобщенията
на клиента (или клиентите) и всичко свързано с комуникационната политика на клиента.
Има и друг сценарий – всички гореописани очаквания, плюс варианта - да отговаряте, да
ръководите, измисляте, реализирате и съгласувате цялостната дейност по публичност и
комуникация на клиента на агенцията.
Дали ще бъдете назначен за PR вътре в компанията – клиент, или ще сте член от
колектива на обслужваща рекламна или PR – агенция – това е въпрос на „ситуиране” на
местоработата ви – отговорностите, задълженията и правата ви са едни и същи. Какъвто
и вариант, обаче, да се случи, PR-ът трябва да е напълно наясно и подготвен за Клиента
си, да е запознат с намеренията на ръководството, комуникационната стратегия,
мениджърския план и вътрешнофирмените йерархични връзки.
Няма да се спирам на това, че е необходимо да познавате българските медии, да
знаете редакционната им политика, стилът и форматът на всяка отделна медия,
спецификата на списването им, тиражът, аудиторията, рейтинга на специализирани
предавания или рубрики (вкл. и за печатните медии), както и да сте наясно с името,
предпочитанията на ресорния журналист, телефоните и е-мейлите му! Че е задължително
да се запознаете детайлно с фирмата, на която сте поели PR-а! Да отделите поне две
седмици за създаване на собствена база данни от гореизброените необходими и
задължителни атрибути за дейността си.
Какво още от предварителната подготовка? В много web-страници (ако клиента
ви има такава) липсва раздел „Новини” (или „За медиите”). Преборете се с мениджъра,
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убедете го и създайте „вашето място” на страницата. Какво ще спечелите вие или наелата
ви фирма?
•

Възможност да покажете какво вършите като PR;

•

Представа за регулярност на вашите съобщения (на седмица, на месец, на година),
включително направете и архив;

•

Докажете, че компанията, в която работите, наистина е тръгнала към открита и
професионална комуникация с медиите;

•

Ефективност от вашата работа.
Посещения на web-страницата (по-голям трафик).
Тази част от web-сайта попълвайте по възможност сами, за да не зависите от

администратора на сайта (съвременните сайтове вече се разработват с автоматизирана
система на съдържанието). Актуализирайте информацията на сайта (съветвайте се и
съгласувайте промените с мениджъра на компанията, която ви е наела), поправете
граматичните грешки, контактите и всичко свързано с дейността и историята на клиента
ви. Когато изпратите прессъобщение, в което сте посочили web адрес на клиента си,
страницата задължително трябва да се „отваря”. Запомнете – трудно е, дори невъзможно
ще е, да накарате интернет-потребител, било то журналист, редактор, бъдещ или настоящ
клиент, който не е могъл да влезе на страницата ви, отново да се върне и да я разгледа.
Това е цяла наука – за психологията на интернет потребителя.
Ако пък сте член на обслужваща агенция, направете, отделете „място” в webстраницата си за „“Клиенти”, където освен логото им, посочете всичко най-важно от
портфолиото им плюс web адреса им.
В помощ са ви вече два комуникационни канала, които ще вършат поне 30% от
работата и задълженията ви като PR.
Създал си съобщението, смяташ, че е професионално и по всички правила, имаш
„в подкрепа” кампания и програма като слънце – знаеш, че е интересна, защото ти си я
измислил и организирал (вложил си опит, средства, амбиция, усет) – как да постъпиш, за
да попадне клиентът ти „във фокуса” на новините?
Задължително е съобщението да бъде без граматични грешки. Да съдържа всички
данни за обратна връзка. Почти всички журналисти и редактори работят с електронна
поща – ето защо е редно да изпратите част – „цитат” от анонса (на кирилица и на
латиница) с отпратка към приложен файл (не забравяйте да проверите дали сте го
„атачнали” и дали е правилния файл. Сложете му простичко, разбираемо и идейно
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наименование, можете дори да го отделите на десктопа, за да ви е „под ръка”. Проверете
предварително дали се отваря (затворете файла след проверката)! Ако ще изпращате и
снимка, то нека снимката бъде във формат, който да не „задръсти” редакционната поща
на получателя (ако е необходимо, журналистът сам ще ви се обади и ще помоли да
изпратите снимка с по-висока разделителна способност или ще изпрати фотографа на
изданието на място).
От коя медия да започнете? В много от учебниците, за тази първа стъпка изобщо
няма „рецепта”, и има резон да ви оставят сами да решите. Необходимо е да познавате
българския медиен пазар, да сте наясно предварително какво търсите като публичност,
да сте си направили, предварително, медия планирането – в коя медия, каква тема на
интервю или статия (спрямо комуникационната стратегия, която предварително сте
изработили (или изработена) на базата на мениджърския клиентски план), дали ще
подплатите рекламна кампания на клиента, ако има такава. Изобщо за тази част от
дейността ви е необходим сериозен анализ и гъвкавост.
Голям брой малки и средни предприятия, особено извън София (никога не
казвайте “провинцията”!) нямат представа от къде да започнат и се страхуват от цените
(за публикации, интервюта, реклама) в националните медии, от журналистите, от
отношението на медиите към тях... Препоръчвам на колегите (независимо за кой бранш
предприятие работят) да започват в тези случаи със специализирани медии, регионални
медии и чак след това да минат на медии на национално ниво. Този подход дава
„познаваемост” на марката и името на клиента. PR-ът е дългосрочен труд и усилия и
резултатите от вашата дейност ще се видят чак след първата година от вашето
сътрудничество.
Разделете медия планирането на няколко основни комуникационни канала:
•

Интернет-новинарски портали и сайтове;

•

печатни медии; регионални, национални; специализирани;

•

телевизии и радиа;

•

други важни канали с аудитории, в зависимост от таргетите.
В първия, Интернет-новинарски портали и сайтове, отделете толкова внимание за

прессъобщенията, новините, интервютата, материалите в тях, колкото и на останалите
медии – това е вашият шанс да сте „в мрежата”. В моята практика тези публикации не
влизат в мониторинга, който изготвям и предлагам на клиента – брой на публикации,
ефективност и отчет за свършена работа по съответната кампания. Въпреки това, пред
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погледа ми са всички новинарски портали, актуализирам „мейлинга” си с нови адреси.
Поддържам топли конструктивни отношения с редакторите на сайтовете и ги „третирам”
като всички останали журналисти, новинари и редактори за всяка инициатива на клиента
си –пресконференция, събитие, семинар, конкурси и т.н.
Останалите – действайте още по-внимателно и с респект, прецизирайте всеки
адресат, използвайте и изпращането на факс. Задължително на съобщението по факса
посочвайте името на журналиста и съответната медия, както и отбележете броя на
страниците (в моята практика се старая прессъобщението ми винаги да е на една
страница). Специално за печатните медии – не е противопоказно да проверявате по
телефона дали факс-листа с прессъобщението/новината е пристигнал до адресата!
Каква позиция и какъв стил на комуникация трябва да имате, за да не станете
досаден, нахален и безгръбначен за журналистите, от една страна, а за клиента ви –
притеснен, неразбран и „муден”?
Подгответе си сами собствен комуникационен кодекс за работа с медиите!
Някои клиенти предварително ви заявяват, че „искат публикации” в тази или
онази медия – включете търсените медии в списъка си, но не обещавайте... Винаги
давайте отчет на клиента си, какво сте се договорили с медията, имате ли проблем, какво
се очаква от клиента и от медията и т.н.
Журналистите са хора като нас – и те имат своите си щастливи мигове, проблеми,
семейства, приятели. В течение на времето ще разберете, че те са земни хора и ходят
„боси по тревата” т. е. за тях всяка комуникация е нормална, стига да е свързана не с
„молба за публикация”, а с „предложение за сътрудничество” – това е моето разковниче
при работата ми с журналисти и редактори. Журналист да ти каже „До сега не съм срещал
такъв PR” – това е равносилно да получиш статуетката „Оскар”... Приемете ролята си на
човек, който дава, а не който иска и търси разбиране и „услуга”.
Електронната поща – моят личен кодекс гласи, че на електронно писмо, молба,
съобщение и заявка отговарям веднага. „Здравейте, получих писмото ви, ще
разгледам...ще потърся...ще направя....” и т.н. Никога не предизвиквайте чувство у
подателя, че писмото му е отишло в „Спам-а” на пощата ви или че той е маловажен и
отговорът търпи отлагане.
Ако разгледате wеb-страницата на Демеа, ще забележите в горния десен ъгъл
раздел „Информация в помощ на PR-а” – ето какво гласи част от обръщението към
посетителя на страницата: „Вероятно на всеки ще му хрумне някакъв въпрос или
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желание да се консултира с нашите експерти. Ние сме готови да отговорим или да ви
дадем съвет чрез изпитаната вече от нас форма за пряк контакт. Използвайте
възможността да се консултирате с нашите експерти“
Средно по три писма на седмица получавам с различни въпроси – на всички
отговарям и твърдя, че доста мениджъри или специалисти, или обикновени посетители,
се учудват, изненадани са от разширеният професионален отговор на конкретното им
запитване, а не са препратени с „Добър ден, благодарим ви... вашият въпрос може да
бъде разрешен от екипа ни...” и други хватки и кукички за зарибяване на бъдещи клиенти.
Примери за успешни практики във взаимоотношенията PR и медии.
Нека споделя две истории за две кампании на съвсем различни по комуникация,
численост, портфолио, дейности и история, фирми, които успяваха да намерят място в
медиите.
Преди време, се вбесявах на съседи, които ежедневно хвърляха торбичките си със
смет направо през прозорците и балконите. И това се случваше в центъра на София, в
Зона Б-5, там, където се строеше Mall of Sofia и където вместо градинка в каре от 4
съседни блока, децата играеха, едва ли не, на площадка с импровизирано сметище. Доста
време мислих какво да направя, за да променя зловредните им навици. Смятах, че с един
по-различен подход, с една позитивна „забележка” ще успея да спра „дъждовете от
боклук”. Реших, че най-сигурната „педагогическа намеса” е да се подарят на
„хвърлячите” здрави торбички за смет, които са удобни за домакинствата, лесно
преносими и се връзват отгоре. Да ги получат в присъствието на техните деца, така че да
няма мърдане. За да бъде по-изискан жеста, да не се чувстват „черни овце”, редно беше
подаръци да получат всички домакинства в карето от градинката-сметище. Реченосторено. Изпратих писмо до Сарантис – България, вносители на торби за смет, които ми
се сториха най-подходящи за замисъла. Адресът беше изписан на опаковката на Fino.
Маркетинг мениджърът на Сарантис, Вили Рамчева прегърна идеята и от тук нататък
нещата се развиха по ноти. В екипа си включих две стажантки на Демеа, на които
„оставих” цялата дейност по връзките с участниците в кампанията, които се множаха с
всеки изминал ден. Към Сарантис – България се присъединиха Mall of Sofia,
Сладкарници „Неделя”, Радио „Атлантик” с двамата си водещи от сутрешния блок,
избрани благодарение на импровизирано квартално проучване за най-слушана
радиостанция, фирмата за топлинно счетоводство „Техем”, Медибул Хоспис, Юнайтед
Нет, АСО – Пирели и Паркети „Спейс”. Последните финансираха изработката на
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постерите за разгласа на събитието и листовките, с които приканвахме съседите да не
хвърлят боклук през прозорците и балконите. Mall of Sofia, пък пое разходите за двамата
водещи на Атлантик, техническото озвучаване и музикалното оформление. Всички
„спонсори” получиха отчет - пълна справка кой какво е вложил в кампанията.
Единственият ангажимент, който поех към Сарантис – България бе, да „кача” на
сайта на Демеа медийните публикации и снимки от участието им в кампанията.
Като патрон на кампанията поканихме Кмета на район „Възраждане” г-жа Ева
Сеизова. Прави й чест, че подкрепи идеята и стори всичко необходимо, участниците в
кампанията да усетят нейната отговорност и личен ангажимент към живущите в район
„Възраждане”.
За организацията на самото събитие успяхме да привлечем съседи, обикновени
граждани, всеки от които, пое доброволно определен „ресор”. Един отговаряше за
шоколадовите тортички „Неделя”, подарени на всички деца от 4-те блока, друг
разпределяше торбите Fino да попаднат при всяко едно семейство, трети отговаряше за
предметната викторина и томбола на Техем, АСО Пирели и Сарантис – България,
четвърти посрещаше мениджърите на фирмите-участници, пети се грижеше за
масичките и столовете, които изнесоха от близките бистра, шести – за разлепването на
постерите и раздаването на листовките.
Двете стажантки посрещаха представителите на медиите и отговаряха те да
получат най-пълна и достоверна информация за събитието. На всеки журналист
предоставяха предварително подготвеното от тях самите прессъобщение, презентация на
всеки участник и пакет с торбички Fino.
Една брилянтно изпълнена, кампания, с която се гордея и която имаше отзвук в
медиите. Бяха изкупени доста вестници със снимки от събитието, коментираше се кой
как и до кого е застанал и какво е правил в телевизионните репортажи, имахме
„участници” в радио-кола, пристигнала специално за събитието.
Познайте дали в момента има съседи, които хвърлят боклука си през балконите и
дали градинката между блоковете е изчистена! А Fino отчете за последващия период наймногобройни и лоялни потребители – домакинствата от Зона Б-5.
Пресрелийзите, новините и публикациите включваха имената и приноса на
всички участници – спонсори на кампанията. PR-ите, в лицето на двете ми стажантки,
демонстрираха голяма медийна разгласа, висока ефективност от медийното планиране и
предоставиха впечатляващ прес-бук на всички фирми.
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По-късно Демеа получи предложение да организира благотворителна кампания и
на Паркети Спейс. Медибул Хоспис, Юнайтед Нет и АСО Пирели са дългогодишни
клиенти на Демеа. Двете стажантки в момента са водещи мениджъри за събитиен
маркетинг в две конкурентни на Демеа агенции.
Втората история е за Юнайтед Нет ООД, първата лицензирана фирма – доставчик
на интернет по LAN, тръгнала по стъпките на истинските телекоми и разполага със
собствена кабелна инфраструктура. Три от най-бързо развиващите се технологични
услуги – интернет свързаност, цифрова телевизия и фиксирана телефонна услуга през
интернет, предоставени чрез подземно изградената кабелна мрежа, превърнаха Юнайтед
Нет в търсен и атрактивен партньор за повече от 20 жилищни района в София.
В дните, когато над България се изля потоп от дъжд и гръмотевични бури, няколко
национални медии публикуваха недвусмислено, че съществува реална опасност за
компютрите и телевизорите на абонатите на LAN доставчиците и даваха съвети на
читателите си как да си предпазят техниката.. Същевременно течеше реклама на голям
национален оператор, с послание „...... не зависи от синоптичната прогноза (обстановка)
....” или нещо подобно. Вероятно мнозина ще се замислят какво трябва да върши PR-ът,
освен да следва и прилага мениджърския план на клиента си. Перфектно написано
прессъобщение не е достатъчно, за да си добър PR.
Има ситуации, които изискват бърза и навременна реакция, когато виждате, че
клиентът ви е незаслужено притиснат до стената, макар и да не е цитиран, той влиза в
общия „кюп” наречен LAN доставчици.
Как реагирах като PR? В най-голямата гръмотевична буря, когато се изсипваше
порой над София, пуснах прессъобщение със следния анонс: „Осигурената мрежа на
LAN доставчика Юнайтед Нет гарантира през неприятните и наситени с гръмотевични
бури дни, спокойна и сигурна работа както на домашните, така и на служебните
компютри на своите потребители, свързани към изградената му подземна кабелна
инфраструктура”
„Гаранцията” беше Демеа, тъй като освен обслужваща агенция, ние сме и абонат
на Юнайтед Нет.
Каква роля играят публикациите на конкурентите ни? Ще ни амбицират или ще
ни сложат „на място”! Ще ни накарат да „покрием” главите си с пепел или ще послужат
като модел за подражание или противопоставяне!
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Моят съвет е да четете и да се развивате професионално. Да познавате
конкурентите си, да познавате и следите конкурентите на клиентите си, не по
задължение, а като предизвикателство.
Вие, обаче, си имайте собствен път, по който да вървите „заедно” с клиента. Ако
желаете наистина да му помагате – следете статиите, материалите, изявите за
европейския и евроатлантическия път на България, за програмите, икономиката,
политиката на доходи, браншовата политика – там ще откриете теми, дискусии, събития
и подходи, които да свържете пряко като PR на клиент, който с ваша помощ ще разкрие
потенциала си, ще подобрява имиджа си и ще бъде във фокуса на медиите.
Уважаеми колеги, драги студенти,
Бих искала да благодаря за поканата и да изкажа личната си симпатия към всички
участници в 9-тата лятна школа по PR и за възможността да видя в тази аудитория,
бъдещите мои партньори или конкуренти.
Между другото, не като теоретик, а като практик, ще си позволя едно малко
„намигване” към вас – PR-ът не пие алкохол на коктейл, нито с клиенти, нито с
журналисти. PR-ът работи час повече след журналиста, от който очаква публикация.
Опитвайте се всяка година да правите по една благотворителна кампания, за да
спите спокойно и да не търсите форум или място, на което да споделяте, че цар Траян
има магарешки уши.
Желая ви успех!
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ПР и медийни технологии в България
Елена Сапкова, студент
НБУ
В съвременното информационно общество медиите са навсякъде, където има
бизнес, а за да се гради успешен бизнес, е необходима добра медийна комуникация, т.е.
общуването с медиите се възприема като инвестиция в търсенето, създаването,
поддържането и задържането на клиентите със средствата на публичната комуникация,
осъществявана главно чрез преса, радио и телевизия. Планирането и реализирането на
медийна стратегия цели публичност, а благодарение на овладените и адекватно
реализирани тактики за общуване с медиите тази публичност се превръща в успешно
работещ за компанията инструмент, чрез който тя по-добре работи за своите публики.
Информационните средства са сред най-важните, ако не и най-важният от
факторите, които формират общественото мнение и го определят. Може да имаме
резерви по отношение на тяхната обективност, да допускаме, че те са инструмент, чрез
който заинтересовани лица и кръгове манипулират публиката, но не бива да ги
подценяваме. При контакт с медиите РR-ът не бива да се чувства прекалено комфортно.
Малката доза страх, който мобилизира, а не паникьосва, е здравословна, когато PR-ът
започне да общува с журналисти.
Илюзия е т. нар. обективна информация. Това, което вестникът извежда като едро
заглавие на първа страница, не е задължително да е най-насъщното за масата читатели и
с още по-голяма сигурност не е най-важното за вашата PR кампания. То е онова, което
редакторът или собственикът на изданието иска аудиторията му да възприеме като найважно. Причината може да е желанието за сензация, която да предизвика интереса на
публиката, а оттам и благосклонността на рекламодателите, защото те са търговци и
искат рекламите им да стигнат до повече хора. Влияние оказва предпочитанието и
субективната лична преценка на редакторите. Има значение и обвързаността на вестника
с една или друга партия или икономически кръг.
В България (поне засега), а и в света, за информационните средства новина става
главно сензацията, скандалът, престъплението, слухът, т.е. лошата новина. Днес атаките
срещу управляващите, срещу икономически силните са насъщен хляб за журналистите.
Много често причина е неадекватното медийно поведение на хора от институцията.
Напр. когато в българския Парламент се приемаше Закон за движението по пътищата,
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много полицаи, шофьори и практикуващи юристи посочиха редица недомислия, но за
няколко депутати беше по-важно да имат сини лампи, да могат да пресичат на червено и
да развиват високи скорости. Обяснението им беше смехотворно: трябвало бързо да
контактуват с избирателите си. И най-големият чудотворец не може да спаси реномето
на тези депутати, на техните парламентарни групи и на Народното събрание като цяло.
Кучето се е самообявило за бясно и информационните средства сладострастно
разпространяват и коментират тези самопризнания.
Като оставим настрана такива опити за медийно самоубийство, как да се отнасяме
към представителите на пресата и другите информационни средства? Всички напъни за
„възпитаване” на журналистите, като и безпомощните апели за толерантност,
обективност и отговорно отношение са губене на време и напразни усилия. Медиите
винаги ще използват социалното недоволство, сензациите, всеки мним или реален
неуспех. Единственият начин да се противодейства и да ограничат до минимум поводите
за негативни атаки, е като се изработи стратегия и оперативна тактика.
Орденът на йезуитите (една от най-силните опори на католическата църква) е
създал длъжността advocatus diaboli. Когато се взема решение, адвокатите на дявола са
длъжни да търсят и да подчертават възможните вредни последици от това решение, т.е.
да предвиждат всички възможни отрицателни резултати.
За да се парират вредните последици и спекулациите, е необходима ефективна и
гъвкава система за изпреварваща информация. Новината за дадено събитие и анализ за
него трябва да се подават на пресата от PR-източника пряко или чрез друго лице, но
бързо – преди тази новина да стигне до медиите от друг източник и с неблагоприятен
коментар.
Нужни са схеми за бързо реагиране, преди да настъпи каквото и да е събитие. Така
първата реакция на пресслужбата ще е обмислена, компетентна и убедителна, преди да
последва обяснение от по-високо равнище. Реакция от рода „нямам информация” е
предпазлива, но опасна, защото медиите дешифрират такъв отговор като „крият нещо”
или „не знаят какво става в ресора им”.
Не бива да се изключва и търсенето на помощ от психолози и социолози.
Има и друг фактор, който се подценява – мястото в печатните издания е
ограничено. Колкото повече добри новини и факти намерят място в този ограничен обем,
толкова по-малко място ще остане за негативните. PR-специалистите и ръководителите
на ведомствата (институции, фирми) трябва системно да генерират положителна
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информация и тя бързо да се подава на пресата. Това най-вече трябва да са успехи в
области, към които хората са чувствителни – социална сфера, борба с корупцията и
престъпността, ограничаване на бюрокрацията, понижаване на цени, повишаване на
социални осигуровки и заплати и пр. липсата на такава информация оставя вакуум за
запълване с негативни факти и повърхностно критикарстване.
Сполучливо и е използването на метода на „тоягата и моркова” (stick and carrot),
но само при условие, че PR-специалистът забрави за тоягата. Той трябва да мисли как
най-добре да поощрява репортера. Намирайте повод се срещате поотделно с „трудните”
журналисти извън служебните брифинги, подавайте им предварителна информация,
която ще ги постави в привилегировано положение спрямо останалите им колеги. Може
би това означава „да нахраниш журналистите”, но, за Бога, никога не го казвайте в открит
текст. Спазвайте съвета на Чърчил: „Никога не се доверявай на хартия и не казвай онова,
което не искаш да прочетеш в утрешния вестник”.
Когато се обсъждат отношенията с медиите, не бива да се пропускат и
отношенията между шефа на институцията/фирмата и PR-специалиста. Практиката
показва, че най-често срещаните грешки са три. Първо – шефът прави необмислено
публично изказване, а след това PR-ът трябва да обясни на журналистите, че не са
разбрали правилно; второ – шефът обяснява на медиите какво точно е искал да каже
неговият PR; трето – никой от двамата не знае какво е казал другият пред медиите и всеки
импровизира. И в трите случая става дума за липса на координация и единомислие.
Вярно, че шефът избира кой да е неговото лице, т.е. връзката му с обществеността, а не
обратното. Но вярно е и нещо друго – преди да се съгласите да станете PR на
институция/фирма, трябва откровено да поговорите с бъдещия си шеф и да се
споразумеете за действията си във всеки възможен случай, за да работите в координация.
И за двамата трябва да е забранен отговорът „не коментирам”, защото това вече е
коментар; и двамата трябва да знаят какво и как не бива да се казва; и двамата трябва да
се сигурни как би реагирал другият в определена ситуация. Как е възможно да се
постигне това – англичаните казват “Когато има химическо съответствие”.
Сали Стюарт („Как да общуваме с медиите”) формулира три правила (закона) за
успех на PR-а с медиите.
1. Инвестиции. Става дума не за инвестиция на пари, а за инвестиция на време.
Инвестирайте време, за да разработите всяка стъпка в PR-процеса; инвестирайте време,
за да прочетете статиите на няколко журналисти и изберете онзи, който ще ви е най-
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полезен; инвестирайте време в подготовка за среща с журналисти; инвестирайте време в
повишаване на собствената си квалификация и квалификацията на хората от фирмата,
които имат публични контакти.
2. Ясна представа. Успехът на PR-арената изисква да виждате плюсовете и
минусите си ясно и без увъртания. Ясната представа е всъщност решимост да гледате
строго на компанията/фирмата си – без преувеличаване на плюсовете, с признаване на
недостатъците и никакви инсинуации пред медиите. Ясно и честно отговорете на себе
си: дали историята, която подхвърляте на журналистите, се основава на факти; дали
репортерите ще засегнат въпроси, на които не искате или нямата право от юридическа
гледна точка да отговорите и как да реагирате, ако стане така; кои са добрите и слабите
страни на вашата компания.
3. Задача (мисия). Това значи да представяш нещата за компанията/фирмата си
все едно, че яздиш на бял кон. Компаниите с успешни PR-програми се представят пред
журналистите като нещо повече от „фабрика за пари”. Те показват, че имат мисия, че са
корпоративни граждани. Трябва да сте в състояние да пропагандирате дадена мисия, тъй
като ще ви е нужно да обясните защо темата за вашата фирма заслужава интереса на
пресата.
Ефективното общуване с медиите означава компания/фирма/институцията да
може да влияе върху репутацията на фирмата си, дори да я определят. Липсата на
комуникиране означава да се оставят на външни хора да дават тон в медийното
отразяване на компанията . Това означава да се остави прекалено голяма власт в чужди
ръце, а всеки иска не просто да растете, а и да бъде свободен в растежа си.
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ТВ и МЕТРО рекламата – ефект върху потребителя
Кристелина Стайкова и Венцислава Иванова, студенти
НБУ
Освен от обогатяването на продуктовото портфолио на компаниите в посредносрочен план телевизиите разчитат да увеличат приходите си и от очакваното
либерализиране на правилата за скритата реклама в Европейския съюз, което ще се
отрази и на българския пазар. Плановете са през 2007 г. директивата „Телевизия без
граници”, която отваря вратите за рекламните инвестиции, да бъде приета и да започне
да тече двегодишен срок за въвеждането й в националното законодателство.
Рекламодател номер 1 за първите месеци на годината за пореден път е Проктър
енд Гембъл с инвестирани малко над 9 млн. лв. за популяризирането на многобройните
продукти от портфолиото си. Челната тройка на най-щедрите рекламодатели се допълва
от Мобилтел и Нестле, като разликата между тях е много малка. След топ три размерът
на рекламните инвестиции рязко пада. Кока-Кола е на четвъртото място с около 4 млн.
лв. Рекламите на безалкохолни напитки обаче, както и на бира, тепърва ще набират
скорост за летните месеци и може би в подреждането за полугодието ще са доста понапред. Прави впечатление още, че първите десет по инвестиции в ТВ реклама компании
са концентрирали около една трета от общите инвестиции.
Разбивката на рекламните обеми по месеци показват, че най-силен откъм приходи
за телевизионните канали е бил април, а най-слаб – януари. Затихването веднага след
напрегнатите откъм комуникационни активности коледни и новогодишни празници е
логично и затова в първия месец на годината вложенията са били общо за около 22 млн.
лв. С всеки следващ месец обаче бюджетите са нараствали, за да достигнат 57 млн. лв. за
април.
Обяснение за рекордните априлски нива може да се търси и в успеха на втория
сезон на ВИП брадър. Отново според замерванията на Маркет ЛИНКС брутните приходи
от реклама само по време на излъчването на това издание на шоуто са малко под 8 млн.
лева. Рейтинговият, а и финансов успех на ВИП брадър е толкова красноречив, че
изпълнителният директор на Нова телевизия Павел Станчев заяви: „Засега не мислим за
нов Биг брадър, а по-скоро за нов ВИП брадър.”
Мониторингът на агенция Маркет ЛИНКС е изготвен на базата на официалните
тарифи на съответните ТВ канали, без да бъдат отчитани комисионите за рекламни
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агенции, медиашопове или рекламодатели, които купуват директно рекламно време,
както и бартерните договори и отстъпките за обем.
МЕТРОТО.
С всяка година се увеличават и приходите от реклама в метрото – годишният ръст
там надхвърля 30%. Рекламният канал в софийското метро осигурява гарантирано
достигане до 1/4 от населението. По данни на ТНС/ТВ План в момента метрото превозва
116 000 пътници дневно. 48% от тях са до 40 г., 40% пък са с доход над 400 лв. месечно.
78 на сто от пътуващите в метрото го използват поне 3 пъти седмично, а 29% – над 10
пъти на седмица, като средната честота на пътуване е 7 пъти седмично. “Цената за
двуседмична рекламна кампания в метрото със средно висока интензивност –
осигуряваща около 500 000 контакта – струва около 1800 евро”, обяснява Александър
Димитров, управител на Метромедия. По думите му това е наполовина на цената на един
спот в праймтайма на ефирните телевизии.
Предимства.
•

Голямо всекидневно покритие (80 000 души).

•

Изключително голяма част от пътуващите – 73%, са в активна трудоспособна
възраст;

•

Близък и дълготраен контакт с аудиторията;

•

Висока степен на привличане на вниманието на пътниците.

•

Възможност за осъществяване на интересни кампании с нестандартни идеи, което
би подсилило ефекта на комуникацията; както при имиджови, така и при
промоционални реклами;

•

Добро позициониране на рекламните съоръжения;

•

Възможност да бъде обхваната цялостно уникална за страната аудитория, която не
може да бъде засегната чрез друга медиа;

•

Комплексност на рекламата в метрото, чрез използването на четирите
комуникационни канала на фирма Метрореклама, което спомага рекламното
послание да достигне в най-пълния си вид до потенциалните потребители;

•

Изключително ниска цена за хиляда контакта – 0,69 Евро;

•

Постигане на траен ефект чрез повторяемост и специфична продължителност на
контакта с рекламния носител;

•

Перфектната поддръжка на метрото като цяло от страна на „Метрополитен” ЕАД
и на мрежата от рекламните носители от страна на Метрореклама, присъствието
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на денонощна охрана, както и добрата вътрешна и външна осветеност на
рекламните площи са гаранция за нормалното протичане на кампаниите.
Метрореклама – клиентите не могат да сменят канала, да прелистят страницата,
да избягат от рекламата, защото тя е навсякъде около тях – информира ги, забавлява ги,
насочва вниманието им към нови продукти и т.н. Непосредственият контакт с пътниците
и „загубеното време”, прекарано в пътуване, Ви осигуряват възможността да ги
запознаете с вашите рекламни послания, които ще оставят траен отпечатък в съзнанието
им. Днес компанията е изградила и обслужва четири комуникационни канала на
територията на „Метрополитен” ЕАД София:
•

пана в метровагоните, с размер 50 x 70 см;

•

обемни вътрешноосветени кутии в стълбищното пространство на метрото, с
размер 1.2 x 1.8 м ;

•

реклама върху гърба на билетите за пътуване в метрото ;

•

метробордове по станциите, които са с различни размери поради архитектурни
особености.
НИША.
Гарите също са изключително привлекателни за реклама, тъй като по данни на

БДЖ използващите жп транспорта за година са близо 34 млн. Наскоро от „Транспорта
медия груп” съобщиха, че ще монтират видеостени на 17 български гари до края на
годината, които ще излъчват реклами, развлекателни програми и новини. Засега подобни
екрани има на жп гарите в София, Пловдив, Варна и Бургас. С новия метод на
рекламиране потенциалните купувачи ще бъдат „облъчвани”, докато пътуват, чакат влак,
самолет или посрещат близките си. Най-динамично през 2008 г. у нас ще се развива
рекламата на бензиностанциите, следвани от летищата, смятат от „Транспорта медия
груп”.
ТВ:
За разлика от рекламата в метрото, телевизионната реклама е много полеснодостъпна. През 95 % от времето, което прекарваме вкъщи телевизорът винаги
работи. Искаме или не рекламите попадат пред очите ни, или ги чуваме от другата стая.
Тук за разлика от метрото можем да сменим канала, но няма гаранция, че ще попаднем
на нещо по-различно. Напротив – попадаме отново на рекламен блок, само, че в
конкурентната на предишната телевизия и отново на същата реклама, или след малко ще
започне.
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ФАКТИ:
Инвестициите в ТВ реклама през 2006 г. са нараснали с (внимавайте) 33% в
сравнение с 2005 г. В парично изражение общата сума достига 349.604 млн. лева,
сравнени с 262.81...
ТВ рекламата е привлякла 150 млн. лв. за четири месеца – в-к ДНЕВНИК.
Почти 150 млн. лв. е привлякла телевизионната реклама от началото на годината,
сочи мониторингът на „Маркет ЛИНКС” за първите четири месеца. Ако нарастването
продължи със същите темпове, този рекламен сегмент има всички шансове да надхвърли
дори смелите прогнози за годишен ръст от 35% и в края на годината брутните обеми да
гонят половин милиард лева. За сравнение – по данни на Асоциацията на рекламните
агенции (АРА), изнесени от нейния председател Красимир Гергов, нетните приходи от
ТВ реклама през миналата година са били около 182 млн. лв.
ТОП 10 (в млн. лв.).
•

Проктър енд Гембъл – 9.096.

•

Мобилтел – 6.233.

•

Нестле – 6.076.

•

Кока-Кола – 3.991.

•

Хайнекен – 3.973.

•

Хенкел – 3.573.

•

Крафт Якобс Сушард – 3.57.

•

Глобул – 3.502.

•

Вивател – 3.465.

•

Риглийз – 2.999.
Първият български клип е от 1940 г.
Най-старият запазен рекламен клип на български продукт е на „Шуменско пиво“ и

е заснет още през 1940 г. Автентични кадри от него „оживяват“ в новата рекламна
кампания на марката. Моменти от най-старата лента са използвани в първата от поредица
телевизионни реклами за 125-ата годишнина на бирата. Клип от поредицата вече се
завъртя в националния ефир.
Първата българска рекламна лента е с продължителност 17 минути. Режисьор и
оператор е Спас Тотев, а ролите на любителите на бирата в клипа се изпълняват от
аматьорски театрален състав от Пазарджик. Черно-белият филм представя актуалните за
онова време модернизации в производството и преминаването от ръчно към автоматично
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миене на бутилките. Лентата носи заглавието „Пийте само „Шуменско пиво”.
Посланието се предава и чрез поредица от хумористични рекламни стихчета като:
„Знайте шуменската бира, в целий град се тя намира. Някой халба щом изпие
непрестанно веч я пие”.
В началото на 40-те години на миналия век рекламата се е въртяла по кината в
България.
„Рекламата на ”Шуменско” е най-старият български клип. Въпреки че е създаван
толкова отдавна обаче, прави впечатление, че експлоатира същите теми, които са
актуални и в съвременната продуктова реклама”, коментира Марсел Леви, криейтив
директор на „Ноубъл графикс студио”.
„Ноубъл графикс криейтив студио” е автор на концепцията за новата рекламна
кампания на марката. Екипът на агенцията работи и по следващите клипове от
юбилейната поредица на „Шуменско”. Концепцията им засега е тайна, но в тях като лице
на марката отново ще се появи актьорът Кръстьо Лафазанов.
Като част от цялостната кампания собственикът на „Шуменско пиво” „Карлсберг”
пусна на пазара и специална лимитирана серия от пивото, чиито автори са
Boudinovabrand.
И още рекорди – най-скъпият рекламен телевизионен клип за всички времена е на
парфюма „Шанел №5”. Стойността му се изчислява на 18 млн. паунда. От тях 2 млн.
хонорар е получила актрисата Никол Кидман, рекламно лице на продукта. Дължината на
клипа също е внушителна близо 2 минути. Първата в света ТВ реклама е на часовниците
„Булова” с продължителност 10 сек. Била е излъчена на 1 юли 1941 г. по NBC. Найголемите рекламодатели в света пък са конкурентните компании Юниливър и Проктър
енд Гембъл, които през 2006 г. са похарчили за реклама съответно 192 млн. паунда и 183
млн. паунда. Най-късата реклама в света е с продължителност 1 секунда и е на Книгата
на рекордите на Гинес. Това е радиореклама, измислена от BBDO – Осло, която
представлява бързо изговаряне на фразата Guiness Boook of Records. Рекламата, разбира
се, е регистрирана и като рекорд в книгата на Гинес. За най-дълга реклама пък са
признати поредица от осем филмчета с продължителност по осем минути, представящи
новите модели на BMW от 2001-2002 г.
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Етичният професионализъм в ПР практиките
Мина Проева, студент
НБУ
Информацията отдавна е стока, при това тя притежава уникално качество – може
да се продава многократно и позволява с нея да се спекулира. Информацията не само е
носител на факти, но и на мнения, послания и убеждения. В нашия век на електронни
комуникации тя има изключително значение за формиране на общественото мнение, а
достъпността на каналите за информации дава възможност и за мащабни спекулации.
Поради тази причина отново и отново се проявява феноменът „несигурност и
страх от връзките с медиите”. Това поражда и категоричното отрицание на техните
методи на работа, непрестанни критики и нетолерантно отношение към журналистите.
Поради липса на опит и възможности доста организации не успяват да осъществят
открита и последователна съвместна работа с представителите на средствата за масова
информация. От това губят най-вече самите организации. Основите на добрата съвместна
работа са поставени, ако и двете страни признават и оценяват като равностойни задачите
и интересите на другата страна. Това може да се осъществи само в постоянен диалог и
контакти. Това означава още честна и открита информационна политика във всички
ситуации от страна на институциите и организациите и добросъвестно използване на
получената информация от медиите. В сравнение с предишни етапи изискванията на
обществеността към информационната политика са драстично променени. Днес вече не
е достатъчно да се информира за новости, специални събития или инициативи. Изисква
се колкото е възможно повече допълнителна информация. Всяка организация, която иска
да изгради в обществеността доверие към себе си, трябва да съобразява работата си с
медиите и техните изисквания. Трябва да заеме офанзивна позиция, т. е. да е активната
страна в диалога.
В основата на работата с медиите е воденето на сериозна информационна
политика, включително и когато се касае за теми, излизащи на пръв поглед извън обсега
на вашата организация. Такива са опазването на околната среда, подобряването на
условията на труд и др. Дори когато изкушението е много голямо, трябва да се избягва
желанието за разкрасяване на фактите или за изкарване на положението съвсем
безобидно. Истината винаги излиза наяве. Предоставянето на частична информация само
стимулира готовността за допълнителни разследвания.
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Много е важно да се знае, че отговарящият за работата с медиите в организацията
може да бъде толкова добър, колкото са добри и информациите, които получава от
организацията. За да отговори на интереса, той трябва да е добре подготвен, т.е.
предварително да е установен редът, по който той ще получава вътрешната информация
и ще бъде гарантиран от укриването и от самия него. Той трябва да може да отговаря и
на критични въпроси, а това означава той да има достатъчно информация, за всичко,
което става вътре. Не е изключено управата да реши кои информации да бъдат подадени
на журналистите например, но отговорникът трябва да бъде информиран за това.
Журналистите трябва да имат компетентен партньор за разговори и коментари. Затова
добре трябва да бъде премислена и организирана вътрешната система за информиране на
собствените сътрудници, отговарящи за работата с медиите.
Един от най-важните въпроси, от който зависи интензивността и качеството на
връзките с медиите е свързан с подготовката и разпространението на информацията,
предназначена за тях. От решаващо значение е съобразяването със специфичните
информационни потребности на журналистите. Много често това, което за
организацията е голямо събитие, журналистите отминават като баластна информация.
Получава се така, защото те имат нужда от съобщения, които представляват интерес за
широката аудитория на съответната медия. Всяка редакция разглежда информацията от
различен ъгъл и работи с различни стилистични средства. Докато един редакторспециалист иска да се запознае с техническите детайли на изделието, журналистът от
икономическо издание ще се заинтересува от икономическите и социални аспекти
(икономия на енергия и суровини, опазване на околната среда и др.), свързани с някоя
производствена новост и въвеждането и на пазара. За телевизионния репортер е много
важно освен това изделието да е привлекателно, а радио-редакторът се нуждае от
партньор за разговор, който нагледно да опише нещата.
Истинският професионализъм изисква много добро познаване на спецификата и
характера на медиите, както и на техните аудитории и подготовката на адекватна
информация за тях. Медиите трябва да бъдат редовно информирани за новостите и
инициативите във вашата организация. Начините да се направи това са много и
разнообразни. Кои са най-често използваните?
Всички български медии работят с елементи на ПР - агенции, особено в периоди
на избори.
Медиите често правят спонтанен ПР по отношение на партии и политически лица,
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а личности като Бойко Борисов и Волен Сидеров се радват на топ ПР от страна на
средствата за масова информация. Политическият ПР у нас се е осъзнал след появяването
на Бойко Борисов, който всъщност няма собствен ПР екип.
Медиите често са ПР-и на своите ръководители, собственици или на техните
бизнеси, показва изследването.
Засега ПР е все още дума с негативен знак, а дейността ПР е спорна. ПРспециалистите казват, че това е най-съвременният механизъм за движение на
информацията, а журналистите – че ПР-ите са едни хитри търговци на информация и
влияние, които търгуват с обществения интерес. И двете страни в допитването биха
искали да се промени отношението към ПР, независимо че анкетираните непрекъснато
прехвърлят вината на другия, а в текстовете има двойственост на самото говорене.
Явлението „информационно масонство“, при което представители на сенчестия и
политическия елит определят информационния репертоар на една медиа заедно с
нейното ръководство.
Независимостта на медиата все по-трудно става обект на гражданска реакция.
Между двеста и три хиляди лева се движи тарифата за подкуп на журналисти от ПР агенции, посочват анкетираните. Пак според тях в последните години отмира практиката
да се предлагат пари срещу определени публикации.
Журналистите приемат нееднозначно ПР-практиката да се организират коктейли,
партита, представяния на клиентите, пътувания за сметка на компаниите или държавните
институции, както и раздаването на скъпи подаръци. Според част от тях това не винаги
води до обвързване с частните интереси, но други смятат, че дори липсата на негативно
отношение към различните субекти на обществения живот е достатъчно, за да изкриви
присъствието на обективна оценка за случващото се.
Примерите за скрита реклама и черен ПР са формулирани с различна степен на
конкретност. Споменават се различни казуси – влияния на върху вестник, скритата
самореклама, която известните автори в медиите си правят, споменава се за
пристрастията на медийни журналисти в пресата към големи телевизии. Като найподозрителни области от гледна точка на скритата реклама се посочват текстовете за
туризъм, за имоти, за лекарства, подчертава се, че при политическите журналисти,
отразяващи определена партия, отслабва личната позиция и влияе обкръжението.
Всички вече разбраха, че средствата за масово информиране („медиите”)са
„четвъртата власт”. Медиите са онези, които обясняват на хората случващото се. Как
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хората ще разберат процесите в дадена страна, как ще ги оценят, как ще реагират на тях
– всичко това е до голяма степен в ръцете на вестниците, радиото, телевизията.
Медиите могат да свалят политици, да разклащат банки, да привличат (или
плашат) чужди инвеститори и институции. Съществува и едно недокрай съзнателно
равнище,на което медиите моделират обществения живот.
Днес, ако се проследи работата на съвременните социални теоретици, е трудно да
се открие систематична и разширена рефлексия върху медиите, независимо че те се
занимават пряко с разпространяването на символни форми в социалния свят. Но от 19 век
насам постепенно се налага убеждението, че в средствата за масова комуникация е
съсредоточена значителна власт. Сега интересът е концентриран не толкова върху
възможността на посланието да влияе пряко, колкото върху ролята на медиите.
Понятието „четвърта власт” е синтетична точка за изследване на отношенията
медийна власт – елит. Самото понятие възниква като метафора за ролята на
институционализираните субекти, които черпят власт от институциите и властта главно
чрез революцията на средствата за масова информация и тяхното влияние върху
общественото мнение. Медийната власт се създава в процеса на комуникация. Поначало
тя съществува в обществото извън регулираните механизми на държавната власт и се
утвърждава чрез институциите на масовите комуникации.
Основната задача на медиите се състои във възможността да кажат или премълчат
определен проблем, т.е. да определят параметрите на познаваемост на ежедневието на
индивида. Това ги превръща в източник на нов тип власт. Тя не е нито задължаваща, нито
санкционираща, а убеждаваща. Затова и медии – те са търсен съюзник в реализирането
или поне споделянето ма общата власт в обществото.
Всяка медийна изява носи внушение, независимо от авторските намерения.
Тя е насочена към определена група хора и в резултат на това,неговите адресати
планират и провеждат своите действия в обществото.
Днес президенти, премиери, министри разчитат в много голяма степен на
условната власт. Неизбежно се обръща внимание на пресконференциите, на речите, на
публичните изяви от всякакъв род, на всичко, свързано с медиите. Реализирането на
информацията като социален комуникационен процес е общата основа на всяко властно
отношение. Така се стига до властта на посредника, властта на субекта, на
комуникацията. Информационният посредник има властта да променя материалните,
семантичните, времевите и пространствените характеристики на всяко властово
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послание.
От изследванията по психология и комуникация е известно, че фактори като
компетентност, достоверност, или консистентност на представянето предопределят
висока достоверност на източниците. От друга страна адекватността на информацията
също се приема от публиката като относително висок критерий за достоверност.
Прозрачността на институциите в България и на тяхното комуникационно поведение
(открита, диалогична комуникация), както и обществената отговорност, която е тясно
свързана с етичните насоки, функционират като по-нататъшни фактори в процеса на
общественото доверие.
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Свободата на словото – мит или фалшива реалност
Петко Александров, студент
НБУ
В съвременното демократично общество средствата за масова комуникация
заслужено отстояват правото си да бъдат наречени четвъртата власт. Наред с цялостната
изградена система от три власти – съдебна, законодателна и изпълнителна, медиите
съвсем успешно налагат позицията си като неформална четвърта власт. Напълно в същия
тон на регулативен орган, какъвто представлява всяка една от трите власти с цел да се
контролират една друга, така и медиите имат не леката функция да наблюдават и
същевременно да регулират дейността на всяка една от властите. Ако в наши дни можем
съвсем категорично да твърдим, че медиите са независими и съществува свобода на
словото, то преди малко повече от десетилетие нещата съвсем не са били по същия начин.
Въпросът е, че има общества, където този проблем все още не е решен, особено в
някои от бившите социалистически републики. Там медиите са изцяло контролирани от
властовите органи и всяка медийна вест бива проверена или заставена от държавната
власт. Затъмняването на информационния поток или по точно незнанието за случващото
се около нас смекчава и потиска истината чрез огромното влияние на медиите над
обществото. В такива условия е трудно да даваме определение на медиите като за
четвърта власт. Може би най-странен е факта, че в страна парадираща със своята
демократичност като САЩ например, голяма част от медиите имат ограничения върху
свободата на словото, което до известна степен звучи парадоксално. Водещите медии там
биват контролирани от правителствените органи и до-голяма степен от тях зависи каква
информация ще достигне до масовото общество. Все пак демокрацията си остава бащата
на явлението четвърта власт, а нейна майка е Великобритания, където за първи път е
използвано като понятие „Fourth Estate“ или „Fourth Branch of Government“ още преди
около 200 години.
За по-голяма яснота върху свободата на словото у нас и по света ще се позовем на
една публикация на mediapool.bg, в която е представен доклад от неправителствената
организация Фрийдъм хаус на тема “Равнището на свободата на словото в отделните
страни”. В този доклад се посочва, че България е сред десетте страни в света, където през
2003 г. равнището на свободата на словото се е снижило значително. Докладът обхваща
193 държави. Изводът в него е, че най-сериозните нарушения на свободата на словото са
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както в нестабилни демокрации като Боливия и Русия, така и в отдавна утвърдени
демокрации, особено Италия, където медийната групировка на премиера Силвио
Берлускони има монопол върху средствата за масова информация.
Фрийдъм хаус оценява по точкова система свободата на словото във всяка страна
и я определя като свободна, частично свободна или несвободна. От проучените държави
73 са свободни, 49 – частично свободни, останалите 71 не са свободни. Най-тежко е
положението в Бирма, Куба, Либия, Северна Корея и Туркменистан.
България, заедно с Молдова, Мароко, Филипините, Боливия, Кабо Верде, Габон,
Гватемала и Гвинея-Бисау, е сред страните, чийто статус по отношение свободата на
словото е понижен. В случая с България статусът е понижен от свободен на частично
свободен, което отразява нарастващия правителствен контрол върху медиите, както и
увеличаването на съдебните искове срещу журналисти и издатели, се посочва в доклада.
Най- явните проблеми за българските медии са политическият контрол върху държавните
електронни медии; политическата процедура за издаване на лицензии и манипулацията
при рекламата, която заплашва позициите на независимите медии, особено на местните
и регионалните. Натискът върху медиите се осъществява както от правителството, така
и от престъпни групировки, според проучването на Фрийдъм хаус. През ноември
правителството предложи поправка в Наказателния кодекс, която криминализира
разкриването на класифицирана информация от страна на всеки, включително и
журналистите, дори информацията да е в полза на обществения интерес.
Този подход е несъвместим с европейските стандарти. След протести от страна на
местни и международни неправителствени организации, тези поправки не минаха през
парламента, се посочва в доклада. В него още е отбелязано, че обидата и клеветата се
третират като криминални престъпления и макар че наказанието лишаване от свобода за
клевета беше отменено, журналистите, съдени за клевета, са наказани да плащат високи
глоби.
Все още съществува насилие над журналисти, най-вече заради организираната
престъпност и атмосферата на безнаказаност, която се дължи на слабото правораздаване,
посочва Фрийдъм хаус. Много журналисти бяха нападнати през 2003 г. заради техни
разследвания за подземния свят. В такава среда, много журналисти са принудени да си
налагат автоцензура, а журналистическите разследвания за корупцията и организираната
престъпност са рядкост.
В България има девет национални всекидневника – два от които са под контрола
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на германския концерн ВАЦ; два национални седмичника и над 50 местни
всекидневници и седмичници. ВАЦ държат монопола върху вестникарския пазар,
дистрибуцията и рекламата, посочва Фрийдъм хаус. В доклада се отбелязва, че две от
националните телевизии са частни, а обществената БНТ все още се възприема като
контролирана от управляващата коалиция и в нея липсва редакционна независимост. В
този ред на мисли малко преди разделението на повече от две основни цветови партийни
прослойки прекалено наивно и глупаво беше мнението, че два от водещите
всекидневника у нас са ръководени от различни партийни интереси. Едните от „сини”,
другите от „червени” и то при условие, че са собственост на една и съща компания.
Фрийдъм хаус констатира, че като цяло равнището на свобода на медиите по света
пада за втора поредна година. В много държави комбинирането на правни мерки,
политически натиск и насилие срещу журналистите от страна на държавата и
недържавни играчи води до влошаване на условията, се казва в документа.
Италия е променила статута си от свободна на частично свободна страна заради
влиянието на премиера Силвио Берлускони. Той е собственик на трите най-големи
телевизионни канала, а същевременно може да влияе и върху обществената телевизия
РАИ.
Най-драматичният позитивен пример на отваряне на медиите е Ирак, който преди
беше сред държавите с най- репресивна среда по отношение свободата на словото. С
падането на Саддам Хюсеин, се появиха стотици нови издания, които представят широк
спектър от гледни точки. Иракчаните получиха неограничен достъп до Интернет и до
нецензурирани чужди телевизионни програми. Независимо от това, продължаващата
липса на сигурност, убийствата на поне 13 журналисти и двусмислената правна и
регулаторна рамка за медиите са причина Ирак да остане в графата на страните с
несвободни медии, независимо от невероятния напредък.
В проучването е отбелязано нарастващото политическо и икономическо влияние
върху медиите в редица страни. В Румъния, например, увеличения брой на заведени от
властите дела срещу независими медии, както и на атаки срещу журналисти, доведе до
значително понижение на рейтинга. Ситуацията със свободата на словото се влошава и в
Русия, чийто статус през 2002 г. беше понижен до несвободен. През 2003 г. Кремъл
консолидира своя почти тотален контрол върху електронните медии. Властите също така
използват правен и финансов натиск, за да ограничат още повече критичната
журналистика, особено по чувствителни теми като войната в Чечения.
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„Икономическият натиск може да доведе до нарастваща автоцензура сред
журналистите”, казва изпълнителният директор на Фрийдъм хаус Дженифър Уиндзор.
„За съжаление, тези фактори често се пренебрегват, когато се оценява степента на
свобода на медиите”, посочва тя.
От данните в това проучване можем да стигнем до извода, че медиите независимо
в коя страна са под влиянието на правителствените интереси и тези на големите
инвеститори, като върху тях се упражнява натиск независимо по какъв начин. В повечето
страни по-големите медии биват собственост на една и съща компания, която бива
монополист или както се казва в една поговорка „Който плаща, той поръчва музиката”.
Така например вестниците са под контрола на собствениците или рекламодателите си,
защото за да биват издавани са необходими не малко средства. Успокояващото в случая
е, че най-вероятно има противоречащи по интереса си финансови групи, всяка от която
има печатно издание. По този начин всяко мнение би могло да намери подслон, да бъде
отпечатано някъде. Факт е, че има мнения, които нито една от конкуриращите се големи
организации не би желала да се изразяват. Те си пробиват път единствено в малки,
независими издания, достъп до които имат ограничен брой хора. Свободата на словото
чрез печатно издание се оказва илюзорна - на теория я има, на практика има монопол на
идеите, поддържани от големите издания.
По същия начин стои въпросът с радио и телевизионните медии. Те са още поскъпи от вестниците и аналогично са контролирани от мощни финансови групировки.
Рекламни похвати изкарват формата пред съдържанието, особено в телевизиите. Тук
отново на преден план изпъкват телевизиите, в които се инвестират повече средства, а
тези телевизии отново са собственост на компании монополисти в тази сфера и разбира
се защитаващи едни и същи интереси. Независимите телевизии, както и независимите
вестници са слаби финансово. Те успяват да приобщят малко зрители, но когато стане
нещо истински важно – а само големите имат кореспонденти и картина в реално време и
всички гледат тях.
След тези изводи остава да си зададем въпроса каква всъщност е реалността и
дали не живеем в изкривена от манипулацията на медиите действителност. Фалшива
реалност подобна на тази представена ни под формата на превърналата се в
революционен хит за съвременната кино продукция „Матрицата” от наглед странните
личности на братята Уашовски. Нима скритият замисъл в тази трилогия не се състои
точно в това, да ни представи животът в нашето съвремие заплетен и контролиран изцяло
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от влиянието на електронните медии? Остава да се запитаме и дали това е ролята на
четвъртата власт в действителност? Нали целта й е да контролира дейността на
законодателната, изпълнителната и съдебната власт, като изкарва на светло всяко
несъответстващо с закона деяние и дава гласност на извършваните незаконни, добри и
лоши дела на всеослушание. Все пак изглежда контролирането на четвъртата власт е
необходим фактор, както в полза на заинтересовани страни, така и за националната
сигурност на всяка една държава. Колкото и необходима и полезна да е свободата на
словото, също толкова наложително е и влиянието на държавните органи върху тази
свобода. Както е необходимо да разграничаваме тънката, но съществена разлика между
демокрацията и свободията, граничеща с анархия, така и от съществено значение е да се
контролира предоставената информация на публичната общественост чрез медиите.
Друг е вече въпросът дали свободата на словото в медиите трябва да бъде зависима от
интереса на основните инвеститори в тях, но как би могло да бъде по друг начин, когато
едва ли някой би написал или казал нещо против себе си и собствените си интереси. Поне
едно нещо става ясно със сигурност и то е, че зад многото пари стои цензурата.
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ПР репутация и медии
София Тончева, Вихра Костова, Илона Кожухарова, Елиза Стоева, студенти
НБУ
В днешно време „пъблик рилейшънс” е често срещано и много рядко разбирано
понятие. Репутацията на самата професия е толкова съмнителна и объркана, че понякога
самите ПР специалисти не са съвсем наясно как да обяснят на прост език какво
представлява тя. Едно е ясно, все повече хора искат да им се даде малко „добър ПР”, за
да повлияе положително на репутацията им. И все повече конкурентни фирми прибягват
до „черния ПР”, за да разрушат противниковата слава.
За ПР съществуват много определения. Този факт обърква хората и затруднява
обясненията. Историята показва, че формирането на същността на пъблик рилейшънс е
процес на теоретично обобщение на продължителна социална практика и събран опит.
Общото за всички дефиниции, дадени за ПР е, че във всяка от тях присъстват думите –
управление, организация, публики и принципите – постигане на взаимно разбиране,
диалог и двустепенна симетрична комуникация.
Дефиницията, създадена на Международната конференция на институтите за ПР
в Мексико сити през 1978г., се цени високо, защото чрез нея е постигнат теоретичен
консенсус.
„Пъблик рилейшънс, това е изкуството и социалната наука за анализ на
тенденциите,

предвиждане

на

техните

последици,

даване

на

препоръки

на

ръководителите на организацията и осъществяване на планирани програми за действие,
които да обслужват интересите на организацията и на обществото като цяло” (Джефкинс,
1993:205).
Смята се, че тя формулира модерното виждане за ПР не само за 20-ти век, но и
тенденциите за новото столетие.
Заложените в дефиницията идеи могат да се сведат до следното:
•

ПР е дейност, при която се изследва и преценява ситуацията, в която се намира
дадена организация;

•

ПР планира програми за действие и ги реализира;

•

ПР е вид съветнически функции в системата на мениджмънта;

•

ПР има за цел да осигури ползи както за организацията, така и за обществото;

•

ПР е социална наука и приложно изкуство за постигане на взаимно разбиране
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между организацията и нейните публики.
Целта на ПР практиката е да се грижи за репутацията на компанията или
индивида, печелейки тяхното разбиране и подкрепа, повлиявайки на мнението и
поведението на публиките. Усилието за градежа на една репутация и управлението на
добрата воля, и разбирането между организацията и нейните публики, е планирано и
поддържано действие.
„ПР управлява репутацията – по-специално: резултатът от това какво правиш,
какво казваш и какво другите казват за теб” (Harrison, 1995:3) – дефиниция на
Йоркширската и Хъмбърсайдската групи на Британския институт по ПР.
Основавайки се на тези определения можем да направим извода, че една от
основните задачи при провеждането на ефективен ПР е изграждането и поддържането на
добра репутация.
„Изискват се 20 години за изграждането на репутация и 5 минути за
разрушаването й. Ако се замислим над това – ще действаме по различен начин.” – Warren
Buffett.
Още от училище се стремим да сме с добра репутация – да бъдем популярни, да
бъдем харесвани и желани. Да сме сред първите по успех и познаваемост. Работата на
ПР е да продължи това дело в истинския живот, когато това вече не е само въпрос на
детска прищявка; да управлява и поддържа вече създадената репутация.
Репутацията е мнението на обществото (публиките) за даден човек, група от хора
или дадена организация. Мнение, което се формира след осъществяването на личен
контакт между организацията и нейните публики. Репутацията е резултат от
комбинацията между възприятието и реалността.
Репутацията се придобива – репутацията се придобива с течение на времето и е
резултат от дадени действия. В голяма степен тя е онова, което обществото (дадените
публики) виждат в човека/организацията.
Репутацията е предимство – тъй като трябва да се придобие, тя е предимство.
Предимство, което е в голяма помощ при решаването на проблеми или кризи за дадена
организация/човек.
Репутацията трябва да се планира внимателно – комплексна структура,
комбинация от хора, действия и процес на изграждане на взаимоотношения.
Репутацията е характеристика, която се отплаща – репутацията се гради, за да
осигури стабилност на дадената организация/човек.
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Репутацията, до голяма степен, е повлияна от действията, културата и най-вече –
медиите, специално в България.
Предизвикателството, пред което се изправят мениджърите при управлението на
репутацията, е изграждането, поддържането, подсилването и защитаването на
репутацията в дългосрочен план.
Изграждането на взаимоотношения, които защитават и предпазват репутацията в
моменти

на

криза, изискват

проактивна

комуникация.

Съществува

директна

взаимовръзка между нивото на честност и откритост на дадена организация и честотата,
с която публиките на компанията чуват за нея.
Не е важно само да се изгради дадена репутация – тя трябва и да се поддържа, за
да се постигнат дългосрочни резултати. Това повишава вероятността услугите и
продуктите да се купуват и предпочитат пред други марки. Спомага за договаряне на подобри цени за услугите и продуктите. При набирането на работна ръка, компанията с подобра репутация ще получи по-голям наплив на желаещи да работят за нея и оттам – подобър избор на квалифицирана работна ръка. Взаимоотношенията с партньори,
доставчици и търговци са по-коректни и лесни. При нужда от инвеститори и капитали –
добрата репутация е равна на доверие и желание за инвестиции. Нечестно отправените
критики лесно могат да бъдат опровергани.
Видимостта е в основата на изграждането на репутацията.
Съществуват сериозни доказателства в полза на теорията, според която
изграждането на репутация е процес, който зависи от това доколко организацията е
„видима” за нейните публики.
Човешката природа е устроена така, че хората се чувстват добре и са склонни да
дадат по-благоприятни оценки за нещо или някой, когото вече познават. И обратно –
отнасят се с подозрение към нещо или някой, който не им е познат.
В ПР практиката е прието, че „видимостта” е свързана с благоприятната оценка
от страна на дадената публика. При отсъствието на личен контакт с компанията или даден
човек – нормалната реакция е възприятието, че се крие нещо. Когато няма прозрачност –
„има нещо гнило в Дания”. От друга страна хората приемат онези компании и индивиди,
които се подвизават най-често в медиите, за притежаващи силни позиции.
Преобладаващата част от обществото формира мнението си за дадена
организация/човек въз основа на това, което четат, чуват и виждат. А източник на тази
информация са предимно медиите.
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В своята дейност, организациите имат много възможности както за успехи, така и
за провали. Провеждането на политика основана на принципите на откритост и видимост,
дава възможност да се изгради репутация, която да може да се пребори с евентуални
неблагоприятни обстоятелства.
Защо медиите са важни при изграждането и поддържането на репутацията?
За да стане позната и да получава благоприятни оценки от страна на своите
публики, организацията се нуждае от медийна прозрачност и присъствие, които се
основават на добри връзки с медиите.
Организация, която твърди, че няма нужда да комуникира с медиите, е лесно
уязвима и разрушима. От една страна, в такава ситуация тя сякаш няма какво да каже на
своите публики или крие нещо. От друга, липсата на каквато и да е информация в
медийното пространство, я лишава от възможността да се защити в случай на криза.
Организация, която пренебрегва връзките с медиите, рискува да остане
незабелязана или да не успее адекватно да представи дейността си пред ключовите за нея
публики.
Управление на репутацията в онлайн среда.
Днес изграждането на корпоративна репутация чрез пренебрегване на онлайн
медиите е немислимо. Интернет, където технологиите непрекъснато се усъвършенстват,
се утвърждава все повече като един интерактивен канал за комуникация, където всеки
може да каже каквото желае и новините се разпространяват светкавично. Ето защо е
наложително да управляваме репутацията и онлайн, за да няма неприятни изненади в
офлайн света, и за да запазим трайно доверието на нашите публики.
Не са редки случаите, в които недоволни служители или клиенти използват
възможността да направят публично достояние нещо, което ги е провокирало. Също така
работодателите все по-честно търсят информация за бъдещи служители в Мрежата преди
да вземат решение дали да ги назначат. Затова трябва да се научим да следим онлайн
ресурсите редовно, да ги използваме за подобряване видимостта на положителната
информация за нас или компанията, която представляваме и да ограничаваме появата на
негативната. Как да стане това?
Процесът за публикуване на информация онлайн днес е удивително лесен.
Корпоративният или личен уебсайт, както и новинарските сайтове, не са единственото
място, от където публиките ни могат да черпят информация за нас. Места, където се
разменят мнения, долавят се нагласи, сипят се похвали или пък, не дай си боже, хули, са
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форумите и блоговете, онлайн общностите като MySpace или YouTube. Цялото това
съдържание може да се намери мигновено с въвеждане на ключови думи в търсещите
машини.
Негативните коментари могат да имат много сериозен ефект върху репутацията на
личности или марки, която организациите са изграждали в продължение на години. По
тази причина определено си струва да се положат всички усилия, за да бъдат
организациите защитени.
Какво могат да направят организациите? Нужно е да се предприемат три основни
действия за управление на репутацията при онлайн търсене: Наблюдение, Оптимизация
и Ангажиране.
Наблюдение… на какво?
•

Компанията;

•

Марки;

•

Продукти;

•

Ключови лица от компанията.
Къде?

•

Новини;

•

Социални медии;

•

Резултати от стандартни търсачки;

•

Блогове и форуми;

•

Wikis;

•

Google Alerts – google.com/alerts;

•

Yahoo Alerts – alerts.yahoo.com;

•

RSS feed абонаменти за резултати от търсачки на по-големите новинарски
сайтове, които позволяват това (някои от най-големите такива в света са
Technorati, Feedster, Yahoo & Google News, BlogPulse);

•

Обществени медии чрез тагове.
Оптимизацията е най-ефективна като превантивна мярка, а не като реакционна.

Тоест, по-добре е да положим усилия преди настъпването на евентуална криза, отколкото
да се опитваме да спасяваме положението впоследствие. В противен случай бихме се
озовали в позиция на догонващ, а не на контролиращ ситуацията.
Организация, която иска да защити репутацията и видимостта си в Мрежата, би
следвало да превърне оптимизацията в свой основен приоритет. Оптимизирането на
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цялата дигитална комуникация включва: PR, маркетинг, SEO (оптимизация на търсачки),
управление на човешки ресурси, връзки с инвеститорите и подобно съдържание, което е
публично достъпно в Мрежата както и в обществените медии: текстът, изображенията,
аудио и видео материалите ще доведат до повече положителни резултати, свързани с
марката. Това няма задължително да постави марката в контролиращо положение, но е
много по-добре от това да се опитваме да намалим видимостта на негативните материали
след тяхното излизане.
Ангажиране – търсене на причината.
В случай, че установим негативни материали по наш адрес, е необходимо първо
да изследваме ситуацията и да разберем достоверна ли е публикуваната информация. Ако
се окаже, че това не е така, трябва да осигурим достоверни факти и промяна на
информацията. Ако се окаже обаче, че за пускането на негативните материали има
основателна причина, веднага трябва да демонстрираме готовност за обсъждане на
проблема. Не е лошо да бъдем готови да отговаряме на въпроси и да даваме обяснения в
личния или корпоративния си блог като заемем честна позиция, осигурим максимум
прозрачност и бъдем готови да приеме чуждите аргументи.
И накрая, прилагането на проактивна мониторинг кампания ще ни даде ясна
представа за начините, по които аудиторията взаимодейства с нас и нашата марка.
Web 2.0.
Напоследък в публичното пространство все повече битува терминът Web 2.0. Той
идва да обозначи една нова ера в интернет технологиите, очевидно подобрена версия на
Web 1.0 . Когато говорим за Мрежата от второ поколение имаме предвид наличието на
динамично, интерактивно и триизмерно съдържание. Или с други думи, съдържанието в
Мрежата се определя от активността и инициативността на потребителите. Отдавна
Интернет е престанал да бъде единствено източник на еднопосочна информация. Днес
той е място за диалог и създаване на нови общности.
Накратко за някои съвременни формати в Мрежата, които имат потенциал да
създават или рушат репутация:
Форумите.
Както на площада при древните гърци и римляни, много хора се събират (но в
случая във виртуалното пространство) и всеки свободно може да зададе тема, по която
другите да правят коментари. Когато във форумите се появи негативна информация за
дадена личност или организация, е много трудно тя да се контролира, ако не е наше лично
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пространство и нямаме достъп до модератора. Затова е добре да се опитваме фино да
поместваме информация за нас във форуми с интересна за нас аудитория, така че тя да
провокира положителни нагласи и доверие към нас. Също така бихме могли да следим
тенденциите в нагласите. Важно е да се знае, че във форумите пишат повече по-млади
хора или по-нискообразовани хора.
Блоговете.
Онлайн дневници, където човек или организация определя темите и създава
съдържанието като има възможност за обратна връзка във вид на коментари към
написаното. Притежателят на блога може да контролира тези коментари, така че
блоговете имат сериозен потенциал за изграждане на репутация. Според редица
изследвания доверието към блоговете става все по-голямо в сравнение с това към
официални корпоративни страници. Създаването на блог не изисква особени
технологични ресурси, така че всяка организация може да създаде свой такъв, където
може лесно да публикува информация от всякакъв тип, включително снимков или видео
материал. Важно е също да се следи съдържанието на блоговете на лидерите на мнения,
тъй като те определят до голяма степен обществените нагласи. Блогове се списват от
високообразовани хора и/или от хора, вече излизащи от младежката възраст.
Социални общности.
Социалните общности от типа на MySpace или YouTube разполагат с възможност
за ъплоуд на мултимедийни материали като аудио, фото и видео, а този тип формати
създава огромно усещане за достоверност на видяно и чуто. Могат да се използват
успешно от организации и личности за изграждане на репутация, стига това да е
ненатрапчиво и в повечето случаи е добре информацията да изглежда като предоставена
от независим източник.
Репутацията е една от най-трудните за изграждане характеристики и най-лесната
за разрушаване. Всички сме свидетели на репутацията на различни корпорации, марки и
личности в ежедневието ни – свидетели сме на техния възход – Кока кола, Графа – и
тяхното падение – Венета Райкова. Свидетели сме, благодарение на комуникацията
между ПР специалистите и медиите, благодарение на управлението на репутацията и
онлайн, и офлайн.
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Черен ПР или мързеливи журналисти
Стела Райчева, студент
НБУ
Едно от любимите самоопределения на медиите е, че те са „четвъртата власт”.
Останалите три власти даже твърдят, че медиите били първата власт. Мисля, че това е
достатъчно, за да разберем, че не става дума за никаква война на световете, а за мирно
преливане на икономика и политика до пълното им сливане в едно. Единствения
потърпевш е аудиторията, която обаче наказва медиите с незаинтересованост. Колкото до
това, че ПР-ът бил срещу медиите, във всяка една частна медия, а с изключение на БНР
и БНТ всички са такива, при малко по-голяма откровеност дори чистачката може да
обясни как от главния редактор до стажант-репортера, всички звена са изключително
благосклонни към поръчкови материали, отразяване на корпоративни събития, участия в
кампании – често негативни, тъпи мероприятия като откриване на нови обекти с
маслосвети и водосвети, както и нелепи юбилеи или просто чествания на личности с не
заличени неандерталски черти.
Някъде от 2000 г. насам настъпи небивал разцвет на ПР-а на държавните
институции, които до този момент разполагаха с през-центрове, които обаче не знаеха
какво да правят. Техните функции най-често се изчерпваха с редки пресконференции, в
най-добрия случай няколко на година и правене на извадки от печата, засягащи
съответното ведомство, предназначени за началниците. С ускорено темпо всички големи
ведомства се сдобиха с обслужващи ПР агенции, които осигуряват на администрацията
и управлението безметежни отношения с медиите. Така ние разбираме, че Даниел
Вълчев, министър на образованието, е голям гмуркач и го виждаме във морските глъбини.
Вярно, че не можем да го познаем заради неопреновия костюм и акваланга, затова пък е
много секси в устрема си под баскетболния кош. Той е беззащитен, наметнат със чаршафа
на неопитни фризьорки, които му правят жълти и зелени кичури. Виждаме Вълчев
полетял към бездната като телевизионна реклама на „Каменица” във рискован бънджискок или съсредоточено гледащ във микроскоп някакви бактерии, облечен в работно
биологическо облекло – бяла престилка и бяло боне на главата…
Ако се разровите във вестниците ще намерите тези превъплъщения /руснаците
казват „хартията търпи всичко”/, а иначе като образователен министър той е против
стачките, но пък подкрепя учителите. Това е ПР. Можем да поздравим изключително
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добрата работа на наетата от Даниел Вълчев ПР агенция на Моника Янова, бивша
журналистка от в-к „Труд”. Изрично споменавам това име, защото тя е една от найдобрите във ПР-а, но биографията и е типична за работещите във ПР-агенциите. Ако се
запитате къде са великите български журналисти, къде са големите имена, те са във ПРа – Нери Терзиева, Димитър Цонев, Константин Каменаров, Найо Тицин, Илиана Йотова
са във правилото, само че с един допълнителен, политически завой. Но работата, която
вършат е същата. Хора със такъв професионален авторитет и контакти, фантазия и опит,
могат да пробутат каквото искат във всяка една медия – това е авангарда на ПР-а.
Но по-важни и по-трудолюбиви са ресорните репортери, а те са безчет. По начало
един от проблемите на ресорната журналистика е това, че за да може един репортер да
бъде добре информиран за ставащото в ресора му трябва да влезе в близки
взаимоотношения с тези, които иначе би трябвало обективно да отразява. Често тези
отношения добиват особен, нерегламентиран характер, изразен в интимност или пари.
Най-невинните случаи са почерпки за обмяна на информация в стил „нахранете
журналистите”. За съжаление най-често става дума за елементарен мързел и появата,
особено във печата, на дори необработени текстове „пуснати” от пресцентъра или
агенцията. Пресен случай е публикуваното във в-к „Труд” съобщение на пресцентъра на
ГЕРБ, което без да бъде оградено като платена публикация, на и без това оскъдната
страница за международни новини, гласеше, че Бойко Борисов е оставил незаличимо
впечатление у всеки американец, с когото се е видял…
Самата идея, че някой „пуска” информация, а други след това я пускат на
аудиторията е дълбоко порочна. Голяма част от информацията е скрита, необработена,
нежелана и неудобна и журналистът трябва да се добере до нея. Да я измъкне, да я изрови,
да я изтръгне и да я сглоби в една картина, която е важна за обществото. Достатъчно е
тук да си припомним мрънканията за липсващата разследваща журналистика. В наши
дни не става дума дори за това, а за елементарно самостоятелно гонене на
журналистическа цел. Вместо това огромна част от колегията се задоволява със това,
което се изработва в прес-центровете и ПР агенциите.
Ако се върнем на Бойко Борисов, често наричан „медиен герой”, ще видим, че
вниманието към неговата личност и изяви освен, че е постоянно е и крайно
повърхностно. Ще припомня случая със пускането на знаменитата машина за
прокопаване на метрото, нежно наречено: „къртиче”. В продължение на едно денонощие
отвсякъде се появяваха усмихнат японец и навъсен Бойко Борисов, които със пръстче във
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бяла ръкавица едновременно натискаха едно единствено копче – старта на Големия успех.
Колко след това от журналистическата колегия написаха, че всъщност машината е била
развалена, не е проработила и мечтания старт се е осъществил близо два месеца по-късно
при пълна тишина. Това е пример за успешен ПР и нечестна журналистика. Но какво
губят хората? Нищо. Гледат своя любимец, медийните началници спазват своите
безпринципни политически уговорки. Тиражът не, че расте, но поне се крепи с лековити
и беззъби текстчета. Кой ще ти се занимава със дълбокомислени размисли и коментари,
важното е един ден на първа страница да пишеш, че „ни взимат свинското”, а на
следващия ден със малко текстче да се разбере нищо никой не ни взима. Ако ставаше
дума само за политика с мед да ги мажеш – можем само да предполагаме как изглежда
това приз здравеопазването е най-вече фармацевтиката. Нямаме особени основания да
смятаме, че България е пощадена от истинския, световен октопод на големите
фармацевтични компании и хранителната индустрия със нейните абсолютно непонятни
означения Е120, Е951 и т.н. Но това е нещо, за което пише единствено Джон Гришъм и
то като уточнява, че всяка прилика с действителни лица и събития е случайна…
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Проблеми на PR-а със средствата за масова комуникация
Тодор Петров, студент
НБУ
Информационните средства са сред най-важните, ако не и най-важният от
факторите, които формират общественото мнение и го определят. Може да имаме резерви
по отношение на тяхната обективност, да допускаме, че те са инструмент, чрез който
заинтересовани лица и кръгове манипулират публиката, но не бива да ги подценяваме.
При контакт с медиите РR-ът не бива да се чувства прекалено комфортно. Малката доза
страх, който мобилизира, а не паникьосва, е здравословна, когато PR-ът започне да
общува с журналисти.
Помнете – журналистите не са ваши приятели! Може да се държат приятелски, да
изглеждат дружелюбни, но в мига, когато репортерът напусне мястото на интервюто,
единствената лоялност, която изпитва, не е към приятелството с вас, а към темата, която
разработва. Журналистите се страхуват, че ако не са проверили достатъчно добре и
излъчат ласкателен материал, в следващ момент може да се окаже, че вашата
компания/фирма е подправяла счетоводни книжа, мамила е клиенти, крала е от
пенсионните фондове на своите служители. Журналистите оправдават коварството си по
различни начини: най-надутите говорят за свободата на словото и за правото на
обществото да знае; по-малко талантливите, но претенциозни, говорят за Изкуството; попримирените промърморват под носа си, че и те трябва да си вадят хляба.
След като веднъж сте поканили журналисти да надникнат в компанията ви и да
публикуват материал за видяното, вие като PR същевременно вече сте ги поканили да се
вторачат по-внимателно. Ако не сте твърдо убедени във внимателното осъществяване на
PR-програмата си, няма да сте в състояние да контролирате отразяването и представянето
на компанията/фирмата ви.
Няма значение дали даден репортер е сгрешил, или дори че грешката му на
следващия ден е поправена. Първият репортаж вече е въздействал и ефектът от това
въздействие трудно може да се заличи. В сравнение с репортера интервюираният, дори
ако е могъщ, силен, заможен, притежава малко власт. Ако протестира срещу статията, ще
изглежда, че се оправдава, че се страхува; ако се опита да отговори на удара с удар,
рискува да предизвика още по-внимателни разследвания от страна и на други
журналисти. Не изглежда справедливо една група да притежава такава власт, но е така.
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Няма случай в света, когато партия, политик, ведомство или фирма да се влезли в
конфронтация с „четвъртата власт” и да не са понесли тежки загуби. (На млад и
енергичен

сенатор

от

Колорадо,

перспективен

кандидат

за

президент,

на

пресконференция задават провокиращ въпрос дали има извънбрачна връзка. Той с
лекомислено предизвикателство отговаря: „Щом сте толкова любопитни, следете ме и ще
разберете!” Вестникът го проследява, публикува снимки и кандидатът не само отпада от
президентската надпревара, но дори напуска политическата сцена. Ричард Никсън
демонстрира презрение към журналистите, обвинява ги във всички грехове, а те
отразяват всички негови гафове. Това поражда виц: имиджмейкърът на Белия дом
убеждава Никсън на мине по р. Потомак както Христос е минал по повърхността на
водата. На следващия ден заглавията на първите страници били: „Никсън даже не умее
да плува”)
Илюзия е т. нар. обективна информация. Това, което вестникът извежда като едро
заглавие на първа страница, не е задължително да е най-насъщното за масата читатели и
с още по-голяма сигурност не е най-важното за вашата PR кампания. То е онова, което
редакторът или собственикът на изданието иска аудиторията му да възприеме като найважно. Причината може да е желанието за сензация, която да предизвика интереса на
публиката, а оттам и благосклонността на рекламодателите, защото те са търговци и
искат рекламите им да стигнат до повече хора. Влияние оказва предпочитанието и
субективната лична преценка на редакторите. Има значение и обвързаността на вестника
с една или друга партия или икономически кръг.
Съветът какви да бъдат отношенията с пресата е еднозначен – уважавайте ги,
каквито и да са, но запазвайте достойнството си; не ги притискайте, не ги провокирайте
и – не дай, Боже, – не им обявявайте война. Когато работите с медиите, трябва да
демонстрирате малко душа и много остроумие. Не позволявайте да приспи вниманието
ви репортер, който се държи приятелски. Не изпускайте контрола върху собственото си
послание – трябва да знаете точно какво искате да кажете и да го кажете ясно, кратко и
недвусмислено. Сигурно е, че който започне битка с четвъртата власт, губи не само
битката, но и войната.
Такова нещо като медиен комфорт няма. Властите, политиците и институциите
имат медиен комфорт единствено в тоталитарни държави, където липсва свобода на
словото и печата.
В България (поне засега), а и в света, за информационните средства новина става
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главно сензацията, скандалът, престъплението, слухът, т.е. лошата новина. Днес атаките
срещу управляващите, срещу икономически силните са насъщен хляб за журналистите.
Много често причина е неадекватното медийно поведение на хора от институцията. Напр.
когато в българския Парламент се приемаше Закон за движението по пътищата, много
полицаи, шофьори и практикуващи юристи посочиха редица недомислия, но за няколко
депутати беше по-важно да имат сини лампи, да могат да пресичат на червено и да
развиват високи скорости. Обяснението им беше смехотворно: трябвало бързо да
контактуват с избирателите си. И най-големият чудотворец не може да спаси реномето на
тези депутати, на техните парламентарни групи и на Народното събрание като цяло.
Кучето се е самообявило за бясно и информационните средства сладострастно
разпространяват и коментират тези самопризнания.
Като оставим настрана такива опити за медийно самоубийство, как да се отнасяме
към представителите на пресата и другите информационни средства? Всички напъни за
„възпитаване” на журналистите, като и безпомощните апели за толерантност,
обективност и отговорно отношение са губене на време и напразни усилия. Медиите
винаги ще използват социалното недоволство, сензациите, всеки мним или реален
неуспех. Единственият начин да се противодейства и да ограничат до минимум поводите
за негативни атаки, е като се изработи стратегия и оперативна тактика.
Орденът на йезуитите (една от най-силните опори на католическата църква) е
създал длъжността advocatus diaboli. Когато се взема решение, адвокатите на дявола са
длъжни да търсят и да подчертават възможните вредни последици от това решение, т.е.
да предвиждат всички възможни отрицателни резултати.
За да се парират вредните последици и спекулациите, е необходима ефективна и
гъвкава система за изпреварваща информация. Новината за дадено събитие и анализ за
него трябва да се подават на пресата от PR-източника пряко или чрез друго лице, но бързо
– преди тази новина да стигне до медиите от друг източник и с неблагоприятен коментар.
Нужни са схеми за бързо реагиране, преди да настъпи каквото и да е събитие. Така
първата реакция на пресслужбата ще е обмислена, компетентна и убедителна, преди да
последва обяснение от по-високо равнище. Реакция от рода „нямам информация” е
предпазлива, но опасна, защото медиите дешифрират такъв отговор като „крият нещо”
или „не знаят какво става в ресора им”.
Не бива да се изключва и търсенето на помощ от психолози и социолози.
Има и друг фактор, който се подценява – мястото в печатните издания е
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ограничено. Колкото повече добри новини и факти намерят място в този ограничен обем,
толкова по-малко място ще остане за негативните. PR-специалистите и ръководителите
на ведомствата (институции, фирми) трябва системно да генерират положителна
информация и тя бързо да се подава на пресата. Това най-вече трябва да са успехи в
области, към които хората са чувствителни – социална сфера, борба с корупцията и
престъпността, ограничаване на бюрокрацията, понижаване на цени, повишаване на
социални осигуровки и заплати и пр. липсата на такава информация оставя вакуум за
запълване с негативни факти и повърхностно критикарстване.
Сполучливо и е използването на метода на „тоягата и моркова” (stick and carrot),
но само при условие, че PR-специалистът забрави за тоягата. Той трябва да мисли как
най-добре да поощрява репортера. Намирайте повод се срещате поотделно с „трудните”
журналисти извън служебните брифинги, подавайте им предварителна информация,
която ще ги постави в привилегировано положение спрямо останалите им колеги. Може
би това означава „да нахраниш журналистите”, но, за Бога, никога не го казвайте в открит
текст. Спазвайте съвета на Чърчил: „Никога не се доверявай на хартия и не казвай онова,
което не искаш да прочетеш в утрешния вестник”.
Когато се обсъждат отношенията с медиите, не бива да се пропускат и
отношенията между шефа на институцията/фирмата и PR-специалиста. Практиката
показва, че най-често срещаните грешки са три. Първо - шефът прави необмислено
публично изказване, а след това PR-ът трябва да обясни на журналистите, че не са
разбрали правилно; второ – шефът обяснява на медиите какво точно е искал да каже
неговият PR; трето – никой от двамата не знае какво е казал другият пред медиите и всеки
импровизира. И в трите случая става дума за липса на координация и единомислие.
Вярно, че шефът избира кой да е неговото лице, т.е. връзката му с обществеността, а не
обратното. Но вярно е и нещо друго – преди да се съгласите да станете PR на
институция/фирма, трябва откровено да поговорите с бъдещия си шеф и да се
споразумеете за действията си във всеки възможен случай, за да работите в координация.
И за двамата трябва да е забранен отговорът „не коментирам”, защото това вече е
коментар; и двамата трябва да знаят какво и как не бива да се казва; и двамата трябва да
се сигурни как би реагирал другият в определена ситуация. Как е възможно да се
постигне това – англичаните казват „Когато има химическо съответствие”.
Сали Стюарт („Как да общуваме с медиите”) формулира три правила (закона) за
успех на PR-а с медиите.
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1. Инвестиции. Става дума не за инвестиция на пари, а за инвестиция на време.
Инвестирайте време, за да разработите всяка стъпка в PR-процеса; инвестирайте време,
за да прочетете статиите на няколко журналисти и изберете онзи, който ще ви е найполезен; инвестирайте време в подготовка за среща с журналисти; инвестирайте време в
повишаване на собствената си квалификация и квалификацията на хората от фирмата,
които имат публични контакти.
2. Ясна представа. Успехът на PR-арената изисква да виждате плюсовете и
минусите си ясно и без увъртания. Ясната представа е всъщност решимост да гледате
строго на компанията/фирмата си – без преувеличаване на плюсовете, с признаване на
недостатъците и никакви инсинуации пред медиите. Ясно и честно отговорете на себе
си: дали историята, която подхвърляте на журналистите, се основава на факти; дали
репортерите ще засегнат въпроси, на които не искате или нямата право от юридическа
гледна точка да отговорите и как да реагирате, ако стане така; кои са добрите и слабите
страни на вашата компания.
3. Задача (мисия). Това значи да представяш нещата за компанията/фирмата си все
едно, че яздиш на бял кон. Компаниите с успешни PR-програми се представят пред
журналистите като нещо повече от „фабрика за пари”. Те показват, че имат мисия, че са
корпоративни граждани. Трябва да сте в състояние да пропагандирате дадена мисия, тъй
като ще ви е нужно да обясните защо темата за вашата фирма заслужава интереса на
пресата.
Ефективното общуване с медиите означава вие и вашата компания/фирма да
можете да влияете върху репутацията на фирмата си, дори да я определяте. Липсата на
комуникиране означава да оставите на външни хора да дават тон в медийното отразяване
на компанията ви. Това означава да оставите прекалено голяма власт в чужди ръце, а вие
искате не просто да растете, а и да бъдете свободни в растежа си, нали?!
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Комуникация между ПР и медии в България
Анелия Ангелова и Сибила Кусева, студенти
НБУ
Известно е, че връзките с медиите са един от най-важните сектори в дейността по
ПР. Независимо от текущите проблеми, които дадена организация има да решава,
стремежът е към редовни и добри контакти с подбрани медии. Популярната максима, че
това, за което вестниците не пишат, за което радиото не съобщава или не се показва по
тeлeвизията – не съществува, е валидна с максимална сила за ПР. Може да се твърди, че
една организация не развива добри ПР, ако се появява в медиите само, когато й се случват
неприятности.
Приложението на тези основни принципи в България обаче е по-скоро
изключение, отколкото масова практика, което в редица случаи може да се обясни, като с
безотговорното поведение на медиите, така и със допускането на съществени пропуски
в контактите с медиите от страна на ПР специалистите, т.е. налице е липса на добра
комуникация между двете страни.
Като пример за пряко противопоставяне между ПР и медии могат да се посочат
събитията след падането стена до блок в София, в началото на вълната дъждове през
април. Повече от седмица след първоначалното отразяване на случая от медиите,
строителната компания „Интертайм Континентал“ решават да се защитят. От името на
Петър Николов, „Председател на Съвета на Директорите на Интертайм Континентал
Акционерно дружество“ вероятно много медии са получили следното искане за право на
отговор, независимо дали са публикували какъвто и да било текст за инцидента или не.
Като цяло тона на писмото (www.otgovor.intertime.bg) е остър и назидателен, а
текста изобилства с трудноразбираеми за широката публика техническа информация и
термини. Това дава основание да се твърди, че не е спазен основния принцип, според
който не бива да се прекалява с потока от съобщения към медиите, а оптималният обем
информация се определя от новинарската стойност на материалите. Освен това следва да
се отбележи, че от медиите не може да се иска да спрат дадена история (или скандал). Тя
ще спре, когато бъде изчерпана.
Описаният по-горе случай е класически пример за възникване на пряко
противопоставяне между ПР и медии в резултат на нарушена комуникация. В
конкретната ситуация, първоначално фирмата отговаря уклончиво, непълно или въобще
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не отговаря на въпросите на пресата, а след това се вижда в чудо как да се оправи със
започналата криза. Освен това не става ясно официалното опровержение на какво точно
е това писмо? С един текст се търси отговорност от няколко медии, а нито една не е
длъжна да публикува право на отговор за нещо, написано в друга медиа.
В обобщение на разгледаният случай се стига до извода, че причините за
противопоставянето между ПР и медиите в България могат да се търсят в игнорирането
на основните правила за работа с медиите, а именно:
•

Стремеж към създаване и поддържане на добри междуличностни отношения с
журналистите, защото добрите ПР започват от добрите междуличностни
контакти.

•

Зачитане на основните професионални потребности на журналистите, като им се
осигурява лесно достъпна, своевременна и достатъчна информация, материали и
снимки при поискване и във форма, позволяваща непосредственото им
използване.

•

Еднакво отношение към различните медии без фаворизиране на медии и
журналисти – новините трябва да се подават колкото е възможно по- бързо до
всички медии.

•

Недопустимо е да се пробутват слаби материали, а също да се заплашват
журналисти напр. че институцията ще оттегли рекламите си от медията им).

•

Недопустими са опитите да се „управляват” новините – това е прерогатив на
медиите.

•

Недопустимо е да се спекулира с фактите. Преди да се направи изявление,
фактите трябва да се проверяват стриктно.

•

От медиите не може да се иска да спрат дадена история (или скандал). Тя ще спре,
когато бъде изчерпана. Но при публикуване на неточна или подвеждаща
информация се прави опровержение и се предоставя необходимата допълнителна
информация.

•

Не бива да се прекалява с потока от съобщения към медиите. Оптималният брой
информации се определя от новинарската стойност на материалите.

•

В ПР не се говори „неофициално”. Ако дадено изявление не е подходящо за
цитиране, то просто не се прави.

•

Технологичните срокове за подаване на материали към медиите са закон, чието
нарушаване накърнява професионализма в ПР.
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•

Неетични искания на услуги от страна на журналисти се отклоняват тактично.

•

Качества на подаваната за медиите информация; трябва да отговаря на критериите
за новина, т.е. да бъде: значима (за важни хора и събития); актуална (свързана с
проблемите на деня и на региона); ясна (да може лесно да се обясни, коментира и
разбере от медийната аудитория) и своевременна (току-що случило се,
непосредствено случващо се, със сигурност предстоящо да се случи).
Следва да се отбележи, че медиите са специфична категория публики и като такива

следва да са обект на специално внимание от страна на ПР специалистите по няколко
причини:
Първо, те са комуникационен инструмент, използван от специалистите по ПР за
достигане до други публики. Това обаче не означава, че те са „достъпни” за употреба
когато и както ни харесва. Точно обратното – те първо трябва да бъдат достигнати, за да
можем да ги използваме – ето това ги поставя в ситуацията и качеството на публики.
Второ – медиите могат да имат и да изразяват собствено мнение по всякакви
обществени въпроси и факти, включително и за дадена организация и да придобиват
информация по всякакви канали, до които организацията може и да няма достъп и да не
може да им повлияе – това също ги характеризира като публика.
Трето – медиите са мощен механизъм за формиране на мнение в широки
обществени сектори, включващи и публиките на организациите – това медиите постигат
с помощта на собствения си институционален авторитет на свобода и независимост на
позициите и на отговорност за информиране на обществеността – една публика, чиито
позиции по различните въпроси се отчитат и следят, тъй като могат да се окажат в пряко
или косвено отношение към делата на организацията.
Отношенията между специалистите по ВО и журналистите трябва да се градят
върху доверие, взаимна изгода и зачитане на целите и оперативните нужди на
журналистите.
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Новият формат медия – „User Generated Media”
Христо Климентов, студент
НБУ
От времето на френския кардинал Ришельо е минало не повече от четиристотин
години. Ришельо е човекът, който е вписвал под псевдоним материали в пристанищен
търговски вестник. Това е първият според историците вестник, който в началото е
представлявал нещо като сборник с обяви, по-късно започнали да публикуват в него и
кратки материали. Кардинал Ришельо видял в изданието инструмент, чрез който може да
популяризира своите политически идеи (Ришельо издига Франция до положението на
първостепенна сила в Европа, а в своето политическо завещание излага основните
принципи на политиката на абсолютизма).
Ако приемем, че това наистина е бил първият вестник, първата медия, то със
сигурност можем да кажем, че за близо четиристотин години медиите са се развили
изключително много. Развили са се, но са се развили през последните 100 години и то
благодарение на влизащите все по-нови и нови технологии (високотехнологични
печатници, радиовръзката, различните видове телевизия – от радио до сателитна,
Интернет и появата на Интернет медиите каквато сме и ние).
Развитието на високите технологии, в частност информационните, предполага
развитие на медиите и появата на нов формат медии. Този нов формат медия възниква и
под натиска на така наречената „demographic time bomb” или още демографския фактор,
от който зависят всички медии, фактор, от който се интересуват рекламните агенции по
целия свят и който определя цената на рекламата. Медията, която успее да спечели и да
докаже, че разполага с влияние над трите основни възрастови групи аудитория, ще
печели от реклама три пъти повече, отколкото една обикновена медия, ориентирана към
определена група. Според проучвания в Европа през 2007-2008 г. цената на Интернет
рекламата ще се увеличи около два пъти.
Вече има медия, която може да се похвали с това – за по-малко от две години тя
увеличава читателите си близо четири пъти, а приходите си от реклама – десетки пъти.
Този нов формат медия е събирателен образ на информационна Интернет агенция,
булеварден вестник от ново поколение, телевизия, радио станция, emergency call center,
blog. На пръв поглед изглежда несериозно и трудно осъществимо, но пионерите, които
го създават, явно много са си обичали булевардното книжно издание, били са притиснати
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от по-горе споменатия демографски фактор и какво ли още не, но в крайна сметка го
осъществяват и не само това, но и изпреварват при отразяването на много събития
доказали бързината си агенции като AFP и други. Изпреварват всички с около час при
отразяването на бедствието в Пакистан: „Огромна вълна идва към Пакистан”, на сайта
им се появява и първият снимков и видеоматериал по време, когато останалите още са се
чудели дали въобще Пакистан е ударен от цунами. Няма нормална медия, било тя и
агенция, която да може да реагира толкова бързо. Три дни след бедствието в Пакистан
основното, което занимава всички, е броят на жертвите, спасените и изчезналите при
цунамито. Правителството може да даде информация за около 6% от хората, полицията
– за едва 12%, а въпросната медия, която, подчертавам, е Норвежка, за 68% и то на втория
ден. Информацията, с която разполага медията, е на пръв поглед несериозна, от
непотвърден източник, но на практика тя е двойно верифицирана, много по-обстойна и
евтина, от която и да било друга. Спестяват се огромни суми от човешкия ресурс, печели
се много от реклама, като печелиш аудитория във всички демографски групи, но най-вече
в най-скъпата и ценна за рекламодателите, тази от 14-33-годишна възраст.
В момента в Европа има около пет такива медии, за които интересното е, че всички
са заимствали модела от първата и всички регистрират голям успех. В България няма
нито една такава медия. Но съвсем скоро този тип информационни организации ще
започне да навлиза бързо и до няколко години ще залеят целия медиен пазар.
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Властта на медиите и ПР в България
Борислава Луканова, Ирина Петкова, Мария Ганева, Мария Генчева, студенти
НБУ

Властта, която притежават медиите, е тема на разновидни дебати в обществения и
научен дискурс. Без значение от гледните точки, тази власт се разглежда единодушно
като изключително голяма. С чиито особености всяка друга обществена сфера се
съобразява. Концепцията за медиите като четвърта власт възниква преди около 200
години в англосаксонския свят – „Fourth Estate“, „Fourth Branch of Government“. В други
култури значението и разбирането за медиите като необходим властови фактор се пренася
от тези демокрации. Какво стои зад метафората на медиите като четвърта власт? Какво
развитие и промени е преминала четвъртата власт, за да се утвърди като такава? Защо е
толкова силна връзката между медии и политика? Защо всекидневният информационен
журнализъм

притежава

толкова

малко

съдържателна

есенция?

Връзките

с

обществеността само продължение на медиите ли са и имат ли същата власт? В този текст
журналистика и ПР няма да бъдат разделяни, за тях ще говорим като за едно цяло – медии,
защото властта, която имат те е еднозначна.
Медиите създават масовата култура, създават телевизията, киното, музиката,
владеят все повече от спорта. Потребителите различават понякога все още интуитивно
или съзнателно култура, реклама и обикновена информация. Но за медийните концерни
тези сфери принадлежат към едно цяло – и то изгражда света на медиите. Чрез него се
преследва само една цел: рентабилност и печалба. В този стремеж се игнорира
обществената задача, която би трябвало да има четвъртата власт. Информацията се
превръща в стока, чийто пазар се променя конюнктурно. Но същевременно
стокооборотът й създава и поддържа конюнктурата.
Само до преди 80 години медиите продаваха информация на хората. Днес се
продават положителни и отрицателни имиджи на хора и групи. Целта е достигане на
максимално количество потребители, разширяване на целевите групи. Колкото повече
хора търсят една медия, толкова повече се качват тиражите и квотите й. Съответно,
толкова по-скъпа става рекламната медийна площ. За да достигнат по-високи тиражи и
квоти, се привличат нови консуматори посредством разнородни стратегически акции - с
гратис издания, игри, печалби. Или чрез сензационно съдържание – дори в строги
политически медии тази стратегия все повече взима превес. Иначе те не биха оцелели.
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От своя страна развиващите се ПР комуникации бавно си пробиват път сред
джунглата на журналистиката. Все повече се налагат в тази сфера, използвайки силата на
медиите и прибавяйки своите собствени ресурси с цел изграждане на общественото
мнение. Все по-често те и медиите стават средство на властта. Властта ги
инструментализира за целите си, поставя ги в зависимост от такъв род, че да не й вредят.
А само да работят в нейна полза.
Съвременната медийна култура на информационното общество изпада нерядко до
плоскостта на консумация на информация подобно на заведенията за бързо хранене.
Информацията е възможно най-бързо поднесена, бързо смилаема, субективизирана и
селективно тематизирана. Резултатът е булевардизиране, инфотейнмънт, риалити-шоу –
тривиалното и бруталното владеят като утвърдени параметри големи области на масовата
медийна култура. Медиите внасят тези тенденции за масова, обществена консумация и
ги поддържат витални, тъй като са им необходими за тиражите и квотите. От друга страна
те сондират групови тенденции на различни целеви групи и поднасят необходимото на
тези, за да ги спечелят като свои консуматори. Създава се един затворен кръг на
взаимодействие, който държи в границите си и определя в тях общественото мнение.
Властта на медиите се разкрива така очевидно в три момента – при
тематизирането на човекоправни и религиозни въпроси, при политически фигури и
въпроса за насилието. Създадени и поддържани образи и теми се поднасят целенасочено
и дотолкова трайно на индивидуалното и общественото съзнание, доколкото
предизвикват желаните реакции – приемането или отхвърлянето на образите и темите,
според целта. До свикване с конюнктурата. Интерпретациите и имиджът, а не фактите
налагат онова, което трябва да се приеме за актуално и важно. Оттук – на влиянието на
медиите се приписва увеличаването на социално недоволство, но и на социална
задоволеност. На религиозна толерантност, но и на сегрегационизъм и ксенофобия.
Добиване на политическо съзнание и култура и минимализирането им в общественото
съзнание. Властта тук има широк спектър на въздействие в две противоположни посоки.
Отделната медия, редакционната й цел и политика решават коя от двете посоки ще поеме
влиянието им в социалната реалност. Дали към оформяне на пълнолетно индивидуално
и обществено съзнание у зрителите, читателите, слушателите. Което да служи на
потребителя за добиване на максимална самостоятелност, зрялост, стабилност и свобода
на интерпретиране на свободно достъпната информация. Или към целенасочена
информационна селекция и оттук – умишлена манипулация на възприятието и
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светоусещането у индивида и социалните групи.
Свободата на словото, свободната информация дават, но и отнемат личната
свобода на достъп до истината, посредством възможността за филтриране и
манипулиране. Тъй като медийните потребители не могат да се справят с огромния и
разновиден информационен поток, се стига до парадокса на дарено широко масово
доверие на медиите при селекцията и едновременен скептицизъм по отношение на която
и да е фактологично подкрепена новина.
Глобализирането на икономиката, а с нея и на информацията, води до парадокса,
че никога до този момент не се е ползвало толкова много, различна и свободна
информация. Но същевременно се наблюдава рязко поляризиране и изграждане на
тематичен субективизъм, до загуба на независимия характер, който би трябвало да имат
отделните частни и национални медии. Скептиците виждат в това окончателна загуба на
социалната функция и отговорност, която носят медиите. Оптимистите виждат
възможности за максималното й разширяване и разпространение именно посредством
глобализацията.
Глобално е при всеки случай растящото недоволство от медийното представяне,
„media performance”, което все повече се предопределя от ефектите на медийните пазари.
Медиите не осъществяват независимата си функция на обществен контрольор на трите
власти, те самите са се трансформирали отдавна в централни и мощни политически и
икономически властови центрове. В редица страни медиите са традиционен елемент на
демократичността и плурализма, вид обособен барометър на демокрациите. Тази
характеристика отдавна е отслабнала, като в редица демокрации именно медиите се
превръщат в проблем или предизвикват, инсценират и налагат тенденции на обществено
мислене и оттук – кризи и проблеми.
Най-засегнати в това отношение са три области – религията, етносите и
политическата власт. Те са най-податливи на разнородни интерпретации, понеже
предлагат палитра от елементи, чието тематизиране винаги може да послужи за някоя
нова сензация, откриване или инсцениране на проблем. В подобни крайни случаи
медиите са разглеждани като пречещи на демокрацията фактори, които вместо да й
осигуряват свободата на естествено развитие, блокират или изместват пътя на социални
процеси чрез инсцениране на публични конфликти и сътресения. Медиалното отношение
към истинността, фактологията, доказателствената част е толкова слабо, че се превръща
в проблем. Медийните потребители са доведени до парадокса да дават доверието си на
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информационни източници, за които предварително са сигурни, че няма да могат и нямат
за цел да им гарантират максимална достоверност. В социално критични моменти се
разкрива чувствителността на гражданите към манипулации и същевременната им
манипулируемост като потребители. Мнозинството хора, показват статистиките, дават
доверието си на медиите, макар да знаят предварително, че медиите изкривяват
действителността при пресъздаването й, че манипулират и мамят с цел постигане на
определени медийни ефекти.
Може би точно заради това доверие, заради надеждата за истина и вярата в
честността, властта на медиите и ПР комуникациите в България е толкова голяма.
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Подобряване на взаимовръзката ПР – Журналист
Ивелина Джамбазова, студент
НБУ
Може да разполагате с всички необходими факти, да знаете точно какво искате да
кажете и да вярвате, че вашето прес съобщение е важно и въпреки всичко да нямате нито
една публикация в медиите. Възможно ли е причината за това да е начинът, по който
комуникирате? От личен опит знам, че комуникация с даден журналист може да провали
медийното отразяване, но може и лесно да ви осигури така желаното медийно покритие.
Статията предлага списък от десет съвета, които да подобрят комуникацията ви с
журналистите.
Ако искате да контролирате този процес, трябва да разбирате нуждите на
журналиста, да знаете кога да го потърсите и как да поднесете информацията си.
Предлагам ви списък с десет съвета, които да подобрят комуникацията ви с
журналистите. Ще се подобри и ефективността по отношение на медиите, които
покриват сектора на вашата компания или клиент.
1. Направете списък на медиите, за които смятате, че информацията, която
подготвяте, би представлявала интерес. На второ място определете кой точно журналист
от всяка от тези медии ще се интересува от новината ви и си кореспондирайте само с
него. Ако се опитвате да подадете информация за козметика на ИТ списание например,
не си правете труда да пишете e-mail-и и да звъните на всички журналисти в това
списание. Това ще е загуба на време. Освен че отегчавате журналистите, вие
допълнително намалявате шансовете си за публикация и занапред. Веднъж след като сте
набелязали конкретни журналисти, открийте по какви теми е писал той/тя наскоро. По
този начин ще навлезете в детайли какъв сектор покрива въпросният журналист. Това ще
ви помогне да подавате информация на медиите, която е едновременно уместна за
изданието и актуална за вашата компания.
2. Трябва винаги да знаете дали и как даден журналист иска да бъде потърсен.
Някои от тях предпочитат обикновено обаждане по телефона, други предпочитат e-mail,
трети, колкото и да е необичайно, предпочитат обикновената поща. В случай на новина
в последната минута, някои репортери дори препоръчват да ги търсим на мобилните
телефони, ако не можем да ги открием на стационарния им телефон. Да се обърнете към
неподходящия репортер или в неподходящо време (както е например, когато закриват
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броя си) може да доведе до край на добрите взаимоотношения с дадена медия.
3. Изяснете си прес съобщението преди да го изпратите. Няма нищо по-лошо за
един репортер от това да получи обаждане от човек, който явно не е наясно с компанията,
за която подава информацията или с новината, която разпространява. Пригответе си
листче с основните моменти от вашето прес съобщение. Това е особено важно, защото
повечето журналисти са много ангажирани и ще ви дадат не повече от 20 секунди, за да
им разкажете за какво става въпрос. Те няма да разберат вашата новина, ако не им
предложите най-убедителните си аргументи.
4. Когато изпращате информация по e-mail, винаги добавяйте всички възможни
ваши координати. Всеки ден редакторите и репортерите получават стотици съобщения
по e-mail, затова старайте се да улесните работата им като в първия параграф предадете
цялата най-важна информация. Опитайте се да ги примамите да ви се обадят за
допълнителна информация или още по-добре – да се уговорите за интервю.
5. Не изпращайте по e-mail прикрепени файлове, освен ако журналистът не ги
очаква. Някои от тях се опасяват, че може да съдържат вируси, други просто не отделят
време, за да ги запазват и четат. За да привлечете вниманието, използвайте заинтригуващ
текст в полето „subject” на e-mail-a. Въпреки всичко, избягвайте прекалената употреба на
главни букви, пунктуация и символи, тъй като в повечето случаи сървърите обозначават
съобщението като възможен вирус или спам.
6. Когато се обаждате на журналист, винаги се представяйте кой сте и къде
работите. Припомнете на журналиста кога за последно сте говорили и по какъв повод
или кога сте се срещали. Попитайте дали моментът е подходящ, за да продължи
телефонният разговор. Пресата почти винаги е засипана от телефонни обаждания, затова
говорете, колкото се може по-конкретно. Колкото по-общи приказки говорите, толкова
повече се намалява шансът репортерът да ви обърне внимание. След като веднъж
развиете добри връзки с журналиста, той ще ви разпознава по гласа в момента, в който
вдигне слушалката, това ще ви спестява време занапред и ще можете по-подробно да
описвате новината, за която се обаждате.
7. Когато разговаряте с журналист, винаги питайте върху какво работи в момента
и дали можете да помогнете. Това ще открие нови възможности за позициониране на
вашата новина или поне да бъде погледната от друг ъгъл. Като асистирате на журналиста,
дори и да не спечелите от това на мига, то след време ще има полза. Ще дойде момент,
когато журналистът ще идва при вас с молба за новина.
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8. Никога не давайте обещания, които не можете да спазите. Няма по-бърз начин
за прекратяване на добрите взаимоотношения с дадена медия от това да обещаете нещо,
което след това и да искате не можете да изпълните. Когато обещавате, бъдете сигурни,
че наистина ще се справите навреме. Ако въпреки всичко сте в ситуация, когато нямате
възможност да се вместите в сроковете, уведомете журналиста, колкото се може по-скоро.
9. Някои репортери ще отразят новината дори след едно телефонно обаждане,
докато за други това не е достатъчно. Важно е да разговаряте с журналистите при всеки
удобен момент, да демонстрирате жизнеспособност, креативност и по всички възможни
начини да доказвате, че вашата новина е достойна за отразяване. Уверете се, че сте
осигурили на журналистите всички допълнителни материали за дооформяне на
съобщението: снимки, статистика, анализи, източници на информация и всичко друго,
което журналистът сметне, че е необходимо. Трябва да сте в състояние да доставяте тази
и друга информация, за колкото се може по-кратко време – затова си я подгответе
предварително.
10. Когато е възможно, контактувайте по телефон. Това почти винаги дава добър
резултат и работи във ваша полза, когато искате да установите стабилни и дълготрайни
връзки с медиите. Ако има неясни моменти, един репортер много лесно би изтрил вашия
e-mail, само защото няма време за губене, но със сигурност ще му е по-трудно да ви
затвори телефона, давайки ви възможност да обясните. Никога не оставяйте повече от
едно съобщение на телефонния секретар. След време, когато търсите същия журналист
по телефона, позвънете му в друг час от деня и така, докато се засечете и установите по
кое време на деня отговаря на телефона си. Веднъж след като се свържете с репортера е
по-лесно да развиете новината си. Лесно ще го въвлечете в разговор и ще отговорите на
въпросите, които възникнат.
Взаимоотношенията ви с репортерите са от много голямо значение, когато
говорим за ефективността на ПР. Важно е новината да бъде развита по разбираем за
медиите начин, а след това доставена и обсъдена. След като усвоите тези основни
принципи, ще видите как постепенно и резултатите ще се подобрят.
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ПР-ът и журналистиката – двете страни на една монета
Иво Йотов, студент
НБУ
ПР-ът и журналистиката са тясно свързани помежду си професии. Във всички
университети, където се изучава журналистика, в същия департамент или факултет се
четат лекции и по ПР. Но все пак, колкото и да са свързани тези две професии, те се
различават една от друга и то немалко. Едва ли не, ПР-ът и журналистът са изправени
един срещу друг.
В днешното забързано ежедневие и във времето, в което се плаща на ПР-а за
положителна публикация, той е в неизгодното положение да „сваля звезди” на
журналиста за публикуването на един пресрелийз например. А при евентуална кризисна
ситуация във фирмата или институцията, в която работи ПР-ът, журналистът започва да
„души” наоколо и се опитва да изкопчи, а често дори и да съчини някаква информация.
Тогава пак ПР-ът трябва да се прави на „дръж ми шапката”, да увърта и да отклонява
вниманието към нещо, което няма нищо общо с неговата фирма/клиент. По някой път ми
се струва, че „играта”, в която ПР-и и журналисти са забъркани, би могла да се оприличи
на – „Стражари и апаши”. Във всеки случай обаче ролите се разменят почти
непрекъснато. Никой от тях няма постоянната длъжност на „стражар”, нито пък на
„апаш”.
Журналистите, от друга страна, са длъжни да пазят името на професията си чисто.
Това се изразява в безпристрастността им, да не приемат подкупи под формата на скъпи
подаръци или, в един още по-неприятен случай – парични. А всички обичаме скъпите
подаръци и всички знаем колко „трудно” се приемат тези подаръци. Но не трябва да се
подценява и фактът, че има съвестни и уважаващи професията си журналисти, които
отказват подаръците. Именно те са тези, които пазят аудиторията от пропагандата и
манипулацията на „злите” ПР-и.
Простата равносметка до тук показва, че ПР-ите и журналистите имат много общо
помежду си, но каузите, които защитават и за които работят са доста различни. Но
колкото и да са „на нож” в някои моменти, толкова двете професии имат огромна нужда
една от друга. В много моменти професионалистите, практикуващи в тези сфери, си
помагат и някой път дори не осъзнават, че е така. В много от случаите ПР-ите и
журналистите са в добри отношения, някои са и приятели, но все пак, ПР-ът не трябва да
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забравя, че журналистът винаги е на работа. Вероятно това е в „природата” му. Това е
неговата страна на монетата – без значение дали е ези, или тура. Журналистите винаги
дебнат за своята история. Тя ги храни. Добрата история е журналистическият билет за
добра кариера.
Другата страна на монетата е ПР-ът. И той, като журналиста, винаги е на работа.
Няма събота и неделя, няма празници. ПР-ът непрекъснато трябва да е в услуга на
клиента си. Да се грижи за името му, за поведението му, да се стреми да поправя
недостатъците му. С други думи: ПР-ът трябва да гледа клиента си като свое собствено
дете. Трябва да му угажда по всякакви начини, да задоволява прищевките му. Все пак
„клиентът винаги има право”, а и всеки иска да си получи парите, особено ако са го
мотали (меко казано) известно време.
Според някои моменти и ситуации, специфични и за двете професии, ми се струва,
че въобще не можем да говорим за равнопоставеност между ПР-и и журналисти. Да
вземем за пример организирането на едно специално събитие – тип парти. ПР-ът, който
се е наел да организира партито, е започнал с подготовката му минимум един месец
предварително. Определяне на място, гости, кетъринг, абсолютно всичко, което е
необходимо за едно наистина специално събитие. Една седмица преди събитието главата
му е „пламнала“, работата не свършва, колкото и до късно да работи. Натрупват се на куп
много поредни безсънни нощи. И в деня на събитието, естествено е пълен хаос,
напрежението ескалира, а преумората е голяма. Както и да е, да приемем, че всичко
минава нормално, ПР-ът се отпуска и няма търпение да се прибере и да си вземе душ, но
не. Неколцина подпийнали гости още се забавляват и той трябва да остане да ги изчака.
Кофти ситуация. Докато журналистът идва на партито като гост. Хапва си, пийва си,
забавлява се, докато си върши работата и си тръгва когато реши. Къде тук е
равнопоставеността? Ако трябва да съм честен, аз и противопоставеност не виждам в
тази ситуация. Не можем да кажем, че едната професия е по-добра или по-трудна от
другата. Всяка от двете професии си има своя чар, своите преимущества и недостатъци.
И вместо, типично по български да гледаме в чуждите паници и да завиждаме на някой,
че му е по-леко, да се вземем в ръце и да направим всичко възможно ПР-и и журналисти
да работят заедно. Да си помагат, доколкото позволява професионалната етика. Вместо
да поставяме ПР-а и журналиста в ролята на „Ин и Ян”, да се опитаме да обърнем
професиите една към друга. Да си бъдат полезни, защото така или иначе ПР си служи с
похватите на журналистиката и журналистите използват някои от инструментите на ПР.
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Медиаморфоза и съвременна журналистика
Катя Димова, студент
НБУ
Известно е, че съвременната епоха е епоха на глобализация и масово навлизане на
високите технологии в обществото. В началото на новото столетие, обменът на
информация става по-лесно и все по-голяма част от ресурсите се отделят за създаване и
използване на новите комуникационни технологии.
Този процес, разбира се, се отразява и на медиите и журналистическото
комуникиране. Терминът медиаморфоза е създаден, за да обозначи развитието на
съвременната журналистика, от гледна точка на глобалните комуникации и Интернет.
Медиите в една или друга степен оказват своето въздействие върху общественото
мнение, според възгледите и целите на техните притежатели, както и според вкусовете и
възможностите на професионалните и творческите екипи. При това, трябва да се
подчертае, че медиите оказват въздействие, независимо от политическата система в
съответната страна, независимо от позволената свобода, съществуващата цензура и пр.
Настъпващите обрати и неочакваните събития в общественото битие обикновено
провокират журналистите да реагират мигновено и да вземат нестандартни решения, с
което те преодоляват понякога упражнявания върху тях контрол и дори отстояват
собствени позиции. Не напразно, за медиите се говори като за четвъртата власт – толкова
голямо е въздействието им върху обществото, процесите в него, както и характера на
взаимоотношенията общество – личност – медиа.

Медиите обаче, се влияят и от

съвременните технологии – те все повече се електронизират и глобализират. Модерната
журналистика използва всички похвати и методи, свързани с високите технологии.
1. Медии и съвременни технологии.
Всички информационни дейности в човешката история са били осъществявани
въз основа на комуникацията и осведомеността. От друга страна, новите технологии,
динамичните промени, специфичността на нужните качества и нематериалните активи и
засилването на конкуренцията променят ситуацията и хората на журналистическия труд
се превръщат във влиятелна група в обществото, като осигуряват основната част от
информационния цикъл на дадена страна.
Динамичното

развитие

на

модерните

информационни

технологии

революционизира по целия свят всички сфери, свързани с творческото създаване на
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първични документални източници на информация, както и с произвеждането и
разпространението на вторичните информационни ресурси. Понятия като Интернет,
мултимедия, информационна магистрала са ключови и характерни за

целия

информационен процес, през последните години те навлязоха в практиката на всички
медии, като предизвикаха медиаморфозата.
Мрежата е най-бързата среда за пренос на съобщения, за проучване на
обществените нагласи и за преформулиране на посланията, съобразно тях. Тук
комуникацията (включително и рекламната) не е еднопосочна (от източника към
аудиторията), а многопосочна, като се извършва между неограничено количество
субекти, които реагират по различен начин и то в реално време (т.е. без отлагане на
резултата). Виртуалната комуникация е мигновена и наподобява модела на
междуличностното общуване.
Така, посланията на медиите стигат до аудиторията си.
Разбира се, Мрежата не е само звено от или журналистически процес, тя е
едновременно средство и среда.
Може да се обобщи, че Интернет е новото средство, което дава новата свобода на
общуването между журналисти и аудитория. Технологично той е модерно, непознато и
по-съвършено

предизвикателство

пред

традиционните

медии.

Структурата

и

спецификата му се отличават от тези на радиото, телевизията и печата и предлагат поголеми възможности за развитие на вече съществуващите рекламни средства и техники.
Нещо повече, Интернет – фактора променя и влияе и върху останалите медии, които
трябваше да променят стратегиите си, за да са в крак с динамичните промени на интернет
– пространството.
На ниво – Интернет като унифициращ фактор на медиите в бъдещето, неговото
професионално нарастване ще очертае традициите на съществуващата медийна
индустрия. Модерните медии не могат да съществуват без Мрежата. Съвременната
журналистика

изисква непрекъснат поток на информация, комуникация.

Мрежата

предоставя този трансфер на информация, като при това – дава възможност този
трансфер да се достави с възможно най-голяма бързина.
Едновременно с това, всяко важно социално взаимодействие може да стане
значително само по силата на отразяването му в дигиталната сфера. Отвъд
репрезентацията,

пространството

на

дигиталните

мрежи

стана

гръбнака

на

икономическите взаимодействия, спомагайки на мигновеността на финансовия и
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икономически поток през географски и териториални разстояния. Връзките между
мрежовите структури и свързаните помежду си от тях физически райони станаха до
такава степен комплексни, разнообразни и взаимосвързани, че вече няма смисъл да се
прави разликата между „реалната” физическа география и „виртуалните” мрежови
структури. В действителност, самата опозиция, реално – виртуално, стана подвеждаща.
Географията заедно с технологическите, социалните и икономическите мрежи създават
една система, която все повече става интегрирана и изтънчена.
2. Съвременният медиен свят.
Медийният свят е виртуален свят, който се отнася по определен начин към всички
останали светове, към които се отнася в по-интензивно напрегнати отношения, който
може да ги подрива, да подпомага собственото им конституиране, да ги моделира или
манипулира повече или по-малко успешно по „своя образ и подобие”.
Информацията сякаш губи своя смисъл, ако не се впише в адекватно създадена
информационна среда и след това не се интерпретира и мултиплицира в
информационното пространство. Само така може да се осъществи основната
комуникационна формула: кодиране на информацията, излъчване, трансфериране,
декодиране и приемане на информацията.
Особено важен е въпросът за т.нар. трансфер на информация и информационни
технологии. Съвременният медиен свят има три основни и взаимосвързани компонента:
1. Информационни фондове.
2. Информационни технологии.
3. Човешкият фактор.
Свързващото звено по отношение на тези компоненти се явява проявлението на
Интернет. Именно той се явява определящ по отношение на създаването и оформянето
на информационната среда и т нар. медиаморфоза.
3. Съвременната журналистика.
Кои са водещите инструменти на комуникацията на съвременната журналистика
като основни средства за достигане на целите и за задоволяване на интересите на
обществото. Освен традиционните, могат да се развият още следните пунктове на
интерпретиране на комуникацията в журналистически аспект:
•

Неотклонно отчитане и съобразяване на всички решения съобразно нуждите и
потребностите

на

потребителите

на

информация

(комуникацията

на

журналистиката като максима);
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•

Координирано включване на различни инструменти за създаване на преференции
и придобиване на конкурентни предимства (комуникацията на журналистиката
като средство за придобиване на власт);

•

Използване на систематични, модерни техники за намиране на решения
(комуникацията като метод).
Тези актуални аспекти на съвременната журналистика не биха могли да се

интерпретират, ако медийната

наука не се интегрира във

всички клонове на

електронните технологии. При това комуникацията все-повече се възприема като една
дуална дейност: първо, като водеща концепция в журналистиката, в смисъл на една
утвърдена „философия на общуването потребител на информация – журналист” и второ,
като една равностойна функция в обществото в смисъл на манипулация.
Наред с тези линии на развитието на комуникацията от страна на нейната
съдържателна страна се установява едно разширяване на спектъра на обхвата на
журналистическите области. През последните години, журналистиката се ангажира с
обществени, общостопански, технологически, екологически и пр. аспекти и така
разширява и развива нови рамки на своя предмет. На тази основа напоследък се
утвърждават такива клонове на комуникацията, които пропагандират общественоотговорен журналистически похват, социално-ориентиран похват, екологичен похват и
др.
Нещо повече, съвременната журналистика, все повече се социализира.
Социалната ориентация на журналистиката се свързва с насочването на усилията
към повишаване на благосъстоянието на обществото и неговите членове.
Социално оправданото поведение не може да се предизвика със средствата на
принудата. Въпреки че е голяма ролята на регулиращия механизъм на държавните
институции (законова уредба, икономически ограничения и стимули и др.) върху
журналистиката, при по-висока степен на обществено развитие може да се разчита на
морала на обществото

и неговите членове, а също така и на членовете на

журналистическото общество. По този начин, съвременната журналистическа наука
претърпява втора медиаморфоза.
Комуникационният процес посредством новини е обясним в независимата от
предразсъдъците и клишетата на субективността естественонаучна парадигма. Новината,
като медиум между две човешки „мнеми” (паметта или съвкупността от индивидуалните
психични свойства на всеки човек, според терминологията на Н. А. Рубакин),
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функционира във физично енергийно поле. А в същото поле се развива всяка човешка
комуникация посредством мисловни продукти, думи или писан текст: човешката мисъл,
идеална по своя произход, има материална основа (неврофизиологична) – като възбуда
на конкретна невронна мрежа; думата е смислов квант, мисловна атомарна структура с
лъчиста енергия, предаваща се на вълнови принцип; писменият текст е относително
устойчиво явление, съставено от мисловни импулси, кодирани чрез знакова система и
фиксирани върху статичен материален носител - вестника. С развитието на електронните
медии обаче, знаковата система се кодира в глобален мащаб, чрез интернет, като това
определя основно съвременната медиаморфоза.
Водещата характеристика на пресата – аналитичността на информацията има
далеч по-широки възможности в Интернет – богати търсачки по теми, ключови думи,
снимков материал и други графични изображения, аудио и видео приложения.
Историчността на събитията в Интернет се движи по хоризонтал (минало-настоящебъдеще) и по вертикал (натрупване на контекст). Всеки потребител може да проследи
историята на дадено събитие с минимално усилие и голяма бързина. Освен това той има
възможност да дискутира проблема с групите си по интереси, както и да осъществи
обратен контакт с източника на информация.
За да отговори на предизвикателството на новата медиа, печатът вече се прехвърля
и в Мрежата под формата на т.нар. електронни вестници. Така се съчетават постиженията
и предимствата на пресата с преимуществата на уеб-технологията и се компенсират
някои от недостатъците, наложени от хартиения носител.
Он-лайн медиите имат за цел не само да информират, но и да забавляват, да
разчупят класическия модел на еднопосочната комуникация, да използват алтернативни
“информатори” и огнища на събития и най-вече – самите те да се превърнат в източници
на информация за традиционните медии.
От гледна точка на рекламата – електронният вестник е още една възможност:
•

за допълнително рекламни приходи и то без разходи за хартия;

•

за предлагане на комбинирани рекламни пакети (оф- и он-лайн), което да добави
стойност към традиционните рекламни услуги;

•

за преодоляване на пространствените ограничения (Интернет се характеризира с
географска всеобхватност);

•

за увеличаване на потребителската маса.
Най-същественото обаче е, че съвременната журналистика се обръща към хората,
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към социалния им свят, към социалните или глобалните проблеми. Интернет е помощно
средство, похват, чрез което тези проблеми или новини отиват до потребителя на
информация. Това определя и медиаморфозата на модерната журналистика – нейната
ориентация пряко към хората и техния социум и бързото предаване на информация и
данни чрез интернет.
Източници:
1. Бек, У. Що е глобализация? София: Критика и хуманизъм, 2002 г.
2. Карасимеонов, Г., Медиите, демокрацията европейските интереси // сп.
Политически изследвания, 3, 1994 г.
3. Огнянова, К. Интернет - права и задължения. // Капитал, № 11, март 2002 г.
4. Лозанов, Г., Медии, власт и чувства. Българско медиазнание 1, С., 1996 г.
5. Семерджиев, Ц. Глобализацията - модели и интереси. // Българска историческа
библиотека, № 4./2002 г.
6. Фидлър, Р., Медиаморфоза. Да разберем новите медии , С., 2005 г.
7. www.media.mit.edu.
8. www.media-alliance.org/
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ПР-ът и журналистът – обща цел, различни средства
Мартин Радев, студент
НБУ
Както Бенедикт Андерсън пише в книгата си „Въобразените общности”,
печатното дело (по-късно журналистиката) е основата за формиране на общност.
„Една от най-ранните форми на капиталистическо предприемачество –
книгоиздаването, изпитва върху себе си характерното за капитализма неспокойно
търсене на нови пазари. Първите печатници отварят свои клонове в цяла Европа: “така
са създадени истински „международни” издателски къщи, които пренебрегват
националните граници. И доколкото 1500-1550 г. е период на изключителен просперитет
на Европа, книгоиздаването участва в общото оживление. „Повече от когато и да било”
то е „голяма индустрия, контролирана от богати капиталисти.”
“Революционният капиталистически тласък на превеждането на всекидневни
езици получава допълнително ускорение от три външни фактора, два от които пряко
допринасят за появата на национално съзнание. Първият от тях и в крайна сметка найнезначителен е промяната в естеството на самия латински език. Благодарение на
усилията на хуманистите за преоткриване на богатата литература на предхристиянската
Античност и разпространението и чрез пазара на печатните издания, сред европейската
интелигенция се появява ново разбиране за софистицираните стилистични постижения
на античните автори. Латинският, на който те вече се стремят да пишат, става все поблизък да езика на Цицерон и освен това все повече и повече се отдалечава от църковния,
така и от всекидневния живот. По такъв начин той придобива езотеричност, напълно
различна от тази на църковния латински през Средновековието. Защото латинският от
онова време е таен не заради съдържанието или заради стила, а просто защото е писмен
език, т.е. заради статуса си на текст. Сега той става таен поради това, което е написано,
поради езика сам по себе си.
Вторият фактор е влиянието на Реформацията, която същевременно дължи до
голяма степен своя успех на капитализма в книгопечатането. Преди епохата на
книгопечатането, Рим лесно печели всяка война срещу ересите в Западна Европа, тъй
като винаги е разполагал с по-добри вътрешни комуникационни връзки от своите
врагове. Но когато през 1517 г. Мартин Лутер заковава своите тезиси на портата на
параклиса във Витенберг, те са отпечатани в превод на немски език и „за 15 дни достигат
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до всяко кътче на страната”…
Третият фактор е бавното, географски неравномерно разпространение на отделни
всекидневни езици като инструменти за административна централизация от някои
овладели солидни позиции бъдещи абсолютни монарси. Тук е важно да си спомним, че
универсалността на латинския език в средновековна Западна Европа никога не
съответства на универсална политическа система…
И накрая Бенедикт Андерсен заключва „Можем да обобщим всичко до тук, като
кажем, че срещата на капитализма и технологията на печатането с предопределеното
разнообразие на човешки езици създава възможността за нова форма на въобразена
общност, която по своята базова морфология подготвя сцената за поява на модерната
нация. Потенциалното разрастване на тези общности е в самата си основа ограничено и
същевременно те поддържат само съвсем случайни връзки със съществуващите
политически

граници

(които

като

цяло

са

кулминация

на

династическия

експанзионизъм)”.
Често медиите се определят като „четвъртата власт” в държавата, но на практика,
те вече са първата власт (водещата власт). Като цяло медиите трябва безпристрастно да
публикуват събития и прочее.
Притчата за слугата и Четвъртата власт.
Имало едно време една демократична страна с две големи партии, които
господствали в парламента. Всички наричали парламента Първата власт. Мъдреците на
партиите излагали своите идеологии в хубави програми като послания за народа. И когато
дошло времето, народа избирал най-добрата програма; и тази партия получавала властта
за четири години и управлявала така, както е обещала. Правителството се наричало
Втората власт, и за да бъде всичко както трябва, като Трета власт е била съдебната, която
внимавала за това, да няма никакви измами.
За да може гражданите в градовете и провинциите да научават за управленските
дела и да могат да преценят предложенията на опозицията в парламента, е имало преса.
Този посредник е служел на политиците за предаването на техните новини и послания.
Служещите медии са били своего рода прислужници, наречени и слуги на политиката.
Разбира се, те понякога с удоволствие надниквали в кухнята на своите господари, и това
било наречено коментар. Но всеки знаел точно, какво е служба, а именно новината, и
какво е ракия, а именно мнението. На кратко: Медиите се определяли като хронисти и
вестители, като демократични стражи и понякога като дворцовите шутове в това царство.
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Така те с гордост се наричали Четвъртата власт, въпреки, че това не е било писмено
утвърдено в конституцията.
Толкова за хубавата притча от златното време на демокрацията, когато всичко е
било така просто. Правителството управлява, опозицията е срещу това, а пресата
докладва за „all the news that fit to print” (това гласи прословутото мото, което стои всеки
ден на първа страница на New York Times), за да знае публиката, какво е положението.
Действителността днес? Не, грешка: дебатите за действителността днес? Партии в криза,
правителства инструментализират медиите. Медиите смесват мнението, новината и
забавлението; те се интересуват само от своите печалби и рейтинг. Съществува „чеков”
журнализъм, политици говорят и за „свински” журнализъм. Медиите докладват само за
личности, спектакли и скандали, за това, което се нарича символична политика, но не и
за действителния свят. Те поддържат дори някои новинарски редакции, но тези редакции
трябва да носят информация. Съдилищата са безсилни пред всичко това, или отсъждат
неподходящи присъди. Публиката бива манипулирана и лъгана, от всички страни. Вече
не е далече времето, когато не само „Mr. Chance”, както се смята в популярния филм, ще
бъде в състояние да „премахне” неприятни ситуации от действителността с едно
превключване на дистанционното управление.
„Един от шефовете на „Ню Йорк Таймс", Джон Суентън през 20-те години споделя
пред колегите си на един банкет тъжната истина за своя занаят: “Свободна преса няма!
Вие скъпи приятели, знаете това и аз - също. Нито един измежду вас не би се осмелил
честно и открито да каже своето мнение. Занаятът на журналиста е по-скоро да руши
истината, направо да лъже, да обръща нещата, да клевети, да пълзи в краката на Мамона
н отново и отново да продава съвестта си, своята родина и раса срещу хляба, който
всекидневно печели. Ние сме инструменти, ние сме крепостните на финансово силните
зад кулисите. Ние сме марионетките, които подскачат и танцуват, докато ония дърпат
конците. Нашите умения, знания и способности дори собственият ни живот принадлежат
на тях. Ние не сме нищо друго, освен проститутки...” (цитатът е по Nation Europa – 196811.2).”
По стечение на обстоятелствата, журналистическата работа вече не е в чистия си
вид, но все още главната идея е „журналистът е слуга на обществото”. Винаги ще има
съмнения и обвинения като по-горното, но това е неизбежно, тъй като силният винаги е
критикуван.
ПР-ът от своя страна е слуга на клиентите си. Тоест не можем да говорим за
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равнопоставеност между двете професии, въпреки че крайната им цел (таргет-групата) е
една и съща – обществото.
Но ПР не означава само връзки с медиите, макар че често публичността се
възприема като единствена функция на PR вероятно защото е най-явната и много
организации на практика използват методите на публичността като основен инструмент
за постигане на своите PR-цели. Дейността Public Relations включва в себе си различни
аспекти:
•

публичност;

•

реклама;

•

пресагентство;

•

public affairs;

•

управление на резултатите и проблемите (Issue management);

•

лобизъм.
Тоест, двете професии са взаимно, но не и тясно свързани по принцип, но

едновременно с това могат и да съществуват напълно самостоятелно. Разбира се ПР-ът
няма да е в чистия си вид, но теоретично е възможно. За журналистиката, тя може да
съществува в чистия си вид без ПР-ът. Те не са равнопоставени, журналистът е с едни
гърди пред ПР практикът, но ако говорим за идеалният вариант – те трябва да вървят ръка
за ръка.
Друго нещо е това, че журналиста понякога се явява средство на ПР практикът да
достигне целевите си публики. В този случай, ПР-ът е с едни гърди напред, но е силно
зависим от журналиста. В повечето случаи двамата “играчи се опитват да се надхитрят
един друг, но важното е да не е в ущърб на обикновения човек и за сметка на неговата
информираност.
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Press release ≡ статия и/или press release ≠ статия
Владимира Кръстева, Миглена Николова, Пенка Туджарова, студенти
НБУ
В настоящата ни разработка ще се опитаме да направим съпоставка между
съобщение за медиите (пресрилийз, нюзрилийз) и статия. Ще опишем накратко техните
прилики и различия във формата и съдържанието им и ще проверим дали те не са
размити днес в практиката.
Press release.
Съобщението за медиите (press release) е кратък текст, обявяващ новина. Той
представя различни типове събития като начало или край на дадено събитие;
нововъведение; представяне на позиция или коментар; опровержение на неточна
информация.
Основни правила при съставянето на пресрилийз са няколко. Характерен е
новинарският стил, който отразява събитието от една гледна точка. Създаването на такъв
тип съобщения изисква насоченост към аудиторията на медията и обективност.
Структура на съобщението за медиите представлява обърната пирамида, чрез
която схематично търсим отговор на петте въпроса: кой?, какво?, защо?, кога?, къде?
Важни са също формата и съдържанието на пресрилийза. Неговите елементи
включват: наименование на институцията, лого – бланка; лице за контакт и координати;
дата (и номер) на съобщението, както и заглавие.
Самото съобщение до медиите трябва да притежава четири елемента. Това са
лийд (първи абзац, най-важен), основен текст, цитат, допълнения и приложения.
Съществуват някои основни правила, които ПР-специалистът не трябва да
забравя. Препоръчително е дължината пресрилийза да не е повече от 1-2 страници.
Изреченията и абзаците трябва да са кратки и ясно формулирани. Избира се четивен
шрифт и двойна междуредова разредка, които създават предпоставка за бързо и лесно
прочитане. Следва логическа подредба, като всяка мисъл се поставя на нов абзац. В
съобщението до медиите се отразява бекграунд на събитието.
Ето някои съвети от практиците у нас:
•

Бъдете прецизни в изписването на имената на фирми, хора и длъжности.

•

Използвайте новинарски стил на писане.

•

Внимавайте с термини, технически данни и цифри.
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•

Съобщението до медиите не трябва да прилича на реклама.
Задачата на ПР-специалиста не приключва с написване на пресрилийза с помощта

на горепосочените критерии. Той трябва да определи целевите си медии. Това са медиите,
чрез които разпространяваме посланията. Изготвя се списък, който съдържа име,
контактна информация; вид, формат, аудитория; редакционна политика; тираж, рейтинг;
опит в работата с медията.
Как разпространяваме информацията?
ПР-ът във фирмата поддържа списък с ресорните журналисти в различните медии.
Този списъкът трябва да съдържа контактна информация и да се актуализира регулярно.
При избора на целевите медии се спираме на няколко основни момента. Основна
за нас е информацията относно аудиторията, доверието в медиите, достъпността,
работният график и информационният контекст.
Разпространение на съобщението за медиите трябва да дава ясна представа за:
•

На кого? – до кои медии ще го изпратим;

•

Кога? – кога искаме да бъде публикувано/излъчено;

•

Как? – e-mail (предпочитан вариант), факс или лично (на специално събитие).
Важни правила осигуряващи успеха в постигането на желани резултати и

поставени вече цели.
Представете си гледната точка на медиите, но не забравяйте, че „Гледната точка е
най-удобното и опасно нещо”.
•

Съобразете се с възможностите на различните медии (картина, звук, текст).

•

Обърнете се директно към ресорните журналисти.

•

Съобразете информацията с профила на всяка медия.

•

Спазвайте сроковете.
Статия.
Статията от своя страна трябва да съдържа в себе си заглавие, въведение, развитие,

допълнителна информация и накрая да завърши с метаданни.
Заглавието:
•

Заглавието трябва да описва темата на статията и да не е повод за двусмислици.

•

Заглавията се изписват на български (с някои изключения).

•

Само първата буква от заглавието е главна (и в случаите, когато се изисква
изписване на главна буква - собствени имена и пр.).

•

Заглавията са в единствено число.
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Въведение:
Всяка статия, когато е възможно трябва да започва с кратко представяне от няколко
изречения, които включват:
Въведение, което трябва да въведе читателя в темата. Често срещана грешка е да
се започва статията без да се уточнява контекста, който, ако е известен за автора, не е
задължително известен за читателя. Ако продължението на статията съдържа много
специфични термини, хубаво е тук да се сложи препратка към статия, която дава
разяснения за значенията им;
Кратко резюме на основните аспекти от темата.
Много важно за въведението е, то да е написано на достъпен за всички език, да не
се използват сложни термини, който могат да се използват в същинската част. Още тук,
трябва да се съдържа основната идея на статията и да позволява на читателя да получи
основните познания по темата, без да се налага да прочете цялото и изложение.
Развитие:
Подробният план на заглавията и подзаглавията позволява да се улесни достъпа
до информацията, затова създаването му е силно препоръчително. Всеки раздел трябва
да започва с уводно изречение. От своя страна, ако някой раздел е твърде голям, той може
да бъде изнесен в отделна статия. В такива случаи основната статия трябва да съдържа
кратко резюме и текст.
Допълнителна информация:
Допълнителната информация

включва препратки, външни

препратки

и

библиография.
Препратки, сочещи към други статии могат да се добавят в специален раздел
“Вижте също” в края на статията. Тези статии, пряко свързани с разглежданата тема, биха
помогнали на читателя в разбирането му на статията.
Много важно е външните препратки да се сведат до минимум. Липсата на външни
препратки или малкият им брой не е причина да се добавят такива.
Библиография:
Фамилия, Име, Заглавие, издател, място на издаване, година на издаване.
Фамилия (Име), „Заглавие на статията”, публикувано в Заглавие на публикацията,
том, година, страници.
Метаданни:
Те са сбор от описателна информация, добавяна в статиите за да ги описват и
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квалифицират по-добре. Те не са част от нея и се поставят на края на всяка статия.
Съпоставка между статия и прессъобщение.
Разгледахме накратко спецификата, както на прессъобщението, така и на статията.
И съответно веднага възникват въпросите: „Къде е тънката граница между тях и има ли
такава?”, „Кои са приликите и разликите по между им?” ....
Сега ще се опитаме да направим кратка съпоставка между статия и
прессъобщение, като същевременно ще изведем и плюсовете, и минусите на тези две
категории.
→ РАЗЛИКИ:
Основната разлика между двете естествено е структурата и формата на писане.
При статията се наблюдава поетапно формиране и предоставяне на информацията –
въведение, развитие, допълнителна информация, метаданни. При прессъобщението
обаче, важно е да се отговори на въпросите - кой?, какво?, защо?, кога?, къде? И работата
на половина е свършена.
Следващото нещо, което няма как да пропуснем е обемът. Целта е и двете да
постигнат и предоставят изчерпателност и максимална информираност, но естествено
статията е далеч по-изчерпателна и по-подробна. Там има предистория, въведението,
което позволява на читателя да придобие цялостна картина върху проблема. При
прессъобщението не е точно така. То е много по-стегнато, дава конкретна информация
по определен повод/събитие.
Гледните точки, от които се пишат статията и прессъобщението, са различни.
Прессъобщението обикновено се пише от лице, което е част от дадената
организация/компания, за която става дума в материала. Там всичко е погледнато от
трета, различна страна, от тази на пишещия и самата организация. Нямаме право да
изкажем лично мнение и становище. Прессъобщението трябва да е неутрално. От тук
произтича и разликата. Статията може да бъде представена като коментар и в нея да бъде
изразено лично мнение на журналиста, който я пише.
Посланието, което предава прессъобщението е различно, от това, което може да
ни „каже” статията. Прессъобщенията са по-скоро положителни, те съобщават за даден
проблем, разрешаването на такъв, предстоящо събитие, начало на инициатива и др. Рядко
един ПР би написал прессъобщение, което да има негативизъм в съдържанието си,
особено, когато става дума за компанията или лицето, за което той самият работи. Ако
разгледаме статията, като един вид пренаписване на пресрилийза, то тогава тя може да
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придобие един по-отрицателен формат, според интересите и вкуса на дадения журналист.
Насочеността и предназначеността и при двете е различна. Прессъобщението е за
конкретни медии, журналисти, организации (целеви групи), а статията е за всички.
→ ПРИЛИКИ:
И прессъобщението, и статията имат една основна цел – широко медийно
отразяване. Трябва да бъдат достатъчно „атрактивни”, за да привлекат вниманието и да
предизвикат интерес.
Степента на достоверност и при двете е голяма. Едва ли има човек, който да не
повярва в информация, която е целенасочена и съсредоточена в запознаването на
конкретна публика с конкретен проблем.
Както прессъобщението, така и статията дават информация. Те „излъчват” новини,
от които определена целева публика има нужда или желае да чуе.
Едва ли сме успели да разгледаме всички разлики и прилики, които се открояват
между статията и прессъобщението, но според нас тези са от особена важност. Може би
списъкът остава недописан, но имаме нужда от повече опит и рутина, за да изготвим един
наръчник, който да служи както на практиците, така и на аудиторията, към която са
насочени конкретните прес-материали. Може би догодина по това време...
За финал, може да отбележим, че успехът и гаранция за добре свършена работа
на ПР-а ще бъде на лице тогава, когато журналистът направи copy-paste на изпратения от
него пресрилийз. Това означава, че работата е свършена перфектно.
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Анализ на взаимоотношения между PR агенциите
и информационните агенции
Велеслава Жерева, студент
НБУ
Информационните агенции (ИА) са лидери на информационния пазар. PR
агенциите са носители и източници на информация, директно идваща от институциите,
които представляват. Взаимодействието между тези структури е изключително
необходимо, то съпътства развитието им от зората на тяхното създаване и се развива,
заедно с развитието на всяка от тези информационни структури.
ИА се стремят да покажат обществените факти такива, каквито са, а ПР агенциите
като правило поднасят информация, целяща да представи съответна институция в найдобра светлина. В този смисъл неизбежен е процесът на взаимен обмен, на
взаимодействие на тези информационни механизми, процес сложен, едновременно
последователен и противоречив, носещ в себе си сътрудничество и конфликтност.
Като цяло, за да анализираме това взаимодействие трябва да подчертаем, че то е
подчинено на човешкото право на информация и в крайна сметка на обществения
интерес.
ПР агенциите са първо звено в трансфера на информация, важно е да се разбере
тяхната роля като първоизточник на информацията. Прес-съобщението на ПР агенцията
за събитие, програма или продукт е нова информация, в много случаи с потенциал да
стане новина. От обективните условия, от моментното състояние на информационния
поток и не на последно място от професионалния подход и компетентност на ИА –
партньор в този информационен механизъм, зависи съдбата на това съобщение, неговия
обществен отзвук, позитивите за разпространителите и първоизточника. Ето защо,
работейки с ИА, ПР специалистите осъзнават възможността чрез тях посланието им да
достигне най-голяма аудитория. Същевременно те избират ИА, териториално свързана
със стратегическите зони, публики и партньори. От голяма важност е и несъмнената
репутация на ИА като достоверен източник на информация, което прави всяко
разпространено от нея съобщение сигурно и приемано от обществото като вярно.
Процесът на информиране, който анализираме е двупосочен и може да бъде
иницииран както от ПР-агенцията, така и активно да бъде изискван и проучен от ИА, по
конкретен повод, събитие или разследване.
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Несъмнено е, че всяка ИА е заинтересована първа да получи изключителната,
сензационната новина. Тя всъщност почти винаги е плод на дълги и изтощителни
разследвания и като правило не идва от официалните съобщения за пресата, сайтовете и
ПР изявите. Често когато етичните и професионални норми в институциите не са на
ниво, се създават условия да се улови гореща новина, да се стигне до „удар в десятката”,
до разкритие. Издирването, обработването и разпространението на новината в тези
случаи е извор на конфликт, в който обществената ангажираност на ИА е от първа
важност и се стига до компрометиране на институции. В такива случаи ПР активността
често е не само безполезна, но и опасна. Недообмислени или непрофесионално изготвени
съобщения често се превръщат в анти-ПР и събуждат недоволство и негативна оценка в
обществото.
Трябва да се подчертае, че утвърждаването на новите технологии стимулира и
улеснява взаимодействието между ПР агенциите и ИА. На пръв поглед може да се мисли,
че самата мрежа прави излишно посредничеството чрез ПР специалисти и журналисти,
защото всеки по всяко време има достъп до всяка информация. Всяка институция може
пряко да се обърне към всяка публика, а крайният потребител може без да чака
посредници да си вземе публично достъпната информация.
Интересно е да се знае, че съвременното анализиране на взаимовръзката ПР
агенция – ИА включва и специалните информационни услуги, които ИА предоставят на
определени групи потребители, съобразно специфичните им интереси. Например
завладяването на пазара на борсовите новини от Ройтерс в далечната 1964 г. , днес е
последвано от много специализирани информационни бюлетини, които ИА издава за
различни браншове и сфери на потребление. Много удобно е специализиран екип да
открива и обработва всичко, интересуващо даден клиент по определен проблем, като
филтрира ненужното и несъщественото.
Тази информационна услуга е все по- популярна и тук потокът информация е от
ИА към институции, организации и техните ПР екипи. Съвременното информационно
общество е сложен организъм, съвкупност от много самостоятелни системи, включени
синхронно в създаването, обработването и разпространяването на информацията. ПР
агенциите и ИА са неделима част от този процес, всяка със своя специфика и заедно с
това работещи съвместно и координирано в осъществяване правото на информираност.
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IX ЛЯТНА ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс
„ПР и медии в България – противопоставени или равнопоставени“
Време на провеждане: 09-11.07.2007 г.
ПРОГРАМА
09.07.2007 г., понеделник, Зала 310
Регистриране на участниците
10.00-10.00
10.30-10.40 – Откриване на школата
доц. д-р Антоний Тодоров, заместник-ректор по международната дейност, НБУ
проф. Толя Стоицова, д.н., ръководител на Департамент Масови комуникации, НБУ
10.40-12.00 – Доклади и презентации
1. доц. д-р Руси Маринов, НБУ, „PR наблюдател в България – възможности и
ограничения”
2. проф. Владимир Михайлов, д.н., НБУ, „Пета срещу четвърта власт”
3. доц. д-р Александър Ангелов, НБУ, „Журналистика и ПР в България: Да – на
равнопоставени; Не – на преплетени във вреда на журналистиката.
(исторически причини и сегашни деформации!)”
4. доц. д-р Георги Калагларски, ВСУ „Черноризец Храбър”, „Регионални медии и
регионални ПР практики”
5. ас. Галя Господинова, ВСУ „Черноризец Храбър”, „Варненските медии и ПР
поведение на местната власт”
6. Даниела Ранчова, магистърска програма, НБУ, „ПР и медии в България – власт и
конфликти”
12.00-12.10 – кафе пауза
12.10-13.20 – Доклади и научни съобщения
1. Стела Райчева, „Черен ПР или мързеливи журналисти”
2. Даниела Стоянова, „Има ли корупционни процеси във взаимоотношенията
между PR и медии?”
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3. Ивелина Джамбазова, „Подобряване на взаимовръзката ПР – Журналист”
4. Елена Сапкова, „ПР и медийни технологии в България”
13.20-14.00 – Почивка
14.00-16.00 – Научни съобщения и дискусии
1. Катя Димова, „Медиаморфоза и съвременна журналистика”
2. Александра Такева, „ПР агенции и онлайн медии – традиционни или модерни
комуникации?”
3. Мартин Радев, „PR и журналистът – обща цел, различни средства”
4. Иво Йотов, „ПР-ът и журналистиката – двете страни на една монета”
5. Милена Петкова, „PR в структурата на медиите”
6. Мина Проева, „Етичният професионализъм в ПР практиките”
7. Мария Владимирова, „Хумора в медиите – отражение на българската
действителност”
10.07.2007 г., вторник, Зала 310
10.30-12.00 – Презентации и доклади
1. проф. Толя Стоицова, д.пс.н., НБУ, „Медийна и ПР комуникация в България”
2. ст. ас. д-р Десислава Бошнакова, НБУ, „Общуване с медиите: практика срещу
теория”
3. ас. д-р Росен К. Стоянов, НБУ, „Медиа ПР – проблеми и предпоставки”
4. доц. д-р Ивайло Петров, Шуменски университет, „Регионалните медии и PR –
едно мечтано равнопоставяне”
5. Кристина Миленова, „PR – Технология на успеха”
6. София Тончева, Вихра Костова, Илона Кожухарова, Елиза Стоева, „ПР
репутация и медии в България”
7. Христо Климентов, Боян Бакърджиев, „Новият формат медия – генерирана от
потребител медия”
8. Димитър Първанов, „Интерактивни медии в България – мит или реалност?”
9. Галена Ганчева, „Имат ли бъдеще частните медии у нас?”
10. Eлизабет Спасова, „Стабилитетът на управляващия медия или ръководителят
на PR кампания като предпоставка за сътрудничество между журналист и ПР”
12.00-12.10 – кафе пауза
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12.10-13.30 – Научни съобщения
1. Борислава Луканова, Мария Ганева, Ирина Петкова, „Властта на медиите и
ПР в България”
2. Сибила Кусева и Анелия Ангелова, „Комуникация между ПР и медии в България”
3. Светлана Христова, „Разногласията между ПР и медиите в България”
4. Тодор Петров, „Проблеми на ПР със средствата за масова информация”
5. Яни Дончев, „Война на световете – ПР срещу Медии”
13.30-14.00 – Почивка
14.00-15.30 – Съобщения и презентации
1. доц.

д-р

Иванка

Мавродиева,

СУ

„Кл.Охридски”,

„Филтриране

на

информацията от ПР отдели и от медии”
2. Ели Стоименова, „ПР в медиите. Медии в ПР-а. Докъде е България и колко дълъг
път ни предстои?”
3. Пенка Туджарова, Миглена Николова, Владимира Кръстева, „Пресрилийз ≡
статия и/или пресрилийз ≠ статия”
4. Николай Мичев, „Пресата ръка за ръка с ПР”
5. Кристелина Стайкова и Венцислава Иванова, „ТВ и метро рекламата – ефект
върху потребителя”
15.30-16.00 – Дискусии и обсъждане на доклади, изследвания и съобщения
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