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Ne varietatem timeamus
Д а не ce боим от разнообразието

Приветствам от сърце начинанието 
на Департамента по лшсови 
комуникации. След като организира 
отлично своите програми и създаде 
оригинална система на обучение, 
започваща да се утвърждава 
обществено, департаментът е между 
първите в Нов български университет, 
които поставят начало на свое издание. 
Както се вижда от първия брой, в него 
стоят редом научни изследвания 
на преподаватели и студенти, 
студентски курсови работи, 
информация за делата на 
департамента, както и подбор от 
преводни материали. Тази пъстрота 
отговаря на духа на нашия 
университет, следва „равнинния“ патос 
на неговата философия. Като имам 
предвид и другите прояви на 
департаментната общност, съм уверен, 
че годишникът ще се добави щастливо 
към тях и ще бъде нов принос към 
общите ни усилия за приближаването 
към стандартите на съвременното 
виеше образование.
На добър час!

Проф. д-р Богдан Богданов
Председател на настоятелството

на НБУ



Предизвикателството

Предизвикателството, наречено Нов български университет, което вече е с пет 
годишна история, започна да дава своите плодове. В нашия случай същото предизви
кателство даде първите завършили бакалаври по масови комуникации. А на 11 март 
1991 г., когато се откри експерименталният семестър на НБУ, обучението по масови 
комуникации заяви своето присъствие само с малка програма по „Public Relations“ / 
„Връзки с обществеността“...

През учебната 1996/1997 година в Департамента по масови комуникации се 
учат към 300 студенти, приети в петте програми: „Public Relations“, „Продуцентство в 
СМК“, „Персонифицирана аудиовизуална журналистика“, „Масови комуникации“, 
„Управление на масовите комуникации“. Програмите са разположени според хори
зонталната структура на университета в рамките на Свободния, Бакалавърския и Ма
гистърския факултет. При успешно дипломиране нашите студенти следователно мо
гат да получат всичките образователно-квалификационни степени: „специалист“, „ба
калавър“, „магистър“.

Ако през изминалите години, поради самото естество на растежа, отделяхме 
по-голямо внимание на организаторската и учебната дейност, съвсем естествено дойде 
времето да се заемем и с развитието на научната дейност. Наистина ние имаме изда
дени вече няколко книги-учебници на преподаватели - „Професия продуцент“, „Правни 
основи на средствата за масова комуникация“, „Предизвикателството на аудиовизуа
лните комуникации“, „Ефективните техники в Public Relations“ - имаме участия на 
преподаватели и студенти в национални и международни теоретични конференции, 
но стара мечта беше да започнем „Годишник на Департамента по масови комуника
ции“, в който да намери приложение научния потенциал на цялата общност в Депар
тамента.

Сега, когато годишникът е факт, можем с удовлетворение да отбележим, че 
изминахме още една крачка по пътя на предизвикателството към университетското 
обучение по масови комуникации. Макар че по думите на Оскар Уайлд най-сигурни
ят начин да убиеш една мечта е като я осъществиш, тук можем да не съжаляваме за 
красивата мечта. По-добре реализирана мечта, отколкото празни обсъждания на не
що, което все се изплъзва, когато трябва да се изпълни в дела.

„Реализираната мечта“ съдържа специално написани студии на преподаватели 
и подбрани курсови работи на студенти, които са получили отлична оценка през учеб
ната 1995/96 година. Надеждата ни е постепенно годишникът да се превърне в място, 
за което да се води борба кой материал по-напред да влезе. Преподаватели да изпол
зват публикуваните студии, за да се хабилитират, а студентите с предложени ориги
нални работи да могат да претендират за кредити.

Според решението на научната редколегия всеки брой на годишника ще съдър
жа в себе си и раздел, който да поднася в концептуален план информация за новости
те в света на масовите комуникации. Сега това е разделът „Как да бъдем технологич
но коректни в дигиталната епоха?“, къдего са поместени разнообразни чуждестран
ни материали. Тяхното събиране стана възможно благодарение на членството на НБУ 
чрез Департамента по масови комуникации, наред с 103 други университета от 52 
държави, в СИЛЕКТ - международната организация на висшите училища по кино, 
телевизия и масови комуникации. Текстовете бяха преведени от студенти по предва
рително направен избор. В бъдеще, ако подборът, преводът и предлагането на подоб-



ни теоретични материали бъде направен изцяло от студенти, това също би могло да 
влезе в претенциите за допълнителни кредити.

Възможна тема за следващия годишник в споменатата насока може да бъде, 
например, темата за новостите в развитието на Public Relations. Благодарение на чуж
дестранна помощ, чрез библиотеката на НБУ вече имаме абонамент за 1997 г. на 
основните световни периодични издания по Public Relations, което безспорно ще оси
гури необходимата основа за избор. Предстои Департаментът по масови комуника
ции да получи и собствена връзка с Интернет, откъдето ще дойдат пък невероятни 
възможности за контакт с глобалните комуникационни изследвания.

Накрая резонен може да бъде въпроса, защо според изискванията на новото 
технологично мислене не издадем годишника на CD-ROM, CD-I или на какъвто и да 
е друг електронен носител? Нали сме Департамент по масови комуникации с жела
ние поне в мисленето да бъдем на необходимото равнище! Нали отдавна се предрича 
краят на печатното слово! Въпросът, както разбираме, е дискусионен. При сегашна
та ситуация нито краят на печатното слово е дошъл окончателно, нито електронната 
епоха е станала привилегия на всеки дом. Все още достатъчно ценим и използваме 
книгите от библиотеките си, докато за новите електронни носители на словото тряб
ва време, преди да станат привично всекидневие. Затова започваме с годишник-кни
га, а ако времето ни изненада по-бързо, отколкото очакваме, още догодина ще пред
ложим годишник-компактдиск...

Доц. д-р Владимир Михайлов
Ръководител на Департамента 

по масови комуникации



Студии
на
преподаватели

Научната дейност 
на преподавателския състав 
в Департамента по масови комуникации 
се изразява в многобройни теоретични 
публикации и книги.
Тук, специално за първия годишник
на департамента, свои студии
представиха:
доц. д-р Толя Стоицова,
преподавател по „Социална психология“
и „Медийна психология“;
Бисера Занкова, преподавател 
по „Правни основи на масовите 
комуникации“;
д-р Руси Маринов, преподавател по 
„Основи на Public Relations“; 
доц. д-р Владимир Михайлов, 
преподавател по
„Медийна и комуникационна политика“ 
и „История и теория на телевизията 
и видеото“,
доц. д-р Александър Янакиев, 

преподавател
по „Информация и документация“ 
и „филмова комуникация“.



Медийната психология -  
възникване и развитие
Доц. д-р Толя Стоицова

В своето развитие социалната пси
хология преминава през множество луга- 
ния и кризисни моменти. Въпреки това, 
тя не само оцелява, но и обхвата все но
ви и нови сфери на интерес. Нещо пове
че, благодарение на неразделната й връз
ка с реалния свят, социалната психология 
допринася сериозно към разрешаването 
на проблеми, възникващи в непрекъсна
то изменящия се свят.

Изобретяването на нова техника, 
откриването на нови технологии и поява
та на нови професии, от една страна бла
гоприятстват развитието на съвременна
та цивилизация, а от друга - повишават 
многократно изискванията към професи
онализма на хората. Затова, на пръв пог
лед изглежда парадоксален фактът, че за
дълбочените специализирани професио
нални познания и умения се оказват не
достатъчни за успешната реализация на 
съвременния човек, за неговата удовлет
вореност от живота като цяло. Логиката 
на ежедневния разум като че ли не може 
да достигне до идеята, че развитието на 
техническото и технологичното въобра
жение неминуемо води до развитие, ма
кар и значително по-бавно, и на социал
ното въображение. От психологична глед
на точка, относителното изос таване на со
циалното въображение се свързва с труд
ната промяна на индивидуалните нагласи 
за разбиране взаимодействията между хо
рата и компетентността им в общуване
то, уникалните свойства на груповата ди
намика, обхващаща статуса и ролевото 
поведение, груповия натиск и регулатив
ния механизъм на социалните норми, раз
личните модели на комуникативно пове
дение, социалните влияния и ефектът им 
върху схващанията на хората за света.1

Очевидната външна валидност на

социалната психология, както и широко
то разгръщане на изследователския й ре
пертоар - методология и математико-ста
тистически процедури, довеждат до въз
никването на голям брой вълнуващи идеи 
в непознати за нея досега полета на дей
ност. Една такава нова сфера на интерес 
е свързана със социалната структура, ор
ганизация и функциониране, и най-вече е 
процесите на влияние на медиите върху 
„невидимата аудитория“. Така се оформя 
ново направление в съвременната социа
лна психология, което постепено се обо
собява като отделна научна област и ака
демична дисциплина, наречена медийна 
психология или психология на медиите. У 
нас за първи път през учебната 1992/1993 
г. в Департамента по масови комуника
ции на Нов български университет е въ
веден курс по медийна психология.

Скритата история на медийната 
психология. По време на Втората светов
на война и особено непосредствено след 
края й, на пазара в Англия се появяват 
множество печатни комикси, рисувани и 
игрални телевизионни филми за деца и 
младежи, в които преобладават сюжети, 
включващи различни форми на агресия и 
насилие. Широкото и бързо разпростра
нение на подобни материали, с характер
ни заглавия като „Детективи и престъп
ления“, „Супермен“ и др., довежда до сил
на реакция от страна на общественото 
мнение в Англия през 1949 г.2

Поставя се началото на сериозна 
кампания, насочена към забраната на вся
какъв вид материали, включващи наси
лие. Презумпцията основно се базира на 
единодушието между лекари-психиатри, 
че показваните филми по телевизията или 
печатните комикси, които съдържат са
дистични насилия и убийства, увреждат



трайно нестабилната все още психика на 
децата и младежите. Кампанията придо
бива институционален характер като на
ред с включването на съществуващи ор
ганизации, като Църквата, Национални
ят профсъюз на учителите и различни ро
дителски комитети, специално се създа
ват и нови структури - Комитет за борба 
с комиксите, Съвет за благополучието на 
децата и др. Убедеността и упоритостта 
на участниците в кампанията, наречени 
„реформатори“, довежда до постигане на 
целта. През 1955 г. под натиска на общес
твеното мнение, Британското правител
ство приема нормативен акт за забрана 
изготвянето и разпространението на ма
териали, в чието съдържание присъства 
дори и най-малък намек за насилие. За не 
повече от седмица, произведените до то
зи момент печатни комикси и филми, по
падащи под забраната, изчезват от раф
товете на търговската мрежа. Общество
то си отдъхва. Надеждата за благополу
чието на английската нация е съхранена.

Британската кампания поставя се
риозно въпросите за научно изследване 
влиянието на медийните продукти върху 
аудиторията. Съществуващите до този 
момент най-ранни проучвания на медии
те са силно ограничени и повлияни от со
циални и политически течения, които 
имат много малко общо с научните кри
терии за релевантност на изследвания 
обект. Например, изцяло се пренебрегват 
професионалните умения на художници, 
аниматори и артисти, както и способност
та на аудиторията, най-вече на децата и 
подрастващите, да подбират, интерпрети
рат и критично да оценяват медийните 
произведения.

В проучванията на масмедиите се 
включнат изследователи от различни об
ласти - психолози, лингвисти, социолози, 
политологи, икономисти и други. От ед
на страна, този факт разширява и обога
тява изучаваните аспекти от различни 
гледни точки, а от друга - води до сериоз
ни затруднения в обобщаването на данни
те, поради понякога непреодолими разли
чия в използуваните понятийни апарати 
и спецификата на теоритичните модели

и експериментални парадигми. Нещо по
вече, трудностите се задълбочават при из
ползуването на едни и същи термини, в 
които, специалистите от различните об
ласти включват различно съдържание. 
Типична в този смисъл е употребата на 
понятията „медиен ефект“ или „влияние 
на медиите“. Дори в такива близки науч
ни области, каквито са психологията и со
циологията, често отъждествявани от нес
пециалистите, зад обсъжданите концепти 
стои значимо различно съдържание: Ако 
психолозите изучават доколко медиите 
могат да оказват влияние на микро рав
нище, върху отделния индивид и то така, 
че да променят неговите възгледи, убеж
дения и съответно поведението му, то со
циолозите се интересуват предимно от 
формирането, в резултат на медийното 
влияние, на обществено мнение по значи
ми социални проблеми на макро равни
ще - социални и етнически групи, профе
сионални прослойки и други, където меж
дуличностните различия не се отчитат. 
Противопоставянето между аспектите на 
изучаване на медиите от различни глед
ни точки от изследователи с различен 
опит и образование, най-малкото е неко
ректно. То нарушава един от основните 
принципи за коонерираност в междудис- 
циплинарниге изследвания, обхващащи 
сложни социални структури, каквито са 
масмедиите. И обратното, взаимната до- 
пълнителност на различните подходи да
ва добър шанс за моделиране ролята на 
масмедиите в контекста на развитието на 
съвременното общество.

Модели за изучаване на масовата 
комуникация в медийната психология. 
Исторически, в изследванията на масме
диите, с най-голяма популярност се полз
ват три основни модела:

(1) Модел на ефектите;
(2) Модел на ползите и удоволст

вията и
(3) Културно-ратификационен мо

дел.
Моделът на ефектите, познат още 

и като „хиподермичен подход“ или „под
ход стимул-отговор“, както подсказват и 
самите наименования, се концентрира



върху схващането за директното влияние 
на масмедиите върху аудиторията. От 
гледна точка развитието на медийната 
психология, това е първият цялостен мо
дел, който се опитва да обясни медийни
те ефекти. Метафорично се нарича „хи- 
подермичен“, защото според неговата ос
новна идея, масмедиите „инжектират“ в 
аудиторията „доза комуникация“, която 
има унифициран ефект върху всички хо
ра. Да се нарече модела „стимул-реак
ция“, представлява една аналогия с ран
ната традиция в психологията - бихевио
ризма, направление, в което като страте
гия за изучаване на поведението се изпол
зуват контролируеми стимули и стрикт
но се отбелязва съответната на стимула 
поведенческа реакция.3

В модела на ефектите се съдържат 
два важни възгледа, макар и действащи 
на имплицитно равнище. Първият допус
ка схващането на медиите, като притежа
ващи почти магична сила. Медийните съ
общения директно се инжектират в гла
вите на хората и те са безсилни да им про
тивостоят. Индивидът в модерното масо
во общество е изолиран „атом“. Индуст
риализацията разгражда естествените ко
муникативни връзки между хората и в то
зи хаос медиите са единственото обеди
няващо звено. Още по-жесток е вторият 
възглед, който опростява до неузнавае- 
мост психологическата теория за начина 
на възприемане на медиите и от там - и 
на тяхното въздействие върху индивида. 
През 1953 г., по време на Британската 
кампания, в Англия излиза книгата „Пре
лъстяване на невинността“ от американ
ския изследовател на медиите, Фредерик 
Уертам. Според неговите възгледи, кога
то децата четат „Супермен“ например, те 
или се идентифицират с героя - директно 
въздействие, водещо до развиване на аг
ресивност, или от страх, възприемат наг
ласа към подчиненост. И в двата случая, 
въздействието е вредно. Очевидно, Уер
там няма никакво доверие в способнос
тите на децата да разграничават фантаз- 
ното или комичното от реално съществу
ващото. Достатъчно е да се спомене са
мо една психологическа теория, успешно

подкрепена емпирично и широко разпрос
транена още по това време - тази на Жан 
Пиаже за интелектуалното и познавател
ното развитие на децата, за да се убедим 
в несъстоятелността на тезата, допуска
ща директно и унифицирано въздействие 
на медиите върху аудиторията.4

Приносът на модела на ефектите 
към изучаването на масовата комуника
ция се заключава във фокусиране на вни
манието върху един основен проблем на 
изследване, какъвто е характерът и сила
та на влияние на медиите върху аудито
рията.

Недостатъците са разбираеми ка
то се има предвид, че моделът представ
лява първи опит за научно обоснован под
ход към изследване на масмедиите. Ос
новната слабост произтича от приемане
то, че съществува прост модел на влия
ние, започващ с масмедиата и завършващ 
с индивидуалния член на аудиторията, 
който е повлиян или променен по унифи
циран начин. Още през 1954 г. Ховланд, 
на базата на възможно най-прецизното на
учно изследване, какво го е лабораторния 
експеримент, доказва категорично, че 
влиянието на едно и също медийно прои
зведение (в случая филм), води до голя
мо богатство на ефектите върху изслед
ваните лица.5

Друго ограничение на модела на 
ефектите е силното стесняване ролята на 
масмедиите само до тяхното влияние вър
ху аудиторията. Всъщност ефектите от 
медиите не могат да бъдат разбрани, ако 
се изключи конкретното им съдържание 
и останат без отговор такива централни 
въпроси като: кой притежава медната; как 
се финансира, управлява и контролира ме
дната; кой подбира персонала й и как се 
продуцират програмите; съществува ли 
професионален морален кодекс на рабо
тещите в нея; има ли външни лица и ин
ституции, оказващи натиск върху съдър
жанието на продукцията на медната и 
много други.

И накрая, несъстоятелно се оказва 
робуването на подвеждащото мнение, би
туващо в обществото, насърчавано и от 
самата медийна критика, че масмедийни-



те ефекти могат да предизвикват социал
ни катаклизми. По-късните проучвания 
показват, че медиите, макар и мощен, не 
са единствения източник на информация 
и поради това и най-силните им ефекти 
са с ограничен характер.

Според историците на медийната 
психология, моделът на ефектите, с пос- 
тулатьт си за директно и силно влияние 
върху аудиторията, остава един от воде
щите в медийните изследвания през пър
вия им стадий, обхващащ периода от на
чалото на века до 40-те години. През вто
рия стадий - до началото на 70-те години, 
интересът към медийните ефекти се за
пазва, но възгледът за обхвата и силата 
на медийното влияние се променя драс
тично в противоположна посока.

Типичният американски прагмати
зъм води до изследване на медийното вли
яние в две важни социални сфери - пове
дението на гласуване по време на избира
телни кампании и изборът на стоки от ку
пувачите. Резултатите от тези изследва
ния показват, че медиите имат много ма
лък, а понякога и никакъв ефект върху 
нагласите и поведението на гласоподава
телите и купувачите. Прецизната интер
претация на данните от американските 
мащабни изследвания, за разлика от те
зи, характерни за първия стадий на изуча
ване на медиите, стигат до съществени из
води, който са актуални и се използуват и 
днес. Реално масмедиите могат и влияят 
върху нагласите и поведението само на та
зи част от аудиторията, която но различ
ни причини не е формирала стабилно от
ношение към даден проблем. Останали
те хора проявяват изборност във възпри
емането на медийните съобщения по по
сока подкрепяне на собствените си възг
леди като по този начин ги затвърждават 
и съхраняват вътрешния индивидуален 
психологически баланс. Нещо повече, до
ри в случаите, когато медиите оказват 
ефекти върху определени хора, то те са 
краткосрочни. Или, характерно за влия
нието на американските изследвания от 
втория период върху развитието на медий
ната психология е и разширяване разби
рането на ефектите от медиите като крат

косрочни и дългосрочни. Ударението ес
тествено се поставя върху дългосрочност- 
та на ефектите, която според изследова
телите може да бъде постигната чрез ро
лята на „значимите други“ за отделния ин
дивид. С други думи, хората, които имат 
авторитет за нас - това могат да бъдат 
приятели, роднини или уважавани лиде
ри, изпълняват ролята на медиатори, ко
ито филтрират медийните съобщения. По 
този начин опосредствано, медийното 
влияние може да постигне определена на
соченост и промяна в нагласите и пове
дението на част от аудиторията.

Третият стадий - от 70-те години, 
продължаващ и днес, се характеризира с 
формиране и развитие на медийна индус
трия, която надхвърля националните рам
ки. В съответствие с новата организация 
на медиите, фокусът на изследвателски- 
те търсения в медийната психология се 
премества върху разкриване съдържани
ето на медиите и в зависимост от него се 
търсят специфичните краткосрочни и 
дългосрочни ефекги. Все по-често изсле
дователският интерес се насочва към 
проблеми, засягащи начина, по който ме
диите подбират и представят информаци
ята; доколко медиите като глобални ко- 
муникатори се съобразяват с психологи
ческите възможности за възприемане, 
преработка и интерпретация на информа
цията от човека; каква е ширината на со
циалните, икономическите и политичес
ките рамки, в които работят медиите; как 
и доколко изискванията за висок стандарт 
в морала се вписват в професионализма 
на работещите в масмедиите; как медии
те могат да увеличават познанията на хо
рата с краткосрочен или дългосрочен 
ефект и редица други.

Като реакция и донякъде обяснява- 
не неуспеха на модела на ефектите в не
говия класически вариант, се заражда мо
делът на ползите и удоволствията. От дру
га страна, този втори, съвършено разли
чен подход към изучаване на масмедии
те, притежава свои собствени интелекту
ални корени и независим живот. Още в 
първите публикации през 40-те години се 
съдържа методологичната есенция на



подхода - идеята за функциите на медии
те. 6,7

Да се зададе въпроса: за достигане
то на какви цели хората използват мас
медиите, изглежда не по-малко вълнува
що, отколкото какъв ефект оказват ме
диите върху аудиторията. Изследователи
те, разбира се, не очакват да открият ня
какъв прост набор от функции или рецеп
ти, които да съответстват на многолики- 
те средства на масовата комуникация. 
Преди всичко, усилията се съсредоточа
ват върху развиване типологии на потреб
ностите, удовлетворявани от различни ви
дове медийни продукти. Пример за така
ва типология предлага изследването на 
Блумлер и колеги (1970), които считат, 
че телевизионните програми могат основ
но да се класифицират в четирифункцио- 
нална структура:8

(1) Развлечение - бягство от рутин- 
ността, негативните емоционални и дру
ги проблеми;

(2) Личностни взаимоотношения - 
запознаване и преживяване на различни 
междуличностни модели за поведение и 
на тяхната социална полезност;

(3) Личностна идентификация - 
проверка и подкрепа на собствените въз
гледи и себеуважение и

(4) Надзор - чувство на контрол над 
събития в държавни и обществени инсти
туции.

Веднага проличава, че едно от неу
добствата на този модел е невъзможност
та да се реализира претенцията за изчер
пателност на социалните и психологичес
ките потребности на хората. Или в тер
мините на Блумлер, листът с функциите 
на една медиа може да бъде разширяван 
до безкрайност, за да се изчерпи удовлет
воряването на всички възможни потреб
ности, характерни за различни аудитории 
и различни съдържания на масовата ко
муникация. В тази посока е и основната 
критика, отправяна към Модела на пол
зите и удоволствията. Друга слабост на 
подхода се заключава във факта, че въп
реки стриктното теоретично придържане 
към психологията на личността, използу
ваните изследователски техники често ре

зултират в грубо и повърхностно разби
ране същността на индивида и социалния 
му опит. Моделът на ползите и удоволст
вията пледира, че аудиторията използва 
масмедиите целево, но извън лаборатор
ните експерименти не може да го дока
же. Известно е, че консумирането поне на 
част от медийната продукция е неплани
рано, нецеленасочено и инцидентно.

Независимо от слабостите, изслед
ванията на масмедиите в рамките на то
зи подход отбелязват повратен момент в 
разбирането за функционирането на ме
диите и изискванията към тяхното съдър
жание. Аудиторията се разглежда вече ка
то активно използваща медиите за дости
гане на определени индивидуални цели, а 
не като пасивно възприемаща, безсилна 
да противостои на магичното влияние на 
медиите. Изследователите обикновено 
питат изследваните лица защо гледат или 
слушат избраните от тях програми на те
левизията и радиото и защо четат точно 
тези рубрики от вестниците. По този на
чин реципиентите или медийната аудито
рия, а не изследователите, поемат отго
ворността за теоретизирането на въпро
са - какви са причините една медиа да е 
по-атрактивна от друга и повече нейни 
продукти да се консумират или коя ме
диа и как функционира така, че да удов
летворява повече потребности на съот
ветно по-голям брой хора. Необходимо е 
да се отбележи, че не може да се очаква 
всички членове на аудиторията ефектив
но да използват своя опит при избор на 
медийни продукти. Не рядко медиите 
удовлетворяват потребности, изцяло вън
шни за специфичното им съдържание - 
например, бягство от самотата при някои 
хора, или справяне с негативни емоцио
нални състояния, или използване на ме
диите (телевизия и особено радио) като 
фон за извършване на други дейности и
Т.Н.

Друг силен момент в подхода, про
личава най-ясно в изследванията на Кла- 
пер (1960), който успешно използва фун
кционалния модел за изясняване проце
сите и ефектите на масовата комуника
ция.4



Според този изследовател, хората 
използват масмедиите, за да поддържат 
възгледите си, такива каквито са, по раз
лични проблеми. Пропагандата нищожно 
ги повлиява, тъй като хората активно от
хвърлят това, което не желаят да прие
мат. Базирайки се на тези резултати, Кап
лер дава ново достойнство на аудитория
та - вместо да бъде манипулирана, тя са
мата се превръща в манипулатор.

Моделът на ползите и удоволстви
ята не представлява интегритет от цялос
тна теория и систематични изследвания. 
Той по-скоро е някакъв конгломерат от 
определен тип изследователски въпроси 
и методологии. Във функционалистичния 
подход е трудно да се открият ясни логи
чески връзки между формулировките на 
целите, търсенията и обектите на изслед
вания.

Основният принцип, на който се ба
зира третия подход - културно-ратифика
ционният, е, че медиите, заедно с много 
други социални институции, действат ка
то агенции за политически контрол вър
ху обществото. Или, масмедиите са тол
кова силно свързани със структурите на 
властта в едно конкретно общество, че 
функцията им на подкрепа и поддръжка 
на властта и доминиращата идеология, е 
неизбежна. По-специално, масмедиите 
представят определен възглед за света 
пред членовете на едно общество, възг
лед, който възпроизвежда непрекъснато 
идеологични схеми, необходими за под
държане съществуващите структури на 
властта.

Културно-ратификационният мо
дел може да се разглежда също като раз
новидност на модела на ефектите чрез 
постулата си, че резултатите от функцио
нирането на масмедиите имат ефект на 
предпазване от радикални промени в наг
ласите, ценностите, възгледите и т.н. у 
членовете на обществото.

Показателно е, че не съществуват 
емпирични доказателства на модела. 
Обикновено в проучванията се прави ана
лиз на съдържанието на масмедийна про
дукция (контент-анализ), без да се съби
рат данни как гя се възприема от различ

ните аудитории. Липсата на емпирика е 
основателна причина идеята за „правил
ността на възгледите на обществото“, 
прокламирана и защитавана от медиите, 
да се подложи на сериозни съмнения от 
изследователите.

Културно-ратификационният мо
дел, по понятни причини, е твърде прив
лекателен за политиците. Едновременно 
с това, той е нежелан и се избягва от изс
ледователите и особено психолозите, по
ради невъзможността основните му идеи 
да бъдат подложени на емпирична провер
ка.

Едва ли съществуват приемливи ос
нования, според които да се отхвърли из
цяло някой от дискутираните модели, в 
тяхното съвременното развитие, или 
предпочитайки един, да се пренебрегнат 
останалите. Днешните изследвания на 
масмедиите се опитват да се възползуват 
от съчетаването на позитивните идеи и ре
зултати от всеки подход, внасяйки по-го- 
ляма яснота в теориите и хипотезите и из
ползвайки достиженията на съвременни
те измерителни техники и процедури.

Вместо заключение. Само един 
щрих от възникването и развитието на ме
дийната психология е недостатъчен за из
веждане на генерални обобщения. За да 
се разкрие същността, обхвата и възмож
ностите на психологията, изучаваща ме
диите, безспорно значимо място заемат 
методите, които тя използува от други 
клонове на психологическите науки - пси
хофизиология и психология на развитие
то, психоанализа, експериментална и со
циална психология, психология на общу
ването, включваща най-новите теории за 
невербалната комуникация, които напра
виха бум в съвременната медийна психо
логия и изобщо медиазнанието.10

Класическата проблематиката, 
свързваща масмедиите със значимите со
циални проблеми и кризи остава актуал- 
на и днес. Темите за медийното отразява
не на агресивността, насилието и въоръ
жените конфликти; проблемите за секса, 
еротиката и порнографията;третирането 
на малцинствените и етническите проти
воречия; развитието и управлението на



икономическите, политическите и соци
алните системи; здравното образование на 
аудиториите и много други общи и по-час - 
тни аспекти на социалния живот продъл
жават да вълнуват хората. Ето защо, раз
работването на адекватни концепти и ин- 
терпретационни принципи в медийната 
психология би било ценен принос към ана
лизиране ролята на медиите и вписване
то им в социалния контекст.
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Новите технологии 
и правата на човека
Бисера Занкова

Проблемът за новите технологии, 
за тяхното въздействие върху човешките 
права и демократичните ценности в об
ществото, както и за адекватното им ре
гулиране, бързо се превърна в проблем 
от първостепенно значение в световен ма
щаб. Неговата важност беше регистрира
на и в един по-тесен план във връзка с 
преноса на информация чрез глобални 
мрежи и услуги. Стана ясно обаче, че не 
само правото на изразяване и информа
ция ще претърпи изменения в начина на 
упражняване, но и други видове права - ра
венство в достъпа до средствата за кому
никация, информация и знания, участие в 
обществения живот, политически и кул
турен плурализъм, правото на чест, дос
тойнство и добро име, защитата на лич
ните данни, на правото на личен живот и 
на тайната на кореспонденцията, право
то на образование и др. Ето защо евро
пейските институции с изключителна се
риозност се отнасят към този основен за 
съвременното общество въпрос. Освен 
усилената работа върху него в експертни
те групи един от основните доклади на 
предстоящата среща на европейските ми
нистри в областта на масмедиите, която 
ще се състои в Солун през следващата го
дина, ще бъде посветен именно на тази 
тема.Така органите на национално и на 
международно равнище, оправомощени 
да очертаят тенденциите в развитието на 
европейската медийна политика и да осъ
ществят практически нейните приорите
ти, ще се превърнат в пионери в поставя
нето на проблема и ще конкретизират 
проявлението му в сферата на правото на 
изразяване и информация. Решенията на 
форума ще определят и основата на ев
ропейското сътрудничество и на новото 
европейско законодателство на фона на 
бързото навлизане на новите технологии

във всички социални сфери в годините до 
края на века.

Бъдещето на обществото е пресеч
на точка на техническото и духовното на
чало, на комуникационни технологии и ин
фраструктури като материални носители 
на послания и на интелектуалния продукт 
на човешката дейност, съдържащ кодира
ни знания, мисли и идеи. Двете части на 
системата са относително независими и се 
развиват по свои специфични закони. Те 
обаче са взаимно обвързани и са неотде
лими една от друга. В този сложен комп
лекс от връзки технологиите формализи
рат съдържанието, а съдържанието очове
чава техниката. Това са всъщност две стра
ни на човешката дейност, които в своето 
единство предоставят уникалната възмож
ност да бъде променен радикално живо
тът на обществото, като се осигури на все
ки негов член шансът да участва ефектив
но и пълноценно в световните културни, 
информационни и социални процеси. В то
зи смисъл въпросът за новите технологии 
и за правата на човека и демократичните 
ценности има не само технически, поли
тически или юридически измерения, той е 
философски въпрос, който ще определя 
същността на човешкото битие в навече
рието на 21 век.

Когато се говори за влиянието на 
новите технологии в областта на човеш
ките права и тяхното регулиране, се има 
предвид упражняването на самите права, 
което може да бъде в различни форми и с 
нови средства. Конкретно трябва да бъде 
гарантирана юридически системата - пре
носна мрежа като материален носител, 
достъпът до нея и нейното съдържание - 
интелектуалните продукти на човешкия 
труд. Център на създаденото взаимодейс
твие е фундаменталното право на изразя
ване и информация, което позволява учас-



тие в комуникационните системи на раз
нообразни участници - субекти на различ
ни права.

Самото право на изразяване на мне
ние може да бъде упражнено чрез нови 
средства.

Процесът на пренос и доставяне на 
информация се усложнява. Участниците в 
него могат условно да се разделят на раз
лични групи: лица, осигуряващи инфраст
руктурата, лица, осигуряващи достъпа до 
мрежите, лица, осигуряващи услугите, ли
ца, създаващи посланията - събиращи и об
работващи информация носители на автор
ски или сродни права и неносители - ре
дактори и технически сътрудници. Всяка 
една от тези роли е самостоятелна в опре
делен социален контекст, но е и брънка от 
общата глобална верига.

Около правото на изразяване и ин
формация като водещо в целия комплекс 
от права се наслагват и други - правото на 
личен живот, на чест, достойнство и доб
ро име в обществото, правото на общест
вена изява, защита на авторските права и 
др.

За влиянието на новите технологии 
се заговори първо във връзка с развитие
то на средствата за масова комуникация, 
с тяхната модификация и усъвършенства
не и въздействието им върху публиката. 
Ако първото безспорно средство за масо
ва комуникация е била книгата, при коя
то въздействието върху широки групи от 
хора се осъществява чрез индивидуалния 
избор и предпочитание, последващите - пе
чат, радио и телевизия са материализация 
на тоталното масово въздействие върху 
обществото, докато се стигне до видеото, 
което - само или в комбинация с телеви
зия, компютър и пр. търси отново масо
вото въздействие по индивидуален път. 1

Тези специфични черти и законо
мерности на различните средства за масо
ва комуникация са се отразили и в начина 
на регулиране и в закрепването на права
та на участниците в създадените въз осно
ва на тях обществени отношения. При кни
гоиздаването и печата се е утвърдило 
гражданской равното им регулиране като 
вид търговска дейност и прекадената на
меса от страна на държавата се схваща ка

то ненужно администриране. Намесата в 
съдържанието под форма на предварите
лен административен контрол - цензура - 
е забранено. В действие са и публичноп
равни мерки за защита на ценности от 
висш порядък като обществен ред, спо
койствие, морал Забранени са публикаци
ите с порнографско съдържание или руша
щи основите на установения държавен ред.

При радиото и особено при телеви
зията степента на публичноправна уредба 
е още по-висока. Цензурата е забранена и 
освен защитата на определени обществе
ни ценности държавата е задължена да оси
гури и ред за достъп до ефира, който е ог
раничен като ресурс. Публичноправните 
елементи се засилват поради въвеждане
то на лицензионен и концесионен режим 
за създаване на предаващите радио и те
левизионни организации. Прилагат се и 
правила за спонсорството и рекламата, ка
то средство за запазване на независимост
та на излъчващите организации.

При новите средства за масова ко
муникация - видеото, компютъра и ком
бинациите между тях възможностите за 
публичноправно регулиране обективно на
маляват поради тяхната крайна индивиду
ализация, от една страна, и отдалечаване
то на контрола и обективните пречки за 
пълноценното му упражняване от страна 
на оправомощените органи, от друга. Тяс
ното преплитане между личната и общес
твената сфера, косвената връзка на всеки 
един потребител с другите, условията за 
лично управление на самото комуникаци
онно средство с цел налагане на индиви
дуалния избор и предпочитания правят 
нормативното регулиране трудно прило
жимо или приложимо в ограничен обхват. 
Публичната намеса се стеснява до преда
ващия, като приемащия остава извън об
сега на контрола. На практика поради ин
дивидуализацията, която ще настъпи при 
консумирането на новите телевизионни и 
телекомуникационни услуги, всеки отде
лен случай ще бъде уникален като струк
тура и детайли и ще изисква индивидуален 
подход за уреждане, което от своя страна 
поставя въпроса за ефективността на нор
мативното регулиране въобще. А при 
включване в „Интернет“, където всеки



участник ще бъде предаващ и приемащ ед
новременно, като най-резултатни се очер
тават методите на саморегулирането.

Проблемът за въздействието на но
вите технологии върху правата на човека 
и демократичните ценности в обществото 
е неотделим и от въпроса за достъпа до 
информация на всеки един и участието в 
обществените процеси. Достъпът до ин
формация има два аспекта. От една стра
на, обществото трябва да е максимално ин
формирано за редица факти и обстоятелс
тва, необходимо е то да бъде в течение на 
разгръщащите се процеси, за да може да 
бъде социално активно и да участва пъл
ноценно в обществения живот. Дейността 
на органите и организациите трябва да е в 
най-високата възможна степен „прозрач
на“ не само с оглед на осведомеността за 
фактите и събитията, но и имайки пред
вид нуждата от контрол от страна на об
щественото мнение.

Същевременно тоталното осигуря
ване с информация на всеки член на об
ществото не може да е безгранично. Вся
ко право намира своето ограничение в пра
вото на другия и в защитата на висши цен
ности, имащи основополагащо значение за 
развитието на обществения организъм и 
за съхраняването на неговата цялост. Об
ществения и публичния интерес са двете 
точки, в които опира упражняването на 
всяко право. В случая достъпът до инфор
мация може да бъде ограничен само с ог
лед на защитата на обществения ред и спо
койствие и на правото на личен живот и 
по този начин е решен въпросът в нашата 
Конституция - чл.41. Поради усложнява
нето обаче на обществените отношения 
във връзка с упражняване на правото на 
изразяване и информация, за което реша
ваща роля играе бурното и рисково навли
зане на новите технологии, разпоредбите 
в основния закон трябва да бъдат конкре
тизирани в специален закон. В много ев
ропейски страни тове вече отдавна е нап
равено. В рамките на СЕ проблемът за дос
тъпа до официална информация се обсъж
да на експертно и правителствено равни
ще. Така както влиянието на новите тех
нологии и спецификата, която се поражда 
по отношение упражняването на различ

ните права ще бъде обект на дискусия и 
основата на бъдещата политика и сътруд
ничество ще намерят материализация в 
Решение N1 на предстоящата конференция 
в Солун, достъпът до официална информа
ция ще намери политическо закрепване в 
Решение N2 на същия форум. По този на
чин стратегията на европейските институ
ции е в две посоки да бъде разработена ши
рока програма за развитие на средствата 
за комуникация и подготвяне на условия
та за изграждане на „информционно об
щество“. Другият проблем е да бъдат за
щитени личните данни като част от лич
ния живот и правото на лична тайна.

Термините „нови комуникационни 
технологии“, „нови комуникационни услу
ги“ и „информационно общество“ се поя
виха наскоро в документите и решенията 
на европейските институции, както в СЕ, 
така и в ЕО. Новите информационни су
пермагистрали, които ще определят основ
ните параметри на човешкото битие в 
края на столетието и ще му предоставят 
неограничени възможности за интелекту
ално усъвършенстване - това е в общи ли
нии съдържанието на понятието „инфор
мационно общество“. То обаче е повече ху
дожествена метафора без ясен юридичес
ки смисъл, която се използва в междуна
родните срещи и документи като обобща
ващ термин на бъдещия синтез на компю
търни, медийни и телекомуникационни 
технологии.

До този момент липсва и легално 
определение на понятието „нови комуни
кационни технологии“. Самата формули
ровка веднага налага асоциация и сравне
ние със старите или традиционни комуни
кационни технологии. Работната група по 
проблемите на новите комуникационни 
технологии и тяхното въздействие върху 
правата на човека и демократичните цен
ности към СЕ е изработила временна де
финиция, която има практическа насоче
ност. Тя е извлечена въз основа на събра
ния досега опит на отделните държави и 
има техническо звучене. За нови комуни
кационно технологии става дума тогава, 
когато се използва дигитална техника за 
представяне, производство, разпростране
ние или приемане и натрупване на текст,



образи и/или звуци чрез терминал , вклю
чен по желание. В предлаганото опреде
ление се набляга на индивидуалната при
ложимост на този вид технологии, което е 
доказателство за тяхното тясно обвързва
не с конкретния човек и неговия духовен 
мир и интереси.

Характеризирайки „новите комуни
кационни услуги“, експертите от групата 
се облягат на вече разработеното опреде
ление за нови комуникационни техноло
гии. Новите комуникационни услуги, из
ползвайки новите технологии, осигуряват: 
електронна поща, търсене, пренасяне и об
мен на информация, дистанционни сдел
ки, теле-обработка. При това определение 
се използва изчерпателното изброяване на 
различните видове нови комуникационни 
услуги, които вече са познати на потреби
телите. Техниката обаче непрекъснато ще 
върви напред и ще предлага и други въз
можности. Експертите са дали и разгър
ната характеристика на услугите, обобще
на въз основа на конкретната практика. 
Чертите, които са намерили място, биха 
могли да бъдат отразени стегнато в опре
деление, тъй като това, което се предлага, 
е повече дедуктивно описание, а не дефи
ниция. 2 Очевидна е необходимостта от за
дълбочена работа за изработване на опре
деление за новите комуникационни услу
ги, което да послужи и за основа на акто
вете в тази насока

Основно ядро на бъдещото развитие 
на средствата за масова комуникация е 
синтезът между информационни техноло
гии, телекомуникации и радиоразпръсква
не. В цитирания документ е подчертан гло
балният вид на преносните мрежи и неи
моверното увеличаване на обема на инфор
мация и на броя на разпространителите на 
информация. Цитираните характеристики 
засягат материалният носител на послани
ето, средата, в която ще протичат новите 
процеси. Те имат техническа окраска. Тук 
правните норми е необходимо да регулира 
строителството, поддръжката и надежд
ността на каналите, които трябва да гаран
тират съдържанието на посланието и ста
билността на връзката между участници
те.

Другите основни черти се отнасят

до участниците - носители на права, които 
претърпяват съществени изменения. Уве
личават се взаимодействието и взаимоза
висимостта между разпространители и по
лучатели на информация. Ролите на разп
ространител и получател се сближават, ак
тивната и пасивната страна са относител
ни, всички са части от взаимосвързано ця
ло - единство от материални и интелекту
ални елементи. Правото да се търси, по
лучава и разпрос транява информация и ко
релативно обвързаното с него задължение 
да се предоставя информация в законооп- 
ределените граници остават и придобиват 
изключително значение, но държавата е 
затруднена да ги гарантира в пълна сте
пен поради индивидуализацията в ползва
нето на медиите и разпадането на публи
ката на колективен субект. Във всеки един 
момент оправомощените органи не мо
гат да контролират упражняването на пра
вата и спазването на задълженията и да ус
тановят ограничаването и нарушаването 
им. Високата степен на индивидуализация 
и намаляването на публицизацията поста
вя на дневен ред актуалността на саморе
гулирането и допълването на общозадъл
жителните правила за поведение - норми, 
модели - с морални норми, които се изпъл
няват доброволно по вътрешно убеждение. 
Защитата от страна на държавата се за
пазва, но за да бъде тя ефективна в значи
телна степен трябва да се използват въз
можностите на саморегулирането, осведо
меността и образованието.

Въз основа на практиката на отдел
ните страни и бъдещите перспективи за 
прилагане на новите технологии групата от 
специалисти по тези проблеми към Ди
ректората по човешките права към Съве
та на Европа разработи документ, в който 
отрази последовтелно и аналитично поло
жителните и отрицателните аспекти на 
тяхното въздействие. Негативните после
дици, които привличат вниманието са мно
го. Застрашен е равният достъп на публи
ката до новите комуникационни услуги ка
то цяло, на отделните оператори и на от
делните страни. Възниква проблемът за 
прозрачността и осведомеността относно 
информационните източници и вериги. Пя- 
вява се опасност от раздробяване на общес



твото - развитие на специализирани услу
ги. Натрупването на информация може да 
доведе до свръ.хнаситеност с информация 
и съобщения, информационно манипули
ране, разпространение на ксенофобски, 
расистки и други възгледи на нетърпимост, 
засягане на човешкото достойнство, на 
личния живот, нарушаване на справедли
востта на съдебния процес, на поведение
то по време на избори, на правото на ин- 
телектулна собственост.3 Мерките, които 
се предлагат са:

- правни - разработване на подходя
що законодателство в отделните страни и 
на европейско равнище, което да улесни 
балансираното развитие и обмен на кому
никационните услуги , като по-специално 
се подготви конвенция, регулираща достъ
па до официална информация въз основа 
на решенията на Конференцията на минис
трите по проблемите на мас медиите - 11ра- 
га 1994 и решението, което предстои да се 
вземе в Солун през 1997 г.

- политически - разработване на по
литическа рамка - препоръки, решения - в 
рамките на европейските форуми, които 
да обхванат глобално проблемите, като 
особено внимание се обърне на изравня
ване на възможностите между по-слабите 
и по-силните икономически държави.

- информационни - осведомяване на 
публиката за новостите в техническата 
сфера и за тяхното влияние върху упраж
няването на правата, за новите комуника- 
цинни услуги, достъпа до гях, рисковете, 
които крият.

- образователни - подготовка на 
специалисти, които да могат да използват 
новите услуги и да ги разпространяват, ма
сова подготовка за включване в информа
ционните магистрали, запознаване на от
делните лица с предлаганите комуникаци
онни услуги и начина им на действие и др.

Използвайки насоките, очертани от 
експертната група, беше разработен и про
ектът за решение относно въздействието 
на новите технологии върху правата на чо
века и демократичните ценности, което да 
бъде обсъдено и прието по време на ми
нистерската среща в Солун - 1997 г.

Ударението се поставя върху
- уважението на човешките права

- свободата на информацията
- политическия плурализъм
- културния плурализъм
- равния достъп до новите комуни

кационни технологии като средство за пос
тигане на тези цели

разработването на подходящо 
правно регулиране

разгръщането на разностранно 
международно сътрудничество. 4

В проекта се изброяват мерките, ко
ито държавите трябва да предприемат. За 
да осигурят правото на личен живот и тай
ната на кореспонденцията, неприкоснове
ност на личните данни, правото на спра
ведлив съдебен процес, на човешко дос
тойнство, име и толерантно и демократич
но отношение се препоръчва въвеждане
то на юридически контрол върху инфор
мацията и специални условия за изпраща
нето на незащитени послания или съобще
ния до отделните лица. формулировката 
е много обща и тя изисква уточняване и 
прецизиране. Очевидно става дума за сред
ства за въздействие, предвидени от вът
решното право на всяка страна и на меж
дународно равнище, тъй като чрез новите 
комуникационни технологии се постига 
транснационален световен обмен на ин
формация. Между двата вида трябва да има 
синхронизиране, ако се иска да бъдат ефек
тивни. От друга страна, всяко лично пос
лание е част и продължение на личния жи
вот и контрол би бил допустим в ясно 
предвидени от закона случаи. Необходи
мо е равновесие между границите на лич
ната свобода и обществения интерес, кое
то усложнява задачата поради различните 
условия - икономически, политически, 
юридически - върху които ще изграждат 
рамката отделните страни. Нормата мо
же да бъде въведена от международноп
равен акт като гъвкава - където е възмож
но и с подходящи средства - и след опреде
лен период да се премине към твърдо ре
гулиране.

Друго важно условие, на което тряб
ва да отговаря новата уредба, е гарантира
нето на достъп до новите комуникацион
ни технологии въз основа на чл.10 от Ев
ропейската конвенция за правата на чове
ка и основните свободи и практиката на



Европейската комисия и на Европейския 
съд по неговото прилагане. Органите, кои
то на национално и международно равни
ще отговарят за регулиране на новите ус
луги, трябва да са независими от полити
ческо и икономическо влияние, на тях 
трябва да им се предостави обем от пра
вомощия, които съчетават възможности 
за действие с отговорност за взетите ре
шения.

Отново е подчертано, че правните 
процедури трябва да се съчетаят е неправ- 
ни средства за саморегулиране, които в 
конкретния случай поради спецификата на 
урежданите обществени отношения биха 
се оказали и по-ефективни.

Правните и неправните мерки за 
въздействие е нужно да се съчетаят с всич
ки други - икономически, политически, 
технически, като се осъществява широка 
публичност и разгласа чрез средствата за 
масова комуникация. Прозрачността на 
вземаните решения ще формира и общес
твена позиция, като коректив на комплек
са от прилагани средства.

Проблемът за новите комуникаци
онни технологии и услуги е техните въз
можности да бъдат разумно регулирани - 
като не се спира прогресът и не се унищо
жава дълбокият универсален смисъл и со
циалното значение на правата на човека. 
В този смисъл независимо че в настоящия 
момент подобна мярка би изглеждала не- 
реалиситична и преждевременна в бъде
ще предстои да се вземе мотивирано ре
шение от всички европейски ( а защо не и 
от всички )държави относно изработване
то на международноправен акт, обвързващ 
страните по отношение на достъпа до но
вите комуникационни средства и услуги на 
базата на справедливо, равнопоставено, от 
позициите на политическия и културния 
плурализъм третиране. Едва след това мо
же да се прецени и обосноваността на 
вътрешните мерки и ефективността на 
нормите в отделните страни, за да гаран
тират развитието на новите технологии и 
тяхното използване в общ интерес от всич
ки членове на обществото. Правните и 
техническите средства , позволяващи на 
ползувателите да ограничават достъпа до 
някои услуги като изключение трябва да

се изброят изчерпателно и да се предви
дят изрично условията, при които ще се 
прилагат.

Това, което е ясно за експертите в 
момента, е, че техническата реалност е 
сложна и динамична и изпреварва прав
ната уредба и политическата рамка. Дър
жавите са предпазливи в разработването 
на вътрешни правила и в постигането на 
международно съгласие за регулиране.

Проектите обаче, които се подгот
вят, се основават на уважението на чове
ка и неговите права. Крайъгълен камък е 
съобразяването с правото на изразяване и 
информация. Това внушава убеждението, 
че уредбата ще съчетава традиционните 
подходи е нови, отговарящи на специфич
ните изисквания на развиващите се общес
твени о тношения. Именно в многообрази
ето на подходи и средства е залогът за пре
одоляване на рисковете от използването 
на новите комуникационни технологии и 
услуги и за намирането на най-адекватен 
отговор на предизвикателствата им към 
фундаментални права и ценности в демок
ратичното общество.
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Изследванията 
в Public Relations
Д-р Руси Маринов

Public Relations е един непрекъс
нат комуникационен процес. Състои се 
от четири основни фази: а)изследване и 
определяне на проблемите; б)иланира- 
не; в)осъществяване на комуникации и 
изпълнение на програмите; г)оценка-ка- 
къв е ефектът от използваните комуни
кационни средства? До каква степен 
аудиторията се е повлияла от нашето 
послание?

Изследването в PR включва всич
ки видове проучвания,които се извърш
ват относно общественото мнение, со
циалните нагласи, ценности и поведение 
на публиките. Освен изброените направ
ления се извършват оше поредица от 
анализи на социалните ситуации и опре
деляне характеристиката на комуника
ционното поле (едно поле може да бъде 
дефинирано като мрежа или конфигура
ция от обективни отношения между от
делни позиции като власт, капитал, гос
подство, подчинение, хомология и т.н.), 
наблюдават се знанията, контролират се 
измененията в средата. И накрая се ана
лизират както ефектите от комуникаци
онните програми, така и социалните 
факти.

Френският социолог Емил Дюр- 
кейм определя социалния факт като все
ки фиксиран или не начин на действие, 
способен да упражнява външна принуда 
върху индивида; или той е още всеобщо 
разпространен в дадено общество. И при 
това запазва самостоятелно съществува
не, независимо от индивидуалното про
явление. Социалните факти се разпозна
ват по принудата, която оказват върху 
индивидите. Присъствието на тази вън
шна сила се разпознава на свой ред било 
по съществуването на някаква опреде
лена санкция, било по съпротивата, ко

ято фактът оказва на всяко индивидуал
но начинание, което иска да го наруши.

Още от раждането ни, казва Клод 
Леви Строс, обкръжението осъществява 
проникване чрез хиляди съзнателни и не
съзнателни постъпки на една сложна сис
тема от референции, състояща се от стой
ностни оценки, мотивации и центрове на 
интерес. Включително на осъзнатия въз
глед, който образованието и обучението 
налагат за историческото развитие на на
шата страна, регион, цивилизация.

Преди да предприемем каквото и 
да е изследване е необходимо да зададем 
някои въпроси от типа на:1

- Какъв е характерът на проблема?
- От каква информация се нуждаем?
- Как ще се използват резултатите 

от изследването?
- Кои аудитории трябва да бъдат 

анализирани и защо?
- Как съобщенията достигат до тях?
- Какви изследователски техники да 

се използват ?(Преглед на литературата, 
телефонно, лично или фокусно интервю, 
анкета по пощата, тестове и т.н.)

- Дали да се използват отворено 
затворени или само затворени въпроси?

- В състояние ли е организацията 
да проведе сама изследването или трябва 
да се наемат консултанти отвън?

- Как ще бъдат анализирани, отче
тени и приложени данните от изследва
нето?

- Кога най-рано резултатите от про
учването трябва да бъдат готови?

- Колко ще струва изследване- 
то?(финансова обосновка на въпроса)

Можем да кажем, че всяка една ор
ганизация, за да съществува се нуждае от 
постоянен приток на информация, както 
от външната й среда, така и от вътреш-



ните й структури. Тази информация пос
тъпва непрекъснато. Въпросът е, дали ор
ганизацията е в състояние да я обработи 
целенасочено и управлява компетентно, 
за да успее в крайна сметка да разреши 
специфичните си проблеми.

Изследванията по пъблик рилей- 
шънс се провеждат, за да решат три не
ща:

1) описание на процесите, ситуаци
ята, структурата или феномените;

2) обяснение, защо това се е случи
ло, какви са причините и какъв е ефек
тът;

3) прогнозиране, какво вероятно би 
станало, ако предприемем или се въздър
жим от определено действие.

В контекста на гореказаното изс
ледването представлява систематично съ
биране на информация с цел описание и 
разбиране на ситуациите. Проверка на 
предположенията относно публиките и 
резултатите от дейности по пъблик рилей- 
шънс.

СТРУКТУРА
НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПО PR

-Фундаментални изследвания 
-мета изследване
- изследване на теориите от „сред

но равнище“ (middle-range theory)
- теории относно публиките
- приложение на основните комуни

кационни теории в пъблик рилейшьнс
- проучване на някои исторически 

и юридически аспекти на практиката

Приложни изследвания
А.Стратегически изследвания
- Изследване на използваните тех

ники по PR
Б. Оценъчни изследвания 
-Оценка на ефективността от PR 
-Оценка на използваните стилове

Интроспективни изследвания 
-социологически изследвания 
-професионални проучвания 
-изледвне на програмите за обуче

ние по PR
Департаментът по изследване към

Американската асоциация по PR ( PRSA) 
е провел поредица от проучвания за раз
витието на PR през последните 10 годи
ни. Изследването е систематизирано от 
специалистите Мак Елрийш и Бламфин 
Джем. В резултат на проведения анализ 
се е стигнало до следните заключения:

а) на институционално ниво са на
лице потребности за разпознаване на про
менливите парадигми в науката за управ
ление. Постепенно се върви от логичес
ки позитивизъм към по-голяма обектив
ност на методите. Говори се за така наре
ченото „квази-обективно“ поколение на 
знанието.

б) на управленско ниво са регист
рирани тенденции да се използват още по
вече ситуационни и системно-случайни 
теории, за да се идентифицира - кога, къ
де, защо и как организациите ефективно 
използват PR.

в) на техническо ниво-търси се от
говор на въпроса: Какво в действителност 
смущава процесите по PR.

г) на равнище външна аудитория- 
отчита се, че са необходими повече изс
ледвания. Усилията да се фокусират не са
мо върху отделни малки аудитории. А да 
се наблегне, също така на взаимоотноше
нията с по-широката публика. И в част
ност с акционерите.

Специалистите по PR започват дей
ността си с точно идентифициране състо
янието на организацията ( определяне на 
нейния текущ и огледален имидж, уста
новяване каква е репутацията на компа
нията и отношението към нея от страна 
на вътрешни и външни аудитории (По-на
татък ще предложим примерен тест за из
следване на репутацията). Търсят се от
говори на въпросите: Къде се намира ор
ганизацията? Кои са нейните слабости и 
възможности за изява? Съществуват ли 
заплахи, има ли рязко изразени конфлик
ти с външната среда? Съществуват ли ко
муникационни проблеми? Изследванията 
в PR още се делят на формални и нефор
мални, количествени и качествени.

При провеждане на формално изс
ледване, трябва да бъдем по-внимателни, 
по-систематични и по-аналитични. Основ-



ните характеристики на формалното изс
ледване, според Артур Бергер2 са следни
те:

1) Нещата се наблюдават система
тично, като същевременно се опитваме да 
бъдем по-прецизни в отношението си към 
тях. Наблюдението е ключов фактор в чо
вечето изследвания. Конкретното наблю
дение включва такива моменти като: 
Какво търсим? Какъв е фокусът на на
шето внимание? Какво игнорираме? Из
следванията трябва да осигурят възмож
ност да се извършат количествени измер
вания и сравнения. И да подпомогнат оп
ределяне на взаимоотношенията между 
елементите.

2) Да се опитаме да бъдем повече 
обективни, когато анализираме ситуации
те и интерпретираме заключенията си. 
Това ни помага да разберем, дали хората 
са съгласни с информацията, която им 
предоставяме.

3) Използваните извадки да бъдат 
представителни. Да се убедим, че инди
видуалната информация не е изкривена 
или заблуждаваща.

4) Резултатите да бъдат интерпре
тирани точно, разбира се логично и разум
но.

Повечето от изследванията като 
анализ на различни видове информации, 
бюлетини, печатни медии, програми по 
радиоелектронните масмедии; анкети, 
вторичен анализ на социологическите 
проучвания, тестове и други специалисти
те по PR провеждат сами. За някои по- 
специфични изследвания от вида - проуч
ване на общественото мнение по опреде
лени проблеми, измерване на социалните 
нагласи активно се използват услугите на 
социологически агенции.

По възможност и при наличие на 
подготвени специалисти се провеждат ем
пирични социологически изследвания. 
Според Пол Лазерсфелд3 това изследва
не означава „анализ на дадена ситуация, 
осъществява се с помощта на различни 
техники ( наблюдение на терени, въпрос
ници, налични документи) и се основава 
изобщо върху количествени данни, 
включвайки понякога изучаване на отдел

ни случаи, както и частично изследване 
на качествени елементи“.

Някои от методите за регистрира
не на данни при емпиричното проучване 
са следните: наблюдението като конкре
тен метод, а не като синоним на цялото 
изследване; разновидност на наблюдени
ето е симулационния метод (предизвик
ва се изкуствена ситуация и се регистри
рат действията); пряката анкета; телефон
на анкета; анкета- „изследване на място“; 
интервюто ( индивидуално, колективно); 
изследване на документи и неговата раз
новидност контент анализ.

По подробно ще се спрем на кон
тент анализа като качествен метод за из
следване с някои количествени елемен
ти. Може би той най-силно е застъпен ка
то техника за изследване в пъблик рилей- 
шънс. И служи за систематична класифи
кация на съдържанието на комуникация
та, съгласно известни и предварително оп
ределени критерии.

Като метод за изследване на масо
вата комуникация и пропагандата добива 
широка популярност през 50-те години на 
нашия век.

Б.Берелсън определя контент ана
лиза „като техника на изследване, изпол
звана за систематично, обективно и ко
личествено описание на явното съдържа
ние на комуникациите, съответстващо на 
предварително поставени цели.“4

Ще посочим няколко направления 
за контент анализ. Р. Мертон5 ги класи
фицира по следния начин:

1. Разчитане на символите. Заклю
чава се в идентифициране и описание на 
специализирани, ключови символи в ко
муникациите. Характеризират се още ви
довете символи, представени на внимани
ето на аудиторията.

2. Едноизмерна класификация на 
символите. Това е по-нататъшното раз
витие на предишния тип. Символите се 
разчитат в зависимост от това, дали са ши
роко използвани. В какъв контекст се на
мират - позитивен или негативен. Този вид 
анализ е първата стъпка, необходима за 
определяне на най-ефективните техники 
за представяне на апелите и постигане на



определени резултати.
3. Айтъмен анализ.Класифицират 

се отделни сегменти или участъци от про
пагандата (сцени от филми; песни, излъч
вани по радиостанциите, фотографии). В 
случая се селектират значимите или не
забележимите теми. Това се извършва на 
базата на психологическата теория за 
„вниманието като ценност“. Търси се от
говор на въпроса, как отделните части се 
интерпретират от различните аудитории.

4. Тематичен анализ. Извършва се 
класификация на експлицитни и импли
цитни теми, присъстващи в пропагандни
те рекламни материали или информаци
ите по пъблик рилейшънс.

5. Структурален анализ. Свързан е 
с изучаване на взаимоотношенията меж
ду различни теми в посланията.

6. Анализ на кампании. Анализират 
се различни документи и връзката между 
тях. Докато структуралния анализ се за
нимава с взаимоотношенията между те
мите в един документ, то при анализа на 
кампаниите се обработват цяла поредица 
от документи.

Преди да се пристъпи към подго
товка на програмата или кампанията по 
PR, трябва да се отговори най-малко на 
четири въпроса, свързани с анализа за със
тоянието на публиката:6

- Колко хора могат да използват ин
формацията? Комуникацията е ефектив
на, ако получателят на съобщението виж
да необходимостта от тази информация.

- Какъв вид информация се изпол
зва от аудиторията? Програмите трябва 
да отговарят на очакванията й.

- По какъв начин реципиентите из
ползват информацията? Информацията 
се използва по предназначение, ако се по
лучава по множество канали. Публиката 
трябва да вижда ползата от информация
та и тя да е обвързана с индивидуалните 
планове и стратегии.

- Какви са бъдещите тенденции за 
използване на информацията? Изисква се 
анализ на ситуацията и нейното развитие 
в момент, когато аудиторията приема съ
общенията.

Количествените методи са доста

тъчно анализирани и познати на социоло
зи, психолози, специалисти по пъблик ри
лейшънс. Затова ние няма да се спираме 
подробно на тях, а ще акцентираме върху 
качествените методи за изследване на 
проблемите, ситуациите, историите, със
тоянието на аудиторията, конфликтите.

Тук става дума не за противопос
тавяне количествените методи на качес
твените, а за същността на самите данни. 
Валидността на методите е свързана не 
само с точността на резултатите, тяхно
то съответствие на наблюдаваната дейс
твителност, но и с тези, които позволя
ват да се постигнат.

В действителност добрият анализ, 
точното описание на процесите на ясен 
език, наличието на интуиция, обхващаща 
действителността и обясняваща явлени
ята винаги се предпочита пред страници
те с цифри, доказващи това което е вече 
известно.

Както казва Ландберг:7
„Не обекта прави науката, а мето

да.“
Ал. Джордж8 казва, че единствено

то съществено различие между качестве
ното и количественото изследване е в то
ва, че качествения анализ отчита наличи
ето или отсъствието на дадена характе
ристика. В същото време количествения 
анализ разглежда честотата на отделни
те теми, символи, съдържащи се в един 
текст.

В качествения анализ е важна не 
честотата, а наличието или отсъствието 
на даден елемент и определяне на негова
та тежест. Качествения тип изследване се 
основава преди всичко на проницател
ността и предположенията, на тънкостта 
на забележките, на сериозността на полу
чените наблюдения. Набляга се и то в по- 
голяма степен на достойнствата на изс
ледователите, отколкото на използвани
те методи, в тесния смисъл на думата.

Алан Брайман защитава тезата9, че 
разликата между качествените и количес
твените изследвания е в действителност 
техническа работа. В същото време избо
рът между двете техники е в зависимост, 
доколко те отговарят на поставените от



изследователя въпроси. Изследователят 
е длъжен да помни, че методите не са ви
наги валидни. Те могат да бъдат повече 
или по-малко полезни в зависимост от 
специфичните цели.

Както пише П. Бурдийо10 трябва да 
се съчетават редица техники на изследва
не. И да не ставаме роби само на една. По 
такъв начин се раждат мономаниаци на 
тема статистически разпределения или на 
дискурс анализ, или на включено наблю
дение или на свободно интервю ( open- 
ended) или на дълбочинно интервю (in
depth).

Строгото придържане към един 
или друг от тези методи може да опреде
ли и принадлежността на изследователя 
към дадена школа. Така, например инте- 
ракционистите се разпознават по култа 
към етнографията. А етнометодолозите 
по изключителната страст към анализ на 
разговори.

Понякога и в представяне на резул
татите има прекалено много риторика 
(която ние като специалисти по PR тряб
ва да се опитваме да избягваме).. Обик
новено тя се получава при самохвалко из
лагане на данните, начините на работа и 
процедурите. И това често служи за прик
риване на елементарни грешки при кон
струиране на обекти.

С други думи трябва да се опитаме 
в конкретния случай да задействаме всич
ки техники, които съобразно дефиниция
та на обекта могат да изглеждат устойчи
ви. И които предвид практическите усло
вия на събирането на данните са действи
телно използваеми.

Понякога се съчетават класическия 
статистически анализ със съвкупността 
от дълбочинни интервюта или етнограф
ски наблюдения.

Хоард Шварц и Д ж .Д ж акобс11 
твърдят, че усилията на изследователите 
да се реконструира реалността са свърза
ни с поредица от избрани методологичес
ки стратегии. Например, може да се из
ползва включено наблюдение, в което 
наблюдателят е участник в процесите; на
сочено интервю; анализ на лични доку
менти като записки; бележници и др.; въз

становяване на житейски истории. Мно
го от тях, ако не всички техники използ
ват теоретичната рамка на символична
та интерпретация.Тези подходи за анализ 
и изследване имат свои корени в по-ран
ните разработки на Дж.Мийд, Дж.Кули, 
X. Блумер и в по-късните трудове на уче
ните А. Страс, Хоард Бекет и др.

Една от първите техники на качес
твения анализ е неочакваното наблюде
ние. Терминът е въведен от Лазерсфелд. 
Чрез този тип наблюдение се разкриват 
нови проблеми или дава възможност да 
се зарегистрират любопитни ефекти. На 
наблюдение се подлагат обичаи, факти, 
жестове, поведение, дадени думи и изра
зи.Качествените данни могат да покажат 
определено съотношение или последова
телност. Даже, ако липсва статистическа 
корелация неголямо число променливи 
могат да разкрият определена съгласува
ност и причинно-свързани отношения. 
Понякога в резултат на качествените 
наблюдения може да се издигнат хипоте
зи и предложат общи обяснения и това се 
извършва под формата на ограничени те
ории.

Към качествените методи за из
следване се отнася и фокусното интервю. 
Нарича се още свободно, нестандартно, 
насочено. В общи линии беседата се оп
ределя от многочислени, предварително 
неуточнени въпроси. Указва се само те
мата. Интервюираният има голяма сво
бода. Целта е да съсредоточи внимание
то върху определени явления или на пос
ледствията от един или друг стимул. Този 
тип интервю се използва в пъблик ри- 
лейшънс, мениджмънта, конфликтологи- 
ята и т.н.

То се отличава от стандартния тип 
интервю по няколко показателя.

Първо, интервюираните трябва да 
бъдат участници в определена ситуация 
(събитие, стачка, бедствие).

Второ, интервюто се фокусира вър
ху субективното преживяване на лицата, 
участващи в събитието. Прави се опит, 
респондентът да дефинира ситуацията на 
основа на личния си опит.

Трето, важните елементи, характер,



състояние и обща структура на ситуация
та са анализирани предварително от из
следователя. Той е издигнал ред хипоте
зи.

Четвърто, на основата на анализа 
на проблемите се подготвя ръководство 
за провеждане на интервюто. Очертават 
се важни области на изследване, опреде
лят се критерии за релевантност на полу
чената информация.

Пето, броят на респондентите е от
носително малък.

Интервюто се ориентира в зоната 
на компетентността на интервюирания. 
Тоест, ние се интересуваме от знанията 
за проблема, а не от мнението. Знания, 
притежават само тези лица, които имат 
известен социален и личен опит в указа
ната сфера.

Разновидност на този вид интервю 
е експертното допитване.

В последните години започна ак
тивно да се прилага един нов метод за ана
лиз на процесите, а именно дискурс ана
лизът. Да се определи дискурса, наред с 
всичко друго е начин, социално да се изу
чава езика, структурата на понятията, от
ношение между термините, а така също 
социалните конвенции, лежащи в основа
та на лингвистичната компетентност и 
правилата за използване както на естест
вения, така и на специалния език.

Главната черта на дискурсния ана
лиз, казват учените социолози Гилберт 
Дж. и Маклей М.12 отличаваща го от всич
ки предшестващи подходи в социология
та се заключава в това, че той разглежда 
съжденията на участниците в събитията 
като обект на изследване, а не като негов 
източник. Няколко основни отличия от 
другите методи на изследване:

Първо, дискурс анализът предпола
га, че изказванията на участниците в про
цесите са същността на версията на съ
битията, които трябва да бъдат разбрани 
в контекста на тяхното възникване.

Второ, този нов подход ясно показ
ва, че нито един от конкретните видове 
изказвания на участниците не може да се 
смята за аналитически по важен. Изсле
дователят трябва по принцип да признае

изменчивостта на съжденията на участ
ниците. И да се опита да ги разбере във 
връзка с вариациите в социалния кон
текст.

Трето, дискурс анализът ни осво
бождава от пряка зависимост да се изди
гат хипотези. Задача е да се реконструира 
реалността, като се опираме на опита на 
участниците.

Четвърто, позволява да се отдели 
повече време на повтарящите се система
тични схеми, с помощта на които участ
ниците построяват своите съждения.

Накратко се спряхме на някои от 
изискванията за анализ на ситуации и 
проблеми. Разкрихме отчасти същността 
на методите за качествени изследвания. 
В пъблик рилейшьнс се използва цялото 
многообразие от техники и се съчетават 
всички известни методи за анализ и из
следване на проблемите, несъответстви
ята и публиките. Прилагат се анкетите, 
интервютата, контент анализ, дискурс 
анализ, анализ на разговорите (беседата), 
тестовете.

Изброените по-горе техники са 
предназначени за изследване, както на 
външни аудитории и обкръжаващата ор
ганизацията среда, така и на състоянието 
на вътрешната публика (мениджъри, слу
жители, специалисти, работници,консул
танти).

По-нататък ви предлагаме тест за 
определяне състоянието на репутацията 
на дадена организация. Нарича се ТМ 
тест. За отговор на въпросите в теста мо
же да се използва личното интервю.

Тест за репутация ТМ13
(Основни направления за изследва

не)
1. Да се определи кой е вашият пот

ребител?
2. При какви случаи потребители

те контактуват с организацията? ( теле
фонни запитвания, срещи, промоции на 
стоки и услуги, дни на „отворени врати“.)

3. Какво е специфичното за вашата 
репутация?

4. Кои са критичните фактори за ус
пеха?

5. В какво се заключава, според слу-



жителите, различието между вашата ком
пания и другите организации?

6. В състояние ли сте да опишете с 
едно, две изречения целите на вашата ор
ганизационна комуникационна стратегия?

7. По какъв начин въздейства на хо
рата вашата комуникационна стратегия? 
Удовлетворява ли желанията им? Влияе 
ли позитивно върху потребителите?

8. В каква степен вие и вашите слу
жители сте запознати с:

- факторите, които допринасят ва
шата организация да се превърне в преус
пяваща;

- вашата собствена роля при оказ
ване на помощ на другите;

- изследват ли се неформалните 
процеси, протичащи в организацията;

- състояние на вътрешна комуни
кация.

9. Задавате ли си понякога въпро
са: Съвпада ли вашата гледна точка с та
зи на другите служители и външни хора, 
относно причините за успеха на компани
ята?

10. Познавате ли вашите задълже
ния и какво е състоянието на управление 
на процесите в компанията?
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Модели и антимодели 
на „сапунените опери“
Доц. д-р Владимир Михайлов

Сапунена опера /soap opera/. Драматична програма, излъчвана 
обикновено през деня, с постоянни герои и многочислени интриги. 
Действието, което се занимава със съвременни проблеми и тяхното 
разрешаване, продължава от епизод в епизод. Сапунените опери са 
наречени така, защото много от първите им спонсори са били 
производители на сапун и перилни препарати.

Ellmore, R. Terry. Mass Media Dictionary. Lincolnwood, Illinois, 
USA, National Textbook Company, 1992

Историята на изключително попу
лярните по цял свят телевизионни фил
ми, тип „сапунени опери“, започва в Съе
динените щати преди повече от шестде
сет години, отначало в радиото и по-къс
но в телевизията. Кратките 15-минутни 
радиосерии със сантиментален, мелодра
матичен сюжет търсели главно контакт 
с домакините, които си седят през деня 
вкъщи. Става дума за 30-те години на на
шия век, когато радиоразпръскването 
владее монополно ефира и масовата ауди
тория, естествено.

Не може да се отрече находчивост
та на рекламните компании, които, тър
сейки по-диференцирани пътища към 
въпросната масова аудитория, в един мо
мент съобразяват, че през активната част 
на деня, когато съпрузите са на работа, а 
децата на училище, единствено съпруги
те-домакини ще могат едновременно с 
къщната работа да слушат и радио. Сле
дователно за тази многобройна прослой
ка слушателки трябва да се измисли прив
лекателно, постоянно, серийно предава
не, за което съответно после се привли
чат спонсори и рекламодатели.

През 30-те години в художествена
та част от програмите на всички радиос
танции са на мода радиопиесите. Доста
тъчно е да се посочи Орсън Уелс и про
чутата му постановка по „Война на све-

товете“ на Хърбърт Уелс. Когато на 30 
октомври 1938 година Си Би Fx-радио из
лъчва постановката милиони американ
ци побягват в паника от домовете си, по
вярвали в нахлуването на марсианците. 
Това доверие в радиоинституцията се из
ползва за привличане по характерен на
чин и на женската аудитория. Ясно е, че 
продължаващите от ден в ден романтич
ни сюжети за идилично семейно щастие, 
за голямата любов, за образованието на 
децата и т.н., ще са в състояние да ком
пенсират донякъде непривлекателния до
машен труд, свързан най-вече с чистене, 
пране и готвене. Освен това радиосерии- 
те се програмират и в подходящо време - 
преди обяд или късен следобед, за да съв
паднат точно с разгара на домакинската 
работа и по този начин да бъдат нейна раз- 
туха.

Логично е щом аудиторията на 
дневните радиопиеси е диференцирана и 
търсените спонсорства или реклами да са 
също с диференцирана насоченост. От 
какво може да се интересува в този мо
мент жената-домакиня? Отговорът е ед
нозначен - прах за пране, сапун, зехтин за 
салата, паста за зъби, коренчета за супа... 
Веднага се заангажират като спонсори и 
рекламодатели големите сапунени фабри
ки; случва се още в началото да се излъчи 
в различни дни действие след действие



операта „Севилският бръснар“ на Роси- 
ни; намира се остроумен критик-зевзек и 
скоро нарицателното прозвище „сапуне
ни опери“ за този тип серийни творби е 
готов! Както виждаме сега, от дистанци
ята на времето, прозвището се е оказало 
изключително сполучливо, за да остане в 
сила след толкова години и като име, и 
като същност.

Сполучливо, естествено, на първо 
място поради жизнеността на типичния 
модел „домакински“ драматични програ
ми, излъчвани пред деня. Огромна услуга 
на същия основен модел на „сапунените 
опери“ оказа и тяхното успешно прехвър
ляне от радиото в телевизията през 50-те 
години.

Всъщност, за да бъдем коректни, 
притегателната им сила се корени още в 
прочутите женски романи, чието продъл
жение, според мнозина изследователи, са 
точно интересуващите ни тук радио- и те
левизионни серии. Изглежда добре преме
реното въздействие на тези романи, кои
то изкарват сълзи в очите и разтърсват 
душите с големи любовни истории или го
леми изневери, запълва постоянна праз
нина в зрителските очаквания за „Арис- 
тотеловия катарзис“ на една определена 
прослойка от аудиторията. Между друго
то, женските романи и до ден-днешен не 
престават да бъдат жанровия източник за 
вече телевизионните „сапунени опери“.

Масовата холивудска продукция от 
онзи период, както и днешните нейни под
ражатели по цял свят, също са един неп- 
ресъхващ извор на идеи за „сапуненото“ 
телевизионно творчество. Специално ме
лодрамата от големия екран /да си спом
ним американските образци от по-ново 
време „Любовна история“ или „Крамър 
срещу Крамър“!/ е вече с така великолеп
но разработена типова основа като сю
жетни схеми, герои, драматургични пох
вати, че е грехота този натрупан опит да 
бъде пренебрегван. Прибавим ли към то
ва и чудесния афоризъм на Алфред Хич
кок: „Домакиня, която през целия ден 
стои в кухнята, иска да бъде защитена са
мо от едно - да не гледа на малкия екран 
домакиня, която стои в кухнята!“, ясна е

насоката на масовия поток „сапунени опе
ри“. Най-малкото, филмовото действие по 
принцип въвежда героите рано или къс
но в света на богатите, а там менюто ... се 
сервира не от домакинята!

„Сапунените опери“, по всичко из
глежда, не се оказаха сапунени мехури. И 
заслугата в крайна сметка май е главно 
на телевизията, която гостоприемно ги 
прие на своите малки екрани. Всъщност 
опити радиосериите да станат телевизи
онни серии се правят от 1946 година, като 
за първи телевизионен сериал, тип „сапу
нена опера“, обикновено се смята излъ
чения през 1947 година в Съединените ща
ти от Си Би Ес „Една жена си спомня“. 
Според статистиката тогава в страната е 
имало телевизионни апарати едва в 14 хи
ляди семейства.

Телевизорите в следващите години 
главоломно се увеличават. Увеличава се 
и броя на американските „сапунени опе
ри“. Най-сериозната заявка за предстоя
щия им бум се появява в лицето на „Во
дещата светлина“ /1952 г./. До 1960 г. след
ват още 41 заглавия, с което завършва 
пробният срок на дневните серийни теле
визионни филми. Според телевизионният 
историк Ерик Барноу истинският успех на 
„сапунените опери“ на малкия екран ид
ва след удължаването на традиционните 
15 минути до 30 минути за всяка серия.

А според медиаведа Хорас Ню- 
къмб, „сапунената опера“ е естетическа
та форма, която най-пълно съответства 
на средството за масова комуникация 
„телевизия“. В нея се съчетават двете во
дещи телевизионни качества - интимност 
и продължителност. Освен това като ху
дожествен феномен тя няма структура
та на другите литературни и драматур
гични форми с начало, среда и край. Съ
ществуват серийни филми /а „сапунена
та опера“ по принцип е сериен филм/, ко
ито продължават вече десетки години и 
краят им действително не се вижда. Не
ка добавя, че освен това „сапунените опе
ри“, предназначени за излъчване през де
ня, наподобяват твърде много на филми
рани радиопрограми със съсредоточава
не върху диалога в някакво малко общес-



тво - семейство, болница, адвокатска 
кантора и др.

Ако приемем, че от 1960 г. започва 
същинският период в развитието на те
левизионните „сапунени опери“ отвъд 
океана, то началото се поставя с прочу
тия сериен филм „Пейтън-плейс“. Про
чут, защото поради големия интерес се 
разроява в още няколко заглавия - „Мо
мичетата от „Пейтън-плейс“, „Завръща
не в Пейтън-плейс“, „Продължение на ис
торията на Пейтън-плейс“. На малкия ек
ран постепенно се появяват и още сериа
ли като „Военна болница“, „Любов към 
живота“, „Лекари“ и др., някои от които 
продължават до десет и повече години. В 
началото на 70-те години числото на „са
пунените опери“, излъчвани по всички 
американски телевизионни мрежи, става 
вече седемнадесет. При това по-характе
рен белег от увеличената бройка е увели
ченото времетраене на всяка серия. Ста
ва дума за онова, споменато от Барноу, 
удължаване на 15-те, наследени от радио
то, минути до по-привичните за телеви
зията 30 минути. Или може да се каже, че 
през 70-те години се утвърждава „зряла
та възраст“ на „сапунените опери“.

Логично е тогава в същия период 
върху същността на „сапунените опери“ 
да се съсредоточи за първи път и изсле
дователската мисъл. През 1972 г. в „Pub
lic Opinion Quarterly“ излиза едно от най- 
сериозните проучвания по темата, напра
вено от медиаведи от Мичиганския уни
верситет под ръководството на проф. Кад- 
ман. Основният извод е свързан с инте
ресния опит за класифициране вътре в 
жанра „сапунена опера“. Определени са 
четири групи според съществуващата до 
този момент телевизионна практика. 
Първа група - използване на криминални 
мотиви: шантаж, двуженство, насилие, 
убийство, грабеж. Втора група - използ
ване на социални мотиви: служебни неп
риятности, уволнение от работа, алкохо
лизъм, наркомания. Трета група - изпол
зване на медицински мотиви: психически 
отклонения, бременност, хирургически 
операции. Четвърта група - използване на 
романтични и брачни мотиви: застраше

на любов, развод, събиране на разделена 
съпружеска двойка, предстояща сватба.

По-нататък публикуваното проуч
ване се съсредоточава върху сценарния 
пълнеж на „сапунените опери“. Общо взе
то резултатите от изследваните сценарии 
довели до извода, че светът на „сапунени
те опери“ е пълен повече с неприятности 
и нещастия, отколкото с щастие и рози 
по пътя на героите. Простата сметка по
казвала и задължителното търсене на ба
ланс в развитието на сюжетите. Напри
мер, след няколко трагични изхода при бо
лест, веднага следва един с успешно изле
куване или двадесет нещастни любовни 
терзания се уравновесяват с единадесет 
щастливи любовни истории... А най-па- 
радоксалното наблюдение било, че въп
реки бурния емоционален живот, който 
зрителите гледали на своите малки екра
ни, зад него всъщност нямало никакъв 
драматизъм. Следователно няма и никак
ва опасност зрителите да бъдат извадени 
от равновесие с дълбоки душевни прежи
вявания, които да ги дистанцират от все
кидневното им леко смилаемо „ястие“, от 
привичната им „дъвка за очите“.

По друг повод, но всъщност в духа 
на казаното до тук, през същата 1972 г. в 
„Times“ английският журналист Бари 
Нормън стига до колкото любопитното, 
толкова и знаменателно заключение, че 
секретът на „сапунените опери“ се състои 
в простия факт нищо съществено да не се 
случва в тях. Вероятно зрителите са прив
лечени именно от спокойствието и уве
реността в продължителен срок да общу
ват с познати герои и ситуации, които не 
им поднасят разтърсващи изненади, не ги 
измъкват от привичния им живот.

Джеймс Уатсън и Ане Хил по-къс
но в „А Dictionary of Communication and 
Media Studies“ /1984 г./ вече обобщено 
очертават следните принципни характе
ристики на „сапунената опера“: възмож
ност за незабавно отъждествяване в раз
казваната ситуация и в състава от дейст
ващи лица; дистанциране от съвременна
та реалност и причиняваното от нея без
покойство; наблягане на традиционните 
морални правила и ценности.



Ясно е, че основната маса телеви
зионни зрителки, почитателки на „сапу
нените опери“, са от гази социална група, 
която не желае да вижда собствения си 
живот на малкия екран. Те наистина се 
идентифицират с герои и житейски съд
би, но забележете - в бленувани герои и 
житейски съдби. Срещу монотонния, ску
чен и всъщност тежък домакински живот 
седналите пред екрана искат да получат 
своята може би реализирана мечта за оно
ва различно, към което се стремят. В по- 
вечето случаи става дума дори не за ма
териални благини, а за психологическо 
разтоварване. Или в такъв смисъл „сапу
нените опери“ играят ролята на своеоб
разни „емоционални отдушници“, които 
периодично повдигат клапаните на нат
рупаното в дома психологическо напреже
ние.

За да завърша с позоваванията на 
различни автори, занимавали се със същ
ността на „сапунените опери“, ще цити
рам още Раиса Галушко, която в „Много
серийная телепродукция и проблемы 
„массовой культуры“ /1977/ обръща вни
мание, че въпреки търсената илюзорност 
в този тип телевизионни серии, на тях не 
им е чужда и социалната тематика. Раз
бира се, социалните проблеми в повечето 
случаи са второстепенни и служат по-ско
ро като средство за приземяване отвре- 
ме-навреме на хвърчащите над облаците 
героини и герои в твърде често абсолют
но измисления въображаем свят на екра
на.

Тази псевдо социална схема, според 
Г алушко, намира почва главно в разпрос
траняването на модела на „сапунените 
опери“ извън Съединените щати. И то 
предимно това се отнася за Латинска Аме
рика и Азия. Прочутите „теленовели“, 
например, познати и в България, са точ
но своеобразен вариант на сантимента и 
романтиката от домакинските „сапунени 
опери“ , поръсени обилно с южно
американски страсти и вопли. Образецът 
в най-различни модификации е един и 
същ, който действа безотказно. Това е 
най-често историята на бедно момиче, ко
ето идва от селото в града да си търси къс

мета. В нея се влюбва богат красавец и 
тя, естествено, му отвръща с взаимност. 
Скоро, обаче, красавецът захвърля моми
чето, забравяйки всички свои обещания. 
Терзанията действат угнетяващо на мла
дата героиня, но ето че минава време и 
героят се разкайва, връща се обратно и 
накрая двамата се оженват. Класически 
„хепи енд“ в латиноамерикански вариант.

Общо взето, описаната схема на сю
жетно развитие е като че ли буквално ко
пирана от някогашните женски романи и 
за сетен път потвърждава родовата им 
връзка с днешните „сапунени опери“. 
Между другото въпросните „женски ро
мани“ на българския книжен пазар са би
ли известни и с прозвището „слугински 
романи“.

Пак Раиса Галушко разказва за 
един японски сериен филм „Сункин - Сьо“ 
/1973/, чрез който можем да усетим ти
пичното пък за азиатската възприемчи- 
вост бурно кипене на мелодраматични 
чувства, съчетание между сантиментал
ност и жестокост. Его я сюжетната исто
рия: Сункин, дъщеря на състоятелни ро
дители, е влюбена в слугата Сасуке. Тя е 
сляпа и двамата крият любовта си. Мо
мичето, обаче, забременява. Бащата нау
чава за това и иска от дъщеря си да се оже
ни за своя любим, за да скрият позора. 
Сункин не е уверена в любовта на Сасуке 
и отказва. Тогава слугата, за да докаже 
своите чувства, избожда и двете си очи. 
Сункин няма основания повече да се съм
нява в своя възлюбен и се съгласява да 
му стане жена.

В европейската телевизионна дейс
твителност „сапунените опери“ се оказа
ха най-вече онази арена, върху която се 
разгоря голямата битка между Европа и 
Америка за завладяване съзнанието на 
масовия зрител. Може да се каже, че Ев
ропа не само загуби въпросната битка, но 
и продължава да губи, тъй като се разбра, 
че ако тя и Съединените щати са съизме
рими в областта на сериозната култура, 
то в областта на „масовата култура“ ста
рият континент е в състояние само да гле
да, както се казва на жаргон, номера на 
фланелката на американците. И колкото



и унизително да изглежда, Европа наис
тина се принуди в буквалния смисъл на 
думата не само да го гледа, но и да го след
ва...

Французите, например, за да се пре
борят с невероятния успех в своята стра
на на американските серийни филми, съз
дадоха през 1985 г. „Шатовалон“ не като 
контраверсия на „сапунените опери“, а 
именно като „сапунена опера“ с вплетени 
елементи от изпробвания вече сполучлив 
американски модел. Съобразно с амери
канските образци и във френската поре
дица се разиграват горе-долу същите ис
тории за любов, омраза, служебно често
любие, политика и пари. По подобен на
чин откликнаха, между другото, и герман
ците с „Болница в Шварцвалд“ или „Гул- 
денбургови“.

За неравнопоставеното състезание 
между Европа и Съединените щати в об
ластта на „сапунените опери“ ще стане ду
ма още няколко пъти по-нататък, а сега 
ще се съсредоточа върху по-новата исто
рия на жанра, която започва през 1978 г. с 
появата на малките екрани на обградения 
вече с митологична слава „Далас“. Естес
твено, етапните произведения в новата ис
тория са американски. Мисля, обаче, че 
проследяване същността на „сапунените 
опери“ в съвременността просто не може 
да се извърши по друг път. Съединените 
щати все пак са родината на „сапунените 
опери“, а и отдавна е известно, че не само 
в телевизионното пространство гази стра
на може да се използва като лаборатория 
в изпробване на новите модели. Специал
но при „сапунените опери“ точно там се 
разиграват най-големите страсти и на ек
рана, и зад екрана! Там беше направен и 
пробива „сапунените опери“ да се прех
върлят от по-малко значимо като въз
можност за реклами дневно програмно 
време в централното програмно време ве
чер, което вече коренно променя света 
във и извън игралното действие в безк
райните сериали...

Нека припомня, че „сапунените 
опери“ нахлуват масово в американската 
телевизия през 50-те години, а истински
ят разцвет на жанра започва през първа

та половина на 60-те години с излъчване
то на „Пейтън-плейс“. Съвременната 
мощна вълна в еволюцията на този тип 
серийни филми поражда през 70-те годи
ни „Далас“, титулован по-късно като „се
риалът на века“ и последвалите го „Ди
настия“, „фолкън крест“, „Ноте лендинг“. 
Вълната изглежда непоклатима до 1988 
г., когато дойде времето на специфична
та семейна комедия на ситуациите „Кос
би шоу“ с обаятелния чернокож актьор 
Бил Косби. През 1990 г. на телевизион
ния небосклон се втурна „Туин Пийкс“ и 
... обърка всички дотогавашни представи 
за нормалното развитие на масовото те
левизионно кино. А днес, в епохата на не
вероятните революционни промени, кои
то се извършват в телевизионните прог
рами, вследствие на новите дигитални 
технологии, се говори дори вече за „диги
тален сапун“!...

Но да вървим подред. Най-интерес
ното в съвременната история на „сапуне
ните опери“ е, че те преодоляха обвърз
ването със своята дневна публика от гот
вещи и перящи домакини и съумяха да об
хванат в пипалата си на всепоглъщащ ок
топод цялата масова аудитория дори в 
най-гледаните вечерни часове. Друг е въп
роса, защо вкусът на цялата масова ауди
тория стана „домакински“, но това, общо 
взето, е въпрос на отделно социалпсихо- 
логическо изследване... Мисля, обаче, че 
няма да сбъркам, ако отбележа като една 
от основните причини за тази трансфор
мация на масовия вкус възрастването 
броя на поколенията, които са израстна- 
ли изцяло под въздействието на телеви
зионната комуникация и за които малки
ят екран е бил определящ за оформянето 
на техния житейски мироглед. Нека бъ
дем реалисти и признаем фактите таки
ва, каквито са, независимо, че може да не 
ги одобряваме!

Определена заслуга за този обрат в 
адреса на „сапунените опери“, вече от 
гледна точка на поставената изкуствовед- 
ска цел за разглеждане в това изследва
не, безспорно има появата и световното 
разпространение на американския сери
ал „Далас“. Не знам доколко е уместно



за подобен род продукции да се наричат 
еталонни, но в случая става дума за наис
тина еталонна от всяка гледна точка фил
мова продукция.

„Далас“ е по своему гениален като 
телевизионен сериал, писа навремето в 
нюйоркското списание „филм комент“ 
кинокритикът Дейв Кер. На пръв поглед 
филмът не изглежда нито повече, нито по- 
малко приятен или неприятен от всяка 
друга телевизионна програма, но посте
пенно като магия обайва своите зрители. 
От една страна успехът се осигурява чрез 
талантливото спазване в новите условия 
за контакт вече с цялата масова аудито
рия на „правилата на играта“, изработени 
в дългогодишната практика на „сапунени
те опери“. От друга страна, голямото по
падение, ударът в десятката, е поставяне
то в центъра на действието за първи път 
в подобен тип сериали на такъв необича
ен отрицателен персонаж като Джей Ар 
Юинг.

Идеята за богатото семейство 
Юинг, занимаващо се с петролен бизнес, 
което е в центъра на „Далас“, хрумнала в 
главата на продуцента Дейвид Джейкъбс 
през 1978 г. случайно, без особени изгле
ди за успех. Започнало се със заснимане- 
то на пет пробни серии, за да се стигне до 
такова серийно филмопроизводство, ко
ето се измерва със стотици бройки. В три 
последователни сезона /1980-81, 1981-82 
и 1983-84/ сериалът е начело на американ
ската ранг-листа, което е без прецедент в 
този вид класации. „Далас“ е закупен и из
лъчен в над 60 страни. Установено е, че 
публиката, която се е събирала да гледа 
едновременно само една серия, превиша
вала 400 милиона души. Култът към сю
жетните перипетии и към актьорите ста
ва направо невероятен. И до днес същес
твуват клубове на почитателите на сери
ала, да не говорим за купищата стоки - от 
фланелки до марка бира - с имената на 
героите, които заливаха световните паза
ри.

И това, което направи телевизион
ният филм особено прочут, беше споме
натото вече хрумване на продуцент и сце
наристи да изберат за главен герой отри

цателния персонаж на най-големия син от 
семейство Юинг, известен повече с ини
циалите си Джей Ар Юинг /J.R.Ewing/. Из
пълнен великолепно от актьора Лари Хег- 
мън, този герой доведе до странната на 
пръв поглед привлекателност на „Далас“ 
- на зрителите да им е приятно да мразят 
и него, и цялото му семейство! Любопи
тен детайл е, че Лари Хегмън е може би 
най-ненавижданият актьор в историята на 
телевизионното кино. Неприязънта към 
изградения от него образ на Джей Ар, 
впрочем, също се мери с милиони зрител
ски гласове. А това в крайна сметка са па
ри, и то много пари... Между другото, в 
периода на най-голямата слава на „Далас“ 
една 30-секундна реклама по време на не
говото американско излъчване е струва
ла 150,000 долара. Тъй като в САЩ серии 
с продължителността на „Далас“ търпят 
до 8 минути реклами, това означава, че 
всяка от стотиците серии само от рекла
ми е носила доход по 2,400,000 долара.

Възторгът на масовата телевизион
на публика, както можеше да се очаква, 
не се сподели от сериозната критика и се
риозното обществено мнение. Намирам 
това за нормално, но лошото е, че упре
ците бяха според критериите на сериоз
ните произведения на изкуството, па би
ло то и на оспорваното като естетически 
стойности телевизионно изкуство. От та
кава гледна точка „Далас“ може би наис
тина си заслужава критическото разнищ
ване. От гледна точка, обаче, на изисква
нията към жанра „сапунена опера“ сериа
лът „Далас“ направо е шедьовър, колко- 
то и такава квалификация да звучи сму
щаващо в подобни случаи.

Разминаването в оценките дойде 
най-вече от новия модел „сапунена опе
ра“, който „Далас“ наложи безапелацион
но първо в американското, а после и в све
товното телевизионно серийно кино. „Се
риалът на века“ успя най-сполучливо от 
всичките предхождащи го събратя да обе
дини в едно установилите се в съзнание
то на зрителите характерни белези на „са
пунените опери“ с установилите се харак
терни белези на „семейното телевизион
но кино“. В резултат се получи един хиб-



рид, от който „сапунената опера“ спече
ли и в художествено отношение, и в зри
телски намерения. Посланията от екрана 
станаха по-стойностни и беше ангажира
но вниманието на публиката в най-гледа- 
ното централно време вечер на телевизи
онната програма. Получи се това, което 
отгогава се нарича „Priine-time soap“.

Най-същественото различие меж
ду „сапунените опери“ и „семейното те
левизионно кино“, освен художествените 
показатели, до този момент всъщност се 
състоеше в начина на представяне на се
мейния живот, тъй като и в двата случая 
той беше център на действието. По една 
като че от само себе си наложила се тради
ция в семейните серии конфликтните 
проблеми на семейството са незабележи
ми, то процъфтява и дори да има разводи, 
те задължително стават по взаимно съг
ласие. Обратно, в „сапунените опери“ до
машното благополучие е постоянно заст
рашено от раздори, изневери, от външни 
и вътрешни врагове. Логиката на създа
телите на този жанр /и то държа да под
чертая, че става дума за печеливша логи
ка/ е домакините да изживеят в дневните 
часове чуждите семейни неприятности, за 
които вечерта успокоено да си кажат, че 
на тях не могат да им се случат. В инте
рес на истината и семейните серии май 
спечелиха от кръстоската, тъй като изоб
разявания в тях безоблачен семеен живот 
лека-полека беше започнал да става сив 
и скучен...

Нормално е появата и успехът на 
„Далас“ да доведоха до роенето на сериа
ли-следовници в американските телеви
зионни мрежи. От по-елементарни до на
ложилите се също като „Далас“ с шумен 
успех „Династия“, „фолкън крест“, „Ноте 
лендинг“. Близо десет години те шества
ха по всички телевизионни програми, маг
нетично задържаха зрителите и не оста
вяха място за каквато и да е друга теле
визионна филмова изява. Нещо повече, те 
покориха световните телевизионни екра
ни и принудиха милиони хора по цялото 
земно кълбо да приемат американския на
чин на живот и американските семейни 
проблеми като свой начин на живот и ка

то свои семейни проблеми!
По едно време, съвсем разбираемо, 

Европа се опита да се разбунтува. По две 
линии. Една, свързана с ограничителни 
мерки за показване на американска теле
визионна продукция, която претърпя ка
то цяло за Европейската общност неус
пех. И втората, свързана с протекционис- 
тични мерки за създаване на собствени 
филмови поредици, която се придвижва 
и до днес с полууспех.

Примерно, най-представителният 
за Франция през последните години сери
ал „Ша говалон“, който е познат и в Бъл
гария, беше замислен, поръчан и реали
зиран точно като отговор на „Далас“ из
цяло в неговите канони. Може да се ка
же, че най-после надделя разумното ре
шение не за конфронтация, а за вмъкване 
в кожата на презираната от европейски
те интелектуалци „сапунена опера“ и спе
челване вниманието на масовата публи
ка със собствен продукт, в който има соб
ствен начин на живот и собствени семей
ни проблеми. Резултатът, за съжаление, 
не оправда надеждите. Френските зрите
ли прецениха като твърде интелектуали- 
зирани перипетиите във френския филм 
и продължиха да следят с още по-голямо 
внимание перипетиите в „Далас“!

Изводът на френския вестник 
„Монд“ дава нормалното обяснение за 
случая: „Европейските телевизионни 
програми се възприемат като „културни“ 
и колкото и да е парадоксално, това оп
ределение ги прави аутсайдери. Изиска
ността и психологическото богатство ве
че не са предимства. Публиката предпо
чита американските филми с герои с 
опростена психологическа характеристи
ка и лесни за разбиране истории“.

Разбира се, повърхностността и без- 
съдържателността на типичните „сапуне
ни опери“ не означава, че те пък не са ни
що повече от един голям розов лейкоп
ласт за очите на зрителите. В тях се про
повядват морални устои, показват се об
носки, има образци на джентълменско 
държане и т.н. При положение, че публи
ката им е масова и че в съвременното се
мейство основният възпитател и пример



за подражание е видяното от малкия ек
ран, това също си има своите добри стра
ни. А и нека не забравяме, че след „Да
лас“ вече трудно може да се говори за бук
вално преповтаряне на първия модел на 
„сапунените опери“ от най-сапунения им 
сантиментално-романтичен период на 
„Пейтън-плейс“. Така че упреците за „ге
рои с опростена психологическа характе
ристика и лесни за разбиране истории“ са 
по-скоро състоятелни упреци за несъсто
ятелна художествена изпълнимост на се
риалите и в тази насока лично аз виждам 
широка крачка напред по отношение на 
някаква все пак качествена положителна 
промяна в развитието на оная „сапунена 
опера“, за която дори термини като „ге
рои и истории“ трудно им прилягаха.

„Сапунените опери“, поради огром
ната им гледаемост, независимо от есте
тическите ни несъгласия, могат да вър
шат много полезна работа и в обществен 
план. Ще дам само един пример. През 
1992/93 г. московското радио, а после и 
телевизия започнаха да подготвят със съ
действието на Би Би Си руски вариант на 
прочутата някога английска „сапунена 
опера“ - „Семейство Арчър“. Целта е чрез 
приятната форма на игралното филмово 
действие да се помогне на масовия руски 
зрител да разбере механизма на пазарна
та икономика. Всъщност самият оригинал 
на „Семейство Арчър“ е започнал да се 
излъчва като „сапунена опера“ по радио
то в Англия през 1951 г. с идеята да дава 
съвети на британските фермери в годи
ните след войната. Предвиждало се радио- 
сериалът да продължи шест седмици, но 
успехът сред слушателите го задържа де
сетилетия в ефира. В такъв смисъл орга
низирането на чужда територия на подо
бен изпробван успешно сериал с такава 
прагматична цел може да се разглежда и 
като своеобразен „План Маршал в сфе
рата на духа“.

Но както и да е, вълната на модела 
„сапунени опери“, предначертан от „Да
лас“, изглеждаше непоклатима до 1988 г., 
когато рейтингът на сериала в Съедине
ните щати изведнъж спадна от 21,3 пунк
та на 16,8... Дойде времето на следващия

модел, предвождан от специфичната се
рийна семейна комедия на ситуациите 
„Косби шоу“. Главният изпълнител, чер- 
нокожият Бил Косби, придоби за кратко 
време невероятна популярност. Отлични
ят актьор е отлично пласиран в една се
мейна ситуация, която винаги предизвик
ва умиление. Както повеляват изисквани
ята на жанра, зрителите не проследяват 
професионалното всекидневие на героя и 
жена му, а почти изключително живота 
на многочисленото им семейство. Прос
тичко, с топлота и любов към децата се 
развива действието в сериала като отдел
ните епизоди са на съвсем елементарно 
равнище. Например: Бил Косби се приби
ра след работа вкъщи и трябва да пригот
ви вечеря на многобройната си челяд, тъй 
като жена му е заета. Мъжката несръч- 
ност предизвиква ред комични ситуации 
и ... това е епизодът!

„Косби шоу“ беше последван от по
добния сериал „Розен“, който съумя съ
що да спечели милионно зрителско вни
мание. Този път на фокус е битието на ед
но работническо семейство. Отново в нес
ложен битов план и с чувство за хумор се 
разглеждат вътрешносемейни взаимоот
ношения, което явно допада на широката 
публика. Особено се харесва главната ге
роиня Розен с близо 120-те й килограма и 
с нейния остър език. Най-често прицел на 
нападките е мъжът й, също така дебел и 
често безработен. Двусмислените забе
лежки обикновено са за „ползата от мъж
кия пол“ и вероятно много семейства от 
почитателите на „Розен“ виждат просто 
себе си на екрана.

Както разбираме, в известен сми
съл, моделът на „Косби шоу“ и „Розен“ 
от края на 80-те години е едно връщане 
към епохата на „сапунената опера“ от 50- 
те години. Една епоха, която е сполучли
во маркирана от известния медиавед 
проф. Нийл Постман по следния начин: 
„Семейният живот на нашите малки ек
рани винаги трябва да се приема със 
смях.“ Новият-стар модел на „сапунени
те опери“ явно е отстъпление по отноше
ние на завоюваното в „Далас“, но също 
така е явно, че той се е подчинил на изис-



кванията на масовия вкус, чиито претен
ции не са по-високи. Такава е реалността 
и няма смисъл да се търси друга причина, 
освен нея, за обратния завой в развитие
то на жанра през този период.

Става дума за вкус към кратките, 
половинчасови комедийни серии, които се 
гледат по същия начин, по който се цъка 
пакетче семки. Най-ярък представител на 
тази насока в американската телевизия и 
основоположник всъщност на семейната 
телевизионна комедия е безспорният по- 
корител на зрителската любов „Аз оби
чам Луси“. Този сериал започва своя жи
вот през 1951 г., скоро набира инерция и 
при направо грандиозен успех с различни 
варианти и повторения на стари епизоди 
се излъчва на малкия екран близо четвърт 
век. Актрисата Лусиъл Бол, изпълнител
ка на главната роля, става любимка на 
публиката и на практика е в основата на 
целия този незапомнено дълго продължа
ващ радушен прием от страна на аудито
рията.

Впрочем, за да бъдем коректни, по
редицата „Аз обичам Луси“, която обеди
нява в себе си драмата, музикалната ко
медия и дори клоунадата, не се и отлича
ва с особени качества на съдържанието, 
за да бъде търсена заради него. Семейни
те преживявания на Луси и на нейния мъж 
Рики се въртят в кръга на банално позна
тите теми - домашни грижи, отглеждане 
на деца, пътешествия и т.н. За справка, ето 
и сюжета на някои от сериите: Луси е на
дебелява и започва диета, което не се ха
ресва на мъжа й; Луси взима участие във 
викторина и е щастлива, защото спечел
ва първа награда...

Така - стигаме до най-преломния 
момент в развитието на „сапунените опе
ри“ досега. На 8 април 1990 г. в САЩ е 
премиерното излъчване на първия епизод 
от сериала „Туин Пийкс“. На пръв поглед 
една от многото премиери на телевизи
онни филми, които потеглят с по-голям 
или по-малък успех първо към американ
ските зрители, а после и към зрителите 
на останалия свят. В случая, обаче, с „Ту
ин Пийкс“ нещата не се оказват едни от 
многото. Неговото втурване на малките

екрани с категоричен удар обърква всич
ките досегашни представи за „сапунени
те опери“. След няколкото модела, съп
ровождащи развитието на „сапунените 
опери“, се появи най-неочаквано и пър
вия антимодел.

И то какъв антимодел! Най-общо 
казано, „Туин Пийкс“ развенча из основи 
наложения от „Далас“ модел на семейно 
филмопроизводство, тип „Prime-time 
soap“. Ако откривателската заслуга на 
продуцента Дейвид Джекъбс е да наложи 
в центъра на действието на „Далас“ от
рицателния персонаж на Джей Ар Юинг, 
продуцентът и режисьорът Дейвид Линч 
отива по-нататък и смесва в „Туин Пийкс“ 
традициите на семейното и криминално 
телевизионно кино. Неутралният по прин
цип похват на общуване при телевизион
ните сериали сега е рязко изменен в пол
за на напрежението, изваждащо от равно
весие спокойния и отпуснат в домашния 
си уют зрител. Получило се е нещо ново 
спрямо изградените стереотипи на внуше
ния от малкия екран, което дава основа
ния да се погледне към внушенията на 
„Туин Пийкс“ като към внушения от две- 
хилядната година. Западната критика но 
този повод сполучливо нарече „Туин 
Пийкс“, че е „Далас“ на двехилядната го
дина!

Разбира се, върху особения облик 
на „Туин Пийкс“, което и му даде също 
като на „Далас“ статута на сериал-култ, 
силно отражение даде творческата лич
ност на продуцента и режисьора Дейвид 
Линч. Това е същият Дейвид Линч, който 
направи за големия екран „Синьо кади
фе“ и спечели през 1990 г. „Златната пал
ма“ в Кан с „Диво сърце“. Един неистов в 
изразните си средства творец, ако може 
така да се каже и човек с непредвидими 
художествени реакции. Той всъщност сни
ма като режисьор само основните серии, 
но пък за сметка на това е вдъхновителят 
на необичайната същност на целия сери
ал. Няма никакво съмнение, че по отно
шение на възгледите на Линч „Туин 
Пийкс“ е точно този тип авторски филм, 
за който досега претендираше да има мо
нопол единствено кинематографията.



В тази логика на разсъждения зас
лужава да се обърне внимание, че като из
разни средства „Туин Пийкс“ е една, мо
же би перфектна изява на постмодерниз
ма. На същия този постмодернизъм, чий- 
то характерен метод обикновено се дефи
нира като смес от „елитарната“ и „масо
вата култура“, а типичната за него пози
ция като иронична. Според американския 
социолог и критик Тод Гътлин постмо- 
дернистичнага творба привлича внимани
ето със своята произволност, конструира- 
ност, тя постоянно се самопрекъсва: „Съ
поставките могат да бъдат най-неочаква- 
ни. Всичко става „сега“ и „тук“, т е. никъ
де конкретно. Не само гласът на твореца 
се губи, но и всяко чувство на загуба се 
лишава от емоционалност. Творбата не се 
стреми да внуши някакви илюзии, гя ся
каш казва - ние всички просто съзнател
но играем, преструваме се... Там, където 
преди е имало страст или двойственост, 
днес има пълна липса на чувство, празно
та. Красотата, лишена от силата на кри
тично действие във века на опаковките, е 
сведена до нивото на декоративна украса 
на действителността и поради това е за
черкната от дневния ред на постмодерниз
ма. Жанровете, както и културните гра
дации се преплитат... Високата култура не 
толкова заимства от популярната, колко- 
то се разтваря в нея.“

Нарочно си позволих по-простра- 
нен цитат, тъй като след прочи тането му, 
ако си затворим очите и се съсредоточим 
върху внушенията, които сме получили от 
филмовото действие на „Туин Пийкс“, не 
можем да не забележим какво пълно пок
ритие има между теоретически изводи и 
практически резултати. Така че, странно
то обаяние на сериала си е напълно нор
мално обаяние за постмодернистичната 
чувствителност на съвременния човек. И 
първият антимодел на „сапунените опе
ри“ не се е появил най-неочаквано, а на
пълно закономерно като рожба на свое
то иостмодернистично време.

Ясно е, че след „Туин Пийкс“ све- 
тът на „сапунените опери“ не е вече съ
щия. Любопитното, обаче, е, че постмо
дерният сериал не предизвика появата на

следовници. Възможно е високо изграде
ният образец на Дейвид Линч да плаши 
подражателите му като нещо недостижи
мо, но далеч по-вероятно е да се повтаря 
случая с връщането назад историята на 
„сапунените опери“, както след „Далас“. 
Да, хората в общата си съвкупност прие
ха „Туин Пийкс“, излязоха за тридесет и 
една вечери от ленивото си положение на 
средностатистически телевизионни кон
суматори и веднага след това като че ли 
отново предпочетоха привичната и не тре
вожеща сетивата им „сапунена пяна“ на 
сериали от рода на „Санта Барбара“, „Пъ- 
теводна светлина“, „Дързост и красота“.

Едни сериали, които и в производ
ствено-художествено отношение започна
ха да се претупват като че ли през пръс
ти. Ако в „Далас“ неочакваната смърт 
през 1981 г. на актьора Джим Дейвис, из
пълняващ ролята на стария Джок Юинг, 
предизвика паника и наложи спешна сце
нария преработка, за да може в разстоя
ние на няколко епизода да се оправдае и 
дори използва тази смърт, то в „Санта 
Барбара“, например, обичайно явление е 
съвсем безотговорно към доверието на 
зрителите да се сменят изпълнители на 
главните роли и сериалът да продължа
ва, сякаш нищо не е станало.

Може би съдбата на „сапунените 
опери“ е била предопределена да бъде та
кава - да се развиват вълнообразно, като 
след всяко надигане на вълната идва и 
нейното оттегляне до равнището на спо
койното море...

Има, в същото време, едно интерес
но телевизионно явление в последните го
дини, което не е белязано с вълнов мо
мент в историята на „сапунените опери“, 
но което бележи много знаменателна 
странична линия на „сапуненото“ влия
ние. И то е свързано със стремителната 
кариера в американския телевизионен 
свят на чернокожата Опра Уинфри, най- 
добрата водеща на проспериращия жанр 
„ток-шоу“, разговорните предавания-дис
кусии, които обикновено се излъчват „на 
живо“.

В периода 1995-1996 г., официални
те печалби на Опра, дошли от и по повод



„Шоуто на Опра Уинфри“ възлизат на 171 
милиона долара. Една фантастична сума, 
която само подсказва, че работата на чер- 
нокожата водеща се харесва и че зрите
лите й непрекъснато се увеличават. Ней
ният успех подбужда телевизионните 
станции да се заемат по-сериозно с този 
жанр и някои от имената на подобни во
дещи, например Донахю, Хералдо, Лим- 
бо и др. също се ползват с национална из
вестност в Съединените щати. От 1992 г. 
насам „Шоуто на Опра Уинфри“ се отбе
лязва с най-висок рейтинг по индекса 
Нилсън като най-гледаното в страната 
предаване в определения му отрязък от 
време.

Тук му е мястото да отбележа, че 
„отреденият отрязък от време“ на „Шоу
то на Опра Уинфри“ основно е в ранните 
следобедни часове. Веднага разбираме, че 
става дума за часовете, традиционно оп
ределени за домакинските „сапунени опе
ри“. В конкурентната борба, изненадващо 
за мнозина, които не очаквали промяна в 
мелодраматачните вкусове на дневната 
женска аудитория, заета с къщна работа 
и отглеждане на деца, множащите се по 
подобие на „Шоуто на Опра Уинфри“ ток- 
шоута започват да взимат връх над розо
вите „сапунени опери“ и дори да ги измес
тват.

Тази трансформация в зрителски
те предпочитания има две обяснения. 
Първото е в съдържанието на „Шоуто на 
Опра Уинфри“. Повечето предавания на 
Опра са посветени на диети за отслабва
не, секс, лични взаимоотношения и женс
ки проблеми със симптоматичните загла
вия „Любовната връзка на жените с яде
нето“, „Отчаяни майки, отчаяни мерки“, 
„Съжалявам, че се посветих изцяло на 
съпруга си“, „Насилието у влюбени юно
ши“ и т.н. Ами да, това са вечните теми 
на „сапунените опери“ - от женските ро
мани през радиосериите до различните 
модели на телевизионното им превъплъ
щение. Само че сега те са злободневни, 
участват истински, а не измислени герои 
и то „на живо“. Талантливата водеща все
ки път провокира майсторски дискусия, 
в която зрителите се чувстват съпричас

тни към разиграващото се пред тях дейс
твие. /“И ние можехме да бъдем там, в 
студиото, да сме между участниците“/. Не
ка не забравяме, че такова шоу се излъч
ва с редовна периодичност, която е най- 
малкото един път седмично, т.е. покрива 
се изцяло и със серийността на филмите 
„сапунена опера“.

Второто обяснение за трансформа
цията в зрителските предпочитания, без 
съмнение, може да се потърси в самите 
зрители. От една страна непрестанното 
въздействие на телевизията върху съзна
нието на хората, изграждането на дина
мичния им стереотип от видяното на мал
кия екран, създадоха едва ли не генетич
но чувство за документалност, за досто
верност на телевизионната картина. От 
друга страна съвременната домакиня е 
доста по-различна от домакинята през 
предходните десетилетия. Най-малкото 
тя е повече обществено ангажирана, свик
нала е с настъпателната персонифицира
на телевизионна журналистика и се чувс
тва удобно при разискването на парливи 
проблеми от действителността, която ре
ално я заобикаля. Разбира се, парливите 
проблеми са повече по скандални теми, 
по перверзни, нека го кажем направо, те
ми, но това си е в реда на нещата за подо
бен род „жълти“ предавания. А и самият 
факт, че те се пласират с предпочитание 
към времето на дневните „сапунени опе
ри“ показва тяхната същност...

Така или иначе, ток-шоуто на Оп
ра Уинфри и нему подобните, извърши ед
на промяна в „сапунените“ разбирания на 
определена част от телевизионната ауди
тория, което сигурно няма да остане без 
последствие за жанра на „сапунените опе
ри“ в следващите години. Поне приземя
ването и скандализирането на тематика
та сигурно ще намери отражение при кон
тактите и с художествено разработеното 
действие в игралните сериали. Всъщност, 
както видяхме досега, при вълновото раз
витие на „сапунените опери“ няма много 
последователна логика в очертаването на 
нейните жалонни исторически етапи, ко
ето подсказва, че очакваната насока на 
приземяване и скандализиране може да



вземе и неочакван обрат.
Още повече, че бъдещето на теле

визията определено е доминирано от пер
спективите, които разкриват пред нея ди
гиталните технологии. В нашия случай то
ва на първо време е свързано с новите 
пост-продукционни форми при изработва
нето на телевизионните серии. Отмина
ват годините на традиционното заснима- 
не на традиционния филмов разказ, пред
назначен за традиционното дневно време 
на традиционните „сапунени опери“.

Дневната „сапунена опера“ /“Daily 
Soap“/ започва да се разбира нормално ка
то белег на постиндусгриалното култур
но движение. Изкуството да се разказва в 
телевизионни филмови форми вече сли
за от телевизионния индустриален кон- 
вейр и отива към дигиталната постпро
дукция. Ако все още, примерно, декорите 
се правят по законите на експлоатиране 
на работна сила, то дигиталната епоха е 
на път да диктува използването единст
вено на изкуствено и евтино пресъздаде
ната на екрана електронна среда за раз
витие на игралното действие, та дори и 
на електронно създадени образи. Според 
критериите за печелене на време и на па
ри тази дигитализация явно ще се хареса 
на телевизионните производители. Впро
чем, те вече се опиват от успеха на пър
вите плодове на новото време. Според 
критериите на същото ново време /пого
ловна компютъризация на всичко около 
нас!/ и зрителите ще се радват да плуват в 
свои води на дигитално пресъздадени об
рази, сюжети, обстановка на действие.

Изглежда на път е пред нашите очи 
да се появи онова, което през 1995 г. в сп. 
„Medium“ немският медиавед Клаус 
Краймайер изключително сполучливо на
рече „дигитален сапун“. И още по-сполуч- 
ливо коментира: „дневен сапун за диги
тално душевно пране“!

„Дигиталният сапун“ сам по себе си 
се очертава като едно страшно интерес
но явление, но като си представим, че на 
него му предстои да се реализира в теле
визионни програми, на които дигитални
те технологии ще предоставят възмож
ности за индивидуализация, за интерак

тивност и т.н. ясно е, че този път ни очак
ват революционни изменения и в самите 
„сапунени опери“ и в начина на контакту
ване с тях.

Каквито и революции, обаче, да се 
извършват, под каквото и име да се поя
вява „сапунената опера“, тя си остава все 
така „сапунена“ като същност. Вчера, се
га и утре! Тя си остава съставна част на 
по-общото понятие „масова култура“, ко
ето не виждам някога да изчезне от кул
турния хоризонт. Особено, когато култур
ният хоризонт се определя на първо мяс
то от средствата за масова комуникация, 
водени от безспорния лидер сред тях - те
левизията!

Затова нека бъдем реалисти и прие
мем телевизионната ни действителност 
такава, каквато е. Без възторг или без 
омерзение към света на „сапунените опе
ри“, а и с реален подход към „сапунено
то“ явление. Защото още Едгар Морен 
през 1962 г. в забележителния си труд за 
„масовата култура“ - „Духът на времето“, 
мисля, убеди и последния неверник, че 
„масовата култура“ е непобедима сила и 
духовен израз на диалога между интели
гента и днешната ни епоха.



Киното в България 
и гражданското общество
Доц. д-р Александър Янакиев

Като важен елемент на демокра
тичното общество се смятат структурите 
на тъй нареченото гражданско общество. 
Това са доброволните организации на 
гражданите с нестопанска цел. Те офор
мят трети сектор между държавните, пра
вителствените структури и тези от бизне
са. Често са определяни и като неправи
телствени организации. Това могат да бъ
дат съвсем малки групи от хора, дори чес
то без формална организационна обвър
заност или пък солидни и с дългогодиш
ни традиции съюзи, сдружения и т. н. Съ
ществен е принципът на доброволността 
при участието на гражданите и необвър- 
заността им с правителството. Разбира се, 
че тези образования служат за задоволя
ване на някакви потребности на хората, 
които са се обединили, включително за 
да се занимават с благотворителност, да 
проповядват своите идеи или да се борят 
за опазване на природата, паметниците на 
културата, чистотат на езика или нрави
те. Спектърът на тези организации е из
ключително широк и е естествено някои 
от тях пряко да се занимават с кино, а дру
ги да го използват като помощно средст
во в своята дейност.

За съжаление през един значителен 
период от развитието на киното в Бълга
рия е унищожено гражданското общест
во - скоро след края на Втората световна 
война всички подобни структури са раз
турени или превърнати в казионни. Едва 
след 1989 г. започва постепенното възста
новяване на независимите организации и 
възникват множество нови. Това е при
чината моето внимание да се съсредото
чи върху първата половина на века. Ма
кар тогава проявите на филмопроизводс
твото ни да са сравнително малобройни, 
все пак то има допирни точки със струк

турите на гражданското общество. От дру
га страна мисля, че могат да се извлекат 
полезни за днешния ден поуки от меха
низмите на функциониране на тези връз
ки.

Взаимоотношенията на общество
то и киното у нас се поставят като проб
лем в една студия на Стилиян Чилинги- 
ров1 още през 1914 г. По това време той е 
заместник директор на Народната библи
отека и има богати възможности за дос
тъп до информацията от света. Заедно с 
това трябва да се изтъкне, че неговата раз
работка е достатъчно самостоятелна. До
ри тя е твърде смела в международен план 
като дефиниране на проблема. Той озаг
лавява своята брошура - „Кинематогра
фът - частен или обществен“.

При така поставената алтернатива 
Чилингиров декларира своята позиция: „А 
за реформиране на кинематографа блену
ват всички, които като знаят отрицател
ните му страни, не изпушат из предвид и 
неговите положителни. Тези истински 
приятели на народа мислят, че кинематог
рафът, щом може да служи за народното 
образование, ще тръгне по своя правилен 
път само тогава, когато бъде изтръгнат 
из частните ръце и се даде в тия на об
ществените органи. И трябва да се приз
нае, че те са направили доста много, като 
са успели да заинтересуват в своето дело 
и общественото мнение, и преса, и дру
жествата със социални и етични цели, па 
и държава. Даже на някои места в полза 
на това движение са спечелени и стопани 
на кинотеатри, които в своите предприя
тия виждат не само заведения за печалба, 
но и образователни институти.“2

Може да се каже, че Чилингиров ра
тува киното изцяло да премине в зоната 
на гражданското общество, да функцио-



нира на терена на обществените и прос
ветни организации. В нашите условия гой 
има предвид преди всичко читалищните 
кина и връзката на читалищата с киното. 
Авторът изхожда от една твърде идеали
зирана представа за света и за възмож
ностите филмът да бъде използван само 
за едни благородни цели, а не за търго
вия. В крайна сметка се оказва, че това 
не е най-добрият път и киното не се раз
вива по него нито в България, нито по све
та.

Но поставянето на този проблем, 
отново подчертавам, че това е 1914 г., е 
доста рано и в световен мащаб. Така, че 
българските интелектуалци твърде рано 
и твърде доброжелателно започват да се 
занимават с киното. Ще видим и по-ната
тък, че има доста известни фигури от на
шия културен живот, които отдават свое
то внимание, време, стремежи и желание 
за работа с и около киното.

Идват войните - Балканската, Меж
дусъюзническата и Първата световна - и 
филмите започват често да се използват 
за благотворителни цели. Очевидно кино
то като сравнително нова медия, нещо мо
дерно през онези години, може да прив
лича погледа и да служи на подобен род 
благородни начинания. Впрочем първите 
благотворителни прояви с кинопрожек
ции са още през 1909 г., но тогава те пове
че служат според мен на утвърждаването 
на самото кино. Сред целите на организа
торите, може би неосъзнато, е да извою
ват и обществено признание за киното, да 
спечелят уважението на културната пуб
лика.

Между тези благотворителни про
яви има една, която мисля, че трябва да 
се отбележи специално. През 1915 г. Рай
ко Алексиев като доста млад художник - 
22 годишен тогава - прави един филм, за 
който се знае твърде малко. Той е обоз
начен само като „Карикатурен филм“. 
Спирам се на него защото той е направен 
именно за една такава благотворителна 
вечер.

Впрочем информацията за това 
първо професионално докосване на ху
дожника до киното е толкова оскъдна, че

го прави почти мистериозно. Под загла
вие „Кинопредставление в полза на бед
ните софийски семейства с рисуван филм 
на Р. Алексиев“ вестник „Народни права“ 
съобщава: „Софийското градско общин
ско управление и немско-българското ин
формационно бюро в София уреждат във 
вторник 15 того от 8 часа вечерта в „Мо
дерен театър“ голямо кинематографичес- 
ко представление в полза на бедните со
фийски семейства. Програмата е извън
редно подбрана и за пръв път ще се пред
стави български карикатурен филм, изра
ботен от Райко Алексиев. Хумориста Ми
ленков ще пояснява филма и ще декла
мира злободневни куплети.“3

Преди няколко години изказах хи
потезата, че „Карикатурният филм“ на 
Райко Алексиев е бил създаден със сред
ствата на анимацията4. Ако това е вярно, 
то не през 1937 г., както обикновено се 
смята, а може би още през 1915 г. е имало 
такъв опит у нас. Днес е невъзможно, ос
вен ако не се намерят някакви нови фак
ти, да се разбере с каква техника е било 
реализирано произведението, защото то 
не се е запазило. И една от причините за 
това е именно характерът на проявата, за 
която е било предназначено - за тази ед
нократна, благотворителна прожекция, 
филмът за съжаление не е имал по-иата- 
тък никакво разпространение.

Любопитното според мен в този 
случай е не само загадката около това, да
ли филмът е бил анимационен, а и обеди
няването на различни участници в съби
тието. Около благотворителната прожек
ция са се събрали общинските власти, ве
роятно държавна институция на чуждо 
правителство (немско-българското ин
формационно бюро в София), млад худож
ник и известен стихоплетец и шегаджия 
от онова време. Мисля, че това е типична 
проява на гражданското общество, къде- 
то инициативни хора успяват да привле
кат за своята кауза и официални инсту- 
ции, за да реализират целта си.

Войните създават сюжети за кино
то и то не закъснява да се възползва от 
това. През 1916 г. австрийският режисьор 
Георг Якоби снима един филм с българс-



ки герои - „Богдан Стимов“. Има спор в 
нашето кинознание дали той да се причис
лява към филмографията ни. Припомням, 
че основният критерий в това отношение 
е кой е продуцентът и кой е дал парите, а 
не творческият състав или сюжетът на 
филма. Ясно е, че режисьорът и голяма 
част от изпълнителите са чужденци, ма
кар да е снимано в България. Преди десе
тина години Петър Кърджилов, който е 
съставител на първия том на национал
ната филмография5, защити възгледа си, 
че има основания филмът да се причис
лява към нашата история6. Неговите ар
гументи са не само в това, че в творба га 
присъства царската двойка, играейки се
бе си (в хода на действието цар Ферди
нанд награждава Богдан Стимов като ге
рой), но участва и като държавна инсти
туция и е подпомогнала финансово фил
ма. Като благодарност австро-унгарски- 
те собственици и продуцентите на произ
ведението са предоставили възможност
та на царица Елеонора да използва фил
ма по-нататък за благотворителна дей
ност, а тя е била патрон на Червения 
кръст. Има много прожекции в България 
на този филм именно с такава цел.

Ако хипотезата на Кърджилов за 
финансирането от двореца на филма е вяр
на, то това не само го причислява към ис
торията на киното ни, но по-нататъшна
та му съдба показва интересна подкрепа 
по един косвен и заобиколен начин от 
страна на държавна институция към Чер
вения кръст. А той е сред най-представи
телните организации на гражданското об
щество.

Традиционната представа за първа
та половина на 20-те години, която дълго 
ни е втълпявана, е за един ужасен разми
рен период, когато има кръвопролития и 
хората са наплашени. Безспорно превра
тът през юни и предизвиканите от Комин
терна размирици през септември 1923 г., 
както и комунистическият атентат в „Св. 
Неделя“ през 1925 г. са факти и част от 
историята. Но те не я изчерпват, нито мо
гат да представят в нейната цялост истин
ската атмосфера на онова време.

Оказва се, че нашите интелектуал

ци не са били изправени само пред избо
ра на героите на „Илюзия“ (1980 г.) на 
Людмил Стайков. Творческият потенци
ал, стремежите, желанията, интересите на 
хората на духа в България през тези годи
ни очевидно е бил доста по-богат от оно
ва, което в масовото съзнание се появява 
като щампа. Два филма, снети по конк
ретен повод за еднократна употреба, де
монстрират това.

Първият от тях е „Чарли Чаплин на 
Витоша“ (1924 г.). Създаден е за конгреса 
на Съюза на кинооператорите, който се 
провежда тогава. Не се заблуждавайте - 
по онова време под кинооператори се раз
бират кинопрожекционистите, т.е. това е 
най-многобройното филмово съсловие за 
момента. Естествено и малцината снима
щи оператори също са членували в тази 
професионална организация. Начинаещи
те кинематографисти Васил Бакърджиев 
и Христо Константинов снимат филма. 
Въпреки размирното време те правят, по
не по описанията може да се съди, една 
доста весела и забавна история, за това 
как Чарли Чаплин се появява на Витоша 
и за неговите приключения тук. Това е ед
на пародия, едно лудешко развлечение - 
полулюбителско като ниво на реализация, 
но искрено като чувства и светоотноше
ние. Отново, подобно на „Карикатурния 
филм“ на Райко Азексиев и на следващо
то произведение, „Чарли Чаплин на Ви
тоша“ не се е запазил именно поради ед
нократния характер на проявата, за коя
то е произведен.

Мисля, че още но-интересен е след
ващият филм, наречен „Коварната прин
цеса Турандот“ (1925 г.). Той е създаден 
за годишния бал на Дома на изкуствата. 
Това е една организация, която обединя
ва творците в София - значи в голяма сте
пен българския елит.

„Това е една любовно-криминална 
филмова трагедия със социално-философ
ски тенденции, стремяща се да разреши с 
чисто художествени средства една общес
твена проблема, а именно - коварството 
на една принцеса, която има нахалството 
да се представя цели месеци под ред на 
софийската публика като непостижима



девственица, а завчера като последна 
уличница флиртува в Борисовата градина 
с Чарли Чаплин, и след като го приспа на 
гърдите си, коварно му изневери - първом 
с Борис Денев, а после с Джеки Куган - с 
малкия Джеки - помислете си! Тази не
верница, драги читатели, не е друга освен 
принцеса Турандот от Народния Театър!

Каква подлост, какво коварство! Тя 
стана причина за печалния край на Райко 
Алексиев, който погуби на дуел Борис Де
нев, и на малкия Джеки, който се самоу
бива.“7

В основата на този филм като из
пълнители, сценаристи, режисьори са три
ма художници - Райко Алексиев, който ве
че има някакъв филмов опит, Борис Де
нев и Никола Танев. Все големи имена в 
нашето изобразително изкуство. Може би 
славата си те са придобили през следва
щите десетилетия, но тогава като луди- 
млади са се занимавали и с кино, напра
вили са този отново пародиен филм. Още 
една илюстрация за духа на времето и на 
този Дом, за атмосферата на онези годи
ни е част от програмата на вечерта: „Ки
нематограф с гореспоменатия единствен 
по рода си български филм „Коварната 
принцеса Турандот“, радиотелефон с кон
церти от целия свят, лотария на портрети 
(всеки може да бъде нарисуван с маслени 
бои, ако спечели на тая лотария), лота
рия на предмети, рядки книги, картини и 
друго, оригинална безплатна лотария 
„Муфта“ (който спечели връща му се 
всичко, което е похарчил на бала), танци, 
италиански серенади и много други изне
нади, които мястото не ни позволява да 
изброяваме. Нека споменем само, че ще 
свирят прочутият оркестър на Брамбазъ- 
ците в пълен състав и други няколко ор
кестри.“8

Виждате, че духът на лудите 20-те 
години, епохата на джаза е абсолютно 
адекватна в София, както навсякъде по 
света, независимо от всички други неща, 
които се случват. Двата филма са проява 
на свободния дух на артистичните среди у 
нас през десетилетието. Но дори в онези 
години кинопроизводство го е вече скъпо 
удоволствие. Ентусиазмът и подръчните

средства не са достатъчни. Това не е мас- 
кен бал или любителско театро. Тук се 
появяват обществените организации ка
то продуценти, които осигуряват необхо
димия минимум финансови средства, за 
да се изведе до край съответното начина
ние. Ако те бяха казионни или подвласт
ни на някаква идеологическа доктрина, 
вероятно не биха отпуснали пари („Сега 
не е време за подобни веселби и ексцент- 
ричности“) или биха подчинили филмче
тата на своите конюнктурни постулата.

Пак през тези години се създават и 
няколко съюза и дружества, които да под
помагат развитието на киното. Първата 
инициатива е на най-сериозното филмо
во списание през онези десетилетия - „На
шето кино“, което излиза от 1924 до 1936 
г. И още от първите броеве Пантелей Ка- 
расимеонов, който го списва, развива мно
го активно идеята да се обединят хората, 
които обичат киното. Под въздействие на 
неговата пропаганда в градовете започват 
да никнат дружествата на кинолюбители- 
ге. Доста скоро техният брой се увелича
ва твърде много и за 1925 г. е определено 
да проведат конгрес, който да ги обедини 
в национална структура. За съжаление 
малко преди да се проведе става атента
тът в „Св. Неделя“. Веднага са забранени 
всякакви прояви, на които се събират 
много хора, защото те са притегателен 
център за подобни терористи. Вследствие 
на това не се провежда учредителният 
конгрес и както обикновено става в Бъл
гария - идеите бързо припламват, имат 
своето сравнително кратко развитие и 
след това постепенно замират. Отделни 
дружества съществуват до края на 20-те 
и началото на 30-те години, формулата и 
схемата на това Дружество на кинолюби- 
телите е отдолу на горе. Събират се хора
та, които искат да имат - да го наречем - 
дискусионни клубове, неща които същес
твуваха в по-ново време покрай студий
ните кина или различните кинолектории 
и киноуниверситети. Това кинолюбител- 
ско движение определено се вписва в рам
ките на гражданското общество.

Малко по-късно - през 1926 г. - се 
създава Съюзът на приятелите на филма.



Тук формулата е по-различна. Събират се 
изтъкнати интелектуалци, които смятат, 
че киното трябва да се използва за едни 
благородни цели, да се насърчават про
жекциите на качествени филми, да се ор
ганизират обсъждания, сказки и така на- 
татъка. Между учредителите на този Съ
юз са доста известни хора - проф. Асен 
Злагаров, Димитър Азманов, който е про
дуцент, разпространител, голямо име в на
шата филмова дейност и журналистика, 
Пантелей Карасимеонов, редактор на 
„Нашето кино“, писателите Добри Неми- 
ров, Елин Пелин, Чавдар Мутафов, Ема
нуил Попдимитров, Людмил Стоянов, 
Стилиян Чилингиров, Ангел Каралийчев, 
художниците Александър Божинов, Иван 
Милев, Дечко Узунов, Иван Пенков, П. 
Киселинчев и други. Прави впечатление, 
колко широк кръг от елитни представи
тели на културата се заемат с благород
ната цел да подпомагат развитието на 
филмовия процес в България в най-ши
рок смисъл: представянето на филмите, 
контакта им с публиката и т. н. Между це
лите, които си поставя Съюзът е:

„Да сплоти всички, които се инте
ресуват от филма и вярват в ролята му на 
мощен фактор за възпитание, образова
ние и културна пропаганда.

Да спомогне за правилното разби
ране на филма като изкуство.

Да поощри чрез авторитетната си 
преценка представянето на избрани в ху
дожествено и морално отношение фил
ми.“ 9

Между другото това е отзвук на ед
ни общоевропейски или даже световни 
тенденции, които протичат именно в на
чалото на 20-те години. През 1924 г. в Об
ществото на народите в един от комите- 
тетите му се издига тази идея - за използ
ване на киното за благородни, културни 
цели. В заседанията на този комитет в 
Женева вземат участие хора като Мария 
Кюри, като Анри Бергсон и Алберт Айн
щайн. Така, че нашите интелектуалци по
емат щафетата от световните личности и 
световните мислители.

По същото време друга група ро
долюбиви българи стига до следната идея:

„Комитетът за въздигане храм-паметник- 
музей на Васил Левски в с. Къкрина - Ло
вешко, със седалище град Ловеч, в жела
нието си да продължи поетата задача по 
овековечаване делата на апостола, е ре
шил да бъдат възпроизведени те на филм. 
За тая цел той обявява конкурс за изра
ботване сценарио по отфилмиране живо
та и деятелността на Васил Левски.“10

Любопитно е да се проследи тради
цията за обявяване на конкурси за напис
ване на сценарии. Още повече, че същес
твува дълбоко вкоренено мнение, че ос
новният проблем на българското кино е 
сценарнияг. Във връзка с това от 50-те го
дини насам периодично се провеждат 
грандиозни или по-скромни конкурси. 
През същите десетилетия се приемат пос
тановления и други партийно-държавни 
документи с подобна насоченост, на Съ
юза на писателите се вменява в дълг не
говите членове да започнат да пишат за 
киното и пр. Ето тук може да се види раз
ликата между гражданското и тоталитар
ното общество. Защото през 1926-27 г., ко
гато комитетът начело с д-р Н. Сяров, ре
довно публикува обявите си за конкурса 
за Левски, възниква обществен дебат. В 
пресата има доста интересна полемика, 
включват се писатели - например Анна 
Каменова - журналисти и други интелек
туалци. Поставя се въпросът дали изоб
що може да се направи филм за Левски, 
дали трябва да се прави. Един от аргумен
тите на хората, които защитават идеята 
е, че след като има кинопроизведения за 
Христос, то очевидно може да се създаде 
и за Левски. Противниците изтъкват, и 
може би са по-чувствителни народопси- 
холози, че всеки българин има този образ 
в сърцето си и всяка материализация ще 
бъде пагубна и няма да има добър успех.

Не по причина на полемиката ко
митетът на д-р Сяров не съумява да про- 
дуцира филма за Левски. Може би за щас
тие и този опит през 1926-27 г. остава не
завършен, не се стига до реализация. То
ва е една вечна тема - как кинотворците 
трябва да направят филми за нашите ге
рои и когато някой посмее да създаде, 
всички се нахвърлят върху него, че не е



сътворил това, което те са си представя
ли. Но за нас в случая е по-важно, че това 
обществено сдружение е имало намере
нието, или поне го е декларирало, да съз
даде филм. Очевидно гражданското об
щество и неговите структури са виждали 
в киното едно много подходящо средство 
да доведат своите идеи до много широк 
кръг от публиката.

Това качество на екранната медия 
изкушава не само интелектуалци и родо
любци. Любопитни са криволиците на 
един от авторите на „Чарли Чаплин на Ви
тоша“ - Васил Бакърджиев, който тогава 
е доста млад. Той е човек с много богата 
фантазия, особено когато на стари годи
ни описва своите филмови подвизи и зас
луги за българското кино. Иначе като ки
нематографист неговата реална дейност 
е била доста по-ограничена. Той е сред 
учениците на първите филмови школи. У 
нас те възникват в началото на 20-те го
дини и към края на десетилетието той съ
що решава да организира една такава 
школа - Българска национална филмова 
студия. Прави и кооперация. По принцип 
тя трябва да бъде едно търговско начина
ние, но в крайна сметка е много по-близо 
до идеите на тези неправителствени 
структури и организации. Но тъй като на
чинанието му явно няма особен успех, а 
Бакърджиев е човек, който търси да се 
наложи на обществото, да се рекламира, 
да се шуми около него, в един момент той 
търси като възможност подкрепата на 
други сдружения.

В края на 20-те Бакърджиев издига 
знамето на борбата срещу покварата. Пов
дига полемика в пресата за моралните ус
тои и започва много активно да преслед
ва, поне със слова, всички онези филми, 
които смята, че са неморални и развалят 
духа на българина.Той привлича внима
нието на някои националистически орга
низации, с кресливите си декларации и ис
кания да цензурира допълнително филми
те. Студията е прекръстена на „Кубрат 
филм“, за да отговори на новата линия. 
Но няма потвърждения, че започва реал
но да функционира. Професионалистите 
поставят въпроса за това съмнително на

чинание, но от „Директоратът“ на Бъл
гарската национална филмова студия им 
отговарят, че са „патриотична организа
ция под покровителството на Б. H. С. 
„Кубрат“ и член на всебългарския Съюз 
„Отец Паисий“11.

Освен всичко друго, Бакърджиев 
използва тези атаки за реклама не само 
на себе си, а и на своята Българска наци
онална филмова студия. Виждаме как раз
лични организации използват киното за 
своите цели. Мисля, че има известен кон
трапункт между началното веселие на 20- 
те години - „Чарли Чаплин на Витоша“ и 
„Коварната принцеса Турандот“ - и тези 
залитания към прекадено морализиране, 
към затягане на нещата. Но от друга стра
на по това време в други държави се въ
вежда сух закон, стават и други неща. Оче
видно ние в онези години много плътно 
следваме или дори бих казал просто сме 
част от световните процеси.

Още през 20-те години читалища
та получават преференции от държавата 
по отношение на приходите им от прожек
ции на филми. Те са потвърдени през 1930 
г. от Закона за кинематографите. Идеята 
е тези обществени институции да имат 
възможност да показват по-подбрана 
програма, да отделят място на некомер- 
сиалното кино, да го използват за образо
вателни и възпитателни цели. В много от 
случаите това се постига успешно. Но не 
са малко и читалищните ръководства, ко
ито виждат в експлоатацията на салони
те за прожекции само възможност да под
помогнат бюджета си без да развиват кул
турна дейност чрез киното. Така се стига 
до конфликти с останалите кина, защото 
те са подложени на нелоялна конкурен
ция от страна на читалищата. Очевидно 
законът не успява достатъчно добре да га
рантира изпълнението именно на идеал
ните цели на -тези структури на гражданс
кото общество. Той не е създавал дейст
вени препятствия пред комерсиализира- 
нето им, пред изкривяването на идеята за 
преференции от страна на държавата.

От изложеното до тук могат да се 
очертаят основните модели на взаимо
действие на структурите на гражданско-



то общество и киното.
Може би на първо място трябва да 

поставя собствено кинематографичните 
образования от типа на Съюза на киноо- 
ператорите, Дружеството на кинолюби- 
телите и Съюза на приятелите на филма. 
Първият е преди всичко професионална 
организация, докато другите насърчават 
представянето на качественото кино пред 
заинтересованата публика. Днес същест
вува Съюзът на българските филмови 
дейци и никакви сериозни организации, 
които да полагат усилия за просвещава
нето на зрителите и организиране инте
ресите на киноманите.

Киното има широко приложно по
ле, от което се интересуват граждански
те сдружения - от създаването на филми, 
които ознаменуват дадено събитие или 
личност, през пропаганда на своите идеи, 
до произведения за развлечение и вътреш
на употреба. На последния Национален 
филмов фестивал - Варна’96, бяха пред
ставени заглавия, подпомогнати от фон
дациите „Българско кино 94“, „Понт“ и 
др. За съжаление днешните ни съюзи, дру
жества и фондации в повечето случаи са 
все още слаби финансово, за да се изявят 
като активни продуценти и да станат ва
жен елемент от съвременното екранно 
производство в България.

И на края, но не на последно мяс
то, гражданското общество и киното се 
нуждаят от обсъждане и научен анализ. 
Нещата от времето на Стилиян Чилинги
ров са се развили решително напред и не 
в посоката, която той е желаел. Предло
женият текст не дава всички отговори, а 
само предлага отправна точка за разми
съл, насочен към сегашния момент и бъ
дещето.
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1. Чилингиров, Стилиян. 
Кинематографът - частен или 
обществен. Преглед на Министерството 
на вътрешните работи и народното 
здраве, кн 7-10, 1914.
По-късно - през 1915г., студията излиза 
като самостоятелна брошура. 
Фрагменти от нея са препечатани в



Студентски 
курсови 
и дипломни 
работи

В гози раздел на годишника 
са поместени курсови и дипломни 

работи на студенти с отлична оценка 
от първа, втора и четвърта година. 
Поради преходния период за 
преминаване към степен „специалист“ 
/според изискванията на новия закон 

за виеше образование/студентите 
от трета година не са писали годишни 
курсови работи. За съжаление, по 
технически причини, не можаха да бъдат 
отпечатани в годишника курсовите 
проекти на студентите по 
продуцентство. От дипломните 
бакалавърски работи е представена 
изпяло само една, която с темата 
и оригиналната си разработка може 
да бъде полезна за всички, 
които сега навлизат в света 
на киберпространството 
и на които предстои активно 
да използват комуникационната медиа 
на бъдещето Интернет.



„Къщичка 
Еврика“ -  детско 
предаване
Курсова работа 
на Владимир Дойчев,
„Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“, 
първа година

С появата на телевизията и видео- 
го в обществото настъпиха някои проме
ни, които в една или друга степен изме
ниха интелектуалното му развитие. Циви
лизацията на писаното слово отстъпи на 
цивилизацията на образите. Днес дори и 
най-малките са привикнали с образа като 
комуникатор и той е техният главен из
точник на информация, той формира тех
ните възгледи за живота и цялостното им 
развитие.

Във времето, в което живеем, ся
каш съвсем са изчезнали бабиге-възрож- 
денки, които учеха внуците си още преди 
да тръгнат на училище на четмо и писмо, 
формираха в главите на малките деца мо
рални ценности,обясняваха стойността на 
домашното огнище, учеха на любов към 
Родината. Всички тези неща сега децата 
получават от телевизионния екран. Те са 
свикнали на готовата, сдъвкана информа
ция за живота, получена от американски
те анимационни филми. Повечето от те
зи филми не носят със себе си никаква мо
рална стойност, от която детето на този 
етап безспорно се нуждае. Телевизионна
та програма за деца е пълна с герои, кои
то се избиват един друг по различни на
чини. Съзнанието на детето възприема 
всичко това и то постепенно става негов 
манталитет и мислене.

Когато малко по-късно децата вли
зат в училище, те се оказват част от една 
стандартна структура: един възрастен чо
век (учител) и известен брой подчинени не
му деца, насядали в строго определени ре

дици, обърнати напред към черната дъс
ка. Като преминават от клас в клас, деца
та остават през всичкото време в една не
изменна рамка. Сегашната учебна програ
ма не се основава на някакво разбиране за 
знанията и уменията, които трябва да по
лучат децата, за да живеят пълноценно в 
променящото се общество. Ето защо учеб
ната програма трябва да бъде силно под
помогната от средство, което има силно 
въздействие сред децата. Безспорно тако
ва средство е телевизията.

Както вече казахме, няма баби, дя
довци и майки, които да разказват при
казки, да създават в главата на детето зна
ние и естетически ценности. Днес те са 
заместени от телевизията. Появява се 
нужда от телевизионно детско предаване, 
което да задоволява нуждите от всякакъв 
вид познания на деца от 3 до 7, 8 годишна 
възраст. Едно такова предаване би тряб
вало да взорви по учебната програма за 
първи клас, като в граматичните правила 
са вплетени различни видове други необ
ходими неща като обяснения на по-слож
ни и непознати думи, указания за това как 
би трябвало да се държат децата при бед
ствени ситуации, правилата за движение 
и други.

Предаването ще учи също децата на 
любов към ближния, семейството, обич 
към България, ще обяснява извечния кон
фликт между Добро и Зло. Всичко това, 
разбира се, ще бъде съобразено с мисле
нето и реакциите на детето. Този телеви
зионен урок ще бъде предназначен както 
за любознателните по-малки деца, които 
все още не ходят на училище, така и за 
болните деца и дори за депата, които ве
че са в училище. Това предаване ще под
помогне учебната програма да се възпри
еме по-лесно, като същевременно ще се 
разшири мирогледа на детето. Телевизи
ята може да помогне за развитието на 
спонтанността при учението. Естествено, 
ефектът би бил най-силен, ако разбира
нето на учителя и схемата, по която рабо
ти, до някаква степен се припокриват с 
политиката на телевизионното предава
не. Това ще придаде допълнителна пъст- 
рота на личността на детето.



Телевизионното предаване ще вър
ви по буквара, започвайки с азбуката, ка
то тя ще бъде представена по необходи
мия развлекателен начин. В програмата 
ще има много стихчета, песни, загадки, 
полезни обяснения от всякакво естество, 
които ше бъдат свързани с изучавания ма
териал, като всичко, разбира се, ще бъде 
представено с търсената порция шега.

Най-добре ще е, ако такова теле
визионно предаване се излъчва следобяд, 
като ако е възможно се повтаря сутрин. 
Това е времето, в което се излъчва дете 
кия блок и когато детската аудитория е 
най-голяма. Предаването би било полез
но и за майките и бабите домакини, кои 
то са си в къщи по това време. Това ще е 
урок и за тях, по какъв начин да възпита
ват децата си. Предаването ще се излъч
ва всеки ден без събота и неделя, за да не 
се изпуска от учебния материал, за да не 
се забравя материала и за да могат деца
та да са в необходимия ритъм на обуче
ние, без значение дали ходят на училище 
или не. Най-подходящо би било ако пре
даването се излъчва по Канал 1, защото 
това си остава най-гледания телевизионен 
канал у нас.

Добре ще е ако водещият предава
нето е жена. Една жена би вдъхнала мно
го повече доверие и много по-лесно би 
предразположила децата. Тя трябва да се 
припокрива ако не точно с образа на май
ката, то поне да изглежда като добрата 
леля /или кака/, която символизира разум, 
радост и благоразположение. Водещата 
трябва задължително да бъде запозната 
със спецификата на телевизията, както и 
изтънко да познава психиката на децата, 
пристрастията и желанията им, да бъде 
добър педагог. Тя ще бъде като своеоб
разна учителка в предаването, като съ
щевременно в голяма степен и ще се раз
личава от стандартния образ на учителя. 
Водещата ще разказва занимателни исто
рии, ще тълкува по развлекателен начин 
значението на думи, букви и словосъче
тания, ще учи децата на нови светоусеща- 
ния. Нейни помощници и ученици ще бъ
дат героите Любопитко, Работливко, 
Сладкодумка и Незнайко. Те ще задават

въпроси, ще пеят песни, ще изпълняват 
стихотворения, като едновременно с то
ва ще помагат на водещата да разяснява 
по-ясно и точно преподавания материал. 
Всичко това ще бъде изпъстрено с голя
ма доза смях и развлечения. Естествено, 
за такива помощници могат да се избе
рат и по-популярни герои като Заека Бъ- 
ни, 11атето Доналд и др. Децата обаче са 
си създали някакви виждания за тези ге
рои, те са свикнали с емоциите, които нап
ример заека носи със себе си. Това би при
дало хаос на предаването. И нещо друго: 
въпреки че такъв тип герои са по-извест
ни за децата, звучи парадоксално да се 
преподава български език с помощта на 
американски персонажи. Именно затова 
нашите герои са по-подходящи: първо, за
щото не са свързани гака пряко с емоци
ите на детето и в торо, защото носят със 
себе си необходимата естетика.

Ролите на Любопитко, Работливка, 
Сладкодумка и Незнайко ще се изпълня
ват от деца на същата възраст. Тези деца 
обаче задължително трябва да са учени
ци, за да знаят за какво става дума.

Предаването ще се излъчва на за
пис, защото децата, които играят са мал
ки и са възможни много нежелани греш
ки. За правилното разбиране на някои зву
ци ще се използват и анимационни филм
чета. Чрез тях децата по-добре ще запом
нят необходимото. В студиото освен чи
нове, на които ще сядат от време на вре
ме героите, ще има магнитна дъска, таб
ло, на което ще е разположена азбуката, 
както и друго табло, разделено на квад
ратчета, които ще се обръщат и ще крият 
различни загадки. Бяло платно ще се из
ползва за театър на сенките. Той ще по
мага на децата да развиват въображение
то си.

Постепенно с течение на годината 
децата се запознават с всички букви, със 
структурата на изречението, модела на ду
мата, състоящ се от срички, гласни и съг
ласни звукове и цялата граматика за пър
ви клас, поднесена интересно в игрова 
форма.

Предаването ще се казва „Къщич
ка „Еврика“.



ПИЛОТНО ПРЕДАВАНЕ

Всяко предаване започва с песента:

От крехката розова пъпка 
разкошен разцъфва цветът.
От малката, първата стъпка, 
започва най-дългият път.
От борче разперва се бора, 
от зрънце - пшеничният клас. 
Растат и големите хора 
от малки деца като нас.

те буквата се моделира с тел, а друг я мо
делира с пръчки.

Анимационно филмче помага на 
зрителя да чуе как се произнася буквата 
„А“ /доктор вади зъбче на зайко и той ви
ка „ А а а Т е к с т  зад кадър /по време на 
филма/:

„И за стари и за млади 
в азбуката съм една!
Чичо доктор зъб щом вади, 
всеки произнася: „А“.

След въвеждащи думи водещият за
познава аудиторията с възникването на 
българския език: „Преди много, много го
дини по нашите земи живели хора, които 
нямали своя азбука. Звукосъчетанията, с 
които разговаряли помежду си, нямали 
писмени белези. Все още не били създа
дени буквите. С това се заели двамата бра
тя от Солун - Кирил и Методий. ...“

На таблото са наредени 30-те бук
ви. пуска се музика и една по една букви
те се отварят и запяват:

Буквички сме интересни 
и за четене сме лесни!
С колелца или с чертички 
образуваме се всички.

Героите на предаването се предс
тавят застанали пред буквите. С няколко 
въвеждащи думи водещата на предаване
то приканва аудиторията да спре внима
нието си на буквата „А“. Чрез известното 
стихче на Кръстьо Станишев героите 
представят буквата:

Всички произнасят „А“, а Сладко
думка прави разпяване с буквата. Незнай
ко пита защо разпяването започва с „А“. 
Отговарят му „Защото азбуката започва
с „А“.

Водещата разграничава звук и бук
ва. Обяснява, че буквите се свързват една 
с друга в думи, а думите в изречения и та
ка хората общуват помежду си. Задава 
въпрос на Незнайко да каже аквариум, 
акула, ален. А Незнайко продължава да 
мълчи.

Работливко спонтанно извиква, че 
е намислил броилка, в която всяка дума 
съдържа звукът „А“. Броят се тримата без 
Незнайко:

„Мама, кака, батко, 
аз и татко Владко“

Любопитко предлага още една бро
илка.

Водещата задава гатанки, с предва
рителната уговорка, че думата - отговор 
започва с „А“, например:

„В азбуката аз съм първа.
С мене ще дружиш тепърва.
Аз съм буква много кратка 
и приличам на палатка.
Много малка, много свита 
в твоята уста съм скрита.
Аз съм на Аз половината!
Аз съм буква ненадмината!

/За всяка буква от азбуката има стих 
от Кр. Станишев/

По предложение на един от герои

Конче не е, а препуска.
Печка не е, дим изпуска.
Къща не е - покрив има. 
ламя не е, а петима 
с четири усти поглъща, 
после живи пак ги връща.

Тя споменава и някои правила за 
движение /светофара/.

децата казват помежду си още три 
гатанки, на които отговорът е с „А“.

На таблото водещата открива кар-



тина на патица, коза, петел, папагал и кот
ка. Децата трябва да открият в кое от на
именованията на животните няма буква
та „А“. Камерата акцентува върху арти- 
кулацията на децата - махат петела.

Предаването завършва с една пес
ничка за буквата „А“:

Буквичката „А“, ах таз буква „А“ 
азбуката е нея почва, 
а пък мама свършва.
Има я и в кака, батко, 
не забравяй татко.

Времетраене на предаването - 15 
минути.

„Спортен 
коментар“ - 
журналистическо 
спортно предаване
Курсова работа 
на Алекси Калев 
„Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“ 
първа година

ИДЕЯ И АУДИТОРИЯ - КАКВО,
ЗА КОГО, С КАКВА ЦЕЛ
И ЗАЩО

Идеята на това предаване е привли
чането на по-голям зрителски интерес и за
държането на този интерес преди, по вре
ме и след самата футболна среща. Целта е 
доколкото е възможно повече зрителят да 
се почувства пряк свидетел на мача и не
гов критик. Чрез обсъжданията в студио
то ще се цели зрителят да бъде не само наб
людател, но и жив участник в самото сту
дио. Мисля, че точно такова предаване лип
сва в момента в БНТ. Зрителите, наблю
даващи футболен мач, малко се интересу
ват от това, че някаква фирма произвежда 
пуловери, както е сега в Телевизионен 
справочник. Зрителите желаят да видят 
статистически данни и да чуят мнения на 
футболни специалисти. По този начин те 
биха се почувствали съпричастни с мнени
ето на един или друг човек от студиото; ще 
има тази „пряка връзка“, за която сме го
ворили в лекциите ни. Всички технически 
и драматургични средства ще допринасят 
за създаването на тази атмосфера. След 
всичко, което казах дотук, мисля, че е яс
но от какво естество е предаването, което 
бих желал да направя. Чрез него зрителс
кият интерес значително ще нарастне и то
ва предаване би станало едно от най-гле- 
даните и едно от най-печелившите в която 
и да е българска телевизия.



Аудиторията на предаването е дос
та „разноцветна“, но и тя си има своите 
параметри. Моето мнение е, че потенци
алният зрител в по-голямата си част ще е 
от мъжки пол и на възраст между 10 и 65 
години. Затова предаването ще е бързо и 
динамично. Привличането на останалата 
част от зрителите, която няма да е голя
ма, ще се търси чрез лотарията.

Последният въпрос е защо бих нап
равил такова предаване Ще отговоря точ
но и ясно - според мен към това предава
не ще има голям зрителски интерес, а има 
ли интерес, то трябва да съществува.

МЯСТО В ПРОГРАМНАТА 
СХЕМА - В КАКЪВ КАНАЛ,
В КАКЪВ ЧАС, С КАКВА 
ЧЕСТОТА И ЗАЩО

Не бих могъл да кажа почти нищо 
с някаква точност заради спецификата на 
самото предаване. То може да се излъчва 
по всяко време в зависимост от часа на 
футболната среща. По кой канал също не 
бих могъл да определя, може би по Канал 
1, защото повечего от срещи те се преда
ват именно там. Честотата на излъчвани
ята се определя също в зависимост от пре
ките включвания по телевизията. Точно 
такова предаване би подхождало прекрас
но за сегашния момент - Европейското 
първенство по футбол. Може да се излъч
ва и по Ефир 2 и по Канал 1.

ВОДЕЩ - С КАКВА 
ХАРАКТЕРИСТИКА,
с  к а к в и  Фу н к ц и и  
и ЗАЩО

Според мен водещият трябва да е 
типичен спортен журналист. Познат на 
българския зрител с тези си функции и с 
неговото участие по спортните събития. 
С това целя вдъхване на по-голямо дове
рие в зрителя за обективността на преда
ването. Той ще има за цел воденето и под
държането на интересен диалог, бърза и 
точна оценка на спорните ситуации и го
лове; цялостен критерий за мача. Не би
ва да позволява на участниците да се от

клоняват от темите на разговор и трябва 
да придава на този диалог нужната дина
мика и яснота. Водещият трябва да има 
бърза реакция и добра ориентация, за да 
може да покаже на потенциалния зрител 
точно тези моменти от футболната сре
ща, които са най-интересни. Същото ва
жи и за разговора в студиото - да го пове
де в посоката, която в тази ситуация е най- 
добрата и най-интригуваща. От неговите 
качества и критерии до голяма стенен за
виси дали зрителят ще може да бъде за
държан пред телевизионния приемник 
точно на тази честота и точно в това вре
ме. С атмосферата, която гой трябва да 
създаде в студиото, зрителите, доколко- 
то е възможно трябва да се почувстват 
преки участници в дискусията.

УЧАСТНИЦИ - КРИТЕРИИ
ЗА ПОДБОР, БРОЙ, С КАКВА
РОЛЯ И ЗАЩО

Участниците трябва да са футбол
ни специалисти или хора, занимаващи се 
с този спорт. Самите теми на разговор оп
ределят техните качества. Това се прави 
с цел възможно най-добре да се класифи
цират различните ситуации и да се даде 
възможно най-добрата оценка за тях.

Броят на участниците по мое мнение 
трябва да е от двама души, освен водещия. 
Мисля, че това е най-добрият вариант, за
щото предаването е с кратко времетраене 
и ако има повече участници, те няма да имат 
възможност да бъдат пълни и ясни в свои
те отговори и мнения. Гостите в студиото 
могат и да се различават в своето професи
онално амплоа, т.е. би могло да се избере 
вариант - един съдия с един треньор или тре
ньор с футболист и т.н., и т.н.

Тяхната роля е чрез своите мнения 
и оценка зрителите да получат по-пълна 
и по-ясна представа за футболната среща. 
Тук трябва да спомена и за ефекта, който 
целя от тези дебати. Зрителят ще може 
да се отъждествява с мнението на единия 
или другия участник в с тудиото и по този 
начин да се създава усещането у него за т. 
нар. „пряка връзка“, т.е. зрителят да се 
чувства участник в самия разговор.



ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ -
С КАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ
И ДРАМАТУРГИЧНИ
СРЕДСТВА И ЗАЩО

От техническите средства ди голя
ма сгенен ще зависи бързината и динами
ката на предаването. Ако няма един бърз 
и точен запис на всички голове, голови 
ситуации и спорни моменти, то това пре
даване губи всичко ново и ексцентрично 
в него. Може би сега е момента да споме
на точно какво ще представлява предава
нето откъм обстановката. То ще се излъч
ва в студио, което има поне две камери, 
ще има водещ и двама футболни специа
листи (футболисти, съдии,треньори). Зад 
гърба на водещия ще има видео стена, ко
ято но време на предаването ще изл ьчва 
футболния терен като фон. С този фон се 
цели създаването на атмосфера, чрез ко
ято потенциалният зрител би се почувст
вал на самия черен. По време на разиск
ванията на видео стената ще се излъчват 
спорни ге моменти, голове, голови ситуа
ции и т.н. По този начин искам, доколко- 
то е възможно, коментарът в студиото да 
бъде зад кадър с цел предаването да е по- 
живо и по-интересно. Това според мен е 
най-важната и най-отговорна част от пре
даването. От бързия запис и обработка на 
интересните моменти от срещата зависи 
дали предаването ще е на европейско ни
во или ще бъде още едно българско спор
тно предаване.

АНОТАЦИЯ
НА ПИЛОТНО ПРЕДАВАНЕ

Предаването ще започва J5 мину
ти преди футболната среща и ще има три 
такива части: преди, по време и след фут
болния мач. В студиото ще има водещ и 
двама футболисти - Г. Георгиев и И. Или
ев. Предстоящата среша е между отбори
те на „ЛЕВСКИ“ и „СЛАВИЯ“.

Водещият поздравява зрителите и 
представя гостите в студиото, като същев
ременно насочва разговора към техните 
прогнози за крайния резултат от срещата.

След техните нрш нози започват со

циологически проучвания (прогнози за 
мача) водещият зад кадър говори за ре
зултатите от анкетата, споменава и за наг
радите, които ще получат позналите в 
края на предаването.

Водещият излиза в кадър и насоч
ва нашето внимание към взетите преди 
самата среща интервюта с участниците от 
единия и другия отбор (Сираков и Велев). 
Интервюто се взима irr Р. Янкулов.

Водещият дава начало на първото 
полувреме, което се коментира от Р. Ян
кулов.

След сигнала за край на второто по
лувреме водещият повежда разговор в 
студиото на тема изминалото полувреме. 
Изясняват се головете, спорните момен
ти и голови ситуации. По време на този 
разговор се включва видео стена, на коя
то се повтарят същите тези положения. 
Отново се дават предвиждания за изхода 
на двубоя.

Водещият насочва нашето внима
ние към статистическите изследвания за 
първото полувреме, като зад кадър дава 
разяснения за тях (удари към вратата, при
тежание на топката, засади, голове, греди 
и т.н.). Споменава и броя на позналите ре
зултата от първото полувреме и дава на
чало на второто полувреме.

След края на футболния мач отно
во се връщаме в студиото и водещият за
почва разговор с гостите за техните оцен
ки и мнения. Слушайки техните мнения 
зад кадър в ефир се излъчват головете, 
головите ситуации и спорни моменти. 
Правят се изводи за мача, който сме наб
людавали и водещият, отправяйки благо
дарности към г остите за тяхното участие, 
насочва вниманието ни към статистичес
ките данни от изминалото второ полув
реме, като дава нужните разяснения за 
тях.

Показва се броя на позналите ре
зултата от мача. Представя се дете, кое
то ще изтегли печелившото име. Показ
ва се самото изтегляне и се обявява име
то на победителя от лотарията.

Водещият благодари на зрителите, 
след което дава край на „Спортен комен
тар“.



„Ваканция 
за възрастни“ -  
телевизионно 
състезание
Курсова работа 
на Мария Гоцева
„Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“ 
първа година

Телевизионно предаване за деца и 
възрастни. Целта е да се върне възраст
ния човек в детския свят на игри и за
качки. Желанието е да се поставят голе
ми и малки общи ситуации, за да се разк
рият техните взаимоотношения. Децата 
с интерес биха наблюдавали реакциите 
на своите родители, поставени в ситуа
ции, различни от ежедневието.

Това е предаване за цялото семейс
тво и затова ще се излъчва всяка събота 
от 1()ч. до 11ч. сутрин по Канал 1 на БНТ, 
когато всички психически са се подгот
вили за почивка и развлечения.

Времетраене: 60 мин. С различни 
модули.

Първото и най-важно условие за 
водещия е да има непринудено поведение 
пред камерата и с участниците. Да има 
силно развити умения в общуването си с 
децата. Необходимо е да е с богата обща 
култура - познания в различни области. 
Предимство е ако умее да провокира 
участниците, като по този начин разкри
ва индивидуалността на всеки един от 
тях. Трябва да е с развито чувство за ху
мор, с приятна външност и силно, ярко 
изразена индивидуалност. Всички тези 
условия могат да доведат до персонифи
цирането на предаването е личността на 
водещия.

Неговите функции са:
1. Да представя участниците от 

състезанието на публиката и на зрители

те.
2. Да представя регламента на 

състезанието и всеки отделен тур.
3. Предварително да запознава 

участници те с техните функции по вре
ме на протичане на състезанието.

4. Да запознава публиката и зри
телите с условията и критериите, пос
тавени за участие в предаването.

5. Да провежда игрите с публика
та след всеки тур.

6. Да следи за коректното про
веждане на всеки тур.

7. Да разиграва томболата, коя
то се провежда в края на всяко преда
ване.

Ще участват три отбора с по три
ма участници - двама възрастни и едно 
дете.

Условия за участие:
1. Детето де е на възраст между 8 

и 12 години, ако е по-малко може да по
лучи стрес от разделянето с родители
те, дори и за кратко време.

2. Семействата, които желаят да 
участват, изпращат писма, адресирани 
до предаването. В тях най-малкият член 
от семейството - детето е необходимо 
да изпрати нещо, свързано с любимите 
му занимания - рисуване, конструиране, 
моделиране и т.н.

3. От пристигналите писма в ре
дакцията на предаването чрез жребий 
се определят 20 броя, които участват в 
разиграването на томбола.

4. В края на всяко предаване се 
разиграва томбола с 20 писма. Изтег
лят се три писма, които са печеливши. 
Семействата, които са ги изпратили 
придобиват правото да участват в след
ващото предаване.

Един отбор не представлява едно 
семейство. 4'ой е смесица от трите се
мейства. Пример: Бащата от семейство 
А, майката от семейство Б и детето от 
семейство В оформят един отбор. По съ
щия начин се оформят и другите два от
бора.

С това разделяне на семейството 
се желае да се изтъкнат уменията на 
участниците при решаването на даден



проблем - индивидуално и колективно, в 
необичайна среда. Но тук възниква проб
лем. В съзнанието на детето семейство
то е единна и неделима част от неговия 
живот. Именно поради тази причина се 
поставя изискването за изпращането в 
редакцията на предаването на неша, 
свързани с живота на детето - рисунки, 
конструирани от самото дете играчки и 
др. Необходимо е да се разбере как дете
то възприема заобикалящия го свят и до
колко то развива у себе си индивидуални 
качества. Целта е големи и малки да бъ
дат равностойни съюзници и противни
ци.

Предаването ще се излъчва дирек
тно от Зала No2 на НДК чрез ДПТС и 
ПТС. В началото и в края на предаване
то ще има реклами на спонсорите на те
левизионното състезание, пускани от 
апаратна в телевизията.

Предаването ще има собствен му
зикален сигнал, композиран специално. 
С него ще се открива и закрива състеза
нието, ще се обявява началото и края на 
всеки тур.

В залата ще присъства публика - 
деца с родители, близки и познати на със
тезателите. С нея между туровете ще се 
разиграват игри, свързани със спонсори
те на предаването или с остроумни въп
роси от различни области, изпратени от 
зрители.

Печалбите от предаването ще се 
разделят на две части. Едната част ще се 
изразходва за рекламна цел и за запла
щане на хонорарите на хората, участва
щи в подготовката на предаването. Дру
гата част ще се използва за дарения за 
деца сираци, деца с физически и умстве
ни увреждания и за различни благотво
рителни обществени дейности.

В зависимост от игрите декорите 
на сцената ще се променят с помощта на 
асистенти. На сцената под формата на 
тъпоъгълсн триъгълник ще бъдат разпо
ложени три платформи, върху които ще 
се намират отборите. Пред всеки отбор 
ще има пулт, върху който с контрастен 
цвят ще е записано името му, така че пуб
ликата и зрителите да ги виждат и раз

личават. За всеки отбор ще бъдат специ
ално направени фанелки с името му.

РЕГЛАМЕНТ
НА СЪСТЕЗАНИЕТО

1ви тур - „С л я п а  баба“
Всеки отбор избира свой предста

вител, като другите двама от същия от
бор се оттеглят от сцената. На избрания 
участник му се завързват очите и той 
трябва за определено време да хване про
тивниците от другите два отбора. Той има 
на разположение 2 минути. Всеки хванат 
противник е Î т.

Условие:
- Участниците се поставят в специ

ално направен за предаването кръг или 
квадрат със стени, високи около 20 сан
тиметра. Дължината ще е 10 метра, а ши
рината - 12 метра. Никой няма право да 
напуска очертанията.

Това условия се поставя пред про
тивниковите отбори, за да не могат да спе
кулират с цялото пространство на сцена
та и в залата. Състезателят със завърза
ните очи физически няма възможност да 
обиколи цялото пространство.

Общо времетраене на играта - 8 ми
нути.

2ри тур - „О т  н и щ о  н е щ о “
На всеки отбор се дават (от асис

тентите на водещия) специално направе
ни за състезанието уголемени сглобяеми 
части на конструктор „Лего“. Всеки от
бор за определено време трябва да конст
руира зададената задача - къща, лодка, ро
бот, ракета и др. Който пръв завърши сво
ето произведение - печели.

Оценява се за време:
Първият завършил отбор получа

ва 4 т.
Вторият завършил отбор - 2 т.
Последният завършил отбор - От.
Времетраене на играта 2 минути.

Зти тур - „Г еограф ия на с в е т а “
Водещият задава една буква. Отбо

рите трябва да запишат пай-много градо
ве от света, които започват с тази буква.



Ако едно име е записано от два или пове
че отбора - изгаря.

Оценяване:
Всяка записано име 1 т. 
Времетраене на играта - 3 минути.

4ти тур - „П р и к а зк а  “
Всеки отбор задава на противнико

вите два отбора заглавието на детска при
казка. Той посочва само броя на буквите. 
Другите два отбора трябва да открият 
името на приказката. Листче с написана
та приказка се дава на водещия, за да ня
ма фалшификации.

Условия:
- Единият отбор има право да по

сочва букви от заглавието, докато сгре
ши. Когато посочи буква, липсваща в при
казката, автоматично другият отбор по
лучава правото да посочва букви, също до
като сгреши. По този начин се редуват 
двата отбора и когато се открие името на 
приказката, играта приключва. След то
ва вторият и третият отбор играят по съ
щия начин.

Оценяване:
Всяка позната буква - 1 т. Повтаря

щите се букви носят само 1 т. Отборът, 
познал цялото заглавие преди края на иг
рата, печели премия - 5 т.

Времетраене:
на всеки нодгур - 5 минути
на цялата игра - 15 минути.

Общо времетраене на състезател
ните игри - 28 минути.

Три игри с публиката. 
Времетраене:
Една игра - 2 минути 
Общо времетраене - 6 минути.

Останалото време от предаването 
се разпределя между водещия, обявяване
то на туровете, раздаването на наградите, 
разиграването на томболата и рекламите 
от студиото.

„Природа“ -
научно-популярно
предаване
Курсова работа 
на Радостина Александрова
„Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“ 
първа година

Идеята да се реализира телевизи
онно научно-популярно предаване лежи 
в основата на човешката същност, а 
именно любопитството, любознател
ността и умствения му потенциал. Тъл
куването на самото наименование „нау
чно-популярно“ обосновава идеята за 
осъществяването му. Наука - това е вис
ша форма на човешките знания, а също 
така терминът означава процес на пос
тигане, създаване и развитие на научни 
знания. Науката е резултатът от много
вековната познавателна дейност на чо
вечеството и възниква въз основа на 
практическите потребности на хората. 
Посредством нея човечеството открива 
и подчинява на своята власт природата, 
развива се и се усъвършенства. Терми
нът популярен произлиза от лат. рори- 
laris, което означава: общодостъпен, лес
но разбираем от всички поради своята 
простота и яснота; известен, познат на 
много хора.

Идеята и целта да се направи нау
чно-популярно предаване се състои в: 
максимален брой хора - зрители - да по
лучат достатъчна като обем и интерес
на информация, нови знания, които ще 
способстват за тяхното интелектуално 
развитие. Също така да бъде предаване 
за отмора ( хората да се разтоварят от 
психическото напрежение, натрупано 
през седмицата). Да се опознае и обик
не природата, да се събуди гражданско- 
зо съзнание за опазване и съхраняване 
на природните ценности, тъй като те ле-



жат в основата на човешкото същест
вуване.

В днешно време - векът на елек
трониката, когато телевизията е все по- 
широко застъпена и навлязла в нашето 
ежедневие, когато хората масово полу
чават своите знания и информация от 
цветния екран, векът, в който човекът 
напълно се е откъснал от природата и е 
забравил, че тя е негова „майка“, че се 
храни и живее от нея, е нужно той от
ново да обърне поглед назад към при
родата. Именно телевизорът, който 
най-често привлича вниманието на зри
телите и е заел основно място в тяхно
то всекидневие, е най-удобното средст
во за тази цел.

Научно-популярно предаване, 
направено по телевизия та, е много удач
но, тъй като тя е най-мощното средст
во за масова комуникация. Именно бла
годарение на нея едно такова предава
не може да се нарече популярно. Теле
визията в най-голяма степен въздейст
ва върху човешкото съзнание. Зрителят 
привиква към образа от екрана и го въз
приема като основен източник на ко
муникация. Тя изменя света повече от 
всички средства за масова комуника
ция, тъй като предава движение на изоб
раженията. Телевизията се развива 
много бързо, променила е и оформила 
мирогледа на три поколения. Вече не се 
говори единствено за гледане, а и за из
ползване на телевизията като основно 
средство за въздействие и оказване на 
влияние върху човешкото съзнание.

Аудиторията на това научно-по
пулярно предаване може да бъде всеки 
човек, зрител - от случайно пусналият 
телевизора в този час, като се премине 
през любителя, открил нещо интерес
но според него в тв програма и се стиг
не до професионалиста, кой го може да 
получи полезна за него информация. То
ва предаване ще бъде насочено към 
всички седящи пред тв екран, незави
симо от възрастта. Негова основна фун
кция е както предаване за знания, така 
и завладяване вниманието на хората с 
цел те да се отпуснат и пренесат в дру

га действителност. Какво ще представ
лява то? В него ще бъдат канени гости, 
провели експедиции, обиколили света, 
изследователи, любители и професиона
листи. Ще се провеждат разговори с тях, 
ще се показват снимки, заснети видео
материали, предмети, донесени от гях и 
др. След разговора ще бъдат пускани до
кументални филми,заснети от гостите, 
или от архива на телевизията, съответ
но подчинени на тематиката на преда
ването.

Място в програмната схема -
Ефир 2 на Националната телевизия, от 
16.30 часа, 1 път в седмицата, в неделя.

Най-удачно е научно-популярното 
предаване да бъде в Националната теле
визия, която е с най-голяма аудитория. 
В Ефир 2, тъй като Канал 1 има подоб
ни предавания. В България от няколко 
години вече има и 2 частни телевизии - 
НоваТВ и 7 дни. Според мен те започ
ват да се оформят като конкурент на На
ционалната. От друга страна това пре
даване може да запълни празнината по 
отношение на този тип предавания в Но
ваТВ и да бъде конкурент на подобните 
от Канал 1. Най-подходящите според 
мен часове са следобедните, в почивни
те дни между 16.30 и 17.00 часа. Това са 
часове, в които обикновено хората си по
чиват и отпускат и всеки, седнал пред 
телевизионния приемник, би предпочел 
да гледа нещо интересно, завладяващо, 
но същевременно и нужно. Веднъж в 
седмицата, защото хората са заети - ро
дителите на работа, дори децата, за ко
ито това предаване е особено полезно, 
са на училище. Предаването ще е 40 ми
нути - 15 за разговор и 25 за документа
лен филм.

Водещ. Персонифицирането на те
левизията изисква от водещия редица 
качества. Преди всичко той трябва да 
притежава телегеничност, т.е. излъчва
не, да привлича вниманието на хората, 
да има познания в областта на геогра
фията, биологията, зоологията, екологи
ята и т.н., да се чувства добре пред ка
мерата, да разказва и говори интересно, 
да може да предразполага гостите в сту-



диото. Водещ може да бъде както добре 
подготвен журналист, така и човек, кой
то не се занимава с журналистите, но ра
боти в научната област или се интересу
ва от природата и изпъква с такива ка
чества, които са нужни на един водещ. 
Личността на журналиста в кадър е от 
първостепенна важност. От неговите ка
чества зависи успехът на предаването. 
Трудът на целия екип се персонифици
ра в лицето на водещия. Той е този, кой
то комуникира с аудиторията.

Основна роля в предаването игра
ят участниците, събеседниците. Това ще 
бъдат хора, поканени в студиото, за да 
разкажат с какво се занимават и същев
ременно да представят дадена точка от 
света, тъй като след самия разговор ще 
има документален филм по темата. Те 
могат да бъдат - природозащитници, ал
пинисти, природолюбители и др. Брой, 
не повече от двама души, но и това се 
определя в зависимост от дадения слу
чай.

Технически средства - за реали
зацията на едно телевизионно предава
не на живо или на запис са нужни раз
лични видове тв мощности. Тъй като 
предаването ще се води от студиото и 
всички действия ще се извършват там, 
то подвижните тв станции може да не 
се използват. Освен ако не се заснема 
даден репортаж, който ще бъде вклю
чен и излъчен към разговора със събе
седниците, примерно да се заснеме дей
ността, с която се занимава, работното 
място на участника. Тези кадри ще се 
използват като покритие - материали, 
подходящи за темата, предварително 
заснети. По тази начин ще се раздвижи 
самия разговор в студиото и за по-голя- 
ма изобразителност.

Използването на документални 
филми в предаването са основен драма
тургичен похват. Те са техническо сред
ство, за да се убедят зрителите в истин
ността на това, за което се говори или 
виждат пред себе си на екрана.

Ще има и игра за зрителите, като 
в края на предаването ще се дават кад
ри от дадена местност, държава или

обект, които трябва да бъдат разпозна
ти. Играта ще бъде с награди за първи
те зрители дали точен отговор.

АНОТАЦИЯ
НА ПИЛОТНОТО ПРЕДАВАНЕ

Наименованието на пилотното на
учно-популярно предаване е „Природа“. 
Темата е планината Хималаи и по точно 
пътешествието на българските музикан
ти Дони, Коцето, група ОМ, Теодоси Спа
сов, артистката Славка Славова и др. В 
студиото ще бъдат поканени двама дути 
- Дони и Коцето - да разкажат за прежи
вяното от тях - пътуването до Катманду, 
срещите с Далай Лама и живата богиня 
Кумари, изкачването до връх Калапатар 
(на бълг. „Черни връх“) и концерта им на 
височина 5545 м, който ще влезе в книга
та за рекорди на Гинес и да предразполо
жат зрителите за документалния филм, 
заснет по време на тяхната експедиция. 
Спряла съм се на тях, защото те като гос
ти в студиото биха привлекли внимание
то на младата аудитория, освен това тях
ната музика като фон на предаването би 
спомогнала зрителите да се отпуснат и да 
им бъде приятно.

Предаването започва с уводни ду
ми на водещия, уточнява, че това е пър
вото му излъчване, разказва за това как
во ще видят зрителите в следващите 40 
минути и след това той представя събе
седниците си в студиото. Започва разго
вор с тях, като основни въпроси са: Как 
се рсшихте да направите това пътешест
вие и с каква цел? Разкажете нещо пове
че за срещите ви с Далай Лама и богиня
та Кумари. Какви чувства ви завладяха 
заставайки в подножието на Хималаите 
за сцена на вашия концерт? Имахте ли 
публика на височина 5545м? С какво впе
чатление останахте от хората, живеещи 
там? и други въпроси, които ще възник
нат спонтанно в хода на разговора.

След това се пуска документалния
филм.

Водещият обявява, че следва игра 
със зрителите с награди за далите верен 
отговор. Играта за зрителите са кадри от



Бразилия (примерно Гвианската планин
ска земя с граничния връх Рораима и во
допада Игуасу), която ше бъде тема на 
следващото предаване, когато гост в сту
диото ще бъде Илиян Делев - откривате
лят на кристали, който след 50 години 
емиграция е отново в България. Въпро
сът е: От коя държава са тези природни 
забележителности? Каква е връзката им 
с България и защо ще говорим за тях след
ващия път?

Евентуални теми за следващи пре
давания: Албена Симеонова - еколог Nol 
на Европа и документален филм за опаз
ване на природата, Владимир Сорокин - 
за най-интересното от 365-те нощи по вре
ме на азиатската му обиколка с велоси
пед и филм за Азия, Славка Славова - как 
се покоряват Хималаите на 72 годишна 
възраст и филм за планината и др.

РЕД НА ПРЕДАВАНЕТО

1 Шапка на предаването - 30 секунди.
2. Водещ - бланк - представя гостите в сту
диото и разговор с тях - 15 минути.
3. Видео - каш - наименование на доку
менталния филм от 2 до 6 секунди.
4. Видео - документалния филм - 20 ми
нути.
5. Видео - каш - наименование на рубри
ката - загадки 20 секунди.
6. Видео - кадри от темата за следващото 
предаване (загадка за зрителите с награ
ди) - 2 минути.
7. Водещ - бланк - адресът на предаване
то и край на предаването - 1 минута.
8. Видео - надписи.

„Магията
на блуса“ -
журналистическо
предаване
по въпросите на
културата
Курсова работа 
на Юлия Димитрова
„Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“ - 
първа година

1. ИДЕЯ И АУДИТОРИЯ

Това ще бъде едно предаване за блу
са - „дяволската музика“, както го нари
ча Джайлс Оукли в своята книга „Исто
рия на блуса“. Целта на предаването е да 
запознае зрителите с уникалната фолк
лорна форма блус, възникнала през вто
рата половина на XIX век, в робовладел
ска Америка.

Предаването ще бъде предназначе
но за почитателите на блуса от всички 
възрастови групи, както и за зрители, ко
ито биха искали да се запознаят с възник
ването и историческото му развитие, как
то и с най- известните блус - изпълните
ли. Мисля, че много от почитателите на 
джаза също биха го гледали, поради сход
ството и общите корени на двата музи
кални стила.

Съществува и друга, основна при
чина да се направи подобно предаване - 
това е липсата на достатъчно информа
ция и литература в тази област. Блусът 
не е твърде популярен в България и за то
ва мисля, че едно предаване от този тип, 
което дава информация не само за един 
музикален стил и за неговите изпълните
ли, а проследява историческото му раз-



витие, социалните и музикалните причи
ни за възникването и еволюцията му би 
било интересно не само за ценителите, но 
и за широката публика. Това ще обогати 
до известна степен общата култура на зри
телите и почитателите на гази музика. 
Предаването си поставя за цел да даде 
представа за блуса като цяло, за основни
те му разновидности, стилово разнообра
зие и изпълнители.

Рубриката „История на блуса“ ще 
запознава с различните етапи от развити
ето на т. нар. „черна и гореща музика“, 
преминавайки през периода на първите 
чернокожи изпълнители - Чарли Патън и 
Лед Бели, женските блусове, ранния но
воорлеански джаз и блус, развитието и ут
върждаването на блуса в Американския 
Юг, както и в цяла Америка след Втора
та Световна Война. Ще се използват ар
хивни записи и материали от най- ранния 
документиран период на този музикален 
стил - 20-те години на нашия век, както и 
записи на известни съвременни изпълни
тели.

Зрителите ще имат възможност да 
се запознаят с големите имена в блуса още 
от самото му възникване до наши дни в 
рубриката „Портрети на известни блус - 
изпълнители“. В нея ще се излъчват ар
хивни материали още от първите записа
ни концерти и плочи на блус - изпълните
лите от 20-те години до изпълнения на 
съвременните блус - звезди от наше вре
ме. Тя ще представя тяхната биография и 
ще проследява развитието им като музи
кални изпълнители. Ще се показват запи
си на техни концерти, като същевремен
но се прави анализ на професионалното 
им развитие, на това как и дали други сти
лове влияят върху тях като изпълнители 
и творци. Специално внимание ще се от
дели на женските блусове, тъй като пър
вите плочи с блус - изпълнения са записа
ни почти изцяло от жени - Ма Рейни - 
„майката на блуса“, Беси Смит - „импе
ратрицата на блуса“, Виктория Спайви, 
Айда Кокс, Клара Смит, Майми Смит.

В рубриката с класации и концерти 
ще се отразяват последните изяви на из
вестни изпълнители, ще се представят

блус фестивали, както и класациите за 
най-добри блус изпълнения. Също така в 
нея ще се отразяват и новите, издадени в 
България албуми, специализирана лите
ратура и издания в тази област, както и 
местата, където те могат да бъдат наме
рени от ценителите на този музикален 
стил (издателства, звукозаписни и разп- 
ространителски къщи, специализирани 
магазини и книжарници за музикални про
изведения).

В някои предавания ще се излъч
ват откъси от световноизвестни концер
ти, както и интервюта с известни изпъл
нители, имащи за цел да запознаят широ
ката публика с тях и дейността им.

Ще има специална рубрика - „Но
вото поколение в блуса“ - представяне на 
начинаещи блус и ритъм енд блус групи. 
Тук ще се набляга на представянето на 
български млади групи, които иначе не 
биха могли да имат възможност да ста
нат популярни у нас.

2. МЯСТО В ПРОГРАМНАТА
СХЕМА

Практиката е показала, че най-ус
пешни са серийните предавания в опре
делен ден и час - те имат своя постоянна 
аудитория, която ги знае и следи редовно.

Предаване то ще се излъчва един 
път на две седмици, по Ефир 2, около 
21.00 часа и ще има продължителност 
един час. То е по-тясно специализирано 
и за това мисля, че по-честото му излъч
ване би било излишно. Поради това, че 
голяма част от материала с архивен, за 
намирането, структурирането и подреж
дането му е нужно повече време. Интер
вютата и портретите на известни изпъл
нители са свързани с чести пътувания 
на водещите и това също би затруднило 
излъчването му всяка седмица. Мисля, 
че неделя вечер, в 21.00 часа е оптима
лен час за излъчване, тъй като през дел
ничните дни и вечери хората искат да по
лучат повече актуална информация (но
вини, политически, социални предава
ния). Часът е 21.00, защото ако преда
ването се излъчва по-късно би спаднал



интереса на зрителите, особено на рабо
тещите.

3. ВОДЕЩИ

Предаването ще има двама водещи 
- един, който води рубриките „История на 
блуса“, класации и нови албуми и ще про
вежда интервюта с някои изпълнители, 
както и с хора, имащи пряко отношение 
към музиката - музиковеди, критици, му
зикални издатели, редактори на музикал
ни издания. За рубриките „Портрети на из
вестни изпълнители“ и „Новото поколе
ние в блуса“ ще бъде поканен някои спе
циалист в тази област.

Другият водещ трябва да бъде доб
ре запознат с историята на музиката като 
цяло, особено с пътищата и развитието на 
американската музика, както и със спе
цифичната американска култура - синтез 
от културата на много нации.

4. УЧАСТНИЦИ

Участниците са хора, свързани по 
една или друга причина с блуса. Тук се от
личават две основни категории - изпъл
нители - музиканти и хора, интересуващи 
се професионално или непрофесионално 
от блуса. В категорията на изпълнители
те са включени интервюта с известни му
зиканти, в които се представя кариерата 
им, причините да се насочат към блуса, 
бъдещите им планове, отношението им 
към музиката въобще, както и към подо
бен тип предавания. Други гости ще бъ
дат начинаещи блус групи и певци - как 
са започнали, каква е действителността 
за музиката в България, какви нови пла
нове за албуми и концерти имат.

Във втората категория участници 
влизат специалисти в тази област - музи
коведи, музикални критици, издатели на 
музикални произведения, собственици на 
издателски къщи и звукозаписни студия, 
организатори на концерти. Целта на тези 
разговори е не само да популяризират то
зи музикален стил, да дадат на зрителите 
представа за основните му насоки, също 
така да се получи по-ясна представа за по

ложението на звукозаписната индустрия 
въобще и гю-специално в България. Ще 
се канят и интервюират също така и ав
тори на материали за блуса, композито
ри на блус - пиеси, автори на текстове (от 
България и чужбина). Във всяко предава
не ще има разговор с участник, който не 
е изпълнител, но има пряко отношение 
към този тип музика.

Участниците имат основна роля в 
осъществяването на предаването, гъй ка
то със своите познания в тази област по
магат на водещите да представят „магия
та на блуса“.

5. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

Предаването ще се излъчва на жи
во от студио с три камери. Студиото ще 
бъде семпло обзаведено, в едната му част 
ще има кът, където ще се провеждат ин
тервютата с гостите. Обстановката тряб
ва да бъде уютна и предразполагаща към 
разговори, така че събеседниците да мо
гат да се отпуснат и да се чувстват ком
фортно. В другата част на студиото ще 
има „blue box“, където ще се излъчват ня
кои материали, например част от концер
тно изпълнение, като илюстративен ма
териал, докато водещият говори по конк
ретната тема.

АНОТАЦИЯ
НА ПИЛОТНОТО ПРЕДАВАНЕ

Предаването ще започва със свой 
специфичен знак, който ще бъде „запазе
ната му марка“. Това ще бъде някое из
вестно блус изпълнение (напр. на Ерик 
Клептън). След него водещият ще обяви 
загадката в предаването и ще се пусне пе
сен, но без да се показва кой е изпълните
лят. Докато тече песента ще се излъчва 
колаж от кадри от известни блус - кон
церти, снимки от Мемфис и Ню Орлеан 
от началото на века и др., като в същото 
време под тях се изписва адреса на преда
ването за зрителските писма.

Рубриката „История на блуса“ ще 
запознае зрителите с възникването на та
зи уникална по своя та същност музикал-



на форма още в американските планта
ции, преминавайки през менестрелите, 
раггайма, ранния новоорлеански джаз и 
блус; авторът на една от първите издаде
ни блус пиеси - У. К. Хенди („Memphis 
blues), до етапа на първите индивидуални 
изпълнители - Чарли Патън и Лед Бели.

В рубриката „Портрети“ ще бъдат 
представени т. нар. женски блусове и ед
на от най-ярките звезди в този стил, „им
ператрицата на блуса“ - Беси Смит. Воде
щият ще запознае зрителите с нейната би
ография, творчески и професионален път 
и с най-известните албуми и песни.

Загадката ще бъде повторена още 
веднъж, след което ще се пусне запис на 
интервю с Ерик Клептън.

В рубриката „Класации и нови ал
буми“ ще се представи последната класа
ция за блус - изпълнители и албуми, като 
текста ще бъде илюстриран с части от ви
део клипове.

Следва интервю с директора на 
„UNISON“ относно нови издания в тази 
област.

Последната рубрика „Новото поко
ление в блуса“ ще представи българската 
група „Хермане Улф Бенд“.

Между различните рубрики ще се 
излъчват части от концерти и видео кли
нове, както и реклами, главно на музикал
на апаратура.

Public Relations - 
програма на 
Райфайзенбанк - 
България
Курсова работа 
на Цветомира Мичева,
„Public Relations“, първа година

В България поради съществуваща
та ликвидна криза се появиха редица пуб
ликации, а вече и действителни факти на 
големи банки, било то частни или държав
ни. За съжаление, този срив води до лип
са на доверие на населението в банките, 
което засяга дори и силни банки като Рай 
файзенбанк-България.

Райфайзенбанк-България АД е ре
гистрирана у нас през юни 1994 г. и е пър
вата 100-процентова чуждестранна инвес
тиция в българския банков сектор. Тя е 
дъщерна банка на Райфайзен Централ
банк със седалище във Виена, която под
държа най-голямата мрежа от дъщерни 
банки с активи за 90 милиарда долара. 
Централата на Райфайзенбанк смята дъ
щерната си банка в България като дока
зателство за ключовата роля на България 
сред източноевропейските страни. Дока
то в Москва, Киев и Букурещ банката под
държа представителства, в София е вне
сен изцяло изискания от БНБ акционерен 
капитал за пълен банков лиценз - над 10 
милиона долара равностойни по тогаваш
ния курс на 800 милиона лева.

Засилващата се конкуренция от на
ши и чужди банки в областта на банково
то дело, както и назрелите проблеми, не
яснотата на пазара и неговата несигур
ност, твърде фриволната интерпретация, 
която българските медии често дават на 
различни събития и факти, са част от оне
зи причини, които налагат БАНКАТА да 
излезе от състоянието на „анонимност“ и 
да се ориентира към разширяване на връз
ките си с обществеността. PR стратеги-



ята на гази банка трябва да върви в посо
ка популяризиране на името й. у твържда
ване на нейния имидж, привличане на но
ви клиенти, създаване име на нейните ръ
ководители като утвърдени професиона
листи с богат световен опит в сферата на 
банковото дело.

Предложеният по-долу проект, 
представлява класически вариант на прог
рама за връзки с обществеността, който 
съобразно спецификите на БАНКАТА е 
разработен в три части: връзки с масме
диите и външни за БАНКАТА обществе
ни групи; връзки с. вътрешните за органи 
зацията групи и с регионални клонове.

ВРЪЗКИ С МАСМЕДИИТЕ
И ВЪНШНИ ЗА БАНКАТА
ОБЩЕСТВЕНИ ГРУПИ

За изпълнение на проекта БАНКА
ТА трябва да упълномощи лице (свой слу
жител), което да има правомощията на 
пресаташе, за да може адекватно да сът
рудничи и подпомага предложената прог
рама.

Изграждането на добър имидж на 
една банка е дълъг и сложен процес, по
ради което предлагам програмата да е с 
продължителност от 6 месеца за утвърж
даване на постигнатото. Трябва в случая 
да се има предвид, че подържане доброто 
име на коя да е институция е непрекъс
нат процес, така че ако в рамките на една 
година БАНКАТА си извоюва позиции на 
коректно и печелившо действаща инсти
туция не трябва да прекратява работата в 
тази посока, а да я поддържа и утвържда
ва.

Дейността на пресаташето има за
цел:

-създаване на връзки с журналисти; 
особено на лични контакти с всички жур
налисти от електронните и печатните ме
дии, в чийто ресор и интереси влиза отра
зяването на дейността на БАНКАТА

-изготвяне и предоставяне на мас
медиите на прессъобщения (периодично 
и при ситуации, изискващи такива);

-преценка за необходимостта от 
изявленията и от кого да се направят в

зависимост от това за коя медия и по ка
къв проблем (пресаташе, дилър, експерт, 
директор, изп. директор);

-незабавна реакция (опровержение, 
уточнение, допълнителна информация, 
изявление) по повод конфликтна или 
скандална ситуация за БАНКАТА или при 
опит за въвличане в такава;

-организиране и огласяване на прес
конференции, коктейли, чествания, свет
ски и благотворителни мероприятия.

Програмата за популяризиране на 
БАНКАТА:

l.K aro начало организиране на 
пресконференция за представяне и запоз
наване на шефовете на банката с ресор
ните журналисти лично и с общественост
та като цяло. Освен това представяне на 
банката и на нейните услуги, както и ут
върждаването й като стабилна кредитна 
институция.

2.Осигуряваме на трайно целого
дишно присъствие на БАНКАТА в средс
твата за масово осведомяване. Това ще 
става както чрез присъствие на ръково
дителя на организацията в медиите, така 
и чрез участие на други членове на ръко
водството и па експерти на БАНКАТА в 
специализирани рубрики и предавания 
(Плюс-минус и т.н.);

3.Осигуряване на възможност за 
публикуване на становища, излъчване на 
репортажи и участие в предавания, про
вокирани от дадено събитие (нов закон, 
криза на валутния пазар, предлагане на но
ва банкова услуга, участие на банката в 
мероприятие: спонсорство, и т.н). В това 
отношение стремежът ни е да се постиг
не индиректно налагане в общественото 
съзнание на името на изпълнителния ди
ректор и експертите на БАНКАТА, като 
хора специалисти, компетентни, хора, на 
които можем да се доверим за професио
нално управление на нашите фирмени и 
частни парични средства, както и на ак
циите ни и др...

4. Важно е да се предложи обосно
вана и реалистична програма (въз основа 
на някои специфични особености и пред
видения за тази цел бюджет на БАНКА
ТА) за благотворителна и спонсорска дей-



ноет. Вероятно такава дейност сс извър
шва, но полезно ще бъде, ако за опреде
лена част от нея се прави подходяща раз
гласа. Това трябва да се върши по начин, 
който да не поставя ръководството на 
БАНКАТА под непрекъснат натиск за от
пускане на помопзи.

5. Трябва да се изготви и конкретна 
програма въз основа на предвидения от 
организацията бюджет за реклама, за рек
ламна стратегия на БАНКАТА през го
дината. Тази стратегия може да се осно
вава на принципа - минимум изразходва
ни средства - максимум рекламен ефект. 
БАНКАТА няма изграден рекламен от
дел и трябва да упълномощи лице (свой 
служител) или специално да назначи, или 
наеме, за сътрудничество по този проект. 
Препоръчвам цялостната рекламна дей
ност да бъде съобразена и с дейността по 
реклама на всички клонове и структури 
на БАНКАТА, както и да бъде синхрони
зирана с PR - кампаниите през годината.

6. Би могло да се предложи на БАН
КАТА прочит и анализ на публикациите 
в пресата, свързани конкретно с БАНКА
ТА, за други конкурентни банки на паза
ра, за теми засягащи банковото дело ка
то нови закони, нови данъчни разпоредби 
и други теми свързани с икономическия 
живот на страната. Материалите могат да 
бъдат предоставяни под формата на ин
формация или бюлетин ежеседмично или 
с друга периодичност. Прегледът и ана
лизът на печата се извършва от експерти 
или от пресаташето и обхваща около 20 
ежедневници и периодични централни и 
регионални издания. Въз основа на този 
анализ ще се предлага промяна в публич
ното поведение на БАНКАТА, ако това е 
необходимо.

7. Съвместно с пресаташето на 
БАНКАТА да се изготви и предостави на 
ръководството антикризисна програма, 
включваща всички възможни и предви
дими неприязни или кризисни ситуации, 
пред които може да се окаже институци
ята, както и механизми за реагиране сре
щу тях. Например при евентуални публи
кации на пресата, че банката е в недобро 
финансово състояние, обикновено клие

нтите на банката започват масово изтег
ляне на парите си, което създава големи 
проблеми. Първаз а стъпка при такава си
туация е шефовете на банката да се срещ
нат с PR - служителите и да обсъдят ситу
ацията. Второ, трябва незабавно да се из
прати сзюбщенис до медиите, че криза в 
банката няма, което се доказва от факта, 
че банката е в състояние да изплати зая
вените от клиента средства. Трето, неза
бавно трябва да бъдат заредени всички 
клонове на банката, както и централния 
й офис с необходимото количество пари 
в брой, за да може банката наистина да 
изплаща заявените суми. Масовото изтег
ляне на влоговете ще продължи до момен
та, до който в пресата на другия ден не се 
появят официалното съобщение на бан
ката, че криза няма, както и изявления на 
шефовете й, че тя е стабилна и плате
жоспособна.

ВРЪЗКИ С ВЪТРЕШНИ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ГРУПИ

В бизнес отношенията не винаги то
ва, което иска клиента, го иска и служи
теля на фирмата. Служителите най-мно
го от всичко имат желание да узнаят за 
какво и за кого извършват дейности, с кои 
ценности на БАНКАТА могат да се иден
тифицират. В последно време провежда
ните социологически проучвания в по- 
напредналите страни показват, че предс
тавата на сътрудниците за заетостта им в 
БАНКАТА не се покрива само с „печеле
не на пари“.

Това за ръководителя означава, че 
значими фактори за успеха на неговата 
дейност са вече не само външните, но и 
вътрешните взаимоотношения. За много 
ръководители обаче, разглеждането на 
собственизе им сътрудници като „общес
твеност“ е нещо съвсем ново. В съзнани
ето твърде дълбоко е залегнало убежде
нието, че сътрудниците автоматично се 
идентифицират с всичко, което се прави 
от БАНКАТА. Добрата работа със сът
рудниците, която се превръща във все по- 
значима гаранция за успешен бизнес, мо
же да се извърши от професионален PR -



отдел, който се занимава не само с външ
ните, но и с зътрешнофнрмените отноше
ния. В йерархията на БАНКАТА той мо
же да бъде отделен като своеобразен и 
крайно нужен инструмент за управление.

Много тясно свързан с усъвършен
стването на вътрешнофирмените отноше
ния е проблемът за БАНКОВАТА ИДЕН
ТИФИКАЦИЯ. Връзки с общественост 
та са призвани именно да придадат уни
калния облик на БАНКАТА. Затова ця
лостната комуникативна политика на 
БАНКАТА се съгласува именно от отде
ла за връзки с обществеността, както във 
външен, така и във вътрешен план. При
чината за липсата на осъществено парт
ньорство и разбирателство с обществе
ността и с клиента може да бъде и управ
ляването на персонала изолирано от бан
ковата идентификация, липсата на меха
низми за координиране на дейността вът
ре в колектива, липсата на механизми за 
поддържане на доверието между хората.

Предлагам разработване на меха
низми за координиране на дейността вът
ре в колектива, включващо:

1. Установяване характера на спло
теност в колектива чрез дискретни сон
дажни анкетни проучвания и наблюдения. 
Изясняване особеностите на съществува
щите формални и неформални групи, на 
взаимозависимостите между техните чле
нове, собствените норми на поведение, 
разпространените в тях вярвания и цен
ности, собствената идеология (ако има та
кава), разпределението на социалните ро
ли и лидерските позиции.

2. Разработване на модел за усъвър
шенстване и засилване на вътрешнобан- 
ковата мотивация за труд у служителите. 
Той ще бъде предшестван от уточняване 
с помощта на социологически методи на 
онзи набор от личностни потребности, 
очаквания, нагласи, емоции и интереси, 
който е основният двигател на мислене
то и поведението на служителите.

3.Откриване на конфликтните по
лета и периметри във вътрешнобанкови- 
те отношения, които се отразяват небла
гоприятно върху успеха на фирмата в по
сока на: условия и интензивност на труда;

изясненост на служебните роли и делеги
рането; степени на творческа свобода, за
дължения и отговорнос ти; отчетност; го
товност за промени; сигурност на работ
ното място; цена на изпълняваните дей
ности и трудово възнаграждение; социа
лен статус; перспективи за кариера; обу
чение; стил на управление в организация
та; външен натиск и др.

Работата около изграждането на 
връзки с обществеността вътре в БАН
КАТА има много но-глобална цел и функ
ция от гледна точка на оцеляването и 
просперитета на банката - да внушават до
верие. За по-голямата им ефективност 
обаче, добре е те да бъдат синхронизира
ни с провежданите от фирмата рекламни 
кампании.

ВРЪЗКИ С РЕГИОНАЛНИ
КЛОНОВЕ

Тази част от програмата ще гаран
тира за дълъг период от време осъщест
вяването на трайни и постоянни комуни
кации на БАНКАТА (съобразно регио
налната или локалната й политика) с ней
ните клонове.

Ако банката има вече изградена 
клонова система, тогава нашата работа се 
свежда до установяване на стабилни връз
ки с нея. Това означава създаване на те
сен контакт на банката централа с нейни
те клонове из страната, т.е. освен подава
не на чисто бизнесинформация като ва
лутен курс, лихви и т.н. допълнителна ин
формация за намеренията на банката в об
ществен план Райфайзенбанк, обаче ня
ма изградена клонова мрежа из страната. 
Този факт свежда нашата задача до рабо
та с представителствата на банката по ре
гиони.

Изграждането на конкурентна и 
ефективно действаща БАНКА в пазарни 
условия предполага наличието на добър 
колектив, установяването на взаимно до
верие в групата от хора, която работи за 
ръководството. Действията, които внуша
ват доверие, постоянното разкриване на 
собствения облик и доброволното поема
не на обществени задължения - това са не-



щата, които изграждат доброто отноше
ние с околния свят. Връзките с общест
веността имат ефект едва когато са свър
зани с ежедневното доказване на образа, 
който БАНКАТА се стреми да утвърди в 
обществото.

Разработената система от канали, 
рутинни процедури и механизми за кому
никация между БАНКАТА и нейните 
представителства в последствие може да 
бъде разширявана. Ангажиментите на PR 
- служителя са:

1. Да организира и провежда лични 
контакти между представители на ръко
водството на БАНКАТА и служителите 
й по региони с цел заздравяване на прия
телските и бизнес отношения, както и с 
чуждите банкови представителства из 
страната с цел обмяна на опит и създава
не на нормални условия за лоялна конку
ренция.

2. Да проведе еднократно или пе
риодично сондажни анкетни проучвания 
за мнението на клиентите из страната за 
работата на банката с цел навременни ко
рекции при недоволство или избягване на 
неточни информации и слухове по регио
ни. (Личните срещи и сондажните проуч
вания по същество ще изпълняват еднов
ременно две важни функции за БАНКА
ТА - пряко ще регистрират изградено и 
формирано мнение и косвено ще инфор
мират за особеностите, качествата и пре
димствата на банката).

3. Райфайзенбанк-България е пред
приела политика на пътувания и директ
ни срещи на шефовете на банката с по
тенциални клиенти из страната. На тези 
срещи тя представя своите нови банкови 
услуги и т.н. Всичко това се нуждае от по
вече медийна разгласа, за да се придаде 
на събитието значимост в обществен 
план, което е важно за присъстващите 
местни бизнесмени и журналисти.

В резултат на извършената PR кам
пания БАНКАТА трябва да придобие об
ществен имидж на стабилна финансова 
институция, управлявана от професиона
листи, от хора запознати с банковите за
кони в страната и изцяло спазващи ги. Ос
вен това трябва да създаде постоянни

връзки с ресорните журналисти за перио
дично публично отразяване дейността на 
банката (по възможност в благоприятна 
светлина). Най-важната задача е, че всич
ко казано по-горе трябва да доведе до уве
личаване на клиентите на банката, което 
от своя с трана да я направи силна финан
сова институция и да й носи по-големи пе
чалби, което е и нейна пряка цел.

ПРОЕКТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ 
НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

1. Предварителна подготовка на прескон
ференцията:
1.1. Анализ на информационната среда 
към момента на пресконференцията.
1.2. Проучване за очакванията на журна
листите от пресконференцията.
1.3. Подготовка на списък възможни въп
роси.
1.4. Предложение за подходящо място и 
време за провеждане на пресконференци
ята.
1.5. Консултации при избора на основни
те акценти на пресконференцията, подго
товка на експозето, а при желание - и за 
публичната изява на представителите на 
банката.
1.6. Изработване на писмени материали на 
български език (текстове, диаграми, таб
лици) и консултации за подходящи суве
нири за журналистите.
2. Подбор и подготовка на журналистите:
2.1. Подаване на предварителна информа
ция чрез неформални разговори с ресор
ни журналисти.
2.2. Създаване на специален интерес по оп
ределени теми.
3. Подготовка на общественото мнение: 
3.1.Организиране на „подгряващи“ публи
кации или авансови включвания в ефир, 
които да събудят и подготвят интереса 
към банката.
4.Организация на пресконференцията:
4.1.Уведомяване на журналистите офици
ално и неформално.
4.2.Осигуряване на водещ и на професио
нален превод - преводач-специалист в об
ластта на финансите и при нужда - апара
тура за симултанен превод.



4.3. Разпространяване на подготвените ма
териали и сувенири.
4.4. Подготовка и осигуряване на излъчва
нето на ексклузивно интервю в специали
зирано тв-предаване.
5.Заключителни дейности:
5.1. Консултации и координиране на полу
чените заявки за интервюта.
5.2. Съдействие за обективно и коректно 
отразяване.
5.3. Предоставяне на копия от публикаци
ите и анализ на отзвука от пресконферен
цията.

Public Relations -  
програма за борба 
срещу
наркоманията
Курсова работа 
на Боряна Стоянова,
„Public Relations“, първа година

Наркотиците са едно от най-голе- 
мите предизвикателства, които нашият 
динамичен и технологичен век ще преда
де на следващия. Всъщност пристрастие
то към вещества със силно въздействие 
върху човешката психика е поне толкова 
старо, колкото и писаната история на чо
вечеството. За алкохола съществуват дан
ни отпреди десет хиляди години. Шуме- 
рите споменават за опиума пет хиляди го
дини преди новата ера, някои индиански 
племена използват халюциногени преди 
три хиляди години преди новата ера.

Днес тревогата е по-голяма от вся
кога, тъй като през последните десетиле
тия станаха някои съществени промени. 
Отделните видове наркотици, които бяха 
характерни само за определени региони в 
света, завладяха огромни нови простран
ства. За да се засити глада на новосъзда
дените пазари, се роди невиждана по ма
щаби, размах и безскрупулност междуна
родна престъпност. Според Интерпол обо
ротът на световната наркомафия днес 
възлиза на около четиристояин милиар
да долара i одишно и е вторият по доходо- 
носност бизнес след търговията с оръжие. 
Развитието на технологиите в химическа
та промишленост направи възможна по
явата и внедряването в употреба на голя
ма и пъстра гама непознати преди това 
психоактивни вещества. Многомилионна
та армия на консуматорите на наркотици 
все още расте и, което е още по-страшно, 
се подмладява. Дрогите престанаха да бъ
дат привилегия на бедните и нисши кла
си, към тях вече посягат хора от всички



прослойки на обществото.
В България от средата на осемде

сетте и най-вече с настъпването на девет
десетте години, се наблюдава наркобум, 
който порази над двадесет хиляди души. 
Вече имаме разработен черен пазар, а и 
не бива да се забравя фактът, че през на
ша територия тече наркотрафик от юго
изток на северозапад.

Нито едно общество, в това число 
и българското не е имунизирано срещу та
кова „заболяване“. У нас има хроничен не
достиг на обективна и т очна информация 
по този проблем. Информационният ва
куум се запълва със сензационни материа
ли из медиите, които в много случаи дейс
тват като вятър върху горски пожар. Емо
циите властват над здравия разум, стра
хът от наркотика и презрението към не
говите жертви заместват трезвия анализ 
на реалната ситуация. Его защо е необхо
димо да се проведе мащабна, всеобхваща
ща и продължителна кампания срещу та
кова социално зло като наркоманията.

КАКВА Е СИТУАЦИЯТА
В МОМЕНТА

Според проведено през януари 1995 
г. от Комитета за младежта и децата изс
ледване сред млади столичани на възраст 
между 16 и 26 години редовно употребя
ват наркотици 0.8% ог младите в София. 
12.2% от анкетираните младежи и девой
ки са опитвали от различни наркотични 
вещества. Само 31.9% от тези, които са 
имали такава възможност не са се въз
ползвали. Повече от половината (55.1%) 
не са били излагани на непосредствено 
влияние на наркотици, но това не означа
ва, че не биха пробвали при удобен слу
чай.

При учениците статистиката е с 
доста черен отенък. В София 11% от тях 
са употребявали наркотици срещу 7.3% в 
големите градове и 6.5% в малките. Но 
малките градове са с най-голям дял на уче
ниците, които биха приели да употребя
ват наркотици - 6.7% при 4% за големите 
градове и 3.9% за София. Това, от една 
страна, показва, че значително по-малки

ят дял на употребяващите наркотици в 
малките градове навярно се дължи на по- 
слабото предлагане.

Анализът на резултатите от прове
дената анкета от Националния статисти
чески институт през 1995 г. показва, че е 
по-вероятно ученикът да се насочи към 
наркотиците, когато:

-е ориентиран най-вече към изкус
твото;

-няма близък човек, към когото да 
се обърне в труден момент;

-преценява времето за обпдуване с 
родителите си като крайно недостатъчно;

-смята, че отношенията в семейст
вото му са обтегнати и винаги лоши;

-мисли, че родителите му не го оби
чат;

-никога не получава някакъв израз 
на родителска обич.

Младежите ясно очертават и сами 
изтъкват три основни групи най-сериоз
ни техни проблеми:

‘положението в семейството и вза
имоотношенията им с родителите;

‘ трудности при реализация и 
включване в социалния живот;

‘негативните социални явления, на 
които са свидетели и нерядко тяхна жер
тва.

Най-често се срещат проблемите, 
отнасящи се към третата група.

Тъй като в близко бъдеще не се 
очертава някакво подобрение на социал
ната и икономическа среда в България, 
то проблемът с наркоманията ще се раз
раства, ако не се предприемат спешни 
мерки на всички равнища в обществото.

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ

Първоначалната цел на PR кампа
нията за борба с наркоманията трябва да 
бъде запознаването на възможно най-го
лям кръг от хора с фактическите данни 
за различните наркотици, за въздействи
ята и рисковете от употребата им, за на
чините да се избегнат техните капани. 
Обективното познание за наркотичните 
вещества се явява първото реално дейст
вие срещу тях.



Друга цел на тази кампания е да се 
разбият закостенелите представи и да се 
изменят обществените нагласи от възму
щение и репресивно отношение към раз
биране и съпричастност към проблема с 
наркоманията.

Трябва също така да се ангажират 
социално и морално всички свързани по 
някакъв начин с отглеждането и възпи
танието на подрастващото поколение.

Необходима е постоянна разясни
телна работа сред широката обществе
ност за огромното значение на родителс
ката любов и внимание, на добрите взаи
моотношения в семейството за психичес
кото развитие на децата и изграждането 
им като пълноценни личности.

Чрез тази кампания трябва да се 
провокират различии ведомства и инсти
туции, свързани с грижите за младото по
коление, да осъвременят и да изготвят но
ви програми, да предприемат реални 
действия съобразно потребностите на 
младите хора за безпроблемното им 
включване в живота.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 
И АУДИТОРИИ

Тази PR кампания трябва да обхва
не цялото общество. Необходимо е всич
ки да бъдат информирани и ангажирани с 
проблема за наркотиците. Като отделни 
целеви групи могат да се определят: 

-родители;
-учител и;
-ученици и сауденти;
-войници;
-медицински лица;
-органи на МНР;
-интелигенция.

ДЕЙСТВИЯ
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ
HA PR КАМПАНИЯТА

-Израбоаване на плакат и създава
не на девиз, под който да се провежда ця
лата кампания.

-Изготвяне на телевизионни клипо
ве от типа на тези при антиСПИН кампа

нията.
-Организиране на курсове за препо

давателите от средните училища.
-Провеждане на семинари с учени

ци по проблема с наркоманията.
-Закупуване и излъчване на играл

ни филми, в които основната тема са нар
коз иците и последствията от тях.

-Създаване на български филми по 
тази проблематика.

-Всички големи концерти и турне
та в странат а да се провеждат под девиза 
на кампанията.

-Редовни пресконференции, широ
ко отразявани от медиите, на които да се 
изнасят актуализирани данни и анализи по 
тях.

-Отваряне на „гореща линия“ за 
всякакви въпроси и мнения.

-Организиране на фотографски 
конкурс и изложба на т ема „Наркотици и 
наркомани сред нас“.

-Създаване на вицове за наркома
ни и тяхното разпространение.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Основният резултат, очакван от та
зи кампания, е до цялата общественост да 
достигне обективна и точна информация 
за наркотиците, наркоманите, причините 
и следствията от тяхното използване.

Най-големият успех е да се проме
ни в обществените нагласи елементарна
та склонност към репресия и прехвърля
не на от говорност.

Всички родители трябва да разбе
рат и да не мислят, че наркотиците са при
вилегия за „лошите“ деца, а тяхното не е 
такова.

До всеки трябва да достигне апе
лът, че това може да се случи на него или 
на неговото дете.



Public Relations -  
програма 
на малка 
търговска фирма 
за продажба 
на обувки
Курсова работа 
на Елена Александрова,
„Public Relations“, първа година

В съвременния свят, въпреки новия 
социален климат и на фона на редица дос
тижения на човешкия гений, надминава
щи най-смелите очаквания, все още има 
нестихващи конфликти - расови, етничес
ки, религиозни.

В ерата на новите съвременни тех
нологии и прехода към новото информа
ционно общес тво все още има неграмот
ни и гладуващи народи. Дори там, където 
образованието заема своето важно място 
в социума и хората се стремят кьм качес
тво на живота, възникват въпроси, касае
щи сигурността на нациите и екологията 
като цяло.

В навечерието на XXI век общест
вото в международен план търси отгово
ри на редица въпроси, нетърпящи отлага
не.

На помощ на мениджъри, полити
ци, на личности от съвременния свят идва 
една нова професия, коя го все но-бързо се 
изкачва по йерархичната стълбица и зае 
ма едно от първите места на водещите све
товни професии. Казано точно - едно из
куство, което изисква високи морални ка
чества, широки и реални познания на со
циалните потребности и признаване на 
етичните кодекси.

PR в нашия съвременен свят, като 
носител на изкуството да печелиш дове
рие, да търсиш разбирателство и отваряш 
широко комуникативното пространство,

както на фирмено равнище, така и на меж
дународно ниво. PR като наука и социална 
технология, създадена да гради, променя и 
насочва новия тип организация или лич
ност до тоталното им приемане от общес
твото, чрез изграждане на благоприятен 
имидж.

Няма друга социална технология, 
която да достига толкова високо комуни
кативно равнище, което води до отстраня
ване на неяснотата, до постигане на раз
бирателство и доверие, изграждане на хар
монични отношения в обществото като ця
ло. Човечеството става все по-взаимосвър
зано и това улеснява разрешаването на гло
балните проблеми. PR е тази социална тех
нология, кояго е в състояние да мобили
зира световното обществено мнение, да от
крие злото в неговия зародиш и да го све
де до съзнанието на хората с единствената 
цел - да го предотврати.

ВЪВЕДЕНИЕ

Съществуват два типа ситуации в 
съвременния бизнес. Първата, когато фир
мата започва чисто нов бизнес, при което 
е нужно да си изясни всичко необходимо 
за своето успешно развитие. Втората си
туация е тази, при която фирмата е с вече 
изяснени цели и доказани професионални 
качества, ползва се с авторитет и име на 
коректен партньор в сферата, в която се 
развива. При този тип ситуация идва мо
мент, в който тя ще насочи усилията си в 
още едно перо на своята дейност. Името 
на фирмата в тази нова сфера е непознато 
и възниква необходимост то да се популя
ризира.

ОПИСАНИЕ НА СИТУАЦИЯТА

1. фирма „Детелина“ е на българс
кия пазар от шест години. Основно фир
мата се занимава с търговия на едро и дреб
но. Изградена е верига от магазини за хра
нителни стоки в столицата и в още два го
леми окръжни града на страната. Главно
то перо на „Детелина“ е дейността й по 
продажба на едро и дребно и монтиране 
на домашни и професионални стълби, на



които фирмата с официален вносител за 
България от южната ни съседка, фирма
та разполага с обучен екип от първа ли
ния, който е натоварен с тази задача. В про
летно-летния сезон „Детелина'1 2 е дистри
бутор на италиански сладолед.

2. През тези шест години, със свое
то основно перо - стълбите, фирмата се е 
представяла два пъти на Пловдивския па
наир, също така има три участия на излож
би за строителни пособия, последната от 
които - „Стройке 2000“ в НДК. При тези 
представяния са раздавани специално из
готвени за случая материали, с описание 
на дейността на фирмата, както и дипляни 
за клиентите с артикулите „стълби“ и тех
ните преимущества.

3. Многократно са публикувани рек
лами в специализирани издания като вес
тник „За дома“ и списание „Наш дом“.

4. През тези години, чрез изградена 
фирмена стратегия п доказани професио
нални качества, капиталът на фирмата на
раства многократно. Мениджърският екип 
разполага със свободни за инвестиране 
средства и сфери - продажбата на детски 
обувки.

5. След направените проучвания 
фирмата е убедена, че въпреки стагнация
та детските обувки са артикул, за който 
най-често сме склонни да бръкнем в джо
ба си. Детските обувки, които ше присъс
тват на щандовете в магазина са ежеднев
ни, луксозни, спортни.

6. Конкуренцията в бизнеса е голя
ма, а желанието на мениджърския екип е 
да популяризира името на магазина и да 
осигури негови верни клиенти.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ
ГРУПИ И АУДИТОРИИ.

1. Вътрешна публика
а)служители lia фирмата, които ще

работят в обекта;
-да им се разясни фирмената поли

тика;
-да осъзнаят собствената си роля в 

пътя към създаване на верни на фирма га 
клиенти.

2. Външна публика

а) водещи български производители: 
„Добрич“, „Пексим“, „Ромика“;

-осъществяване на личен контакт с 
цел увеличаването на разбирането за фир
мената политика;

б) вносители на артикула за Бълга
рия - „Бързаков“;

в) Общински съвети, на чиято тери
тория се извършва дейността;

■Семейни двойки (мъже и жени), 
(баби и дядовци) - аудит орията, която би 
проявила интерес към този артикул.

ДЕФИНИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Е Организационни цели
а) Изграждане на обекта на подходя

що за целта място;
б) Изграждане на обекта в близък до 

децата стил и същевременно удобен за ро
дителите.

2. Комуникативни цели 
а)Изготвяне на пресинформация,

предназначена за медиите;
бШзготвяне на брошури с информа

ция за магазина, предназначени за клиен
ти,

3. PR цели
а) Спечелване на доверието на вън

шната аудитория чрез изграждане на бла
гоприятен облик;

б) Увеличаване разбирането по от
ношение на фирмената политика;

в) 3авладяване сърцата на клиенти
те за тяхното трайно спечелване като пот
ребители.

ПЛАН ЗА НЕЩАТА,
КОИТО ТРЯБВА 
ДА СЕ ИЗВЪРШАТ

1.Осъществяване на личен контакт 
с представители на „Добрич“, „Пексим“, 
„Ромика“ и „Бързаков“.

-личното представяне на „Детели
на“ и нейната фирмена политика

-нос гигане на разбирателство по от
ношение на бъдещите взаимоотношения.

2,Осъществяване на контакт с общин
ските власти, иа чиято територия ще се из
вършва търговската дейност на фирмата.



-отправяне на предложение към от
дел „Социално слаби“ на общината за под
помагане.

-“Детелина“ ше подсигурява 60 чиф
та обувки за децата на най-нуждаещите се. 
Раздаването на безплатни обувки ще сс из
вършва веднъж годишно на територията 
на магазина срещу талон, издаден от об
щината.

3.Набирането на персонал ще се осъ
ществи чрез „Трудовата борса“.

-наетият персонал ще бъде осигурен 
социално, съобразно действащият „Кодекс 
на труда“

-“Детелина“ ше осигури специалис т 
по продажбите за обучение на персонала.

4.Откриването на магазина ще се 
осъществи чрез освещаване и коктейл за 
гостите.

На коктейла, на гостите ше бъдат 
раздадени визитни картички на магазина.

Лично поканени, с предварително 
изготвена покана ще бъдат:

-новите бизнес партньори, с които 
сме осъществили контакт;

-старите партньори в друг ите пера 
на бизнеса;

-конкуренти в бизнеса; 
-представители на общината; 
-представители на „Съюза на жени

те“;
-рекламодатели, в чието издание 

фирмата е рекламирала;
-представители на детски спортни 

клубове;
-журналисти от вестниците „Труд“, 

„Ние жените", „Практична домакиня“. 
Журналистите ще получат предварително 
пресинформация за събитието и ще бъдат 
поканени лично по телефона.

5.Организиране на изложба-конкурс 
-“Детелина“ ще организира на тери

торията на магазина изложба на детски ри
сунки на тема „Нашите любими обувки“ 

-мероприятието ще бъде в рамките 
на един месец. Всички получени рисунки 
ще бъдаг окачени на стените на магазина 

-първите три отличени ще получат 
подарък конструктор „Лего“ и чифт обув
ки.

6.Ден на екологията

-съвместно с общината ще бъде ор
ганизиран еко-ден

-на място в близост до магазина ще 
бъдат посадени шест дръвчета, подсигуре
ни от „Детелина“

-на мероприятието ще бъде поканен 
лично кмета на общината.

7.Дарение за спортен отбор 
-на представителния детски отбор 

на футболен клуб „Люлин“ (обектът е из
граден на територията на ж.к. „Люлин“) 
ще бъдат подарени по един чифт спортни 
обувки на децата от страна на фирма „Де
телина“.

-мероприятието ще се организира с 
ръководството на клуба и представители 
на общината.

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ 
НА ЕДНО ОТ СЪБИТИЯТА

1.Събитието ше се състои от две
части:

-откриване на сладкарница на тери
торията на магазина

-след съгласуване с общината, до ма
газина „Детелина“ е построила детска пло
щадка, състояща се от пързалка, люлка, 
катерушка и пясъчник.

2,Огкриването на сладкарницата и 
на детската площадка ще се осъществи на 
22 юни - първият ден на лятото.

3. Магазинът на „Детелина“ ще про
дава в този ден всички обувки с 20% нама
ление.

4. На всеки чифт продадени обувки, 
малчуганът ще получи допълнителен по
дарък - шоколадово яйце.

-за откриването на площадката ще 
бъде разрязана голяма торта и всички мал
чугани ще получат но едно парче.

-присъстващите родители ще бъдат 
почерпени с кафе от новата сладкарница.

З.Огкриването ще се осъществи в
11.00 часа и лично кметът на общината ще 
пререже лентата.

6.Поканени журналисти:
Поканата ще бъде поднесена по те

лефона, като представителите на медиите 
ще получат предварителен анонс за съби
тието по факса.



-представител на в. „24 часа“;
-представител на в. „Труд“;
-детско списание „фют“;
-Нова Телевизия - редакция „Детс

ки предавания“.
7. Съобщение в медиите за събитие

то
-съобщение за предстоящото съби

тие ще бъде пуснато по Нова Телевизия в 
рубриката „Малки обяви“ - три поредни из
лъчвания (три дни преди откриването, два 
дни до откриването, само един ден до отк
риването)

-радио FM+ и Експрес - съобщени
ето да бъде пуснато в сутрешния блок

-съобщението да е под формата на 
покана към деца и родители. Съобщения
та да бъдат пуснати три дни преди откри
ването, в сутрешния блок да има три съ
общения в рамки те между 9 и 11 часа.

8. В деня след събитието да се прег
леда пресата и да се анализира вида на пуб
ликациите на присъствалите журналисти.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ОТ PR ПРОГРАМАТА

фирмената политика на „Детелина“ 
е насочена към социалните проблеми и 
подпомагане на тяхното разрешаване. 
Предложените мероприятия са свързани 
със сфери, в които има наболели пробле
ми.

Целта на фирмата не е да върне бър
зо инвестираните средства, а да докаже на 
аудиторията, че има все още бизнесмени, 
които са готови да създадат радост на дру
гите. Осигуряването на верни на магазина 
клиенти, които да бъдат негови трайни 
потребители е основната цел на мениджър- 
ския екип.

В перспектива, стъпка по стъпка, 
след създаване на добро име на „Детели
на“ сред потребителското ядро, фирмата 
ще следва своята политика за създаване на 
верига от магазини за продажба на детски 
обувки.

Public Relations -
програма
на фирма от
нефтохимическата
промишленост:
„Нефтохим -
Бургас“
Курсова работа 
на Ангел Стефанов,
„Public Relations“, първа година

Public Relations помага за изграж
дане и поддържане на комуникационно 
разбиране, одобрение и сътрудничество 
между организацията и нейните публи
ки. Помага на мениджъра да поддържа 
своята информираност и отговорност 
към обществото и общественото мнение, 
да е в течение на промените и ефектив
но да ги използва. PR е ранна предупре
дителна система, допринасяща за анали
зиране на тенденциите, предвиждане на 
бъдещите проблеми.

Във времето, в което живеем зна
чението на комуникациите все повече на
раства. От първостепенна важност е ин
формационните канали да работят, кол- 
кото може по-ефективно, за да осигурят 
актуална, навременна и разбираема за 
аудиторията информация. Теорията и 
практиката на PR работят именно с та
кава цел. Освен това PR се занимава с 
предотвратяване на инцидентите, конф
ликтите и конфронтациите в общество
то. Чрез използването на постиженията 
на съвременните технологии и средства
та за масова комуникация, PR влага твор
чески умения, като ги насочва ефектив
но към различните аудитории с цел пос
тигане на обстановка на комфорт и раз
бирателство между тях. Също така PR 
използва и различните техники, инстру-



менти, тактики и методи за оценка на си
туациите и разкривайки характера на съ
ществуващите комуникационни отноше
ния съставя точни и действени програ
ми за подобряване на взаимодействието 
между отделните комуникационни зве
на. Осъществяването на програмите по 
PR води до постигане на по-благоприят
на ситуация при взаимодействието с об
ществото, до подобряване на обществе
ното мнение, повишаване на имиджа и 
доверието в институцията, организация
та, партията или отделната личност.

ОПИСАНИЕ НА
СИТУАЦИЯТА

„Нефтохим - Бургас“ е държавна 
собственост. Компанията е най-голямо- 
то предприятие в областта на нефтохими
ческата промишленост у нас и е основен 
производител на бензиново и дизелово го
риво, смазочни масла, i азьол, мазут и дру
ги. Персоналът на предприятието е бли
зо дванадесет хиляди души. Снабдява се 
със суровина през пристанище Бургас, а 
готовата продукция се транспортира глав
но през жп гара Бургас.

Общественото мнение относно 
„Нефтохим - Бургас“ е неблагоприятно, 
тъй като от създаването си до днес пред
приятие го е замърсител на въздуха и во
дата в областта на град Бургас. От чуж
бина са закупени качествени системи и 
съоръжения за пречистване на отходни
те води и газове, които предстои да бъ
дат монтирани. Очаква се това да подоб
ри значително екологичната обстановка.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
НА ПРОГРАМАТА

1.Организационни цели:
1.1. Промяната на неблагоприятно

то обществено мнение и формиране на 
благоприятно обществено мнение.

1.2. Спечелване на доверието и раз
биране от страна на работниците и слу
жителите.

1.3. Да се изгради благоприятен об
раз на предприятието в страната.

2. Цели по PR:
2.1. Да се спечели доверието на об

ществеността на град Бургас, като се уве
личи разбирането и познанията относно 
действията и целите на организацията.

2.2.0бществеността на град Бургас 
да се обвърже с предприятието - близост 
и тесни връзки.

2.3. Да се покаже и подчерзае опи
та и професионализма на членовете на 
организацията и специално внимание да 
се обърне на директора на управителния 
съве т, като неговият авторитет се утвър
ди не само в предприятието, но и сред об
ществеността на град Бургас.

2.4. Да се подобрят комуникациите 
между управителния съвет, администра
цията и работниците, а също и между от
делните им звена.

2.5. Да се подобрят условията за ра
бота на персонала. Да се формира чувст
во на удовлетвореност и комфорт в ра
ботниците и служителите.

2.6. Да се подобрят условията на 
контактите с търговците на едро.

2.7. Да се достигне с информация за 
предприятието до търговците на дребно 
и крайните потребители.

2.8. Изграждане на положителен 
образ на организацията, като номер ед
но на пазара. Популярност и стабилност 
в страната.

3. Комуникационни цели:
3.1. Изграждане на постоянни кон

такти с представители от подходящи пе
чатни и електронни медии.

3.2. Да се формира и усили довери
ето на медиите във фирмата.

.3.3.формиране и установяване на 
тесни връзки с представизели на формал
ни и неформални обществени организа
ции и групи - държавна, областна и град
ска управа, политически съюзи, партии, 
движения, социални и екологични орга
низации и други.

ключови Фигури
И ГЛАВНИ УЧАСТНИЦИ
В ПРОГРАМАТА:

1.Отдел no PR (PR-специалисти,



редактори, медиа-съветници, говорите
ли).

2. Директорът на управителния съ
вет и неговото семейство.

3. Всички служители и работници 
на предприятието.

ЦЕЛЕВИ АУДИТОРИИ

1. Медии
1.1. Електронни 
-БНТ - Канал 1
-БНР - Програма Хоризонт
-Местен ТВ канал
-Два местни радио-канала
1.2. Печатни 
-в-к Континент 
-в-к 24 часа 
-в-к Труд
-всички местни ежедневници и сед

мичници
-специализирани еко-списания
2. Населението на град Бургас
3. Персоналът на фирмата
4.Областната местна управа
5. Потенциалните бъдещи служите

ли
5.1. Ученици в средните училища в 

град Бургас
5.2. Ученици в специалните техни

куми в страната
5.3. Студентите в химико-техноло- 

гическите и техническите висши учебни 
заведения

5.4. Бюрата за безработни
6. Доставчиците, търговците на ед

ро и дребно, крайните потребители на 
продукцията на фирмата

7. Банкери, инвеститори, икономи
чески съветници

8. Видни политици, журналисти, 
бизнесмени, висши военни и църковни 
служители, лидери на обществено мне
ние

СЪЗДАВАНЕ 
НА ПУБЛИЧНОСТ

1.С цел да се даде възможно най- 
голяма публичност на кампанията по PR 
и за да може да се подаде целенасочена,

пълна, достоверна и актуална информа
ция, преди започване на кампанията да 
се изготвят:

-брошури;
-дипляни;
-бюлетини;
-книги;
-отчети;
-медиа-папки;
-снимкови албуми;
-филми и др.
относно миналата, настоящата и 

бъдещата дейност на предприятието. Да 
се покажат най-добрите постижения и 
успехи. Подходящи пакети с тях да се из
пратят на медиите и др. целеви аудито
рии.

2. С цел изграждане на желано са
мосъзнание и нагласа у работниците и 
служителите на предприятието, да се 
подготви, създаде и разпространи ети
чен кодекс на фирмата. Основните нап
равления на този кодекс да бъдат усвое
ни от директора, членовете на управи
телния съвет, говорителите на предпри
ятието и други ключови фигури, и да бъ
дат споменавани и цитирани на всички 
публични прояви от кампанията - кон
ференции, събрания, пресконференции, 
интервюта, както и в медиа-магериали- 
те. Основни моменти за етичния кодекс:

-честност, добросъвестност, отго
ворност;

-загриженост за обществото; 
-екологична култура; 
-ангажимент към обществото, 

държавата, клиентите;
-спазване на общоприетите мо

рални норми;
-поддържане и издигане на авто

ритета и имиджа на предприятието и др.
3. Изработване на плакат на тема 

„Еди-колко-си години Нефтохим - Бур
гас“, който да показва и подчертава гло
балния принос на предприятието към 
икономиката и промишлеността на дър
жавата.

4. Поставяне на транспаранти в град 
Бургас с основен надпис информиращ за 
годишнината на предприятието и загат
ващ за екологичните му приоритети.



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

1. Стартиране на програмата по PR 
в деня на годишнината от създаването на 
предприятието.

1.1 .Пресконференция:
-да запознае обществеността със 

създаването на предприятието,неговото 
минало, настояще, бъдеще, успехи, ос
новни направления, същност;

-прожекция на филм за предприя
тието;

-информиране за екологическата 
обстановка, мерките и тенденциите за 
подобряването й;

-разяснения относно новозакупена
та техника и информация за датата на 
нейното въвеждане;

-отговор на въпроси на журналис
ти те;

-разходка в някои от помещения
та;

-посещение на изложба за предп
риятието с подробни обяснения за сним
ките и експонатите;

-по възможност - показване и за
познаване с параметрите на пречиства
телната техника.

1.2.Вечерен коктейл - парти в праз
нична обстановка, в чест на годишнина
та от създаването на предприятието. 
Празнична музикална и хумористична 
програма с участието на известни бъл
гарски артисти. В присъствието на пре
зидента на републиката, председателя на 
Народното събрание, председателя на 
Министерския съвет, министри, депута
ти, журналисти и др.

2. Участие на директора на управи
телния съвет в предаването на Канал 1 
на Българската национална телевизия 
„Открито“ с Валя Ахчиева, където:

-да се подчертае огромния принос 
на предприятието за страната от година
та на неговото създаване до днес;

-да се покаже ежедневната продук
ция на предприятието;

-да се посочат усилията към подоб
ряване на екологическата обстановка;

-да се покажат бъдещите планове 
и тенденциите в развитието;

-да се покаже отговорността и же
ланието на предприятието, за подкрепа 
на националната икономика.

3. Да се открият телефони за връз
ка с предприятието от страна на журна
листи, общественици, граждани, където 
те могат да получават информация.

4. Да се организира ден на отворе
ни врати, когато всеки желаещ да може 
да посети и разгледа предприятието. Да 
се осигури персонал за развеждане на же
лаещите.

5. Да се осигурят стипендии на от
лични студенти в технически универси
тети и химико-технологически универси
тети в страната.

6. Да се организира конкурс за сти
пендия за обучение в чужбина.

7. Да се организира симпозиум с 
широко международно участие, с цел да 
се осъществи обмяна на опит в областта 
на нефтопреработването.

8. Да се организира международен 
семинар на тема: „Екологията в неф
топреработвателната промишленост“. 
Резултатите от семинара да се внедрят в 
предприятието.

9. На училища, техникуми и висши 
училища да се изпратят фотоси, снимки 
и макети на отделни структури от пред
приятието.

10. По-интересен начин да се орга
низира посещение на ученици от всички 
основни училища в град Бургас, които да 
разгледат предприятието и да посетят из
ложбата.

11. Предприятието да спонсорира 
откриването и работата на детски клуб 
по корабо- и авиомоделизъм, като два 
пъти в годината се организират демонс
трации на клуба. Клубът да носи името 
на предприятието. Клубът да се разраст- 
не и да представя предприятието на на
ционални и международни състезания и 
демонстрации.

12. Да участва в спонсорирането на 
варненския балетен конкурс и му осигу 
ри собствени награди.

13. Да подкрепи културния живот в 
град Бургас със спонсориране на театрал
ни, балетни и оперни постановки.



14. Да се консултира и закупи мно
госериен телевизионен филм за работа
та на голямо промишлено предприятие 
и да го предостави за излъчване по БНТ.

15. На базата на копродукция заед
но с регионален TB-канал да започне из
лъчване на седмично публицистично пре
даване за град Бургас.

16. Да изготви фирмени бележни
ци, календари, писалки и други, които да 
разпространи сред търговците и на дру
ги места.

17. Директора на управителния съ
вет да организира и оглави фондация за 
подпомагане на социално слабите граж
дани на Бургас, като предприятието вне
се значителна сума във фондацията.

18.Организиране и провеждане на 
банкет за всички работници в предприя
тието и за техните семейства.

19.Организиране на интервюта с 
членове на управителния съвет и работ
ници с представители на различни медии.

20.В чест на годишнината да се ор
ганизира голям концерт, на който да се 
наградят дългогодишните работници, ка
то концерта се предава по Канал 1 на 
Българската национална телевизия.

РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ

-наемане на зали;
-посрещане на гости;
-телефон, факс, пощенски услуг и; 
-печат, фотографии, филми; 
-транспортни;
-спонсорства;
-организационни;
-хонорари на консултанти и по

мощни работници;
-други

ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА

1.Отделът но PR да прави оценка 
след изпълнението на всяка отделна част 
от програмата.

2.Г1рограмата ще създаде разбира
не в обществото не само относно дейнос
тите и целите на „Нефтохим - Бургас“, 
но и като цялостно виждане за големите

предприятия от промишлеността. Чрез 
тази програма ще се демонстрира и осъ
ществи съвпадане на фирмените и общес
твените цели, ше се изгради здрава връз
ка, какзо между отделните звена на пред
приятието, така и между предприятието 
и обществеността.



Public Relations -  
програма на 
фирма „Кастрол -  
България“
Курсова работа 
па Емилия Ламбрева,
„Public Relations“, първа година

С второто хилядолетие идва краят 
на съмненията в световното информаци
онно общество. Големите компании от
давна знаят това и използват Public Rela
tions стратегии за оформяне и поддържа
не на едно трайно благоприятно мнение 
сред своите публики. За съжаление, това 
все още не е приоритет на българските 
фирми, които продължават да функцио
нират в псевдоусловия на монополисти. 
Днес трудно можем да открием компания, 
в чиято организационна структура да съ
ществува истински работещ PR отдел. В 
гази ситуация на игнориране на ползите 
и разбирането, които носи PR на своята 
организация и нейните вътрешни и вън
шни публики, фирмата, заложила на ефек
тивната комуникация, безспорно ще спе
чели. Ще спечели не само тя, но и тази 
част от обществото, която ще разбере, че 
PR не е „хвърлена ръкавица“, а подадена 
ръка.

Въпреки всичко е България има 
фирми, готови на открит диалог със сво
ите аудитории. Една от тях е „Кастрол - 
България“ - търговско представителство 
на Burmah Oil Gmbh.

Burmah Oil Company Ltd е създаде
на през 1886 г одина в Шотландия от Дей
вид Каргил, с цел експлоатацията и про
изводството на нефтени продукта в Бур
ма, Индия и Пакистан. През 1966 година 
Burmah Oil Company се превръща в кон
сорциум, който пръв открива наличието 
на нефт в Северно море. По време на го
лямата нефтена криза (1970 г.), фирмата 
успява да оцелее благодарение на новата

си стратегическа програма, ориентирана 
към маркетинговите дейности. Името 
Burmah Castro! съдържа в себе си истори
ята и престижа на Бурма, както и това, 
което представлява Кастрол - ефективна 
дейност, високо качество, лидерство ъ тех
нологиите и опазване па чиста околна сре
да. фирменото лого е още едно доказа
телство за неудържимия прогрес, съпът
ствал компанията през годините - The 
Chin the (чин-тай), легендарният бурман- 
ски лъв, койю може да атакува врагове
те си от девет различни посоки в едно и 
също време.

Днес Burmah Oil Company има 
20000 служители в повече от 50 страни, а 
клиентите им са от 150 страни по света. 
„Кастрол - България“ е тяхното предста
вителство у нас, създадено в средата на 
1993 година. В него работят десет служи
тели, начело с генералния мениджър 
Хане-Дитер Ландски. Структурата на фир
мата включва отделите „Вътрешна орга
низация“, „Електронно обработване на 
информацията и дистрибуция“, „финан
си“, „Индустриални масла“, също и тър
говски пътници. Поради статута си на 
търговско представителство, нямащо пра
во на търговска дейност, „Кастрол - Бъл
гария“ контактува с пет основни дистри
бутора в София, Варна, Пловдив и Русе, 
както и с „Петрол“ АД. Над 300 бензи
ностанции на територията на България 
работят с продуктите на „Кастрол“. Кон
куренцията в тази сфера на дейност е жес
тока, поради големите печалби и еднакво 
високото качество на продуктите. На па
зара са фирми като „Shell“ , „Mobil“, 
„British Petroleum“ и „Плама Плевен 
Ойлс“. Това доказва, че и тази огромна 
корпорация трябва да се бори ежедневно 
за доверието на своите клиен ти, което ос
мисля и използването на PR стратегия за 
подобряване на комуникациите между 
компанията и нейните публики.

Целта на предложената програма 
не е „Кастрол - България“ да спечели но
ви клиента, а по-скоро да засили довери
ето към компанията и да трансформира 
неблагоприятните мнения поне в неутрал
ни (а защо не и в благоприятни). За да се



осъществи това, на първо място трябва 
ла се определят целевите групи, върху ко
ито ще се опитаме да окажем въздейст
вие.

Чрез тази програма по PR, „Каст
рол - България“ ще се опита да повлияе ч 
положителна насока на:

[.Вътрешните публики:
-служители на фирмата - мениджъ

ри, ръководители на отдели, търговски 
пътници;

-дистрибуторите - „KSK“ ООД - Со
фия, „Мастер 11“ ООД - Пловдив, „Варна 
лизинг“ ООД - Варна, „Софтинг“ ООД - 
Русе.

2.Външните публики:
-пресата - ежедневниците, спортни

те вестници, специализираните издания на 
СБА, както и всички постоянни рубрики 
на екологична тема;

-телевизия - спортните рубрики на 
Канал 1 и Ефир 2, Нова телевизия (пре
даването „Колела“) и т.н.;

-“Петрол“ АД със своите 300 бен
зиностанции;

-представителите на всички авто
мобилни фирми в България; 

-автосервизи;
-магазини за авточасти и аксесоа

ри;
-Българска федерация по автомо

билен спорт и състезатели;
-Българска федерация по мотоцик

летен спорт и състезатели;
-Комитет по стандартизация; 
-Съюз на българските автомоби

листи;
-Техническите университети в Со

фия и Варна, както и други висши учебни 
заведения с технически специалности.

За постигане на по-добро разбира
не от страна на интересуващите ни ауди
тории е необходимо да се популяризира 
името на фирмата, в лицето на генерал
ният мениджър г-н Ландски. Това ще ста
не, ако се поддържа постоянна връзка с 
медиите, като „Кастрол - България“ им 
осигурява атрактивно поднесена инфор
мация относно иновациите в технологич
но, асортименгно и екологично отноше

ние. Контактът със средствата за масова 
комуникация е необходим и за постигане 
на по-голяма публичност на фирмените 
инициативи, особено на тези, които са 
свързани с желанието на „Кастрол“ за 
опазване на околната среда. Важно е съ
що да представим фирмата като органи
зация, която се интересува не толкова от 
печалбите, колкото от добрата комуника
ция с аудиториите. За изпълнение на прог
рамата е нужно сформирането на PR гру
па, чийто цели ще са:

-да предложи бюджет;
-да организира всички събития;
-да следи за точното изпълнение на 

програмата - срок и финанси;
-да създаде постоянен екип, който 

по време на PR кампанията ще води дис
кусиите и ще участва в семинарите;

-да избира и ангажира по подходящ 
начин информацията, която ще достигне 
до медиите;

-да избира общественозначимите 
сьбития, на които ще присъства генерал
ния мениджър;

-да информира навреме служители
те на „Кастрол - България“ за протичане
то на кампанията.

Друг важен акцент в програмата е 
популяризиране на философията на „Кас
трол - България“, а именно: С чувство за 
отговорност при опазването на околната 
среда! Да бъдем в помощ на партньора 
винаги, когато е възможно! С нас само 
най-добрите побеждават! С тази цел, съ
битията, включени в плана по PR са раз
делени на групи, касаещи екологията, 
бизнеспартньорството и спорта. Всички 
те са еднакво важни и затова са описани 
подробно.

ЕКОЛОГИЯ

Стартира на 1 август 1996 година. 
Край - 1 октомври 1996 година. Мероп
риятията са организирани на специални 
дни за децата, спомоществувателство, 
пресконференции и др.

1,От 1 август, веднъж седмично (съ
бота или неделя) в една от залите на НДК 
ще се прави специална детска програма -



прожектиране на детски филми, засягащи 
екологията, на научно-популярни филми 
за вредата от екологичното замърсяване. 
След прожекцията, служител на „Каст
рол“ ще повика няколко деца на сцената, 
които да разкажат какво трябва да се 
направи за опазване на околната среда. 
Детето, което даде най-добър отговор, ще 
бъде прието в новосъздадена организация, 
подобна на бойскаутската. Тази органи
зация ще се финансира от „Кастрол - Бъл
гария“ и ще разяснява възможности те за 
спасяване на природата в България, как
то и какво прави фирмата за това. Важен 
момент тук е, че гази детска формация 
ще продължи да функционира и след прик
лючването на настоящата PR кампания.

2.Съвместно с КАТ, фирмата ще 
подарява на всеки десети шофьор, прове
рил колата си за вредни газове, пълен 
комплект биологично разграждащи се 
продукти „Кастрол“.

3.Заедно с радио FM+ ще се напра
ви топкласация на български песни, в чи- 
ито текстове се говори за красотата на 
българската природа.

4.Осигуряване на екипировка и 
транспорт на Зелените патрули, като се 
огласи в пресата награда за всеки, помог
нал за залавянето на бракониер.

5.В началото на кампанията ще се 
проведе една пресконференция, на която 
генералният мениджър ще обяви целта на 
„Кастрол - България“ - опит за формира
не на чувство за отговорност в отноше
нието ни към околната среда. Ще присъс
тват журналисти от СМК, които се зани
мават с тази тема.

БИЗНЕСПАРТНЬОРНСТВО

Стартира на 15 септември 1996. 
Край - 15 януари 1997 година.

1.По покана на генералния мени
джър, веднъж месечно се провежда семи
нар с лектори от Castrol Deutschland, кой
то продължава три дни. Първият ден лек
торите говорят по предварително обяве
на от „Кастрол“ тема - например „Пови
шаване безопасността на работното мяс
то“, вторият ден участниците в семинара

задават своите въпроси към лектора и 
обобщават изводите от дискусията. Тре
тия ден е свободен, завършва с коктейл, 
на който се канят журналисти от медии
те. Важно за този семинар е да се провеж
да всеки път в различен град. Участници 
в него ще бъдат:

-дилъри на автомобили с по-голе- 
ми собствени мрежи (например фолксва
ген, Лада и др.);

-Съюзът на българските автомоби
листи със своите сервизни служители;

“Петрол“ АД.
2. Подобни семинари ще се провеж

дат и със студенти от Техническите уни
верситети в София и Варна, като накрая 
ще им се издава удостоверение за успеш
но завършили, въз основа на кратка пис
мена работа по темата на семинара. Тези 
документи ще дават предимство на кан
дидатстващите за работа в клоновете на 
„Кастрол - България“ и нейните дистри
бутори.

3. Тъй като в този период са и ко 
ледните празници, „Кастрол - България“ 
ще сформира група от VIP - висши слу
жители от Комитета по стандартизация, 
„Петрол“ АД, федерациите по автомоби
лен и мотоциклетен спорт, журналисти. 
Тази група, придружена от генералния ме
ниджър и човек от PR екипа, ще отиде в 
Хамбург, където е централата на Кастрол. 
От 22 до 26 декември гостите ще могат 
да посетят сградата на компанията, като 
ще им се осигури „ден на отворени вра
ти“. С изключение на това посещение в 
„Кастрол“, пребиваването им трябва да 
бъде освободено от условности.

4. Много важна аудитория са и слу
жителите на „Кастрол - България“, за ко
ито предлагам следното:

-показване на филм за дейността на 
фирмата по света (посещението трябва на 
всяка цена да е доброволно);

-поставяне на „кутия за предложе
ния“ в офиса на фирмата, като периодич
но ще се разглеждат предложените идеи 
в присъствието на всички служители;

-табло на успеха - всяка седмица на 
него ще се появява името на служителя 
(може и на фирмен клон), който е напра-



вил най-доброто за компанията през из
миналите дни. В това табло могат да учас
тват всички офиси на „Кастрол“ по све
та.

СПОРТ

Началото и краят на мероприятия
та, включени тук, ще съпътстват цялата 
PR кампания, тоест от 1 август 1906 до 15 
януари 1997 година.

1. Футболистът Йордан Лечков е 
рекламното лице на „Кастрол - Бълга
рия“. Ще предоставим на предаването 
„Спортен свят“ в Нова телевизия филм 
за него, направен в Хамбург, където е и 
централата на фирмата.

2. Ралито „24 часа“ на Нюрбурхринг 
е под егидата на „Кастрол“. С финансова
та помощ на фирмата, БНТ ще изпрати 
журналисти, които да от разят не само със
тезанието, а и участието на първия бъл
гарски състезател Гергана Апостолова.

3.Заедно с предаването „Колела“ на 
Нова телевизия ще се прави рубрика от 
типа „Направи си сам“, в която сервизен 
служител (от сервиз, работещ с „Каст
рол“) ще дава съвети на зрителите как да 
спестят пари при ремонт на автомобила 
си.

4.“Кастрол“ ще предоставя посто
янно на вестник „Старт“ информация за 
автомобилни те състезания. Това ще се 
публикува в отделна рубрика, всеки брой 
на вестника.

5.Организиране на концерт съвмес
тно с Българска музикална компания, в 
който ще участват всички изпълнители, 
записали песни на футболна тема. Зала 1 
на НДК. Ще осигурим присъствието на 
националния ни отбор по футбол. Концер
тът ще се излъчи директно по радиото, 
на запис по телевизията, а по-нататък ще 
се продуцира издаването на аудиокасета.

Йзвън така предложените м е
роприятия, много добър ефект в популя
ризиране на фирмата ще има и чисто спон- 
сорската дейност. Моята идея е „Кастрол 
- България“ да осигури финансово до края 
на годината предаването „Репортер“ на 
Елена Йончева, спечелила три пъти наг
радата „Репортер на годината“. 62% гле-

даемост на нейната програма не бива да 
се пренебрегват.

„Кастрол - България“ е представи
тел на фирма, достатъчно известна по све
та и многократно доказала своите качес
тва. От 111) години компанията е водеща 
сред фирмите от нефтохимическата про
мишленост и то в условията на сериозна 
конкуренция. На българския пазар „Кас
трол“ навлезе едва преди три години, но с 
ясна стратегия да остане завинаги. Както 
навсякъде, и тук успеха на компанията ще 
се изгради на основата на дейности, насо
чени изцяло към нуждите на клиента.

Настоящата PR програма е съобра
зена с корпоративната мисия, защото:

1. Ще осигури постоянното присъс
твие на фирмата в средствата за масова 
комуникация, което ще се постигне с учас
тието й в събития, даващи отражение в 
нашия обществен живот.

2. Ще изгради образ на една компа
ния, чиято основна мисия е грижата за 
опазване на околната среда и природата. 
Това ще има положителен ефект върху 
публиките й, особено във време, когато 
фирмите от нефтохимическата промиш
леност се свързват преди всичко със за
мърсяване на водата и въздуха.

ЗТЦе повиши доверието на парт
ньорите в „Кастрол - България“, което ще 
донесе по-голяма сигурност и в бизнескон- 
тактите й.

И не на последно място по важност, 
тази PR програма ще постави „Кастрол - 
България“ на страната на „добрите“, и то 
в ситуация, в която българското общест
во чувства остра липса на такива. Убеде
на съм, че по пътя на откритостта и уме
рената прозрачност, стълбата на успеха е 
с едно стъпало по-къса.



Наркоманията 
и масмедиите
Курсова работа 
на Аделина Томова,
„Медиазнание“, втора година

Употребата на растителни и синте
тични вещества от типа на хероин, кока
ин, амфетамини, никотин, марихуана и пр. 
се нарича наркомания, а консуматорите 
на подобни вещества - наркомани.

Проблемите, обусловени от нарко
маниите, са аналогични по цял свят - опас
ност от заразяване с HIV-вирус - при ве
нозно инжектиране на наркотици, при 
проституция, извършвана с цел набавяне 
на дрогата, при рисково сексуално пове
дение след вземане на наркотик. А също 
така - увеличаване на криминогенните 
прояви сред наркоманите - кражби, изма
ми, дори убийства. В България зачестиха 
случаите, когато млади момчета започват 
да употребяват наркотици само и само да 
се освободят от редовна военна служба (по 
данни на Националния център по нарко
мании* през 1993 г. 58% от срочнослуже- 
щи ге намират, че употребата на наркотик 
е добро средство за заобикаляне на казар
мата; през 1989 г. по тази причина са ос
вободени 7 души, през 1994 г. те вече са 
144!)

Слабоизвестен, но будещ тревожни 
мисли е и фактът, че в повечето случаи 
употребата на наркотици води до импо
тентност.

През 1995 г. Министерството на 
здравеопазването е отброило 90 000 души, 
употребяващи наркотични вещества, 2/3 
от които са деца на възраст 14-18 години. 
Самото министерство констатира, че ед
ва ли това е реалният им брой.

Какъв е общият извод от изброе
ните досега факти - в прогресивно заста

* За по-кратко нататък ще го наричам 
НЦН.

ряващата ни нация - с постоянно увели
чаващ се отрицателен прираст на населе
нието има само официално изброени поч
ти сто хиляди души, употребяващи нарко
тични вещества (в т.ч. не влизат пушачи
те). До какво ще доведе това? Имайки 
предвид изключително ниската средна 
възраст на дрогиращите се, първо - зап
лаха за развитието на популацията, обус
ловена от възникващата импотенция, 
опасността от HIV-инфекция, рисковете 
при безразборен секс и криминогенни 
прояви. Второ - застрашителната тенден
ция за увеличаване наркоманиите сред 
младите поставя под съмнение възниква
нето на така лелеяното гражданско об
щество, защото изглежда, няма да има кой 
(или този някой няма да е в състояние) да 
го изгради. Трето - заплаха за национал
ната сигурност на страната. Четвърто... 
Пето... Шесто...- Оказва се, че проблемът, 
който у нас се възприема като незначите
лен на фона на политическите борби, ико
номическата разруха, битовите неуреди
ци и пр., е твърде сложен, близък и смея 
да твърдя, съдбовен за нацията.

Нека проследим тенденцията на 
развитие на наркоманиите в България 
(информацията е от д-р Р. Седефов от 
НЦН).

Първата вълна на употреба на нар
котици у нас започва през 60-те години и 
е свързана с младежките движения в За
падна Европа и САЩ. Броят на регистри
раните наркомани в този период е 150-200 
дути, които, по думите на д-р Седефов „не 
представляваха никакъв проблем за стра
ната - нито социален, нито морален“.

Втората вълна е в началото и сре
дата на 70-те години - около 1500 нарко
мани. Многократно се увеличават прес
тъпленията, свързани с набавянето на 
средства за наркотици.

Действителният бум започва през 
1985/86 г., за да стане истинска епидемия 
сега, през 1992/96 г.

Дот.нар. „перестройка“ проблемът 
с наркоманията бе скрит за общественост
та, защото „наркоманията съществува са
мо в гнилите капиталистически страни“. 
Наркоманите бяха изолирани от общест-



вото - затворени в специални клиники, 
затвори, лагери и принудително лекува
ни, което по всеобщо мнение е най-лошо
то, което може да се направи въобще. 
Всичко това доведе до два основни проб
лема. предопределили бума на наркома
нията - първо, този опит за скриване на 
наркоманите доведе до множество общес
твени митове, неразрушими и до днес: 
„Наркоманията е модерна, тя е начин на 
живот в „свободните“ страни“. Изхождай
ки от елементарната формулировка 
„Всичко, което е забранено и обвито в 
тайнственост, е хубаво“ българските мла
дежи, допълнително угнетени от начина 
на живот, който им се предлагаше, посег
наха към забранения плод. Следващият 
миг: „Опита ли веднъж - човек повече не 
може да спре“ - насади се убеждението, 
че тези хора са обречени завинаги да жи
веят с наркотика, и до днес всеки нарко
ман (а и всеки „нормален“) вярва в това. 
Ще дам един пример в подкрепа на об
ратната теза: - В началото на века ( 1906 - 
]910/13г.) в САЩ във всяка аптека се е 
продавал хероин на таблетки и хиляди же
ни, които са имали болки в кръста, са го 
вземали като обезболяващо, както ние се
га вземаме аналгин. В един момент се пре
установява продажбата му, защото меди
ци решават, че предизвиква зависимост. 
Всички тези жени, които са го употребя
вали, изкарват по една абстиненция и ни
кога повече не го вземат!

Цялата митология около наркома
нията и наркоманите е създадена нароч
но, тя съществува не само у нас, но имен
но в България и екссоциалистическите 
страни е най-раздута, най-употребявана и 
най-опасна.

Нека си зададем въпроса кого обс
лужва тази ми тология? Днес у нас - всич
ки. Легендата за психическата и физичес
ката зависимост от наркотиците според 
д-р А. Йончев от НЦН обслужва и роди
телите на наркоманите, за да оправдаят 
поведението на децата си, и наркоманите 
- за да обясняват собствените си постъп
ки, да манипулират околните, и наркома- 
нолозите и наркотрафикантите, защото 
(колкого и да е цинично, отнесено за ме

диите) от това си вадят хляба. Нека си за
дадем и един друг въпрос - коя групиров
ка (политическа, икономическа или об
ществена) у нас е загрижена за популация
та? Кой е загрижен народа ни да бъде по- 
културен, по-информиран, по-просветен, 
житейски по-добре ориентиран? - Почти 
никой. Всички те имат нужда от работни
ци, членове, поданици, електорат..., кой
то лесно да се манипулира. Жестоко, но 
факт.

Клиниката в Суходол, НЦН, БЧК 
и Института за промоция на здравето про
ведоха през последните пет години някол
ко семинара - срещи между наркомано- 
лози и журналисти, чиято цел бе именно 
да се разбие тази митология около проб
лема „Наркомании“. Днес медиците приз
нават неуспеха на тези форуми. Какви са 
причините?

В условията на пазарна икономика 
се появиха множество масмедии, които 
търсеха своето място под слънцето. Съ
щата тази митология им бе (а и остава) 
изключително нужна, за да се продават. 
Журналистите са част от тези професио
налисти, които имат нужда от легенди 
около наркоманиите и не само около тях. 
Ясно е, че основната цел на медиите е да 
се продават. Забравя се обаче, че един та
къв акт на комуникация трябва да изпъл
нява и своята общественополезна мисия. 
А ето го мнението на професионалистите
- наркоманолози: „Общото впечатление 
на всички колеги е, че масмедиите отра
зяват доста хаотично и опасно, бих казал
- непрофесионално, ситуацията с нарко
манията. търси се само сензацията, в 
проблема се рови просташки и нерацио
нално, без идея какъв е смисълът на този 
материал, фактите и събитията се изкри
вяват така, че да продават изданията. То
ва не помага нито за превенцията на нар
команиите, нито на самите наркомани“ 
(Д-р Йончев). „Много хора не са наясно 
колко сериозен е проблемът им с употре
бата на наркотици и затова не смятат, че 
се нуждаят от лечение. За да се лекуваш, 
ги трябва да си узрял, да си мотивиран...“ 
(д-р Седефов). „Нужно е изключително 
толерантно отношение към потенциални-



те и реалните жертви на наркоманията“ 
(доц. ф. Лазаров).

Нека направим кратък анализ на 
вестникарските публикации от периода 
1994/96 г. (т.е. периодът па наркоепиде- 
мията). В отношението към проблема 
„Наркомании“ на българския печат се 
наблюдават следните основни акценти:

1. В повечето материали, често из
веден в заглавието - цената на наркоти
ка (пр. „Потребление и цепи“ („Поглед“, 
1995); „1200 лв. върви грам хероин“ („Ду
ма“, 1995); „Бялата отрова се продава най- 
евтино у нас“ („Българска армия“, 1994); 
„Хероинът стана 1300 лв. за грам, цигара 
марихуана - 120“ („Труд“, 1996); „Нарко
бизнеса- цъфна, 5 пласьори в затво- 
ра“(„24 часа“, 1995 и т.н ). Логичен е въп
росът кому е нужна подобна информация? 
На наркоманите? - Не, те я знаят. Допри
насят ли подобни сводки за превенцията 
на наркоманиите? - Категорично не!

Целенасоченото фокусиране върху 
цените на дрогата обслужва самите ме
дии - това е само начин те да продадат из
данието си. Нито един от вестниците, ко
ито прочетох, не бе пожелал да погледне 
темата от гледна точка, различна от еле
ментарната констатация и статистика. 
Един много важен факт, който сподели с 
мен д-р Йончев от НЦН, остана пропус
нат (?) от всички тях - производствената 
цена на грам хероин е около 100 лв. Кога
то този грам стигне до пазара, той струва 
вече 1500 лв. Никоя медиа не прави проу
чване къде отиват останалите 1400 лв. 
Според мен част от тази сума се превръ
ща в подкупи за държавните чиновници, 
тоест - осигурява се безнаказания пазар 
на дрогата.

А да е повдигнат въпроса защо ня
ма хванати и осъдени държавни чиновни
ци - сътрудници на унищожителите на де
цата ви? Тези факти са и много по-сенза
ционни, и много по-сериозни, но те не бя
ха отразени от българските медии. Пра
ви впечатление, че когато изобщо масме
диите съобщават за пресечен наркотра
фик или арестуван наркопласьор, то това 
съобщение се отнася или за чуждестранен 
гражданин, или за човек, за когото пряко

или косвено се подчертава, че не е свър
зан с български държавни организации 
или мощни икономически групировки. 
Съмнявам се, че това е цялата истина. 
Един пример - в. „Новинар“, 1995 г. - „Дол
нопробен хероин зарибява невръстни пер- 
ничани“ - от статията човек наистина ос
тава с впечатлението, че Хероинът е оду
шевен предмет, който се самопредлага на 
учениците.

Българската преса (а и другите ме
дии) не изразяват никаква позиция по те
мите цени - трафик - продажба - занима
ват се само със следствията, но не и с при
чините. Те имат единствено констативна 
функция, а отговорната, ангажираната 
журналистика не е в обсега на интереси
те им. Жанрове като репортерско раз
следване, аналитична публицистика и пр. 
не се използват при отразяването на те
мата.

2. Свръхдраматизиране на пробле
ма с наркоманите

Докато гореспоменатите теми, 
свързани с проблема, като че ли не въл
нуват (?) или не се разбират (?) от журна
листите в българските медии, то самият 
наркоман и неговите прояви и преживя
вания са детайлно изучени и предложени 
„в подходящ вид“ на аудиторията.

Стотици изповеди (понякога прид
ружени със снимка или картина!) заливат 
жадната за сензации, за човешки драми 
публика. Етика, морал, хуманно отноше
ние са понятия, почти непознати на род
ните журналисти. Върхът на цинизма бе 
поредицата „Дневникът на Томи“, публи
куван в няколко последователни броя на 
„Вестник за жената“. Всяка публикация 
започваше с пълните имена на момчето, 
тези на родителите му, адреса, на който 
живеят, както и снимката му.

Поразяващ е аргументът, с който 
изданието оправдава публикациите - на
дявали се, че така момчето ще се социа
лизира, то вършело нещо, полезно за се
бе си и за обществото, даже щели да му 
изплатят хонорар. Питам се как момчето 
би живяло, след като целият свят - род
нините му, съкваргалците, колегите нау
чиха, че то е наркоман, за каква социали



зация ице реч? Казах би живяло, защото 
то почина ouïe след първата публикация, 
но „Вестник за жената“ съобщи за това 
едва, когато публикува почти целия му 
дневник, когато експлоатира нещастието 
му докрай. А самият дневник би могъл да 
се нарече и „Наръчник на начинаещия 
наркоман“ - от него едва ли можете да се 
извлече толкова поука, колкото начини 
за приготвяне на дрогата, усещания, пре
дизвикани от употребата на наркотик и 
пр.

През 1996 г. на цяла страница 
„Стандарт“ публикува „Изповедта на Гра
финята“, „... на бизнесдамата“, на Ба
рона“, „... на Бореца“. Тези драматични из
поведи постоянно отклоняваха внимани
ето от факта, че това може да се случи на 
всеки - и без да му се е случило някакво 
особено драматично събитие, и без да е 
презадоволен борец, бизнесдама или ке
леш. Освен това, подобни материали во
дят до два сериозни проблема, които 
именно медиите създават, тласкани от же
ланието за продажба чрез атрактивност - 
първо - митологизацияга на наркомани
те и наркоманиите. „Опиталият веднъж 
вече няма избор - той остава наркоман за 
цял живот'". Рядко, за да не кажа почти 
никога, нашите медии не правят разгра
ничение между хората, опитващи нарко
тици и тези, избрали да живеят само за
ради тях. СМК, драматизирайки, водени 
от желанието за тираж, не показват дру
гата страна - а именно, че човек винаги 
има възможност да избира. Че животът 
винаги, във всяка ситуация, ни поставя 
пред избор, а ние правим правилния или 
неправилния. Че ние просто нямаме друг 
шанс, освен да отговаряме на въпросите, 
които животът ни задава.

На журналистите обикновено им се 
струват интересни само легендите. Една 
от тях е, че винаги има някакви много дра
матични житейски събития, кои го са до
вели някого до наркоманията. Този шаб
лон няма нищо общо с реалността, смята 
д-р Йончев от НЦН. Легендата вълнува 
въображението, продава изданието и... 
пречи на обществото. Драмите на упот
ребяващите наркотици, а също и тези на

убийците, бездомните, безработните, 
крадците, пенсионерите, заместват истин
ския, реалния живот и убеждават масова
та ауди гория, че на нея всъщност з ова ед
ва ли ще се случи. Алтернатива на тези 
драми не се показва.

Каква се оказва мисията на масме
диите - изглежда да пречи на хората да си 
задават въпроси и да задава вместо това 
псевдовъпроси. Да задава легенди. В то
зи случай СМК много удачно изпълняват 
поръчката на лидерите на обществото - 
да забавляват хората и, по възможност, 
да ги държат далеч от сериозните въпро
си на живота. Защото зададени, тези въп
роси ще доведат до това (не винаги, но все 
пак ще има ефект), че хората ще трябва 
да променят поведението си - тоест, да 
осъзнаят, че държат в рзщете си и собст
вения си живот, и институциите, и управ
лението на държавата...

А кой днес желае гова?
Спомням си, някъде за влиянието 

на зелевизията бе даден следния пример 
- американски войник, участник във вой
ната с Виетнам, казва: „Искам да убия 
колкого се може повече виетнамци, за да 
ме покажат по телевизията“. Пренесено 
върху отношенията медии - наркомания 
не се ли оказва следното - наркоманите, 
които се показват анфас стават звезди. 
Имайки предвид, че всеки от нас се стре
ми към популярност, а медиите, показвай
ки тези хора именно заради факта, че са 
наркомани, не ги ли утвърждават в жи
тейската роля на такива? Възможно е да 
се появи и друг ефект - да излезе, че да 
бъдеш наркоман, е нещо, което ти пред
лага един по-висок статут, отколкото ако 
не си наркоман - „Ако аз съм наркоман, 
ще ме покажат по телевизията, ще стана 
известен“. В това отношение с няколко 
свои предавания „Изборът“ на Снежана 
Атанасова направи, според мен, лоша ус
луга и на наркоманите, и на младежите, 
които търсят приключения.

На фона на абсурдната митологи- 
зация на проблема, неетичното отноше
ние към наркоманите, потулването на 
въпроса за продажбата, производството и 
вноса на дрога, добро впечатление прави



отразяването от СМК на започналата ме- 
тадонова програма (Тя е за закоравели 
наркомани, които не желаят да се отка
жат от наркотика. Предимствата й се със
тоят в това, че се избягва риска от веноз
но заразяване със СПИН, премахва се 
нуждата от проституиране и извьршване 
на престъпления с цел набавяне на дрога, 
и позволява на употребяващия да спре да 
мисли само как да си набави поредната 
доза, а да се опита да уреди живота си).

Всички български медии отразиха 
старта на тази програма - пр. „Българска 
армия“ - „На метадоновата програма гле
дат като на панацея над 50 (сега са много 
повече - б.м.) зависими от хероин и кока
ин“; „Новинар“ - „Метадоновото лечение 
ще връща наркоманите в обществото“; 
„Континент“ - „Стартира метадоновата 
програма“; „Демокрация“ - „Започва ме
тадоновата програма за борба с наркома
ните“ и т.н. Тези публикации бяха много 
полезни за хората, нуждаещи се от такава 
помощ, но, за съжаление, интересът на 
медиите прекъсна така внезапно, както бе 
започнал.

Прави впечатление също, че СМК 
ясно формулират основните проблеми, 
подтикващи към наркомания - лошите 
икономически условия и деморализация
та на обществото. Тези два макросоцио- 
логични проблема наистина са в основата 
на наркоманиите, но почти всички медии 
отново сведоха нещата до ниво констата
ция, без да се търсят подпричините, без да 
се опитат да обяснят на обществото защо 
е така и какво може да се направи. А и ни
кога не е само това - наркомани стават и 
деца на относително заможни родители и 
добре възпитани младежи. Най-задълбо- 
чено, в сравнение с другите медии в тема
та се разровиха в. „Дума“, в. „Стандарт“ и 
програма „Хоризонт“ на БНР’: „Общест
вото на бухалките ражда детската нарко
мания“; „Контролът върху опиатите е в ръ
цете на двама души“; „Незаконният нар
котрафик през България плаши Европа“; 
„Идва времето, когато политиците ще бъ
дат купувани като лоби на наркопрестъп- 
ността“; „Махленската наркомания се раз
пространява все повече“ и др.

Нека конспектираме (не)участието 
на българските медии в решаването на 
проблема:

ОТРИЦАТЕЛНИ ПРОЯВИ
1. Възприемането на наркомании

те и наркоманите като сензация, а не ка
то сериозен проблем.

2. Насаждане на погрешни предста
ви за проблема у аудиторията - митоло- 
гизация на наркоманиите.

3. Драматизиране на проблема, 
вследствие на което се потвърждава убеж
дението, че това се случва на единици, а 
на четящият - почти изключено.

4. Неетично отношение към упот
ребяващите наркотични вещества.

5. Липса на анализ на причините, 
водещи до наркомании.

6. Липса на ясна позиция (?) по те
мите цени - трафик - продажби.

7. Нежелание (?) да се покажат въз
можностите за избор на индивида.

8. Слаба популяризация на инициа
тиви, свързани с превенцията на нарко
маниите.

ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОЯВИ
1. Популяризация на метадоновата 

програма.
2. Опитът на две-три медии да вдиг

нат шум около причините, водещи до нар
комания (твърде плах и не получил подк
репа от останалите СМК).

Оказва се, че българските масме
дии много повече пречат, откол ко го по
магат на обществото да се справи с проб
лема. Тази хаотичност при разглеждане
то му, това неразбиране (или нежелание) 
според мен ще доведе до задълбочаване 
на проблема с наркоманиите.

Безспорно, медиите не биха могли 
сами да се справят с това - необходимо е 
в борбата срещу наркоманията да се 
включат и държавните институции, об
ществените организации, семействата... А 
кое обединява всички тях - именно преса
та, радиото и телевизията, затова смя
там, че СМК трябва да дадат тон. Младе
жите - най-рисковата група - имат нужда 
от изключително широка обществена 
подкрепа. Подкрепа, която, според мен. 
трябва да се изрази в това да им се помог-



не да прозрат зад легендите около нарко
тиците.

Но... зад легендите всичко е твър
де „елементарно“, твърде обикновено, 
твърде „безинтересно“ - твърде непрода
ваемо - поне така изглежда смятат рабо
тещите в българските медии. Същите те
зи, които в един глас прокламират, че са 
създадени, за да служат на обществото.

В стилистиката на добрите пожела
ния могат да се разработят множество 
концепции за взаимодействие между 
СМК и здравните заведения, занимаващи 
се с проблема - за превенция на наркома
ниите и в помощ на наркоманите. Но в 
условията на реално съществуващо ме
дийно пространство те няма да бъдат при
ложими - поне дотогава, докато хората, 
създаващи медийните продукти, не наме
рят първо за себе си отговор на глобал
ния въпрос: „Как ще изглеждат след два
десет години децата ни - тези, за които се 
надяваме, че ще живеят по-добре и по-ра
зумно от нас?“

Медиакултурна 
задача: театър
Курсова работа 
на Яна Донева,
„Медиазнание“, втора година

Културата никога не е била тема от 
първостепенно значение за българските 
медии, но присъствието й е задължител
но. Пресата, радиото и телевизията имат 
свои специфични изразни средства, чрез 
които не само развличат, но и просвеща
ват аудиторията, която поради редица 
причини и фактори не може да формира 
културата си по друг начин. СМК се явя
ват единствените сигурни канали за ин
формация и достъп до някакъв вид изкус
тво.

Като най-старо и с традиции, теат
ралното изкуство е едно от любимите на 
българската аудитория, затова и негово
то присъствие в медиите е необходимо. 
Ако силата на пресата е в писаното сло
во, то това означава, че вестниците и спи
санията са съсредоточени предимно вър
ху анализирането на театралните продук
ти, процеси и проблеми.

Говорният ефект на радиото пък 
позволява реализирането на цели радио- 
постановки и предавания, в които могат 
да се водят дискусии „на живо“ по проб
лемите на театъра.

Телевизията е обединяващата ме
дия, тъй като за нея са характерни и гово
ра, и визията. В този смисъл тя е най-сил
но въздействащото средство за разпрост
ранение на култура и в частност на теа
тър. Българската телевизия е с традиции 
в производството и излъчването на теле
визионни спектакли, които допринесоха 
за формирането както на нов вид драма
тургия, така и за повишаване театрална
та култура на зрителя. Друга „културна“ 
функция на аудиовизуалната ни медия е 
обективното поднасяне на информации по 
театрални събития и проблеми.

В момента почитателите на теагъ-



ра могат да задоволят „професионални
те“ си интереси чрез едно тясно профи
лирано месечно списание „Театър“ и вес
тник „Култура“. Само в тези издания се 
предлагат сериозни гледни точки по въп
росите на театъра - рецензии на постанов
ки, запознаване с творчеството на първи
те видни български театрали. Списание 
„Театър“ през тази година във всеки брой 
търси мненията на актьори и режисьори 
относно изхода от театралната криза, т.е\ 
изданието има и за цел да разнищва проб
лемите на изкуството. Затова пък „Кул
тура“ набляга на аналитичността. Прео
бладават статиите по театрални събития, 
наблюдава се политематичност, придру
жена с уникални художествени фотомате
риали. Но най-важното за в. „Култура“ е, 
че всичко се поднася на разбираем, дос
тъпен и за масовата аудитория, език.

За съжаление тази издания поради 
своята профилираност се четат предим
но от представители на театралната гил
дия. В останалите разпространявани спи
сания и ежедневници това изкуство е за
сегнато в отделни рубрики и то акценти
райки не върху театъра като творчески 
процес и културно явление, а върху зад
кулисната „Жълта хроника“. Опити за по- 
задълбочени анализи са опитват да пра
вят в. „Стандарт“, „Труд“ и „Континент“, 
но това се случва твърде рядко. Затова 
пък „24 часа“ във всеки брой публикува 
пикантни истории за някой актьор или 
кратки рецензии за премиери, които оба
че, не биха могли да имат претенции за 
нещо стойностно.

Не е по-различно положението и в 
провинциалните вестници, но там проб
лемът вече не е само в изданията, а преди 
всичко във факта, че драматичните теат
ри в страната са в сериозна криза. Всяко 
представление се превръща в събитие за 
един малък град и ежедневниците, естес
твено, го отразяват /в. „Пловдивски вес
ти“, в. „Марица“, в. „Ямбол“ и др.). По то
зи начин пресата не би могла да формира 
театрална култура, а само някакъв вид ин
формираност, която и за масовия читател 
не е достатъчна.

Радиоефирът в момента също не

изобилства от рубрики и жанрови форми, 
популяризиращи театралното изкуство. 
Единствено „Христо Ботев“ на БНР има 
изградена действаща програмна полити
ка в тази насока. „Хр. Ботев“ е програма, 
чиято основна цел е да въвежда слушате
ля в деликатния свят на културата като 
цяло. Почти няма културно събитие, кое
то да не е намерило място в специализи
раните предавания, а те са: „ На нов ред“ 
- представящо събития и дворци; „Събо
та 17“ - занимаващо се с проблемите, съ
пътстващи културния ни живот; „На сце
ната на времето“; „Изкуство и бъдеще“ и 
др.

В повечето рубрики театърът зае
ма възлова позиция, а неговите предста
вители са постоянни гости в студиото или 
присъстват чрез творчеството си. Докол- 
кото позволява времето и спецификата на 
радиото, водещите на тези предавания се 
опитват да разгърнат пред слушателите 
всичко, свързано с театъра, да ги запоз
нават, макар и косвено, с работата на из
вестни актьори, режисьори и драматурзи.

Освен публицистични, програма 
„Хр. Ботев“ предлага и чисти театрални 
форми, какъвто е радиотеатърът. Радио- 
спектаклите се отличават с богато разно
образие от заглавия, автори и актьорски 
състави, които успяват само чрез аудио- 
ефекти и артистичност да въведат слуша
теля в сюжета и образите на театралното 
действие. Най-често се поставят пиеси, 
които са играни по сцените и са познати 
за ауди торията /напр. „От другата страна“ 
по Страгиев, който бе в афиша на Сати
ричния театър/. Много важна е периоди
ката на радиотеатрите, а в момента тя е 
около три постановки на седмица, т.е. 
приблизително толкова, колкото реално 
биха могли да се посетят в зала. Това съ
отношение е съществено - то показва, че 
слушателят аналогично успява да възпри
еме и осмисли „живото“ представление и 
радиоспектакъла. Малко са хората обаче, 
които наистина обичат и се наслаждават 
на радиотеатъра, защото смятат, че той 
не представя пълноценно изкуството, но 
това е грешно твърдение. Когато режи
сьорите и актьорите са добри винаги се



прави изкуство, а театралната постанов
ка е истинско предизвикателство за все
ки творец и ценител.

В този смисъл радиотеатърът е не
обходима и полезна форма за придобива
не на театрална култура и драматургични 
познания.

За съжаление телевизията в момен
та не би могла да се похвали с подобна 
активност по отношение на ТВ театър. 
Едва през април тази година, след някол
ко годишно отсъствие от екрана беше въз
становена рубриката „ТВ драма“. Идеята 
на „Експертния съвет за ТВ драма“ към 
Центъра за филмово и театрално произ
водство бе да се поднови излъчването на 
ТВ постановки два пъти в месеца, в поне
делник по Канал 1. Но от тогава телеви
зионните зрители видяха само постанов
ката на Георги Дюлгеров „Платено ми
лосърдия“. За компенсация експерти те от 
Съвета непрекъснато информират за ТВ 
постановки в проект или за снимачно за
вършени спектакли, /“Вълшебна нощ“, 
„Еленово царство“ и др./, които до края 
на годината ще бъдат показани. В момен
та телевизията, подобно на радиото, 
набляга на публицистичните предавания 
и рубрики. „Седмоднев“, „Клуб театър“, 
„Цетък 13“, „Театър, моя любов“ и някол- 
кото документални филма - портрети на 
театрални личности, са достатъчни при
мери за стремежа на националната ни ме
дия да популяризира българската и све
товната култура, и в частност театъра. И 
това се постига чрез откъсите от поста
новки, разговорите с режисьори и анали
зите на театроведи. Тези предавания са 
безспорно много полезни за българския 
театър и зрител, но те не могат да ком
пенсират липсата на ТВ театри.

При кукления театър нещата се 
развиват чувствително по-добре. Освен, 
че се излъчват готово заснети постанов
ки, БНТ е сключила договори с Държав
ния куклен театър „Сливен“, ДКТ „Ви
дин“ и театъра на Българската Армия за 
съвместни проекти. Подобен договор с 
ЦКТ „София“ бе реализиран в новогодиш
ната програма за деца. Тези съвместни 
продукции са изгодни както за БНТ, така

и за театрите. Чрез тях медията изпълня
ва своята художествено-образователна 
функция и формира положително отноше
ние у децата не само към кукления, но 
изобщо към театъра и изкуството. А на 
театралните провинциални трупи се дава 
възможност за изява по националния 
ефир, което би им помогнало за преодо
ляване на културната криза.

Такава е картината днес. Добра или 
лоша, тя е естествен резултат от кризата 
в обществото в началните години от пре
хода.

Театърът беше едно от първите из
куства, изпаднали в немилост след 
10.11.1989 г. Създалият се културен ваку
ум обаче се отрази не само на театрите, 
но и на галериите, музикалното изкуство 
и дори на киното. Едни търсеха причини
те за това в обществото, други в непре
къснато сменящите се управници и на 
практика нищо не се правеше за преодо
ляване на кризата. Тогава театърът се 
опита сам да изплува, приспособявайки се 
към новите пазарни условия. Започнаха 
да се създават част ни театрални трупи, в 
репертоара на които се вместваха произ
ведения на известни драматурзи, за кои
то повечето почитатели на Мелпомена не 
бяха и чували.

Но в този нов решителен етап от 
историята на българския театър СМК 
почти не взеха отношение. Медиите се за
доволяваха само с рутинни информации 
за театрални събития, без да правят опит 
за по-сериозен поглед върху изкуството и 
неговите сериозни проблеми.

Списание „Театър“ и вестник „Кул
тура“ продължаваха да излизат в този пе
риод, но силно политизираното общество 
не им обръщаше внимание. Единствени
те четени вестници бяха „Дума“ и „Де
мокрация“, които между многото поли
тически информации и коментари успя
ват да вместят и по нещо за изкуството. 
Обикновено това бяха кратки информа
ции за състояли се премиери или интер
вюта с актьори, а в по-обемните матери
али на тема театър, всъщност не се пи
шеше за театър, а за политика.

Често срещан по вестникарските



страници беше паралелът между „театъ
ра на абсурдизма“ и социалистическия ре
ализъм /в. „Демокрация“ - 16.05.92 г./, с 
който всеки опит за сериозна рецензия на 
постановка се проваляше. Въпреки кри
зата театърът го имаше и печатните СМК 
направиха голяма грешка, като му обър
наха гръб. Но неща та бързо се промени
ха, а с тях и отношението на медиите. 
Програма „Хр. Ботев“ остана вярна на 
слушателите си и минимум четири пъти 
в седмицата излъчваше радиопостановки. 
Макар и не с такава честота Канал 1 /то
гава още Първа програма/ в понеделник 
показваше ТВ постановки.

Публицистичните предавания на 
БНР бяха разпределени равномерно и в 
четирите тогава програми: „Орфей“, „Хр. 
Ботев“, „Хоризонт“ и „Знание“. Рубрики 
като „Студио 92“, „Радио ЛИК“, „Нова- 
тори в театъра“ и др. даваха обективен 
поглед върху настоящето и бъдещето на 
театъра. Тези и рубриките на БНТ 
(“ЛИК“, „Изкуство в действие“, „ТВ пор
трет“, „В света на изкуството“ и дори „Ва
риант 3“) помогнаха за съхраняването на 
театъра и най-важното не позволиха на 
почитателите му да го забравят, поне до
като е на екрана, защото независимо от 
всичко театралните зали бяха все още 
празни.

За разлика от 1992 г., в периода 
1994-1995 театърът е сравнително стаби
лизиран, за което говорят пълните сало
ни, разнообразният репертоар, новооткри
тите театри и реакцията на медиите.

В. „Демокрация“, например, е с го
ляма културна рубрика на 3 стр., в която 
предимство има театралното изкуство. 
Всяка нова премиера на софийска сцена е 
подробно анализирана. Отразяват се и гас
тролите на провинциалните театри.

Радиото в този момент не прави съ
ществени промени в театралната си прог
рамна политика от 92-93 г., с изключение 
на няколкото нови рубрики: „Бялата ляс
товица“ по „Хоризонт“, „Приказки в рам
ка“, „Радиоречник на културата“, „Театър 
Бутик“ по „Хр. Ботев“ и някои други, в 
които преобладават новини и информация 
за театри, актьори и постановки.

Телевизията също акцентира вър
ху информативността: рубриката „Култу
ра-Везни“, предаването „Всяка неделя“, 
„Събота късен следобед“ са основните, за
сягащи по един или друг начин театрални 
личности и събития. Особено популярни 
стават през този период телевизионните 
порт рети и срещи с актьори /“Ах, тези му
цуни“, „Всяка неделя“ и др./. ТВ театър в 
понеделник вечер беше заменен с цикъ
ла от моноспектакли на Мариус Куркин- 
ски, озаглавен „Куркински митове“, кои
то имаха за цел да запознаят зрителите с 
талантливия актьор и със считания за ску
чен камерен театър.

В популяризирането на театрално
то изкуство постепенно започнаха да се 
включват и частните медии, между кои
то особено се откроява „НОВА ТЕЛЕВИ
ЗИЯ“ и рубриката „В полите на Витоша“.

Но от всичко дотук в никакъв слу
чай не може да се каже, че СМК са имали 
и имат идеални концепции относно теат
ралното изкуство и че тяхната медиакул- 
турна задача е изпълнена. Театърът неп
рекъснато се променя и обновява като 
форма, драматургия и изпълнение. Поя
вяват се направления и школи с ново теа
трално мислене, на които СМК също би 
трябвало да обръщат внимание, а не да 
ги пренебрегват подобно на в. „Демокра
ция“ в брой 110 от 1992 г. Тогава авторът 
на материала Димитър Стайков открито 
изразява неодобрението си и отхвърля до
ри театралното мислене на Възкресил Ви- 
хърова, определяйки постановките й ка
то „кретения“. С подобно отношение 
СМК не биха могли никога да формират 
каквато и да е театрална култура у ауди
торията си или ако успеят, то тя ще бъде 
на елементарно ниво. Всяко нововъведе
ние в театралното изкуство трябва да на
мира отзвук в медиите, защото тяхната 
популярност и сила са доказани. Така, как
то театърът може да се саморазруши от 
собствената си затвореност и противоре
чия, така и медиите могат да изгубят сво
ята актуалност и доверието на аудитори
ята.

Какъв ще бъде театърът и отноше
нието на медиите към него зависи преди



всичко от това какъв модел на културна 
политика ще бъде избран и как ще се раз
виват множеството образувания, изграж
дащи обобщаващото понятие „Български 
театър“.

Това може да стане по традицион
ния път на ТВ театри и радиопостановки 
или чрез пряко предаване на спектакли. 
Повече внимание трябва да се обърне на 
младежката аудитория, като се излъчват 
пиеси с близка до нея проблематика с ак
тьори, близки до възрастта на зрителите. 
Студените от НАТфИЗ и НБУ, ученици
те от трупата „4хС“ и други театрални 
формации, биха могли да помогнат в елек
тронните медии и преди всичко на теле
визията в реализирането на подобна за
дача.

Друг подход за разпространението 
на театъра чрез СМК е надниккането в 
творческия процес на актьори, режисьо
ри и всички останали, допринасящи за съз
даването на една постановка. Това би мог
ло да стане чрез публицистични предава
ния и рубрики.

В интерес на телевизията и жела
нието да повиши театралната култура на 
своята аудитория би било предаване, из
градено на принципа на състезанието, в 
което освен теоретични въпроси има и от
къси от постановки, които участниците 
(младежи на 17-18 годишна възраст) да 
разпознават. На същия принцип и радио
то може да създаде рубрика, като преи
мущество тук ще бъдат преките телефон
ни линии и непосредственото участие на 
слушатели.

Това се малка част от вариантите, 
които биха помогнали на СМК в изграж
дането на последователна комуникацион
на политика спрямо театъра.

Комуникационна 
политика 
на Нов български 
университет
Курсова работа 
на Ирина Кунделова, 
„Медиазиание“, втора година

I. Защо е необходимо да говорим за
НБУ?

II. Анализ на досегашния образ на 
университета.

III. Положението на университета 
спрямо новия закон за висшето образо
вание.

IV. Комуникационна политика.
V. Заключение.

I. Нов български университет е най- 
големият недържавен университет в Бъл
гария, чиято политика и основна страте
гия се изгражда главно върху необходи
мостта от модерно виеше образование. То 
представлява образователен пронес с от
ворен характер, съвременно възпитание 
на студентите, каквото до момента не с 
имало от страна на държавните универ
ситети. Според възгледите на универси
тета в момента нашата страна се нуждае 
да възпитава граждани с укрепнало само
чувствие и личностно самосъзнание, а не 
поданици с национален комплекс за ма
лоценност. Нужно е изграждането на лич
ности от съвременен тип - морални, кон
тактни, с желание за ново познание. Ето 
защо е важно съществуването на алтер
натива като НБУ.

II. До момента в университета са 
основани 25 департамента в различни об
ласти на човешкото знание и са разрабо
тени над 110 учебни програми. Със своя
та гъвкава структура, нестандартна поста
новка и образователен процес с отворен



характер, НБУ е вече една богата алтер
натива, споделяна от над 5000 студенти. 
Спрямо останалите държавни универси
тети у нас, програмите на НБУ се отли
чават най-вече с новите си профили. Те 
подготвят квалифицирани специалисти, 
адекватни на демократичните промени и 
новите изисквания на обществото. Освен 
програмите с образователни степени, за 
които могат да се издават документи след 
всяка учебна година, НБУ предлага и 
програми за професионална квалифика
ция. Тази практика досега не е провежда
на в България. Университетът е новатор 
и в друго отношение. Програмите му са 
направени по начин, който дава възмож
ност на студентите да работят, да посе
щават и други учебни заведения, без това 
да пречи на образователния процес. Ос
вен това програмите са свързани помеж
ду си в една хронологично обвързана сис
тема, даваща възможност за смяна на из
бора на курс по време на обучението - 
практика единствено на НБУ. Друго ха
рактерно за образованието на универси
тета, в пълен разрез с държавните универ
ситети, това е натовареността на учебни
те курсове. От тясно специализирани през 
първата година, натоварването се увели
чава всяка измината година, а към него 
се прибавят и общоуниверситетските 
изисквания. Университетът се отличава 
и с възможността си да преквалифицира 
специалисти. Негов стремеж е да задово
ли образователните интереси на широк 
кръг от хора на още по-широка възрасто
ва група. Моето впечатление е, че този 
стремеж се осъществява успешно

Важно е да се направи извода, че 
НБУ се налага все по-успешно сред ака
демичната общност, защото все повече я 
конкурира и сред обществото, за което 
свидетелства нарастващия брой на студе
ните, избрали НБУ за своето академично 
образование.

III. Що се отнася до законовата 
уредба в България и утвърждаването на 
НБУ спрямо нея, аз считам, че за момен
та тя не може да попречи или законово да 
ограничи демократичния му старт. Четей

ки новия закон за висшето образование 
от 12.12.1995 т., без да съм юристка, аз 
имам чувството, че той е правен по пра
вилника за устройство и дейност на НБУ. 
Мои колеги от правния департамент и 
преподаватели споделят мнението, че в 
нею са оставени „вратички“, които биха 
могли да се използват недоброжелагелно 
от създаващата се национална комисия по 
акредитация към МОНТ. Общото впечат
ление е, че комисията може да сложи ба
риери пред демократичното развитие на 
университета, като иска да уеднакви стан
дартите за виеше образование в страната 
и съответно същото подлежи изцяло на 
нейния контрол. Тя би могла да зададе ус
ловия, които универси тетът не може да 
изпълни или да иска да промени негови
те учебни програми - да бъдат като тези 
на държавните университети, въпреки 
академичната автономия. Никой не мис
ли, че тя ше поощри конкуренцията меж
ду висшите учебни заведения или ако го 
направи, то това ще е само като пожела
ние. Смята се, че тя ще налага само конт
рол и ограничения.

IV. Комуникационната политика, 
която ще предложа като предполагаем 
медиен съветник, е изцяло съобразена със 
стратегията и образователната политика 
на НБУ. Тя ще има за цел да утвърди уни
верситета сред младите хора. На първо 
място за целта предлагам учредяването 
на Студентски съвет като основен орган, 
занимаващ се с организацията, прилага
нето и отчитането на резултатите от ко
муникационната политика на НБУ. Той 
ще е основен ръководен орган в тази дей
ност, като неговият състав ще бъде само 
от студенти на университета, а препода
вателите ще участват в помощ по дадени 
комуникационни задачи. Неслучайно 
предлагам тази дейност да се организира 
от студенти. Аз считам, че те са най-бли
зо до проблемите и желанията на млади
те хора от една страна, а от друга, това ще 
помага за тяхното самоизграждане и са
мопознание.

Дейността на един такъв студентс
ки съвет ще има за цел да предлага адек



ватна комуникация сред образователна
та общност /СОУ-ща и НБУ/ и широката 
общественост в страната. Комуникацион
ната политика ще бъде вътрешна - за НБУ 
и външна.

Вътрешната комуникационна по
литика ще бъде за тези, които вече са из
брали НБУ. Гя ше възпитава у тях откри
то мислене и изразяване, ще кара всеки 
да се чувства част от общността на НБУ, 
ще кара всеки да изразява мнението си, 
ще го учи къде и как да го направи. За вът
решната комуникационна политика сту
дентският съвет ще организира такива 
програми и дейности, които да имат ин
терес да бъдат отразявани и да се говори 
за тях.

Например:
- Разширяване дейността на универ

ситетския вестник,предлагане на конкур
си с награди за тези, които са публикува
ли свои материали във вестника по проб
лемите на университета и за тези, които 
са организирали забавни идеи, за които 
следва да спомена.

- Организиране на информационна 
борса и студентска трудова борса към ин
формационния център на НБУ.

- Организиране на участие на сту
денти от съответните департаменти в 
концерти, митинги, обществени прояви, 
както вътре в университета, така и извън 
него при задължителната покана на ме
диите.

- Участие на студенти от театрал
ния и музикалния департаменти в теле
визионни шоу-предавания и популяризи
рането на факта, че са студенти на НБУ. 
Популяризирането на имена и поощрява
нето на личности спомага за утвърждава
нето на университета сред академичната 
общност.

- Важно е посрещането на нови ıе 
студенти в НБУ и приобщаването им към 
комуникационната му политика. Според 
мен, като жест на внимание ще се възп
риеме раздаването на рекламни материа
ли /символи/ и книжки /като тези, които 
вече са разработвани/, „Какво трябва да 
знаят нашите студенти?“. В книжката ос
вен обичайните разпоредби, трябва да е

написано ясно в какви разработки на сту
дентския съвет могат да се включат но
вите студенти и какви поощрения могат 
да получат. Студентите биха могли да бъ
дат материално стимулирани, примерно 
с тениска, шапка, значка и писалка с емб
лемата на университета.

- След всеки курс или по време на 
провеждането му студентите трябва да 
имат възможност да пишат до студентс
кия съвет анотации за това, което са нау
чили, това, което още биха искали да зна
ят, от какво са доволни и от какво не са 
доволни - една открита оценка. Тази изя
ва ще повдигне самочувствието на студен
тите за тяхна та принадлежност към НБУ.

- ] юеледно, но едно от най-важни
те неща за добрата комуникационна прог
рама и изграждането на имиджа на уни
верситета сред младите поколения, е фор
мата на забавление. На всяко число от ме
сеца, определено от съвета, или периодич
но да се организират шоу-програми, кои
то да завършват с дискотека. Важно е да 
се избере дата - празник на университета, 
която тържествено да се празнува всяка 
година. Традициите помагат за добрата 
комуникация. Макар и трудно, студентс
кият съвет с помощта на преподаватели
те би могъл да се заеме с една много ста
ра, но и в днешно време популярна форма 
на забава - карнавала. Аз мисля, че това 
ще се възприеме като куриоз и ще бъде 
охотно отразено от всички медии, което 
ще впечатли най-вече тийнейджърите - 
бъдещите студенти.

Външната комуникационна поли
тика, с кояго ще се заеме студентският 
съвет, ще има две основни насоки: да оп
ровергае измисления проблем относно ле
гитимността на университета и да попу
ляризира тази легитимност, както и да по
ощри бъдещите студенти в избора на НБУ 
като продължение на своето образование.

За тази цел студентският съвет ще 
организира изказването на мнения в пол
за на легитимността на университета от 
компетентни, ползващи се с авторитет в 
областта личности. Това трябва да стане 
по телевизията или чрез статия в пресата 
- специализирания ученически печат и



най-популярните ежедневници. Също та
ка е добре да се отпечатват често статии 
и мнения с положителна оценка за завър
шилите студенти.

Задача на студентския съвет ще бъ
де и комуникацията със СОУ-ща. Важно 
е установяването на контакт между уче
ници и студенти, раздаването на безплат
ни каталози, рекламни материали и про
веждането на анкети след такива кампа
нии. Безплатно за учениците в училища
та могат да гостуват лектори от универ
ситета от всички департаменти и йод фор
мата на лекции да запознават учениците 
с програмите на департамента. Трябва да 
се даде възможност на всички ученици, 
проявяващи интерес към една или друга 
наука, да не се притесняват от комуника
ция на по-високо ниво и да удовлетворя
ват интересите си в университетска сре
да. Нека не забравяме, че в тяхна помощ 
ще бъде информационната борса, а доб
рата информация води до добра комуни
кация.

Хубаво би било на забавите в уни
верситета, както и на спектаклите, безп
латно да бъдат канени и ученици от по- 
горните класове. Трябва да им се дава въз
можност да посещават някои от лекции
те в дисциплините, които ги интересуват. 
Преди да се проведат консултациите на 
НБУ, студенти от университета на място 
в училищата да раздават информационни 
брошури и да бъдат в помощ на лектори
те и на кандидатите. Университетът би 
могъл да сключи договори с тези учили
ща, които предлагат същите образовател
ни програми в гимназиален курс, в полза 
на своите ученици, като лектори от уни
верситета да ги подготвят безплатно за 
предстоящите приемни тестови. Целта на 
гази политика е да намали дистанцията и 
да улесни комуникацията между двете об
разователни общности, същевременно да 
подготви истински възпитаници на НБУ.

Други цели на комуникационната 
програма на студентския съвет ще са:

- Организиране на благотворител
ни изложби и концерти като форма на 
търсене на личностна изява и популяри
зиране на идеалната цел на университета.

- Изготвянето на видео-материали 
за НБУ, като съвременен способ за по
казване лицето на университета.

- Участие на студентите в радио 
предавания с образователен характер по 
националното радио - радио „Гага“. Ор
ганизиране на собствени предавания ог 
колегите от радиоуниверситета и депар
тамента по масови комуникации в част
ните радиостанции. Може да се закупи 
време за тези радиопредавания в първите 
месеци на учебната година. В тях ще бъ
дат включени съобщения, любопитна ин
формация от студентския живот през ля
тото, поздрави, музика, борса, гости пре
подаватели, конкурси с награди.

- Участие на НБУ в телевизионни 
музикални шоу-предавания. Поради лип
са в момента на образователни предава
ния, най-гледани от младите хора се тези 
шоута и университетът би могъл да пред
ложи спонсорство срещу реклама, а това 
да бъдат репортажи от купоните, органи
зирани от студентския съвет на НБУ /за 
които вече споменах/.

- Задача на студентския съвет ще 
бъде и организацията на пресконференции 
по актуални образователни проблеми как
то за НБУ, така и за академичната общ
ност. Най-важното тук е присъствието на 
всички медии. По тази начин младите хо
ра и широката общественост ще имат впе
чатлението, че НБУ възпитава активни и 
открити към обществените потребности 
личности.

- Макар и малко ексцентрична за 
българските условия е идеята ми за ко
муникация по пощата. Това е един нов ме
тод за България, който ще бъде използ
ван от студентския съвет главно с провин
циалната младеж.

V. Както за една фирма или пред
приятие, което продава продукти с комер
сиална цел, най-добрият имидж е добро
то качество, така за един университет, 
който дава своите продукти с идеална цел, 
най-добрият имидж е доброто образова
ние на студентите. Но това не е единстве
ното. Много важно за младия човек е да 
изгради самочувствие, че е получил обра-



зованието си именно в този университет. 
Това е основната грижа на всички универ
ситети по света и на НБУ у нас. Много 
трудно предвидими са резултатите от 
предложената от мен комуникационна по
литика. Нейна основна цел е студентите 
сами да градят самочувствието си чрез ак
тивно участие на доброволни начала в сту
дентския живот, чиито отношения отно
во те сами да определят. В този случай 
всичко зависи най-вече от самите тях и 
на второ място - от неминуемата подкре
па на преподавателите. Моята комуника
ционна политика би трябвало да допри
несе още повече за спояване връзката 
между двете звена, да докаже обединени
ето им в работещи общности за утвърж
даване имиджа на университета сред ака
демичната общност и широката общест
веност.

Медиен план: 
Министерство 
на културата
Курсова работа 
на Александриана Стефанова,
„Медиазнание“, втора година

Проблемите в областта на култура
та имат разнороден характер: от структур
ни, финансово-икономически до чисто 
културни, свързани с „традиционните из
куства“, с разширяващите се с шеметна 
бързина форми и смисъл на новите из
куства и на визуалната култура изобщо.

В епохата на масмедиите връзката 
на културата и културната проблематика 
със СМК е неоспорима. Издигане прес
тижа и авторитета на Министерството на 
културата и в частност на културните ин
ституции е задача, пряко свързана с ме
диите.

Вече години наред областта на кул
турата е поле на експерименти и неоправ
дани управленчески амбиции, които до
ведоха до разруха, апатичност, инерция и 
незаинтересованост. Обществото започ
ва да остава с впечатлението, че култура
та е нещо второстепенно. Стигна се до 
мнението, който може - да се оправя /теа
тър, кино, ансамбли, оркестри/, който не 
може - да загива. Връзките на столицата 
и на централното управление с региони
те, областите и общините са занемарени, 
а културните процеси в провинцията - ос
тавени на благоволението на админист
ратори.

Една оз задачите за решаване е по
емане на отговорност от страна на дър
жавата при управление на културните ин
ституции от Министерството. Непосред
ствена закрила на българските творци и 
пълноценното им участие и привличане 
в управлениез'о на културния живот. И не 
на последно място Министерството тряб
ва да засили връзките с творческите и про
фесионални организации на творците,



както и работата с училищата и висшите 
учебни заведения по изкуства.

Анализиране проблемите в управ
лението води до решаване на редица за
дачи в организационно отношение. От са
мата структура на централното управле
ние до съществуващите Национален цен
тър за музика и танц, Национален фил
мов център, Националния център за теа
тър, Националния център за книга и На
ционалния център за музеи, галерии и 
изобразително изкуство. Наред с това сто
ят и проблемите с театри, опери, оркест
ри, кина, циркове и т.н., все проблеми, 
свързани с начин на управление, човеш
ки и творчески съдби, с безработица.

Много дискусии се разгоряха око
ло съществуващите национални центро
ве по изкуствата. Медиите ги отразиха ед
ностранчиво и вникването в проблемите 
не беше достатъчно задълбочено. Подпо
магането, създаването, разпространение
то, финансирането и развитието на бъл
гарската култура и изкуство са приорите
ти на Министерството и центровете, ос
новна задача и тяхна грижа е стимулира
не и разпространяване на образци на из
куството, творческата активност на кул
турните институции и отделни творци.

В административно отношение те
зи национални центрове бяха приобщени 
към структурата на Министерството и за
пазена тяхната самостоятелност и иници
ативност.

През последните месеци на 1995 го
дина бе създаден и Национален център за 
любителско творчество, читалище и ре
гионална културна политика. Остарялата 
форма на художествена самодейност и чи
талищна активност, поставена при нови 
начала, може би ще доведе до заинтере
сованост и възможна изява на по-голям 
кръг от хора и най-вече подрастващи.

Използване на средствата за масо
ва комуникация за осведомяване на об
ществеността е желателно, като за целта 
могат да бъдат използвани всички медий
ни сфери.

Създадоха се и обществени съвети 
за кино, театър, музика, книга и други. Тук 
можем да подчертаем иронията на някои

средства за масова комуникация по отно
шение реставрацията на обществено-дър
жавното начало в управлението на култу
рата.

В законодателно и нормативно от
ношение по инициатива на Министерст
вото бяха преоценени много нормативни 
актове на Министерския съвет и на Ми
нистерството. В Народното събрание бе 
приет Законът за изменение и допълне
ние на Закона за паметниците на култу
рата, внесен е и Законът за народните чи
талища. От значение е и Постановление 
N 19/31.01.1996 година на Министерски 
съвет за приемане Наредбата за статута 
и дейността на библиотеките, разработе
ният проект за Наредба за регистрация на 
договорите за възпроизвеждане и разпрос
транение на аудио-видеозаписи, проект за 
Наредба за реда за регистрация на наиме
нованията на артистичните трупи.

В областта на киното, театъра и 
цирка бяха приети нови актуализирани 
правилници на националните центрове. 
Министерството от своя страна трябва
ше да следи за ефективното използване 
на държавни субсидии и засили контрола 
върху отпусканите средства. Прие се ме
морандум за използване на всички фил
ми, създадени при условията на стария за
кон за авторското право.

След изживения срив, българският 
театър намери място и въпреки големи
те трудности, театралната дейност беле
жи развитие. Театрите наистина защити
ха мястото си в живота, като основни кул
турни институти в държавата и общини
те. Промените в ръководствата на теат
рите получиха различни оценки в театрал
ната общност и различни интерпретации 
в медиите. Мисля, че най-показателни са 
творческата динамика и успеваемостта на 
сцената. Все още доста театри и техните 
ръководства не могат да се справят с нас
тъпили финансови проблеми, които безс
порно водят до творчески напрежения.

В областта на цирковото изкуство 
нещата са критични. Освен пътуващите 
циркове и новата структура на Дирекци
ята, може да се каже, че инициативата в 
тази област е никаква.



В областта на музиката два пъти го
дишно заседаваха националните комисии 
„Музикално творчество“ и „Музикално 
изпълнителско изкуство“. Почти никакъв 
обществен отклик и информираност за ра
ботата на тези комисии, поради слабата 
връзка и координираност на Министерс
твото с масмедиите. Като събитие в тази 
област може да споменем реализацията 
на: „Едип цар“ от Стравински в Народна
та опера - Варна, юбилейния концерт на 
Райна Кабаиванска в НДК, съборът-над- 
пяване в с. Граматиково, „Метаморфози“ 
в Народната опера - Русе. От Министерс
твото бяха подкрепени със значителни су
ми такива форуми като Международния 
фестивал „Варненско лято“, Музикални 
дни „Недялка Симеонова“, Международен 
майски хоров конкурс „Проф. Георги Ди
митров“, конкурса „Панчо Владигеров“, 
фолклорния фестивал в Бургас.

В областта на книгата, книгоизда
ването и книгоразпространението, също 
бяха променени някои условия за участие 
за субсидиите, заложените заглавия са в 
три основни направления „Българска ху
дожествена литература“, „Българска ху- 
манитаристика и научни издания“ и „Пре
водна хуманитаристика“.

В международно отношение, Наци
оналният център за книга взе участие с 
представяне на книги на няколко между
народни панаира - Египет, Израел, Югос
лавия, Полша и Русия.

В областта на историческото нас
ледство, музеите и галериите, най-важни
те проблеми за разрешаване са свързани 
с ефективното разпределение на средст
вата, отпускани от държавата.

Активите на Министерството на 
културата и нахвърлените щрихи в отдел
ните области ни водят до извода, че ако 
изкуството може да съществува за само
то изкуство, то културата като цяло тряб
ва да бъде обществено достояние.

Живеем във време на всеинформи- 
раност и медиите са станали неразделна 
част от битието ни, че е абсурд да си пред
ставим каквото и да е събитие от полити
ката, икономиката и културата, което мо
же да бъде идентифицирано и въобще

признато, без да е излъчено по телевизи
ята, или отразено в пресата.

Съвкупността от ценности на ма
совата култура стават достъпни за широ
ката публика благодарение на средствата 
за масова комуникация. Днес производ
ството на културни стоки става органи
зирано и влиянието на популярната кул
тура върху отделния индивид и общест
вото като цяло нараства. СМК излъчват 
културна продукция или знание за такава 
с различно качество. Елитарна или попу
лярна, те задоволяват различни културни 
потребности и информират за културни 
събития и достижения.

В този смисъл Министерството на 
културата, като управленска структура на 
самата култура е в неизбежна връзка с ме
диите, мост към масовия потребител на 
културата и културна информация.

Досега СМК предимно отразяват 
културни прояви. Тук възниква въпросът: 
проводник на каква култура са те и докол
ко участват в решаване на културните 
проблеми. В пресата поставените култу- 
рологични въпроси се разискват на науч
но ниво в определени статии, като отра
зяват мисленето на културтрегери и ин
телектуалци, но до широк диспут по въп
росите на културата не се стига. От со
циално естество се разглеждат проблеми, 
свързани с отделни личности или инсти
туции, но те са злободневни, а не перспек
тивно разглеждани. Тук е мястото на Ми
нистерството да потърси по-глобално 
присъствие и проведе културна политика 
целенасочено с ангажиране мнението и 
активността на творци от всички облас
ти. За целта е необходимо Министерст
вото да има свой печатен орган, чрез кой
то да стига както до заинтересовани спе
циалисти - творци, така и до широката ма
са нуждаещи се от културна информира
ност. Трябва да се изясни орган ли е в. 
„Култура“ на Министерството на култу
рата или не. Ако този вестник остане на 
издръжка чрез ИПК „Родина“, налага се 
пълен анализ на последните му три годиш
нини и сериозни промени в неговата хао
тична засега „културна политика“.

Ако разгледаме публикуваните ма-



териали в пресата, примерно за месец май, 
ще срещнем заглавия, които дават и об
лика на културното присъствие: „Държа
вата опъна саван над музейните дела“ - 
„Демокрация“, „Директорски кориди в 
театрите“ - „168 часа“; „Артисти спускат 
черно знаме“ - „Дума“, „Черни знамена 
пред театрите“ - „Континент“; „Художни
ци протестират срещу герба“ - „Новинар“; 
„Спипани 1700 пиратски диска“ - „24 ча
са“; „Какво щяхме да бъдем без НДК?“ - 
„Труд“; „Изнудвачът ИПК „Родина“ - „168 
часа“. И от друг тип, като: „Камерните 
произведения бяха най-категорични на 
прегледа „Нова българска музика“ от 
проф. Константин Карапетров - в. „Кон
тинент“; „Смехът на Стоян Венев е надеж
да за България“ от Светлин Русев - в. Но
винар“; „Има световна таблица за умно
жение, глобална култура няма“ от проф. 
Андрей Пантев.

За провеждане на културно присъс
твие чрез радиото, могат да се използват 
радиостанциите „Хоризонт“ и „Христо 
Ботев“, които покриват цялата страна. 
Частните радиоканали залагат предимно 
на развлекателни предавания - тип разго
вори, музика и кратки новини. Радиопро- 
дукцията им е насочена към определена 
аудитория и има определена специфика 
(подбор на музика, дори като разговор със 
слушателя, стил на водещите и др.). Връз
ките с обществеността към Министерст
вото могат да помислят за специален кул
турен бюлетин, излъчван в определено 
време, например понеделник, като сед
мична информация за култура и култур
ни прояви в цялата страна. На радиостан
ция „Христо Ботев“ може да заложат 
(както и досега) директни излъчвания на 
концерти и други музикални и културни 
форуми.

В телевизията проблемите с кул
турните предавания не стоят много по- 
различно. Работата на Министерството се 
откроява предимно около събитийни кул
турни прояви. Може да се потърси по-ак
тивно участие във форуми /дори и същес
твуващи културни предавания/ и не се раз
чита само на репортажно отразяване в но
винарските емисии на значими събития.

В това отношение частните продуцентски 
къщи, заинтересовани от популярност, съ
бират спонсорствата и привличат рекла
модатели благодарение на своята иници
ативност и съобразителност.

Прогноза за развитие на културата 
и връзката й със СМК трудно може да се 
направи, защото култура за самата кул
тура може да съществува само във фило
софските учения. Препоръки могат да се 
дадат в насока разширяване връзките в 
обществеността чрез по-плътно интегри
ране с масмедиите, заздравяване на връз
ките с регионалните културни звена и на
бавяне на достатъчно финанси за подръж- 
ка на културните ценности и творческа 
дейност.

Всяка култура е догирана от дър
жавата. Тук е ролята на Министерството 
за правилно разпределение на финансови
те вложения в отделните области, конт
рол и насърчаване на подвластните инс
титуции.

Комуникационната политика и 
стратегия на Министерството ще бъде 
подчинена на една примерна програма, от
насяща се за всички културни звена и об
ласти. За провеждането на набелязаната 
културна политика и нейното обществе
но достояние от стратегическо значение 
са позициите, които има културата в мас
медиите. За целта е необходим медиен 
план. С кои медии е препоръчително да 
се работи, кои журналисти като автори
тет да бъдат ползвани, кои от проблеми
те са вътрешноминистерски и са разре
шими и за кои от тях да се търси широка 
подкрепа и мнения, чрез средствата за ос
ведомяване.

1. Срещи на ръководството на 
Министерството с областните и 
общински ръководства и 
изясняване целта и смисъла на 
културната реформа. Изясняване 
какви евентуални преки или 
косвени последици би имало 
предстоящото териториално- 
селищно устройство върху 
предвижданите структурни 
реформи.



Ангажиране мнението на местни 
интелектуалци, отразяване 
репортаж по Канал 1 
регионални програми 
„Хоризонт“
„24 часа“
„Дума“
„Демокрация“.

2. Съставяне работен екип с . 
представители на специалисти от 
различни области:
-кино, театър, изобразително 
изкуство;
-музеи и паметници;
-книги и книгоиздаване; 
-практическо взаимодействие, 
чрез контактни консултативни 
срещи с финансови и правни 
експерти от Министерство на 
културата и други държавни 
институции.

Изявление за работата в 
определени области в 
специализирани предавания на 
радиото и телевизията(частни 
канали - „Дарик“, „99“; вестници - 
„24 часа“, „Стандарт“.

3. Срещи и разговори от екипа с 
представители на културните 
среди у нас:
-ръководства на театри и др. 
-изтъкнати културни дейци; 
-интелектуалци.

Отразяване целта на срещите: 
-консултативна с дискусионен 
характер;
-осъзнаване на възникналия 
проблем;
•анализ на проблемната ситуация, 
нейната среда, конкретно за всеки 
отделен субект (организация); 
-приемане на проблема и 
формулирането му като задача; 
-очертаване на хипотеза за 
решаването на задачата, чрез 
подбор и синтез на становища,

мнения, предложения.

4. Сумиране на получения 
материал в тясно сътрудничество 
с финансовите и юридически 
експерти:
-теоретична;
-експериментална.

Излизане в пресата със становище 
на Министерството, „Дума“, 
„Демокрация“, „24 часа“, Канал 1 
на БНТ.

5. Културни общественополезни 
прояви под егидата на 
Министерството:
-гости от световни величини; 
-концертна и друга дейност; 
-обмяна на културни инициативи 
в международен аспект.

БНТ, ТВ частни канали, в 
печатни издания, Канал 1 - 
репортажно представяне; 
брошури, плакати, постери

6. Личностни срещи и контакти със 
съдействие на Министерството на 
културата:
-мнения за българската култура - 
гости от чужбина;
-ползване на конкретни личности; 
-двустранен обмен.

Преса: „24 часа“, „Новинар“, 
„Стандарт“; творчески портрети - 
Ефир 2 на БНТ.



Екологична 
комуникационна 
политика 
на „Кремиковци“
Курсова работа 
на Десислава Колева,
„Медиазнание“, втора година

Човечеството може да съществува 
само при непрекъснато взаимодействие с 
природата, от която черпи суровини и 
енергия. Нарастването на потребностите 
от природни ресурси за разгръщане на тех
ническия прогрес води до сериозни про
мени в биосферата, физичните, химични
те и биологичните замърсители увреждат 
състава и свойствата на въздуха, водата и 
почвата и ги правят непригодни за живо
та на растенията, животните и микроор
ганизмите. Последиците върху екологич
ното равновесие заплашват съществува
нето на биосферата и на самия човек. 
Трябва да се свикне с факта, че човечест
вото не може да живее, без да използва 
природните ресурси, въпросът е да се оп
тимизира природоползването и да се въ
веде широка дейност по рекултивацията. 
Не можем да искаме природата да остане 
непокътната, както е била преди хиляди 
години. Това е несериозно, а и невъзмож
но. Необходимо е да се подчертае и дру
го, че ефективната екологична политика 
е много скъпо занимание. Тук нещата не 
опират до добрата воля на някого. Не мо
же една страна като нашата, в която има 
безработица, престъпност и десетки не
решени проблеми изведнъж да прояви не
обходимата екологична култура, особено 
когато проблема е подценяван в продъл
жение на десетилетия. България и други
те източноевропейски страни трябва да 
използват периода на глобалните иконо
мически реформи за решаване и на свои
те екологични проблеми. Едновременно

то решаване на икономическите пробле
ми и екологичните проблеми създава 
предпоставки за по-нататъшното увели
чаване на производството, за по-високо 
жизнено равнище на населението и чиста 
природа за днешното и утрешно поколе
ние. Това означава да се премине към бе- 
зотпадни технологии, съкращаване на за
мърсяващите производства, създаване на 
екологически чисти продукти, пестеливо 
изразходване на суровините, материали
те , горивата и енергията и оползотворя
ване на отпадъците. Успоредно с това 
трябва да се води диалог с общественост
та за потенциалната екологична опасност. 
Населението трябва да знае какви са еко
логичните последствия от промишлена
та дейност. Сега у нас стартира привати
зацията, тя е не само смяна на собстве
ността, но и на отговорностите, в т.ч. и на 
екологичната отговорност.

ПРОМИШЛЕНОТО
ПРОИЗВОДСТВО - ГЛАВЕН
ЗАМЪРСИТЕЛ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА.

Анализ на проблема.

Промишлената дейност датира от 
времето, когато човекът започва да си из
работва примитивни оръдия на труда. По- 
късно се обособяват занаятчийските ра
ботилници и се стига до съвременните 
производствени гиганти.

Промишлеността е основен отра
съл в икономиката на съвременна Бълга
рия, който задоволява потребностите на 
другите отрасли от машини, съоръжения, 
суровини, горива и електроенергия, а на
селението с предмети за потребление и 
храни.

Географското разположение на 
промишлените предприятия по територи
ята на страната е неравномерно. В някои 
градове и райони са концентрирани мно
го промишлени производства. Съобразно 
с административното деление на страна
та промишлеността е съсредоточена глав
но в Софийска, Пловдивска, Варненска, 
Хасковска и Бургаска област.



Развитието на промишлеността до 
1989 г. се характеризира с подценяване на 
изискванията за опазване на околната сре
да и отлагане решаването на въпросите 
за намаляване на отпадъците.

Единствената цел на производите
лите бе изпълнението на плана и осигу
ряването на работните заплати. Поради 
това след 1970 г. у нас започна да се чувс
тва много осезателно отрицателното въз
действие върху околната среда. В резул
тат на ускорената индустриализация мал
ката територия на България се оказа сил
но замърсена, а някои райони в критично 
състояние.

Промишлената дейност е свързана 
с отделянето на твърди, течни и газооб
разни отпадъци. Голямото количество от
падъци и тенденцията на тяхното нараст
ване създават сериозни проблеми, свър
зани с опазването на околната среда. Най- 
големите количества отпадъци се изхвър
лят от производството на електроенергия, 
топлоенергия, цветна металургия, каме
новъглената и химическата промишле
ност, производството на строителни ма
териали и черната металургия.

Промишлени отпадни води.

Промишлените производства из
хвърлят големи количества отпадни во
ди, които замърсяват околната среда с 
вредните вещества в тях.

Делът на пречистените води е срав
нително малък. Общо за промишленост
та през 1989 г. той е 8%. Висок е делът 
обаче на пречистените води в черната ме
талургия и целулозно-хартиената про
мишленост. В останалите отрасли на про
мишлеността процентът на пречистени
те отпадни води е под 50%.

Замърсяване на въздуха.

Значителни са въздушните емисии 
от промишлените производства, които за
мърсяват атмосферата в районите на 
предприятията и на цялата страна. Най- 
големите замърсители са серен двуокис, 
въглеродни окиси, прах и азотни окиси.

Постоянните източници на отделя
не на вредни вещества в атмосферата са 
над 4000, почти всичките организирани, 
но с много малко пречиствателни съоръ
жения. Най-много са въведените прахоу- 
ловителни съоръжения, които улавят по- 
голяма част от образуващия се прах в про
мишлените предприятия. Останалите не- 
уловени количества вредни вещества се 
изхвърлят без пречистване в атмосфера
та.

Данните показват, че големи коли
чества азотни окиси се изхвърлят в Ма
рица - изток, Кремиковци, Перник, Дев
ня, Стара Загора и др.

Натоварването на атмосферата с 
изхвърляните в нея вредни вещества по 
райони е неравномерно, както е неравно
мерно и разпределението на промишле
ните производства по територията на 
страната.

Най-замърсена е атмосферата в ра
йона на Марица - изток. Вторият по сте
пен на замърсеност район е Кремиковци. 
Останалите комплексно замърсени райо
ни са Бургас, Стара Загора, Димитровград, 
Перник, Девня и Русе.

Екологични последици от
промишлената дейност до 1989 г.

В резултат на отрицателното въз
действие на промишлеността върху окол
ната среда са засегнати всички нейни ком
поненти - въздух, вода, почви. До 1990 г. в 
околната среда са натрупани 2.1 милиар
да тона промишлени отпадъци.

Огромни количества твърди отпа
дъци заемат стотици хиляди декара земя. 
Сериозни поражения са нанесени на вод
ните ресурси. Над 50% от поречията на 
Марица, Огоста, Искър, Камчия, Вит, 
Осъм са замърсени. Проучванията показ
ват, че ежедневно в Черно море се изхвър
лят около 480 хил. куб. м. промишлени от
падни води, които не са пречистени. Най- 
голям дял в замърсяването на реките има 
химическата промишленост (73%), след
вана от рудодобива, металургията, енер
гетиката и хранително-вкусовата про
мишленост.



Един от най-сериозните проблеми 
е замърсяването на въздуха. Емисиите на 
серен двуокис и азотни окиси в България 
са 2 до 10 пъти повече от средните норми 
в света. С праховите емисии промишле
ността изхвърля годишно 2.5-3.0 хиляди 
тона олово, 600-700 т. цинк, 500-600 хил. 
тона мед и други тежки метали.

ПРОМИШЛЕНИЯ] ГИГАНТ
„КРЕМИКОВЦИ“

„Кремиковци“ ЕАД е металургич
но предприятие с пълен металургичен ци
къл. Казано с други думи „Кремиковци“ 
ЕАД има заводи, осъществяващи почти 
всички технологии, както на добивната, 
така и на преработващата металургия.

Агломерационният завод на „Кре
миковци“ дава годишно около 3 милиона 
тона продукция. Доменният завод пък 
произвежда 1 милион и половина тона чу
гун.

В електростоманодобивния цех ра
ботят три 100 тонни пещи с годишно про
изводство от 560 хил. т. стомана.

Във феросплавния завод на пред
приятието работят 4 открити феросплав- 
ни пещи.

Основните производства на „Кре
миковци“ ЕАД задоволяват голяма част 
от нуждите на страната от феросплави, 
валцувани черни метали, ламарина, лен
ти, поцинкована ламарина, бяло тенеке, 
ламарина с пластмасово покритие, без
шевни тръби и заварени тръби. Освен то
ва се произвеждат значителни количест
ва химически продукти, азот, кислород, 
инертни газове и др.

Екологичните проблеми на про
мишления гигант идват в няколко насо
ки.

Характерно е. че замърсяването на 
въздуха се извършва не от базовия техно
логичен процес, при който отделящия се 
газ се улавя и преминава през сложни и 
ефективни системи за очистване, а от та
ка наречените малки източници:

-охлаждането на кокса ;
-димните газове на кислородния 

конвентор;

-пълненето на конвентора и разли
ването на стоманата;

-електродъговите стоманодобивни 
пещи - пълнене, източване на метал и 
шлака;

-преспиването на агломерата, ди- 
мовите емисии от доменните пещи и т.н.

Отпадни ге води се обработват в ко
лекторни системи.

През 1989 г. е въведена пречиства
телна станция в промишлено дъждовния 
колектор с капацитет до 1200 л./сек.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
РЕШАВАНЕ НА
ЕКОИРОБЛЕМИТЕ

Опазването на природата при нали
чието на металургична индустрия в ико
номиката на държавата изчаква решава
нето на ред задачи:

-Построяване на необходимата сис
тема от пречиствателни съоръжения, при
веждащи параметрите на емисиите в за
конно допустимите граници.

-Да се търсят нови методи за ула
вянето на химическите продукти при кок
суването.

-Подмяна на остарялото техничес
ко оборудване в добивните производства 
и намаляване на количеството на прера
ботваната кремиковска руда.

-Закриване на някои от добивните 
производства.

-Изграждане на защитни системи за 
малките източници на замърсяване.

НАСОКИ
ЗА КОМУНИКАЦИОННАТА
ПОЛИТИКА

При реализирането на екопрогра- 
мата на ръководството на „Кремиковци“ 
ЕАД изключително важно е мястото на 
вестник „Кремиковски металург“ и ра
диовъзела на металургичното предприя
тие. Двете местни средства за масова ко
муникация са с утвърдени дълголетни тра
диции сред кремиковските металурзи.

На страниците на вестника и в пре
даванията на радиовъзела трябва да има



постоянни рубрики, които да информират 
своите читатели и слушатели за работа
та, която се извършва в областта на еко
логията.

Първо. В традициите и духа на на
учнопопулярния стил да се запознае об
ществеността с действителното състоя
ние на проблема. Ретроспективно да се 
проследи какво е пропуснато и какво е 
направено за опазването на околната сре
да от пускането на комбината до наши 
дни.

Второ. Да се даде трибуна на воде
щи специалисти в областта на екология
та, които да аргументират своите концеп
ции за чисто и ведро кремиковско небе, 
бистри води и възстановяване на почвата 
в кремиковското поле.

Трето. Във всеки брой на вестник 
„Кремиковски металург“ да има постоян
на рубрика, която да информира за спаз
ването на радиационния фонд в предприя
тието.

Четвърто. Да се дава трибуна на 
читателите на „Кремиковски металург“, 
на страниците на вестника да се дискути
рат екополитиката, която провежда ръ
ководството на „Кремиковци“ ЕАД.

Чрез рубриката „Водата - начин на 
ползване“ през месец април т.г., креми
ковските металурзи чрез своя вестник де
монстрираха много вярна гражданска по
зиция по проблемите на питейната вода в 
комбината.

Пето. В ръководния екип на про
мишленото предприятие трябва да се из
гради много ясна мотивация, че именно 
чрез средствата за масова информация 
трябва да се поддържа коректен диалог 
не само с работниците на предприятието, 
но и с обществеността по проблемите на 
екологията. Показателен и същевремен
но поучителен е примерът от лятото на 
миналата година, когато, съзнателно или 
не, чрез средствата за масова комуника
ция сред жителите на София и население
то на страната бе трайно утвърдена пред
ставата, че едва ли не за кризата с питей
ната вода на столичани е виновен основ
но и единствено „Кремиковци“ ЕАД.

Шесто. Много важно е екополи

тиката на „Кремиковци“ ЕАД да се пре
несе от страниците на в. „Кремиковски 
металург“ и местния радиовъзел на стра
ниците на националните ежедневници и 
електронните медии.

Много полезно би било да се анга
жира вниманието на специализираното 
предаване „Екокамера“, което тече по 
Ефир 2 на БНТ.

Седмо. Веднъж на три месеца да 
се организира брифинг - примерно в Со- 
фия-прес, на който ръководството на 
„Кремиковци“ ЕАД да информира пока
нените журналисти за етапа, на който е 
достигнала екопрограмата на предприя
тието.

С факти и диаграми да се посочат 
инвестициите, които са усвоени, пробле
мите, които съществуват и механизмите 
за тяхното решаване.

Осмо. С оглед на големите финан
сови възможности, които има предприя
тието, много находчиво би било, ако пе
риодично се издава Екобюлетин, който 
безплатно да се предлага на работещите 
в „Кремиковци“ ЕАД, както и да се раз
пространява сред различните държавни и 
обществени институции.

Девето. Достойно място в реали
зиране на екополитиката на металургич
ното предприятие би трябвало да се тър
си и в частните електронни медии. В най- 
гледаното телевизионно време вече е 
практика да се рекламира с прекъсване 
на поредния филм на т.нар. „сапунени опе
ри“, в рамките на 5-10 минути може да се 
покаже ефектен видеоклип за „Кремиков
ци“ ЕАД, третиращ екологията.

Десето. Не на последно място, ръ
ководството на „Кремиковци“ ЕАД уме
ло трябва да използва в. „Кремиковски 
металург“ и радиовъзела на предприятие
то, както и на националните медии, ако 
при реализиране на своята екополитика 
се налага да вземе така наречените непо
пулярни мерки.

По-горе бе споменато, че при реша
ването на една или друга задача, третира
ща екологията, може да се стигне до зак
риването на морално и физически оста
рели производствени звена. Практиката



е доказала, че това води автоматически 
до съкращение на работници и служите
ли, които са били пряко ангажирани в тях.

Ръководството на предприятието 
би подходило далновидно, ако предвари
телно подготви общественото мнение и 
мотивира необходимостта от прилагане
то именно на такива мерки.

Единадесето. „Кремиковци“ 
ЕАД не е промишлен динозавър, който е 
захапал равното софийско поле и смуче 
жизнените му сокове. Без да се полеми- 
зира дали навремето е взето най-удачно
то решение при избора на мястото, къде 
да се построи гиганта на българската чер
на металургия, чрез средствата за масова 
комуникация трябва да се изгражда ими
джа на „Кремиковци“ като крупно про
мишлено предприятие, което има същес
твено място при формирането на нацио
налната ни икономика. Елементарно би 
било през призмата на зле разбрани тен
денции за опазване на околната среда да 
се води атака срещу „Кремиковци“ ЕАД 
като екологична заплаха.

Дванадесето. Полезно би било в 
цялостната стратегия на комуникацион
ната политика на стопанското и админис
тративното ръководство на „Кремиков
ци“ ЕАД да се намери удачна форма, чрез 
кояго работещите в предприятието и об
ществеността да бъдат информирани за 
екопроблемите, които решават металур
гичните гиганти от другите държави от 
бившия соцлагер. За да може реално да 
се оцени кт.де е мястото на „Кремиков
ци“ в национален и международен аспект 
при решаване на големия проблем - чис
та околна среда.

Тринадесето. Пазарната иконо
мика поставя по-високи изисквания към 
производителите за опазването на окол
ната среда. Поради това в преходния пе
риод се поражда конфликт между устано
вената производствена система и новите 
пазарни условия. Преодоляването на то
зи конфликт изисква да се търсят възмож
ности за ликвидиране на създалата се еко
логична ситуация и да се предотвратяват 
нови замърсявания на околната среда.

Чрез средствата за масова комуни

кация трябва да се утвърждава постанов
ката, че докато се наложат пазарните ме
ханизми, в преходния период е необходи
мо да се използват контролни методи за 
опазване на околната среда. Контролът 
трябва да се осъществява както от пра
вителствените органи, така и от местни
те органи на управление и цялата общес
твеност.



Медиасъветник 
на кмета на София
Курсова работа 
на Теодора Григорова,
„Медиазнание“, втора година

Уважаеми г-н Кмете, позволете да 
Ви се представя - аз съм Теодора Григо
рова, студентка в НБУ - новият Ви ме
диасъветник.

Ще Ви запозная с някои мои идеи, 
свързани с комуникационната политика 
на кметството, чието реализиране, надя
вам се, ще се отрази благоприятно както 
на Вашия обществен образ, така и на об
раза на кметството.

Зная, че след създаването на Прес
център към общината вашите контакти 
със СМК и гражданите са се засилили зна
чително. Зная, че колегите журналисти 
имат постоянен достъп до Вас и до слу
жителите на общината. Зная, че ежеднев
но се изпраща факс с информация за об
становката в столицата - ремонт на ули
ци, повреди във ВиК, електроснабдяване
то, състоянието на транспорта... Зная, че 
програмата, с която тръгнахте е много ам
бициозна и трудно изпълнима, че много 
от посочените срокове няма да бъдат спа
зени, за което не трябва да очаквате раз
биране от всички СМК и от гражданите 
на София. Зная, че всичко добро и лошо, 
което става и ще има да става в този град 
ще се отъждествява с Вас.

Затова правя:

I. ПРИНЦИПНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

-не отказвайте контакти с нито 
един представител на СМК, при нужда ги 
търсете сами;

-пълна публичност и прозрачност 
за работата на кметството;

-признавайте открито грешките, 
посочвайте причините за тях;

-сроковете, които изнасяте публич

но да се премислят добре и в случай на 
неспазване, предварително оповестете 
причината;

-говорете убедително, конкретно, 
умерено емоционално;

-пазете се от публично заявени не
изпълними обещания;

-събирайте в архив всичко, казано 
от Вас и от представители на кметството 
пред СМК;

-създайте си лоби сред интелектуа
лците;

■движете се по-често пеш, пазару
вайте, ползвайте понякога градския тран
спорт.

2.КОНКРЕТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

-БНТ - След „Горещия телефон“, 
който е една чудесна идея, доверието на 
столичани към Вас ще се засили, ако все
ки месец сядате на „горещия стол“ в сту
дио на БНТ. Това ще бъде своеобразен ме
сечен отчет пред софиянци, в който не 
пропускайте да им съобщите сумите, ко
ито общината дава за безплатни лекарст
ва и медицинска помощ, безплатен тран
спорт, социален патронаж, безплатни тра
пезарии... Внушавайте на зрителите, че и 
Вие сте един от тях и изпитвате на гърба 
си неволите от тежкото столично ежедне
вие, което може да се подобри с общи уси
лия. Използвайте тази публичност, за да 
опровергаете злостните слухове по Ваш 
адрес, появили се през месеца в медиите.

-БНР - Смятам, че работата на ко
легите от „Хоризонт“ е добра. Предлагам 
разчупване на дългогодишната „провин
циална“ схема на едночасовото предава
не за столицата „Ефир София“. Едно по- 
модерно и раздвижено звучене ще го нап
рави слушаемо и ще доведе до подобря
ване обществения образ на общината.

-Преса- Търсете най-четените вес
тници.

Осигурете си колонка в новото ме
сечно издание Информационен бюлетин 
„София“, в която отделяйте повече мяс
то на проблемите, с които не сте се спра
вили. Посочете причините за това и пътя



за тяхното преодоляване.
-Осигурете си добър журналист, 

който да Ви придружава в отговорни пъ- 
тувания в чужбина.

-Лични контъакти със столичани 
- Преди всичко срещи е пенсионери. Си
гурна съм. че ще търсят Вашето съдейст
вие за осигуряване на безопасното им дви
жение по оживените платна, повече пя
сък и луга през зимата във всички квар
тали. Впрегнете тяхното желание да бъ
дат полезни. Това те няма да забравят, а 
аз имам грижата всичко да се отрази в 
СМК, най-вече с техни благодарствени ду
ми. Посещавайте при възможност безп
латните трапезарии.

-Посещавайте училища и детски 
градини - малките столичани трябва да Ви 
познават.

-Дайте живот на подлезите и нека 
всеки от тях да има свой облик.

-Около паметника на Патриарх Ев
тимий разлепете страховити материали 
против наркоманията. Потърсете съдейс
твие от БЧК.

-Върнете българския език по со
фийските улици - надписи, фирми и др.

-Върнете естрадите и концертите 
на Софийският духов оркестър на откри
то.

-Организирайте ежегодни конкур
си за Деня на София, например най-кра
сиво 16-годишно момиче, носещо името 
на столицата, написване на нещо като 
химн на София, най-хубава снимка от Со
фия и т.н.

-Книга за софийските кметове - фо
тоси, заслуги, несполуки...(Съвместно с 
Държавен архив).

Вие, Кмете, имате шанса да изле
кувате софиянеца от неговия дългогоди
шен нихилизъм. Не е далеч времето, ко
гато често чувахме: Той има софийско жи
телство. Ужасно, нали! За съжаление, и 
тогава, и днес почти не срещаме столича
ни със самочувствие, е вътрешна гордост 
от факта, че са родени и живеят в този 
град, че го познават добре като история и 
настояще, формирането на такова само
чувствие естествено трябва да се възпи

тава от най-ранна възраст. Затова пред
лагам:

До решаването на въпроса за сгра
да на Музея на София да се осигури пос
тоянна зала с аудиовизуална изложба - 
Звуци и картини от стара София, съвмес
тно с БНТ, БНР, Държавен архив и На
ционалната филмотека, които да осигурят 
кадри, фотоси, писмени документи, гла
сове на големи представители на българ
ската политика и култура, живели и тво
рили в София. Да се осигурят и археоло
гически находки от София. Да има посто
янен екип от познавачи на историята на 
столицата, които допустимо атрактивно 
и занимателно да поднасят информация
та на децата. Да бъде задължена всяка 
детска градина и началните училища да 
посещават тази зала. Телевизията да от
рази нейното откриване и едно посеще
ние на деца, на което да присъствате и 
Вие, защо не и като техен гид.

Посещения на големите паметни
ци на културата и архитектурата, придру
жени с интересни разкази за тяхното съз
даване и история.

Написване на достъпен за децата 
език на „История на София“, придружена 
с аудиовизуални касети.

Върху грозните калкани и огради да 
се нарисуват сюжети от историята на Со
фия. Детските градини и училища да се 
привличат в инициативите на общината - 
почистване, украса...

Поканете деца в общината.
Посещавайте детските градини и 

училищата и всичко това аз ще имам гри
жата да се отрази също в СМК.

И да не забравим чудесните Колед
ни празници ■ направете София европейс
ка столица по Коледа с красота и блясък. 
Организирайте и присъствайте на голям 
коледен концерт пред общината.

И след всичко това, позволете ми, 
г-н Кмете, да изразя своята увереност, че 
шестгодишният хлапак след десет годи
ни е гордост ще казва „A3 СЪМ СОФИЯ
НЕЦ“ и ще си спомня, че неговото само
чувствие е започнало да се формира, ко
гато Стефан Софиянски е бил кмет на Со
фия.



И още нещо - не забравяйте, че ут
ре 27 юни, когато ще четете моите пред
ложения, се е родил Иван Вазов. Напра
вете десет крачки направо от входа на об
щината и поставете букет от синчец на ка
мъка (знаете, че той е обичал това цве
те). Моя ще бъде грижата да осигуря ре
портери и оператор.

Чела съм, а и най-старите софиян
ци все още помнят, че когато Софийска 
та община е дала разрешение на семейст
вото на народния поет той да бъде погре
бан в центъра на София, тя - самата об
щина - е имала грижата да поддържа ви
наги горящо кандилото на неговия памет
ник. Поемете лично ангажимента да въз
становите тази светлина и да я поддър 
жате.

С уважение и надежда за успешна 
съвместна работа:

Теодора Григорова 
26.06.1996

Новите средства 
за комуникация 
и влиянието им 
върху
Public Relations
Дипломна бакалавърска работа 
на Галина Виденова,
„Масови комуникации“, 
четвърта година

Развитието на новите информацион
ни и комуникационни технологии през пос
ледните години се отрази във всички сфе
ри на живота. Интерактивната телевизия, 
видео по поръчка (VOD), електронната по
ща, глобалните компютърни мрежи дадо
ха възможност за незабавна връзка с хи
ляди бази от данни по всички краища на 
света, електронна поща, интерактивни ви
деоконференции и дискусии, както и мно
го потребителски услуги, като резервации, 
поръчки и дори покупки чрез домашния 
терминал. Киберпроетранството, вирту
алният свят, Интернет-обществото, вече 
не са термини от научната фантастика, а 
част от реалния живот, и нито една орга
низация не би могла да просъществува дъл
го, без да се сблъска с тях. „Цивили
зацията на третата вълна“, кояго Алвин 
Тофлър описва, 1 изглежда най-точно оп
ределя процесите, които протичат в све
товен мащаб. „Третата вълна“, казва Тоф
лър, „ще се изрази в гигантска трансфор
мация на начина по който ние живеем, ра
ботим, забавляваме се и мислим“. Ком
пютрите, електрониката, биотехнология- 
та и услугите базирани на данни, като фи
нанси, софтуер, развлечения, медиите и 
съвременните комуникации, медицински
те и други консултации, обучението и об
разованието ще се развиват усилено през 
новото хилядолетие. Възможностите 
и продуктивността на „новият ред“ - „све
товното електронно село на бъдещето“ са



базирани на разрастването и разпростра
нението на информационните потоци. А 
това всъщност е един от приоритетните ин
тереси на практикуващите ПР.

Всеобщият интерес към новите ко
муникационни възможности и информаци
онните „супермагистрали“, накара водещи
те ПР агенции да осъзнаят, че не биха мог
ли да си позволят да не се включат в тях. 
Твърдението на Том Гейбъл, председател 
на „Гейбъл груп“, Сан Диего, илюстрира е 
пример пред „Пъблик рилейшънс джър- 
нъл“ тенденциите в тази област2: „Девет
десет процента от обикновената поща (на
сочена към медиите) отива в коша за бок
лук без да бъде прочетена. Но мнозинст
вото редактори все още четат своята елек
тронна поща.“

Частта на Интернет „Уърлд Уайд 
Уеб (World Wide Web) доби популярност 
и се разрасна неимоверно бързо през пос
ледната година. Според Кейд Мец, редак
тор на „Пи Си Мегъзин“, едно от най-ав
торитетните издания за информационни 
технологии в САЩ, „със своя междукон- 
тинентален обхват, богати и разнообраз
ни средства за комуникация, моделът 
Уърлд Уайд Уеб (наричан кратко „Уеб“)на 
Интернет бележи най-значителната рево
люция в масмедиите от изобретяването на 
телевизията насам. Тази огромна мрежа от 
свързани с хипервръзки места осигурява 
на всяка организация и отделно лице неп
рекъсната възможност да поднасят инфор
мация на една глобална,международна пуб
лика.“3

При непрекъснатото разрастване 
на глобалната мрежа „Интернет“ и нав
лизането на компютърните технологии 
във всички сфери на обществения живот, 
политиката, икономиката и бизнеса, пред
ставата за ефективен пъблик рилейшънс 
не може да остане същата, както преди 
десет години: днес потребителите (в стра
ните с развити технологии) се свързват е 
дадена компания по телефона, модема, 
електронната поща или директно чрез те
левизора си, когато желаят да получат ин
формация, да направят резервация или до
ри поръчка. Така че, ако искаме да повли
яем на общественото мнение, не можем

да си позволим да пропуснем кибер-об- 
ществото.

ПРСА (Public Relations Society of 
America), организация със световно зна
чение за практикуващите пъблик рилей
шънс, не прави изключение от всеобщо
то схващане, че Интернет е комуникаци
онната медия на бъдещето. От май 1995 
г., когато открива собствени страници* в 
Уеб (http//www.prsa.org) тя провежда съв
местно с MediaNet+ серия семинари на 
тема „Как да управляваме отношенията 
с медиите (media relations) в киберпрост- 
ранството“.

Все повече ПР агенции използват 
непрекъснато растящите възможности на 
киберпространството, за да могат да задо
волят изискванията и нуждите на своите 
клиенти - от електронна поща и факс при 
поискване, до интерактивни CD-ROM и 
собствени страншщ в Уеб.

У нас тези проблеми на пръв пог
лед все още изглеждат далечни, но светов
ните тенденции не биха могли да подми
нат България. Въпреки че много от дър
жавните институции все още не обръщат 
внимание на световната комуникационна 
мрежа, приоритетните области на „Трета
та вълна“ вече са пълноправни членове на 
световната „виртуална общност“: акаде
мичното общество, фондациите, свързани 
с образованието и бизнеса, предприятия
та, развиващи дейност в областта на ин
формационните технологии.

Вече няма съмнение, че развитието 
на информационните технологии оказва 
силно влияние върху практиката на пъб
лик рилейшънс.

В първа част на тази работа ще се 
спрем върху новите технологии в област
та на комуникациите и промените които 
те предизвикват в развитието и същност
та на средствата за комуникация. Ще раз
гледаме също така тенденциите в разви
тието на пъблик рилейшънс и новите ме
тоди за ПР в кибернетичното пространст
во.

Във втора част ще направим кратък 
преглед на световния опит при използва
не на съвременните комуникации за цели
те на ПР и резултатите, до които са дос-

http://www.prsa.org


тигнали водещи иновационни компании в 
САЩ.

Трета част представя състоянието 
на новите комуникационни средства в Бъл
гария и възможностите, които съществу
ват за практикуване на ПР чрез тях. В та
зи част е представен и кратък план за ПР 
в кибернетичното пространство в българ
ски условия.

За съжаление, България не е в пър
вите редици на нациите, които развиват ви
соките технологии и високотехнологичния 
ПР. По тази причина, много от специали
зираните термини нямат еквивалент в бъл
гарския език. Затова тук ще използваме 
приблизително най-точен превод на терми
нологията. Тези термини, които не могат 
да станат ясни при директния им превод (от
белязани с *) са описани в Речник на тер
мините, приложен в края на тази работа.

ЧАСТ Т.
ПР И НОВИТЕ
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

1. НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ПРОМЕНИТЕ
В СРЕДСТВАТА
ЗА КОМУНИКАЦИИ

„Днес, когат о на вли за м е в  т .нар. Тре
т а  вълна, инф орм ационнат а  ера дост ига  
р а зц вет а  си. И нф о р м а ц и ят а  е н о вот о  „па
р и ч н о  ср ед ст во “... Тези, ко и т о  я  прит еж а
ват , боравят  с нея, к о н т р о ли р а т  я, офор
м я т  я  и я  разпрост раняват , вече са една  
крачка  пред ост аналит е. “

М еър К ат ан4

Бурното развитието на новите ин
формационни технологии през последни
те години промени и продължава да про
меня начините за комуникация и самата 
същност на средствата за масова комуни
кация (СМК). Днес са ежедневие начини 
на комуникация и скорост на трансфер на 
информацията, които само преди 10-20 го
дини бяха немислими - от сателитните 
системи, които позволиха предаване на

информация в реално време от всички 
краища на света и телемостовете, до ин
формационните супермагистрали и гло
балните компютърни мрежи.

Днес СМК вече не могат да бъдат 
разглеждани отделно едно от друго. Сви
детели сме на революционна конверген
ция между компютрите, телекомуникаци
ите и медийната индустрия. Всички сред
ства за комуникация, които могат да бъ
дат свързани помежду си, наистина се 
свързват - от телефонните линии, оборуд
ването за кабелна телевизия, преносими
те и персонални компютри, сателитните 
връзки, клетъчните телефони, пейджъри
те, високоскоростните фибро-оптични ли
нии и телевизионните приемници.

От една страна медиите си взаимо
действат при формиране и разпростране
ние на информацията. Например, телеви
зионните и радиоканалите, телефонните 
и факс-линиите, както и интерактивните 
системи за видео по поръчка (VOD), из
ползват едни и същи информационни ма
гистрали; водещите вестници по света и 
авторитетната специализирана преса 
имат свои електронни издания; телевизи
онни компании, като CNN и MTV имат 
предаване на ТВ канали по Интернет и т.н. 
От друга страна, за потребителя различ
ните СМК вече не са отделни системи. 
Той има възможност да използва мулти
медийния си „телевизионен приемник“ за 
връзка с Интернет, VOD, като телефон и 
факс, както и за интерактивни услуги.

Развитието на мултимедийните и 
интерактивни технологии, заложени в ос
новата на световната мрежа Интернет 
позволи използването на нейните инфор
мационни магистрали от останалите ме
дии. По този начин видео, аудио и всякак
ва друга информация може да достигне 
мигновено до всяка точка на земното къл
бо. „ Мнозина, [сред които и PRSA] опре
делят Интернет - тази мрежа от инфор
мационни мрежи, като комуникационна
та медиа на бъдещето.“5

Тук ще разгледаме по-подробно ня
кои основни възможности и начини на ко
муникация които световните комуникаци
онни мрежи предлагат.

ш



ЛОКАЛНА МРЕЖА

ИНФОРМАЦИОННА
ЛОКАЛЕН
ЦЕНТЪРИНТЕРАКТИВНИ

СУПЕРМАГИСТРАЛАУСЛУГИ

ДОМАШЕН 
МУЛТИМЕДИЕН 
ТВ ПРИЕМНИК

ЛОКАЛНА МРЕЖА

Диаграма 1.1.1.а - Схема на част от Интернет

1.1. ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И КОМУНИКАТИВНИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ 
НА СВЕТОВНИТЕ 
КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

Основната концепция на Интернет 
е, че чрез нейните стандартни адреси все
ки човек или компютър може да достиг
не до специфична информация, локализи
рана където и да е по света. Интернет не 
е централизирана система. Тя представ
лява световна мрежа от свързани локал
ни компютърни мрежи и различни кому
никационни устройства, които могат да 
разменят информация помежду си чрез 
стандартизиран език за предаване на ин
формация (протокола TCP/IP)*. Мрежа
та на Интернет се използва и като среда 
за разпространение на останалите медии.

Световната мрежа съдържа мили
они отделни „парчета“ информация, кои
то се съхраняват на компютри по целия 
свят. Чрез система, наречена URL (Uni
form Resource Location) до всяка отделна 
информация може да се достигне чрез уни
кален адрес. Например чрез локацията 
http://www.curtin.edu.au/about/internet/ad- 
dress/url.html можем да получим инфор
мация за самата мрежа Интернет.

Мрежата позволява едновременно 
действие на множество информационни

канали, като отделният потребител има 
пълноправни възможности. Ето някои от 
възможностите, които получава потреби
теля:

- предаване на съобщения по елек
тронна поща;

- участие в нюзгрупи*;
- он-лайн* дискусии в реално вре

ме;
- разглеждане на архиви от бази дан

ни (вкл. аудио и видео);
- търсене на информация по клю

чови думи;
- „публикуване“ на собствена ин

формация в мрежата и получаване на об
ратна информация кой и кога се е заинте
ресувал от нея;

- установяване на „жив“ контакт с 
друг потребител на мрежата в реално вре
ме и т.н.

Комуникативните възможности ıra 
мрежата от гледна точка на отделният 
потребител могат да се групират в след
ните три направления:

1/ Междуличностни комуникации.
2/ Получаване на информация.
3/ Публикуване на информация.

1/ Междуличностни
комуникации.
- Електронна поща. Електронната 

поща се използва основно за предаване на 
персонални съобщения от една личност

http://www.curtin.edu.au/about/internet/ad-dress/url.html
http://www.curtin.edu.au/about/internet/ad-dress/url.html


на друга, или на избрана група от хора 
(мейлинг-лист).

Това е най-старата форма за общу
ване по Интернет. Всеки, който има дос
тъп до мрежата на практика има свой е- 
mail адрес и може да изпраща и получава 
съобщения от всеки друг, който има та
къв адрес.

Основно, електронната поща съ
държа текстови съобщения изпратени от 
един потребител до друг. Но всъщност 
към изпратения файл могат да бъдат 
„прикачени“ всякакъв вид компютърни 
файлове, така че, на практика могат да 
бъдат предадени графики, електронни 
таблици, програми, въобще, всякакъв вид 
информация. Тя се кодира в текстова фор
ма при изпращането и при получаването 
отново се декодира.

Електронната поща е много по-ев
тина и удобна от конвенционалната поща. 
При все това, изпратеното съобщение 
пристига средно за няколко минути, дори 
и до най-отдалечената точка на света.

E-mail може също да бъде използ
вана за включване в индиректни диску
сии чрез използването на г. нар. мейлинг- 
лист. Мейлинг-листа представлява адрес, 
който автоматично препраща всяко съо
бщение, което получи до определени ад
реси, отбелязани в специален списък. Все
ки, който се интересува от специфичната 
тема, може да бъде включен в мейлинг- 
листа, като подаде заявка до сървъра*, 
съхраняващ списъка на участниците. Мей- 
линг-листовете обикновено събират хора 
със сходни интереси. Някои от тях може 
да се разрастнат прекалено много, вслед
ствие на което се трансформират в Нюз- 
форуми.

- Нюз-форуми. Те са подобни на 
електронната поща, с тази разлика, че вся
ко изпратено съобщение се „публикува“ 
в специален виртуален бюлетин, достъпен 
за всеки. Отделният участник може само 
да се запознае с бюлетина или да се вклю
чи в дискусията. В момента съществуват 
около 11000 отделни нюз-форума, като 
всеки от тях разглежда отделен специфи
чен проблем. Темите на отделните нюз- 
форуми варират от сериозни проблеми

със световно значение, като например 
екологията и здравеопазването, до хумо
ристични или забавни, например любите
лите на черен хумор или на фантастична 
литература и филми в които има драко- 
ни.

Въпреки свободата на достъп, нюз- 
форумите имат определен кодекс, с кой
то всеки участник трябва да се съобразя
ва. Например, текста който изпраща, 
трябва да бъде свързван с разискваната 
тема и да бъде четивен и ясен. Тъй като в 
един форум обикновено са събрани най- 
добрите специалисти по въпроса, това е 
подходящо място за задаване на въпроси 
и събиране на информация по дадената те
ма. Всеки форум поддържа файл, съдър
жащ отговори на най-често задаваните 
въпроси (FAQ - Frequently Asked Ques
tions). Никой от нюз-форумите не се от
нася благосклонно към рекламни съобще
ния - това е място за дискусии. На потре
бител, който се опитва да рекламира сво
ята организация или продукт, може дори 
да бъде отказан достъп до форума.

- Юзнет (Usenet) представлява све
товна система за конференции и дискусии. 
Тя е достъпна за повечето компютърни 
системи и мрежи и в момента се разпрос
транява чрез линиите на Интернет. Юз
нет не е централизирана и няма единен 
контрол върху публикуваната информа
ция.

Тя наподобява до известна степен 
системата за нюз-форумите, но е самос
тоятелно обособена и структурирана мре
жа. В момента тя поддържа над 10000 от
делни нюзгрупи, които са описани в „Спи
сък на активните групи“ (обикновено пуб
ликуван на адрес news.lists). Юзнет обхва
ща правителствени агенции, големите 
университети, колежи, всички видове биз
нес организации, персонални компютри 
от всякакъв вид и т.н.

Най-голяма популярност система
та има в САЩ, където ежедневно милио
ни хора се включват или четат нюзгрупи- 
те. Широко разпространена е и в Западна 
Европа.

Към Юзнет съществува комерсиа
лна мрежа - Кларинет (ClariNet), която



служи за обмен на търговска и рекламна 
информация. Участието в Кларинет не е 
свободно, в нея може да се публикува ин
формация срещу определена такса.

- Чат (chat)-riporpaMH. Те позволя
ват голям брой хора да се „срещнат“ и ко
муникират в реално време чрез изписва
не на съобщения. Този вид комуникация 
се нарича чатинг (chatting) или „виртуал
ни срещи“. Най-разнространената чат- 
програма е IRC (Internet Relay Chat). Все
ки участник използва IRC-клиент програ
ма, за да се свърже с най-близкия сървър 
в Интернет. След това всичко, което той 
изпише се препредава до всички остана
ли участници, предхождано от потреби
телското му име*. Както при нюз-фору- 
мите, за всеки отделен проблем има от
делна „стая“, в която участниците се „съ
бират“. Напоследък чат-форумите са дос
тъпни чрез Уърлд Уайлд Уеб, (оттук на
татък ще използваме за краткост само 
Уеб) което позволява включване без нуж
дата от специализиран софтуер.

- „Жив звук“. Съществуват голям 
брой програми, които предлагат звукова 
комуникация по Интернет, подобно на те
лефонен разговор. Всеки два компютъра, 
които имат микрофон и говорител могат 
да осъществят такава връзка, като тя е 
много по-евтина, отколкото междунаро
ден разговор по стандартен телефон.

- „Живо видео“. С помощта на спе
циализиран софтуер (предлаган безплат
но по мрежата), и мини-камера свързана 
към компютъра, стават възможни виде- 
оконференциите в реално време. За съжа
ление тази възможност все още не е дос
тъпна масово, тъй като много потреби
тели са свързани със стари модели моде
ми, които не позволяват достатъчна ско
рост за предаване на видеоинформация. 
Все пак, възможностите за видеоконфе
ренции вече се използват ефективно от го
леми организации. Например НАСА ре
довно разпространява предавания от ор
биталните космически станции.

- Виртуална реалност. Киберпрос- 
транството позволява много хора еднов
ременно да се намират в една и съща сре
да, независимо от физическото разстоя

ние между тях. В момента съществуват 
три стандарта изградени върху една и съ
ща основна концепция - виртуален свят в 
реално време в който потребителите мо
гат да отидат. MUD (Multy-User Dungeon) 
и MUSH (Multy-User Shared Hallucinations) 
са текстово базирани. MOO (MUD Object- 
Oriented) имат графичен интерфейс* и 
поддържат тримерна виртуална реалност. 
Те често се използват за виртуални кон
ференции, обучение и връзки между уче
ни или бизнес-организации. Както при 
мейлинг-листовете, нюз-форумите и IRC, 
тук съществуват общества с обособени 
интереси.

2/ Получаване на информация.
Преди време са съществували мно

го методи за търсене на информация в Ин
тернет, като например Gopher, WAIS и др., 
но днес повечето от тях са включени в 
Уеб, който ще разгледаме по-долу.

Информация чрез световната мре
жи може да се търси и от специализира
ните за това услуги като агенциите за кли- 
пинг-услуги*, нюзуайърите* и електрон
ните бази данни. Тук няма да се спираме 
подробно на тях, тъй като поради използ
ването им от високотехнологичния ПР ще 
ги разгледаме във 2-ра и 3-та глава.

Към получаването на информация 
можем да причислим и електронните из
дания. Те биват варианти на „реално“ съ
ществуващи издания, някои от които по
сочихме по-горе, или специални мултиме
дийни електронни списания (E-zines), ко
ито нямат еквивалент в реалния свят, как
то и системите за услуги като VOD.

3/ Публикуване на информация.
Създаването на Уеб-страници е лес

но и достъпно за всеки. Затова в момента 
това е най-разпространения начин за пуб
ликуване на информация. Т. нар. „собст
вени страници“ могат да съдържат най- 
разнообразна информация от организации 
и отделни хора, електронни издания и т.н. 
Както стана ясно, информация можем да 
разпространяваме, и то към конкретни 
аудитории и чрез изброените по-горе сред
ства за комуникация в Интернет.
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Илюстрация 1.1.1.2.a

hind

Уърлд Уайд Уеб
Електронното специализирано спи

сание „Уеб-мастър“, дава следното опре
деление на Уеб: „ Уърлд Уайд Уеб е гло
бална еднородна среда, коя го дава лесен 
и последователен достъп до информаци
ята, достъпна от Интернет (текст, изоб
ражения, аудио, видео, компютърни услу
ги), като използва стандартизиран метод 
за наименование и достъп.“6

Наистина, комуникацията чрез Уеб 
позволява бързо и лесно да се достигне 
до тематично свързани различни „мес- 
та“(сайтове*) в системата, независимо от 
физическото разстояние между сървъри
те, където се съхраняват данните. Уеб се 
управлява посредством програма нарече
на „уеб браузър“ (web browser). Най-разп- 
ространеният браузър в момента е „Нет- 
скейн навигатор“ (Netscape Navigator). 
Всяка страница в Уеб съдържа хинер- 
текст* връзки към други страници. Вся
ка подчертана дума или фраза, както и 
много от илюстрациите са такава връз
ка. На практика всяка страница в Уеб мо

же да има връзки към всяка друга. Тъй 
като създаването им е много лесно, все
ки, който има желание, създава страници 
и в момента броя на страниците и връз
ките между тях расте лавинообразно. Уеб 
се превръща в своеобразна мрежа, абст
рактно пространство от информация, ко
ето не непременно кореспондира с под
държащата го Интернет.

На илюстрация 1.1.1.2.а се вижда 
Уеб страница в която съществуват връз
ка към друг сайт чрез ключова дума и 
връзка към E-mail адрес.

Съществуват и специални програ
ми наречени „двигатели за търсене“ за 
търсене на информация по определена те
ма, като например „Яху“ (Yahoo) (http:// 
www.yahoo.com) (илюстрация 1.1.1.2.6), 
или за търсене чрез ключова дума, 
напр.“Ликос“ Lycos (http://www.lycos.com) 
(илюстрация 1.1.1.2.в).

Връзката между Уеб и Интернет 
може да бъде изяснена най-добре по след
ния начин: Интернет е физическият ас
пект - компютри, кабелни мрежи, сервиз...

http://ftp
http://www.excim.co.u
http://www.yahoo.com
http://www.lycos.com
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Илюстрация 1.1.1.2.6

Тя позволява връзка c милиони други 
компютри по света. Но това не означава 
непременно, че техните потребители мо
гат да достигнат и разберат информаци
ята, тъй като съществуват различни хар
дуерни и софтуерни стандарти. Уеб е по- 
скоро един абстрактен общ комплекс от 
услуги изграден върху Интернет, който 
позволява размяна на информация, не
зависимо от стандартите и формата.

Основната концепция на Уеб се 
гради на следните общи принципи:

1/ Тази система няма някакъв оп
ределен център за контрол. Уеб-етика- 
та гласи, че всеки може да „публикува“ 
и „чете“ информацията, ако има достъп 
до мрежата.

2/ Всички Уеб-сървъри използват 
един и същ стандартизиран механизъм 
за да бъде възможен бърз достъп до всич
ки видове данни:

- http (HyperText Transfer Protocol) 
представлява стандартизиран механизъм 
чрез който данните се транслират по мре

жата;
- URL (Universal Resource Locator) 

представлява основната стандартна схе
ма на адресите. (Тъй като всяка хипер- 
текег-връзка всъщност е препратка към 
друг адрес, трябва да има бърз стандар
тизиран начин за локализация на адре
сите.)

- Всичти Уеб браузъри използват 
единен основен език - HTML (HyperText 
Markup Language)

3/ Механизма който използва сис
темата позволява комуникацията кли- 
ент/сървър на машинно ниво да преодо
лява разликите между отделните форма
ти.

Ето и основните аспекти от пот
ребителска гледна точка, които дадоха 
възможност за бурното разрастване на 
Уеб:

- тя е лесна за използване и позво
лява бързо прехвърляне от място на мяс
то;

- позволява едновременно използ-
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Илюстрация I.1.1.2.B

ване на всички видове данни;
- съществуват много възможности, 

които правят използването на Уеб лесно 
и ефективно;

- публикуването на информация съ
що е лесноосъществимо;- милиони хора 
използват Уеб днес и с всеки изминат ден 
те стават все повече.

Уеб се използва днес от множест
во хора и организации за най-разнообраз
ни цели, което го превръща във важно ко
муникационно средство. Тук са изброени 
някои от тях:

- От компаниите по целия свят:
- за комуникация с външните пуб

лики;
- за разпространение на информа

ция за продукти и услуги;
- за събиране информация за раз

лични пазари;
- за комуникации с бизнес-партньо

ри;
- за вътрешни комуникации (имай

ки предвид че повечето от големите кор

порации са международни, това е едно 
удобно средство за обмен на информация 
между отделните подсистеми на компа
нията);

- от отделни бизнесмени и предпри
емачи;

- за образование на всички равни
ща;

- за размен на техническа информа
ция и проекти;

- за различни представяния, семи
нари и др.;

- за он-лайн новини;
- за обмен на финансова информа

ция;
- от законовите институции и адво

катурата;
- за правителствена информация;
- за достъп до университетски и об

ществени библиотеки;
- за персонални услуги;
- за информация за самата Уеб;
- за прекарване на свободното вре

ме и развлечение и т.н.

http://lvcos


Интерактивните мултимедиийни 
издания и специални мултимедийни прог
рами за презентации,обучение,развлече
ние и др. могат да се разпространяват не 
само он-лайн. Чрез средства като CD- 
ROM (Compact Disk - Read Only Memo
ry), оптични дискове или дигитален виде
одиск (DVD) те могат да се тиражират и 
разпространяват като персонални копия.

1.2. ВЪЗДЕЙСТВИЕ
НА НОВИТЕ
КОМУНИКАЦИОННИ
СРЕДСТВА

Несъмнено новите комуникацион
ни средства променят начините на общу
ване. На първо място интерактивните 
възможности позволяват комуникацията 
да стане двустранна в пълния смисъл на 
думата. При мултимедийните комуника
ции в реално време обратната връзка е не
забавна, но дори и при по-ниски възмож
ности, като например електронната поща, 
тя е много бърза - от порядъка на някол
ко минути.

Скоростта е втората важна харак
теристика - чрез комуникационните су
пермагистрали темпът па комуникации
те става все по-забързан: все по-бързо мо
же да се достигне до дадена информация 
и все по-бързо да се реагира на нея.

Трета основна характеристика на 
тези нови медии е „неуморната“ и разп
ръсната аудитория. Тъй като физически
те разстояния тук нямат значение, ауди
торията е разпръсната почти по целия 
свят. По всяко време милиони хора об
щуват или използват информация от све
товните мрежи.

Промяната в начина на комуника
ция променя и начините на работа, обу
чение и забавление.

Вследствие скоростта на комуника
циите и интерактивността, предприятия
та преразглеждат своята организация и 
преминават към по-хоризонтални струк
тури, като нуждата от ръководителите на 
средно ниво става все по-малка. Стилът 
на централизирано управление отгоре на
долу се заменя от непрекъснати двустран

ни комуникации и създаването на авто
номни екипи вътре в предприятието кои
то общуват кооперативно и изпращат сво
ите доклади директно на изпълнителния 
директор. С повече права за вземане на 
решение специалистите днес могат да ре
агират адекватно на все по-бързо проме
нящите се условия. Изнасянето на дей
ността от сградата на предприятието е 
друго следствие от развитието на кому
никациите. Виртуалните офиси и видео- 
коконференции могат да се проведат не
зависимо къде се намират участниците. 
В някои иновационни предприятия като 
например Хюлет-Пакард част от произ
водствените специалисти също вече не са 
задължително в сградата на предприяти
ето - „Когнитариатът“ на Третата вълна, 
който както казва Негропонте7 борави с 
битове (информация), а не с атоми (ма
терия) може да управлява интелигентни
те машини от разстояние.

На срещи, събрания, конференции, 
промоции и т.н. също присъстват новите 
методи на комуникация. Днес те почти за
дължително използват мултимедийните 
възможности. Отчетите, докладите, пред
ставянията, комуникациите със служите
лите и т.н. се осъществяват чрез интерак
тивни мултимедийни средства.

Интерактивното обучение чрез 
средствата на мултимедията вече е факт 
и все повече се разраства. Освен интерак
тивните дискове за обучение и тренинг, 
набира скорост и дистанционното инте
рактивно обучение. Много училища и уни
верситети в развитите страни предлагат 
програми за такова обучение, при което 
студентът общува с лекторите чрез ком
пютърните мрежи. Тъй като този начин 
преодолява физическите разстояния хора, 
които иначе не биха имали тази възмож
ност могат да повишат квалификацията 
си без да напускат дома и работата си. 
Например, всеки в България, който има 
достъп до Интернет, може да стане сту
дент в „Американски университет по ком
пютърни науки“.

Новите средства със своите инте
рактивни и мултимедийни възможности 
предлагат и много варианти за прекарва-



не на свободното време.
Най-общо можем да заключим, че 

начина на комуникация бавно, но сигур
но променя целия стил на живот - от тру
да и обучението до развлечението, както 
прогнозира и Тофлър в „Третата вълна“.

2. ТЕНДЕНЦИИ
В РАЗВИТИЕТО НА ПР

Скот Кътлип8 определя тенденци
ите за бъдещото развитие на ПР по след
ния начин:“- Технологиите са двигателят 
на бъдещата практика на ПР. Мултипли- 
кацията на каналите и скоростта на ко- 
муннникациите засилва подвижността на 
общественото мнение.- ПР ще бъде реак
тивен и тясно свързан с кризисния мени
джмънт,- Практикуващият Г1Р е служи
тел, който консултира ръководството и 
предлага начини за управление на ситуа
цията. Но отговорността за конкретните 
действия пада върху ръководството.“

Мич Козиковски, консултант по ПР 
и реклама, изброява новите реалности 
пред които се изправя практикуващият 
ПР специалист днес:9

- Нашите „клиенти“ вече не купу
ват това, което продавахме досега;

- Днес всеки се включва в ПР;
- Започва ерата па обществените 

отношения;
- Масовият маркетинг вече не дава 

резултати, новата „игра“ са масовите ко
муникации;

- Информационните технологии са 
се променили изцяло, увеличавайки ско
ростта си така, че методите по които ние 
управляваме комуникациите си са оста
рели;

- Обратната връзка стана недели
ма част от дефиницията на комуникация
та;

- Метода на комуникация „отвътре 
навън“ е мъртъв;

- ПР все още е най-неразбраната 
професионална услуга.

За да бъде ефективна дейността на 
ПР специалиста, той трябва да придобие 
нови навици и възгледи:

- Приемане на нова, по-добра дефи

ниция на Г1Р: „Ние сме дисциплина, коя
то управлява (оценява, поддържа и пови
шава) репутацията на организацията и 
връзките й с публиките.“;

- Целевите групи използват инфор
мация от електронни бази данни

- Планиране на комуникациите от 
самото начало;

- Широко интерпретиране на ПР 
тактиките;

- Г1Р стратегиите не трябва да бъ
дат управлявани от медиите;

- ПР комуникацията трябва да те
че в двете посоки;

- ПР служителят е застъпник на об
ществеността вътре в организацията;

- Редовно отчитане въздействието 
и ползата от ПР-действията;

- Приемане на модел на действие 
съобразен с мултикултурната и интерна
ционална аудитория;

- Собствен опит с новите стойнос
ти на Г1Р

- Изглаждане структурата на орга
низацията;

- Използване на хората извън спе
циалността за „правене“ на ПР;

- Да не се избягват спорните теми 
и клиентите, готови да опонират;

- Действайте, сякаш сте част от та
зи индустрията и помагате за нейното из
граждане.

Бързото развитие на новите медии 
дава много нови възможности на ПР спе
циалистите. 11апример една нюзинформа- 
ция може да бъде разпространена до всич
ки точки на света буквално за секунди. 
Чрез E-mail можем да изпратим запитва
не и да получим необходимия отговор за 
няколко минути, независимо къде се на
мираме. Интерактивните видеоконферен
ции позволяват хора, отдалечени физичес
ки на огромни разстояния да се съберат 
заедно и да обсъждат даден проблем.

Но това развитие поставя и много 
допълнителни изисквания пред пъблик 
рилейшънс.

От една страна специалистът вече 
се намира пред една разпръсната и неп
рекъснато активна аудитория. Чрез нови
те медии 24 часа в денонощието, 365 дни



в годината милиони хора са активни учас
тници в комуникацията. Те имат възмож
ност да подбират информацията, която 
желаят да получат и да игнорират тази, 
която не намират за интересна и полезна. 
Традиционните методи сред такава ауди
тория се оказват неефективни - „ПР от
дела може да публикува колкото иска 
нюзрилийз на собствената Уеб-страница, 
но ако те нямат стойност за аудиторията 
едва ли някой ще ги прочете.“10

От друга страна, се наблюдава за
силен интерес на публиките към дейнос
тите на организациите, свързани с общес
твения интерес. Обществото настоява за 
прозрачност на дейността на корпораци
ите и другите организации и за контрол 
на дейности, които биха могли да застра
шат обществените интереси, като напри
мер екологията.

Поради тези причини, изисквания
та към ПР-комуникациите непрекъснато 
се засилват. Не е достатъчно те да бъдат 
истинни и да представят новостите в ор
ганизацията, но трябва да посрещнат нуж
дите на аудиторията. Основната роля на 
ПР през 90-те години не е свързана с убеж
даването, а с „прогнозиране на процесите 
и водене на преговори“.11

Например, според много от утвър
дените практици, ПР-материали от типа 
„Вижте колко сме добри“, които преди са 
спомагали за имиджа на организацията, 
вече не предизвикват интереса на ауди
торията и нямат очакваният ефект.

Диверсификацията на аудиторията, 
както и скоростта и многообразието на 
информацията, вследствие развитието на 
СМК поставят един нов проблем пред 
практикуващите ПР - как сред лавините 
информация на мултиканалните медии 
съобщението да достигне до целевите гру
пи към които е ориентирано.

2.1. НОВИ „ПЪТИЩА“
НА ПР-ИНфОРМАЦИЯТА
КЪМ АУДИТОРИЯТА

Потребителите, особено в развити
те страни, днес получават огромно коли
чество най-разнообразна информация ди

ректно на своя E-mail адрес (адрес на елек
тронната поща) или чрез факс по мрежа
та. Услуги като Компюсърв (CompuServe) 
или Америка Он-лайн (AOL) позволяват 
непрекъснат достъп до хиляди различни 
библиотеки, бази данни и информацион
ни източници.

Сред тази лавина от информация, 
ПР съобщението трябва да бъде достатъч
но добре позиционирано, за да достигне 
до нужната аудитория. Освен това, както 
посочихме по-горе, интереса на днешна
та аудиторията към „рекламиращи“ ор
ганизацията материали не достатъчно го
лям. А когато става въпрос за традици
онните електронни медии и пресата, това 
рефлектира и при избора на редакторите 
за публикация и излъчване на материала. 
(Макар че новите медии набират скорост, 
все още най-голям ефект от гледна точка 
на ПР постига масовата телевизия, както 
и някои от ежедневниците със световно 
значение, като напр. „Уолстрийт джър- 
нъл“. Но от своя страна, тези медии из
ползват услугите на Интернет и асоции
раните е нея мрежи и услуги за набиране 
на информация.)

В помощ на Г1Р за разрешаване на 
тези проблеми се включват т.нар. „Неза
висими (трети) организации“

Тези организации наблюдават, сор
тират и класифицират информацията в 
мрежата и я предлагат в подреден вид на 
потребителите (независимо дали са физи
чески лица, организации или медии). Та
кива организации са агенциите за прес- 
клипинг, нюзуайърите и информационни
те бази-данни.

Чрез тези системи, освен че транс
лират информацията до аудиториите, ПР 
специалистите получават и обратна връз
ка от информацията, публикувана в СМК, 
класифицирана според темите, които се 
разглеждат.

Агенциите за пресклипинг, предла
гащи сортиран и класифициран преглед на 
новините, излъчени и публикувани в СМК 
„в твърд вид“ (на хартия), вече предлагат 
своите услуги от-лайн. Те предлагат он
лайн наблюдение, съобразено с изисква
нията на клиента и ежедневни „доставки“
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на информацията по факса.
Нюзуайърите предлагат специали

зирано насочване на нюзрилийз в отдел
ни области, като например връзки с ин
веститорите, здравеопазване, опазване на 
околната среда. Те са достъпни он-лайн в 
Интернет, Америка он-лайн, Компюсърв 
и др.

Информационните бази-данни като 
например LEXIS-NEXIS, DataTimes и Di
alog съхраняват информация от агенции 
като АП, ЮПИ, Ройтерс, Блумберг, как
то и от нюзуайърите.

Независимите органицации, които 
разпространяват „готови за печат“ мате
риали, предлагат различни начини за по
лучаване на информацията - от стандарт
ните (чрез куриер или но факса) до висо
котехнологичните. Тези информации мо
гат да включват публикувани и излъчени 
новини, включващи графики, диаграми, 
бизнес карти за обратна връзка, както и 
наблюдение на определени нюзуайър-и и 
Интернет „места“.

„Пъблик рилейшънс джърнъл“ 
предлага следната диаграма на услугите

за наблюдението и разпространение на ин
формацията от тези източници (диагра- 
ма.1.2.1.а):

Йерархията на услугите за наблю
дение и дистрибуция на информация об
разува пирамида, като на нейния връх се 
намира високотехнологичният комплекс. 
Основата на пирамидата образуват тра
диционните клипинг-услуги и конвенцио
налните пресрилийз, отпечатани на хар
тия и разпространявани чрез куриер или 
пощенска служба.

Новините в реално време се осигу
ряват от он-лайн службите. Чрез тях кли
ента на мрежата може да реагира на кон
курентните и кризисни събития веднага 
след като са се случили. Услугите на ПР 
нюзуайър, Бизнесуайър, АП и т.н., както 
и он-лайн базите данни осигуряват подоб
ни и възможности.

На самия връх на пирамидата се на
мират т.нар. „Десктоп дейта“. Те позво
ляват приемането он-лайн на голям брой 
информационни източници от отделни 
групи от локални мрежи. Този вид систе
ми са подходящи за големите организа-



ции, където позволяват информационен 
обмен между отдалечени звена на орга
низацията.

Информационните услуги от глед
на точка на ПР могат да се разделят на 
два вида: възможности за получаване на 
информация - обратна връзка, преглед на 
публикуваните и излъчени новини, инфор
мация за събитията и т.н. и възможности 
за предаване на информация.

2.1.1. ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ.

Такива възможности предлагат 
агенциите за прес-клипинг. Много от съ
ществуващите преди агенции вече пред
лагат он-лайн услуги, като освен преглед 
на стандартните медии, предлагат прег
лед и на он-лайн информацията. Тази въз
можност може да спести на ПР специа
листа много време, което той да употре
би по добре за планиране и консултации.

Например „Бейкънс информей- 
шън“ предлага ежедневен клипинг на 
40000 медии. Те предлагат възможност за 
абонамент и избор на начина по който ще 
бъде получена информацията, като елек
тронният клипинг запазва формата, илюс
трациите и графиките на оригиналните 
материали. Чрез он-лайн клипинга в реа
лно време Г1Р може да получи последни
те „горещи“ новини и да реагира незабав
но на събитията. Освен това ПР практи
куващият може да използва клипинг-аген- 
циите като „техника за откриване на ин
формация“, например на специализирана 
публикация, която включва няколко хро
нологически и „географски“ издания.

Съществуват също специализирани 
он-лайн услуги, като „Дау Джоунс“, кои
то предлагат специализирана информа
ция, съобразно профила на клиента. Ин
формацията е достъпна само минути след 
като пристигне в службата - независимо 
дали е он-лайн, по факса или по пощата. 
А новата система DowVision препраща в 
реално време, директно към локалната 
мрежа на клиента пълното съдържание на 
„Ню Йорк Таймс“, „Уол Стрийт Джър-

нъл, Доу Джоунс Ню з“, ф айнеш ъл 
Таймс“ „Уошингтън Пост“, „Лос Андже- 
лис Таймс“ и на „ПР нюзуайър“ и „Биз
нес уайър“.

Подобни услуги предлагат и аген
ции като АП, ЮПИ и др.

Електронните бази данни дават 
възможност за сортиране и селектиране 
на информация по зададена тема директ
но от клиента.

2.1.2. ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА ПРЕДАВАНЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ.

Услугите за дистрибуция на инфор
мация към медиите - MDS (Media Distri
bution Services) публикуват и изпращат ин
формация към медиите, която може да съ
държа нюзрилийз, медиапапки, кратки 
новини, както и снимки, слайдове, демон
страции на продукти и т.н. Има възмож
ност тя да бъде получена и препратена на 
различни носители - „твърди“ копия (на 
хартия), на CD-ROM или директно по Йн- 
тернет. Например, един от големите MDS 
в СА1Ц - НАПС (North American Precis 
Syndicate Inc) препраща ежедневно нови
ни, статии, фотографски материали и гра
фики до над 10000 вестника.

Електронните бази данни също мо
гат да се използват за публикуване на ин
формация.

Нюзуайърите предлагат специали
зирани он-лайн услуги за ПР, като напри
мер дистрибуция и проследяване на прес- 
рилийз-и. Те предлагат голям набор от 
възможности за транслиране, от факс до 
сателитно препредаване. Сред тях с най- 
голяма значимост са „ПР нюзуайър“ и 
„Бизнес уайър“. Поради спецификата на 
тези услуги, те ще бъдат разгледани по- 
подробно в трета глава.

2.1.3. САТЕЛИТНИТЕ
МЕДИАТУРОВЕ
И БЪДЕЩЕТО НА ВИДЕО
НЮЗРИЛИЙЗ

Независимо от развитието на оста
налите медии, основният информационен



източник за болшинството хора все още 
е телевизията.

Освен това, видеоинформацията 
като цяло е много по-ефективна както за 
връзка с външните аудитории, така и за 
вътрешнокорпоративни комуникации.

Но, „Докато VNR (видео нюз-ри- 
лийз) беше хита на 80-те, през 90-те опре
делението за видео е „интерактивност“, 
както заявява пред „Пъблик рилейшънс 
джърнъл“ президента на „Медиалинк“, 
Лорънс Московии,.12 Сателитните видео- 
турове - SMT (Satellite media tours) днес 
се използват над два пъти повече, откол- 
кото през 1991 г. Те предопределят раз
растването на VNR с 25% годишно. Бро
ят на видеоконференциите непрекъснато 
расте, като обратната връзка е задължи
телно условие. VNR се разпространяват 
на интерактивни CD-ROM и он-лайн ви
део, с възможности за собствена редак
ция от получателя.

Производителите и клиентите на 
VNR виждат като тяхно бъдеще пътища
та на информационните супермагистрали 
на киберпространството. Една от най-го- 
лемите компании, които провеждат наб
людение и клипинг на видео-рилийз-и в 
киберпространството е „Медиалинк“. Тя 
използва и системите за разпространение 
на VNR SIGMA и VeriChek.

Сюзън Силк, президент на „Меди- 
астретъджис“ определя SMT като „теж
ката артилерия“ на видео-нюзрилийз - те 
са особено ефективни при кризисни ко
муникации. Президента на НАТСАТ (Na
tional Sattelite Production Media Services), 
Гейл Котман предрича че обединението 
на сателитните технологии и Интернет 
предвещава небивал бум на SMT.1-1 НАТ
САТ има множество успешни кризисни 
комуникации, които комбинират SMT и 
радио-прес турове.

Интерактивните VNR в момента 
намират много голямо успешно приложе
ние при вътрешните комуникации. Ком
паниите отбелязват няколко пъти по-го- 
лям ефект при тяхното използване, откол- 
кото със стандартните „хартиени“ нюзле- 
търс. На видео се прехвърлят и годишни
те отчети, мотивации, тренинг, отчети на

продажбите и т.н. Целите на VNR включ
ват също и изграждане на имиджа и ко
муникационните стратегии. Н а п р и 
мер CCH Inc., издател на юридическа и 
данъчна информация в САЩ, отбелязва 
нарастване на одобрението към компани
ята с 14% след преминаване към видео- 
комуникации със служителите.

Друг ефективен метод за подобря
ване на корпоративния имидж, маркетин
га и мотивацията са т.нар. видео-списания, 
издавани периодично от компанията.

Като цяло, дигиталното видео, с не
говите интерактивност, възможности за 
лесна редакция и за транслация по инфор
мационните супермагистрали, предвеща
ва да се превърне във важен бъдещ кому
никационен фактор.

2.2. БЪДЕЩЕТО НА ПЪБЛИК
РИЛЕЙШЪНС

Както Алвин Тофлър прогнозира, 
„Третата вълна променя начина, по кой
то ние живеем, работим, забавляваме се 
и мислим“14. „В сърцевината [на новата 
цивилизация] стои факта, че битовете 
[единица информация], заменят атомите 
[единица материя] като основна „стока“ 
на човешките взаимодействия“, добавя 
Николас Негропонте.15

Естествено тези промени се отра
зяват (и то в голяма степен) върху ПР.

Те се изразяват както в организа
цията на работата, така и в изискванията 
към специалистите и проектите.

С развитието на новите средства за 
комуникация и превръщане на света в 
„глобално село“, ПР се оказва пред една 
мултинационална и мултикултурна общ
ност. ПР специалиста днес се изправя пред 
все по-големи изисквания относно него
вите знания и умения - той трябва да бъ
де специалист по комуникации, между
личностни и междукултурни взаимоотно
шенията, политика, социология, социал
на антропология и т.н., както и да разби
ра и използва новите технологии поне тол
кова добре, колкото неговите клиенти, за 
да може да защити техните интереси. Ос
вен това, той трябва непрекъснато да до-



пълва своите знания и опит, за да бъде в 
крак с бурните промени във всички об
ласти.

Все повече информация „пулсира“ 
денонощно по информационните супер
магистрали към всички точки на света. 
Ако пренебрегнат новите медии, ПР 
агенциите и отделите не биха могли да 
догонят темпото с което комуникира 
днес светът. Освен това все повече кул
турни и политически общности и бизнес
организации, които доскоро са действа
ли на локално ниво, се възползват от въз
можностите да излязат на международ
ната сцена.

ПР агенциите, които днес се задър
жат или излизат на предната линия, прес
труктурират изцяло начина си на дейст
вие. Те използват пълноценно световни
те комуникационни мрежи както за вън
шни, така и за вътрешни комуникации; 
променят организационната си структу
ра към хоризонтална, като намаляват 
контрола на централния офис и акценти
рат върху създаването на ефективни еки
пи върху разрешаването на всеки отде
лен проблем.

Много от водещите практици оп
ределят 21-ви век като„Златният век“ на 
пъблик рилейшънс. Според изводите от 
изследването на „Пъблик рилейшънс 
джърнъл“ |6, което се опира на прогнози
те на изявени ПР професионалисти, 
вследствие промените на Третата вълна, 
ПР ще се превърне в област от изключи
телно значение: „новият ред“ на Третата 
вълна е базиран на производството и раз
пространението на информация, а това е 
една от основните дейности на ПР. Ос
вен това „глобалното село“ в което се 
превръща светът, в следствие експанзи
ята на комуникационните средства, пред
полага неизбежен сблъсък на различни 
култури и нагласи. А постигането на ус
пешна комуникация също е приоритет
на област на ПР.

През последните години водеща 
тема на форумите и семинарите по ПР е 
практиката на пъблик рилейшънс чрез 
интерактивните и дигитални медии. „Те
лекомуникациите и технологиите ... реф

лектират с драматичен ефект върху всич
ко, което ние правим“, отбелязва прези
дента на „Кетчъм пъблик рилейшънс 
уърлдуайд“ Дейвид Дробис“.17

Макар че все още някои профе
сионалисти поддържат тезата, че ПР е 
междуличностна комуникация, водещи
те компании използват ефективно но
вите медии. От опита на компании ка
то „Огилви, Адаме енд Райнхард“; „Бър- 
сън-Марстелер“, „Кетчъм пъблик ри
лейшънс уърлдуайд“, „Джи Си Ай груп“ 
личи, че това спомага за по-ефективно 
използване на ПР-възможностите, осо
бено при мултинационалните клиенти. 
Като намаляват контрола на централ
ния офис, оборудват служителите си с 
мултимедийни преносими компютри и 
Интернет-връзка, те имат възможност 
за по-гъвкава реакция на събитията и 
работа с местни професионалисти, ко
ито най-добре познават характеристи
ките на пазара и обкръжението в което 
работят.

Според Томас Бел, президент на 
„Бърсън-Марстелер“, използването на но
вите технологии дава възможност за 
ориентиране на ПР около отделните нап
равления и практики, вместо по географ
ски райони. „Ние „събираме“ заедно хора 
от целия свят, за да помогнат на клиента 
да разреши определен проблем.“18

2.2.1. АЛТЕРНАТИВНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Изцяло в духа на цивилизацията на 
третата вълна, в практиката на ПР въз
никват непознати доскоро организации, 
които са алтернатива и на мултинацио
налните гиганти - международните ПР 
мрежи. Това са децентрализирани струк
тури, състоящи се от малки агенции и сво
бодни специалисти, разпръснати по целия 
свят. Използвайки ефективно високите 
технологии, те обслужват клиенти с раз
пръснати офиси и мултинационални ор
ганизации в Северна и Южна Америка, 
Европа и Азия. Тъй като географските 
прегради не са пречка, тези мрежи имат 
възможност да организират силни специ-



ализирани групи в ключови области като 
технологиите, здравеопазването, проб
лемният и кризисният мениджмънт, кои
то включват специалисти от различни 
краища на света.

IPREX (Интернешънъл ПР екс- 
чейндж), PROI (ПР организейшън интер
нешънъл), Pinnacle Worldwide (Пинакъл 
уърлдуайд) и The Worldcom Group, Inc 
(Уърлдком груп) са водещите ПР мрежи, 
които успешно конкурират мултинацио
налните агенции.

1.3. ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС
В КИБЕРНЕТИЧНОТО
ПРОСТРАНСТВО

„Всеки който се занимава с ПР днес 
и игнорира Интернет, е толкова недално
виден, колкото ПР специалиста от 40-те 
години, който игнорира телевизията.“, за
явява Дик Мартин, вицепрезидент на 
„AT&T едвъртайзинг“.19 „Това не е само 
чудесен канал за разказване на истории, 
то може да има и голямо влияние върху 
бизнеса“, добавя Мартин.

Както казва президента на „Кет
чъм пъблик рилейшънс уърлдуайд“, Дей
вид Дробис, ПР агенциите имат много по
вече възможности във виртуалното прос
транство, отколкото например рекламни
те агенции, и някои вече ги използват ус
пешно.20

Макар че Интернет и он-лайн ус
лугите все още не са най-доброто средст
во за повишаване на продажбите, несъм
нени са техните възможности за предава
не на информация и насочването им към 
строго определена аудитория.

От публикуването на информация 
он-лайн може да има много голяма полза:

1/ Непрекъснатото нарастване на 
потребителите и световният обхват поз
волява достигането на информацията до 
милиони потенциални реципиенти по це
лия свят;

2/ Възможно е да се реагира буквал
но за минути на последните събития;

3/ Намиране и фокусиране на ауди
торията, към която е насочено съобще
нието;

4/ Незабавна обратна връзка - по
лучаване на мнението на аудиторията вед
нага, след като се запознае със съобще
нието и възможност за незабавни отгово
ри на възникнали въпроси.

Според проучване на AT&T, до на
чалото на януари 1996 г. в киберпростран
ството присъстват 138 ПР агенции плюс 
няколко ПР организации и техният брой 
непрекъснато расте.21

Все повече ПР агенции откриват 
възможностите за по-успешна, ориенти
рана към клиента дейност. Наред с нови
те, високотехнологични агенции, най-го- 
лемите агенции вече имат трайно присъс
твие във виртуалното пространство и раз
виват широка дейност.

Вече съществува и специално раз
работен софтуер за подпомагане на ефек
тивните двустранни ПР комуникации.

Буквално всеки ден нови агенции се 
присъединяват към високотехнологичния 
ПР в киберпространството, за да посрещ
нат целите и изискванията на своите кли
енти като използват възможностите на 
електронната поща, предаване на факс по 
мрежата, видео и аудио конференции, мул
тимедийни презентации, насочени към оп
ределен отдалечен клиент, он-лайн бази
те данни, нюзуайърите, WWW (Уърлд 
Уайд Уеб) собствени страници и т.н.

3.1. МЕТОДИ ЗА ПР
В КИБЕРПРОСТРАНСТВОТО

Том Кенан, президент на „Оукридж 
ПР“ много сполучливо разделя методите 
за ПР в киберпространството на активен 
и пасивен ПР.22

Като се придържаме към това раз
пределение, тук ще опишем характерис
тиките на някои от основните методи.

3.1.1. АКТИВЕН PR

Публично обявяване на собствения 
WWW сайт. В Уеб съществуват стотици 
хиляди страници и техният брой непрекъс
нато расте. Ефекта от публикуването на 
собствена страница би бил минимален, ако 
хората не знаят за нея и не могат да я на-



мерят. За тази цел съществуват специал
ни програми за търсене, наречени „двига
тели за търсене“. Те могат да бъдат орие
нтирани към търсене по тема или по клю
чова дума. При задаване на темата или 
ключовите думи двигателите преглеждат 
всички адреси, които са включени в спе
циални бази-данни, създадени за тази цел. 
За да бъдем сигурни, че нашите Уеб-стра- 
ници могат да достигнат до аудиторията, 
към която са насочени, е наложително вед
нага след тяхното обявяване да осигурим 
включването им към базите данни които 
двигателите преглеждат, като осигурим 
кратко представяне на типа информавдя 
и темите които включват. Най-големите 
двигатели за търсене, съответно но тема 
и ключова дума са Yahoo (http:// 
www.yahoo.com) и Lycos (http:// 
www.lycos.com), които преглеждат съдър
жанието на около 70% от всички WWW 
сайтове при всяко претърсване.

Използване на нюзгрупите (нюзфо- 
руми). Тъй като нюзгрупите са общности 
обединени около тема, която представля
ва общ интерес, в тях са събрани водещи
те личности по дадения проблем, чието 
мнение има голяма стойност. Не трябва 
да се забравя обаче, че това са неформал
ни обединения и участието в групата се ба
зира на сътрудничеството между участни
ците. Нюзгрупите не обичат да бъдат из
ползвани за реклама - ако някоя организа
ция „атакува“ нюзгрупата с агресивно 
представяне на себе си и своите продукти 
и услуги, със сигурност ще получи отрица
телен ефект. Затова пък, публикуването на 
информация, която може да бъде полезна, 
без да изглежда като себепредставяне, от
говарянето на въпроси и предлагането на 
добри решения на общи проблеми може 
да рефлектира много добре върху имиджа 
на организацията.

Освен това, поради тяхната специ
фика, наблюдението на нюзгрупите може 
да спомогне за коригиране на гледната точ
ка и определяне на тенденциите при пла
нирането на ПР стратегиите и тактиките. 
Това може да спомогне за избягване и раз
решаване на проблеми, преди да са се раз
раснали нежелателно. Добър пример за то

ва е проблема с грешката в чипа „Пенти
ум“ на „Интел“. Интел пренебрегна оплак
ванията в нюзгрупите от тази грешка и не 
реагира своевременно. По късно фирмата 
беше принудена да замени безплатно хи
ляди „Пентиум“ процесори, което рефлек
тира в загуба от порядъка на 4Ü0 млн. до
лара и значително разклащане на прести
жа, който фирмата си беше изградила.

Он-лайн публикации. Он-лайн пуб
ликациите са добро средство както за съ
биране, така и за разпространение на ин
формация. Поради много по-ниската цена 
в сравнение с „хартиените“ и големите въз- 
можноси, както за световно разпростране
ние, така и за вътрешна организация, тех
ният брой непрекъснато нараства. „Жива
та“ информация, за разлика от напечатана
та предлага възможност за организиране на 
хипертекст връзки, директно препращане 
към сходни теми, мултимедийни възмож
ности, редакция в реално време, както и ди
ректна връзка към автора. Вече съществу
ват и утвърдени периодични електронни из
дания - E-zines (electronic magazines). Те мо
гат да бъдат оригинални специализирани из
дания или електронни версии на „реални“ 
издания. Свои интерактивни електронни из
дания имат СМК като CNN, MTV, в. „Те
леграф“, „Ройтер“, сн. „Тайм“, „Уол стрийт 
джърнъл“, „Ю Ес Ей Тудей“ и т.н.

Пресрилийз по електронната поща. 
E-mail се смята за най-доброто средство за 
пресрилийз, от изобретяването на факса 
насам. Наистина, пресрилийз-ите по елек
тронната поща като цяло имат по-голям 
ефект, откол кото изпратените на хартия. 
Но според изследване, направено от „Ер- 
нст енд Янг“, цитирано от Шел Холц в ста
тията „Традиционен ПР по мрежата“23, го
ляма част от редакторите все още не же
лаят да получават пресрилийз по този на
чин. За избягване на този проблем, Холц 
препоръчва да се изпращат пресрилийз по 
електронната поща след предварителна 
уговорка с редакторите, които предпочи
тат този начин. Според изследването на 
„Ернст енд Янг“, журналистите разглеж
дат мрежата на първо място като средст
во за търсене на информация. По тези при
чини, много по-ефективно от линиите на

http://www.yahoo.com
http://www.lycos.com


E-mail е създаването на собствен пресцен
тър в Интернет.

Виртуални пресцентрове. При съз
даването на собствен пресцентър, органи
зацията трябва да се убеди, че той е извес
тен и достъпен за репортерите. Както ве
че отбелязахме, журналистите предпочи
тат сами да преценят информацията и по- 
тези причини пресцентровете се оказват 
по-ефективни от дирек тното изпращане на 
пресрилийз по електронната поща. При
мер за добре организиран виртуален прес
център е центъра на „Симантек“ (http:// 
www.symantec.com/presscenter/).

Мейлинг-лисгове. Мейлинт листо
вете позволяват на организацията да ор
ганизира форуми около определен проб
лем по свой собствен избор и начин. Те да
ват възможност за разпространение на ин
формация от един централен източник и 
дискусия със заинтересованите страни. 
Компанията може да изпрати предвари
телно подготвени отговори на конкретни 
въпроси относно продукти, услуги, работ
ни места и т.н., както и техническа инфор
мация в помощ на участниците. Тъй като 
участниците могат да решават дали да ос
танат в него, наблюдението на мейлинг- 
листа дава адекватен отговор на органи
зацията доколко нейните, комуникации 
предизвикват интерес и съответно въз
можност за навременни корекции.

Интернет-базирани клипинг-услуги. 
Бързината на действие и непрекъснатото 
обновяване на електронните Клипинг-услу
ги, предопределя тяхното бързо разраства
не за сметка на конвенционалните.

Възможности за търсене. Възмож
ностите за търсене са почти неограниче
ни. Освен възможностите за събиране на 
полезна информация, мрежата е добро 
място за проучване на конкуренцията - 
чрез преглед на техните собствени стра
ници, информацията, която подават към 
нюзуайърите, нюзгрупите, които показват 
отношението на клиентите и т.н.

3.1.2. ПАСИВЕН IIP

Интернет придобива все по-голямо 
значение за ПР, защото тук специалистът

контактува директно със своята аудитория, 
без посредничеството на журналистите, ка
то тази аудитория включва и журналисти
те. Специалистът има възможност за об
мен на „жива“ информация и единствена
та трудност е, как да „намери“ своята ауди
тория сред милионите потребители на мре
жата.

Добре организираният Уеб-сайт и 
интернет-културата. Добре организирани
ят сайт е един от отговорите за успешен път 
към аудиторията. Уеб-страниците дават 
възможност за динамично структуриране 
на информацията, по различен начин от пе
чатните медии и радиото и телевизията, къ
дето информацията е „запечатана“. При 
добра организация, се получава ефекта на 
„самоселектиране“ на аудиторията. Хора
та сами избират да „посетят“ този сайт, за
щото могат да намерят в него нещо, което 
ги интересува, вместо просто да попаднат 
на някакъв материал, докато например че
тат списание. Ако те харесат сайта и им се 
стори полезно да го преглеждат по-често, 
ще започнат да го „посещават“ редовно. 
Разбирането на принципа на „самоселекти- 
ращата се аудитория“, променя начина на 
комуникация с тази аудитория. Агресивно
то присъствие в медиите при кампания за 
покриване на аудиторията тук не е нужно и 
дори може да бъде вредно - специалистът 
не трябва да забравя, че общува с активна и 
интелигентна аудитория, която има дирек
тна обратна връзка и не желае „промиване 
на мозъци“. При опит за агресивно присъс
твие и промоции, при комуникация обслуж
ваща единствено собствените интереси, без 
да е полезна, ПР отделът или агенцията мо
же да открие електронната си поща, пре
пълнена със възмутени съобщения. Кому
никацията по мрежата, без посредници, спо
мага за преминаване към една кооператив
на и разумна комуникация, непрекъснато 
коригирана от обратната връзка.

Съдържанието на Уеб-сайта трябва 
да бъде точно насочено към аудиторията, 
която искаме да задържим. Познаването на 
сайтовете на конкурентите може да помог
не на специалиста за подбор и предлагане 
на уникална информация - предлагането на 
информация, която се дублира с други сай-

http://www.symantec.com/presscenter/


тове би отказало аудиторията да посещава 
нашия сайт.

Организирането на сайта издало за
виси от неговия собственик, но има някои 
основни правила, с които е нужно той да се 
съобразява за да постигне ефективна кому
никация:

- Трябва да се убеди, че адреса, теле
фона, факса, E-mail адреса и въобще всич
ки координати за обратна връзка са добре 
позиционирани и лесни за откриване.

- Да се създаде директна връзка с Е- 
mail адреса направо от Уеб-страницага, та
ка че хората да могат да се свържат неза
бавно.

- Създаване възможности за „нави
гация“ в Уеб-сайта, така че потребителите 
да могат да се придвижват лесно и бързо 
към това, което искат да видят.

- Създаване на съдържание което да 
ориентира потребителите какво могат да 
намерят на страниците на сайта.

- Тъй като много потребители все 
още използват нискоскоростни модеми за 
връзка с мрежата, не трябва да се прекаля
ва с графиките и видеоизображенията, ко
ито забавят скоростта на предаване към 
терминала на потребителя.

Интернет-обществото е обединено 
около идеята за свободен обмен на идеи и 
информация. Аудиторията би посетила на
шия сайт, защото очаква да намери в него 
нещо, което смята за стойностно и ценно. 
Ако, компанията използва Уеб-сайта само 
за самопредставяне, както и ако информа
цията не се обновява, едва ли аудиторията 
ще има причини да навестява редовно този 
сайт. Следенето на това, кой посещава сай
та, също спомага за първоначалното изс
ледване на аудиторията.

Сътрудничество с другите сайтове. 
Наблюдението на конкурентните и други 
сайтове със сходна информация на нашия, 
може да спомогне не само за изследване на 
състоянието на нашия сайт. Сътрудничес
твото с тези сайтове също е много полез
но. Създаването на директна двустранна 
връзка между такива сайтове помага на 
потребителите да достигнат бързо до мес
тата, които ги интересуват. С колкото по
вече сходни сайта имаме връзка, толкова

по-голяма е вероятността повече потреби
тели да достигнат до нашите Уеб-страни- 
ци.

Естествено, не е желателно да се съз
дават връзки към множество сайтове, така 
че клиентите да напуснат веднага нашия, 
за да ги разгледат. Би било добре да се съз- 
дадат връзки към места, където има поло
жителни отзиви за нашите продукти и ус
луги.

Добре е да се проучи и какви са ед
ностранните връзки към нашия сайт. Въз
можно е те да са позиционирани в страни
ци, където има негативни възгледи за на
шата фирма, продукти или услуги, които би 
трябвало, ако е възможно, да се коригират. 
Например може да попаднем на обзор на 
продукти, който представя предишна вер
сия на нашия продукт, който по-късно сме 
обновили. Ако това е мнение, което не мо
же да бъде коригирано чрез сътрудничест
во със собственика на съответните страни
ци, съществуват и други възможности, нап
ример отбелязването на коригиращи бе
лежки на мястото в нашия сайт, към което 
е връзката.

Създаването на специална секция в 
сайта, където се публикуват новини от на
шата компания и други материали, предс
тавляващи журналистически интерес, също 
би било от полза. В гази секция може да 
има и директна E-mail-връзка към ПР от
дела. Трябва да се уверим, че журналисти
те които ни интересуват знаят за тази въз
можност, например чрез отбелязването й в 
пресрилийзите, които изпращаме.

3.2. НЮЗУАЙЪРИТЕ -
СИГУРЕН Г1ЪТ КЪМ
АУДИТОРИЯТА.

Нюзуайърите предлагат десетки ус
луги на своите клиенти, сред които тран
слиране до строго определена аудитория 
на нюзрилийз, сателитна трансмисия на 
информацията, препращане към факс и 
т.н. Наред с това те предоставят и много 
по-ниски цени за извършените услуги от 
традиционните методи за разпростране
ние, като поддържат и много безплатни 
услуги. Най-широко разпространените



нюзуайъри са „ПР Нюзуайър“) PR News- 
wire) и „Бизнесуайър“ (Business Wire).

3.2.1. IIP НЮЗУАЙЪР

ПР Нюзуайър (http: // www.
prnenswire. com) е всепризнат световен ли
дер в областта на транслиране на корпора
тивна, индустриална и информация от асо
циации към медиите и финансовите среди. 
Нейният център е в САЩ. Днес тя се из
ползва широко и от много представители 
на малкия и среден бизнес. Тя дава възмож
ност на изпращането на доклади и нюзри
лийз 5Ü пъти на ден.

Системата обслужва около 17000 
клиенти, като изпраща над 100000 нюз- 
рилиюз годишно по целия свят.

Информацията в ПР Нюзеайър е 
органицирана в 53 направления, като 30 
от тях включват отраслови дейности и 23 
са разпределени по определена тема. (вж. 
приложение 3), като всяка информация в 
ПР Нюзуайър се съхранява 90 дни след 
приемането й.

Всяка информация изпратена към 
ПР Нюзуайър се включва почти веднага 
в системата. Тъй като източниците задъл
жително се проверяват, системата гаран
тира истинност и актуалност на информа
цията.

Около 60% от включените нюзри
лийз са на бизнес или финансови теми. Го
лямо място заемат и свързаните със здра
веопазването, околната среда и биотехно- 
логиите.

Освен нюзлиниите, каналите за ин
формация на ПР Нюзуайър включват 
факс-услуги по мрежата, препращане по 
електронната поща, фототрансмисия и 
т.н. Тя включва и достъп до съдържание
то на електронните бази данни. ПР нюзу
айър предлага и специализирана помощ 
на свои клиенти за ефективно организи
ране на собствен WWW сайт.

Нюзлиниите включват вътрешни 
линии за САЩ и международни линии за 
Канада, Латинска Америка, Европа и 
Азия. За Източна Европа ПР Нюзуайър 
използва линиите на ИТАР-Тасс.

Специалните нюзлинии включват 
арт-линии, правителствени и синдикални 
линии, както и вътрешна линия на испан- 
скоговорящите общности и медии в СА1Ц.

факсуслугите на нюзуайъра включ
ват разпространение на факс по светов
ната мрежа, факс при поискване, доклади 
от определена компания при поискване от 
инвеститори, оформени анализи, кризис
ни нюзрилийз и др. както и водещите но
вини на деня.

ПР Нюзуайър е достъпна чрез по- 
вечето он-лайн услуги, бази данни и мре
жи. Те са изброени в таблица 1.3.2.1.а

3.2.2. БИЗНЕСУАЙЪР

Организацията на Бизнесуайър и 
предлаганите услуги са сходни с тези при 
ПР Нюзуайър.

Бизнесуайър се използва от над 
12000 организации за транслиране на нюз-

Америка он-лайн AT&T интерчейндж Блумберг

Бридж Компю сърв Дейта таймс

Делфи интернет сървизис Диалог Дау дж оунс нюз

Енсембл ф актсет Индивидуъл

Информейшън аксес Инф осийк Л ексис-Н ексис

Н ю знет Н ю зедж Продиджи

Куот.Ком Ройтерс Ш арк информейшън

Трак дейта УМИ Уърлд Уайд Уеб Зиф

Дейвис интерактив

Таблица 1.3.2.1 .а
Он-лайн услуги, бази данни и мрежи, чрез които е достъпна ПР Нюзуайър



рилийз към медиите и финансовите сре
ди. Тя предлага възможност за изпраща
нето на 25 доклади и нюзрилийз дневно 
от един абонат.

Бизнесуайър организира информа
цията в 4Ü направления.

Поради сходството между ПР Ню
зуайър и Бизнесуайър, повечето компании 
използват една от тях за да предадат ин
формация. Така че, за получаване на пъл
на информация, е нужно да се преглежда 
съдържанието и на двата нюзуайъра.

3.3. ПРОБЛЕМИ ПРИ ПР
В КИБЕРПРОСТРАНСТВОТО

Към ПР в кибернетичното прост
ранството би трябвало да се подходи мно
го внимателно, тъй като проблемите, ко
ито възникват тук са строго специфични 
и не са характерни за комуникациите в ре
алния свят. На първо място, трябва вни
мателно да се проучи аудиторията. Най- 
общо, тя е доста изкривена. Почти 80% 
от потребителите на високотехнологич
ната среда са на възраст до 30 години, ка
то по-голямата част от тях са мъже. Така 
че, например за комуникация, насочена 
към възрастните хора би било неподхо
дящо да се преминава към високотехно
логичен ПР.

Друг проблем е непрекъснато на
растващата скорост и обем на обмена на 
информация, който може да причини „зад
ръстване“ по информационните суперма
гистрали. До 1% от инфомацията, която 
тече по тях се отклонява или се губи.

Експлозивното разрастване на 
WWW страниците и връзките между тях 
може да затрудни намирането на инфор
мация. При търсене по ключова дума, мо
же да се окаже, че има над 1000 сайта по 
въпроса. Освен че е невъзможно за потре
бителя да прегледа всичките, доста от тях 
е възможно да не съдържат обективна и 
полезна информация - например стара ин
формация или пародийни варианти на 
фирмени страници.

Това е и другият голям проблем. 
Поради свободният достъп и възможност
та за използване на псевдоними, е трудно

са се избегнат информациите, съдържа
щи фалшиви данни. Това може да се илюс
трира с проблемите, които среща „Майк
рософт“ при представянето на новия си 
графичен интерфейс, наречен „Боб“. То
ва наименование подтиква много „кибер- 
шегаджии“ с име Робърт да използват 
съкращението и да пускат по мрежата ин
тересни и смешни, но фалшиви „новини“ 
за „Боб“. Това принуди „Майкрософт“ да 
положи големи усилия за справяне с проб
лема. Свободният достъп за откриването 
на Уеб-страници също може да се окаже 
проблем от гледна точка на ПР. Репорте
рите, които търсят информация в мрежа
та, предпочитат информацията от нетър
говски и граждански сдружения, но пуб
ликуваното на техните страници може да 
се окаже невярно. Проблемите постепен
но се разрешават, но тъй като киберпрос
транството все оше се изгражда, това ста
ва бавно и трудно, а е възможно да въз
никнат и нови проблеми.

В крайна сметка, за да не увелича
ва сам проблемите си, участникът трябва 
да се съобразява и с вече утвърдените пра
вила на общуване. Всеизвестен в кибероб- 
ществото е случаят с киберрепортерът на 
„Тайм“ Дж. Куигнер. Куитнер разпрост
ранил по мрежата виждането си, че Ин
тернет трябва да бъде изцяло комерсиа- 
лизирана, което е в разрез с основните й 
принципи на свободна общност. В резул
тат репортерът получил за една нощ над 
6(Ю00 гневни съобщения, които „препъл
нили“ електронната му поща.

3.4. БЪДЕЩЕТО НА ПР
В КИБЕРПРОСТРАНСТВОТО

Вече няма съмнение, че ролята на 
високотехнологичния ПР непрекъснато 
ще нараства. Бързото развитие на техно
логиите с всеки изминат ден дава все но
ви и нови възможности за по-добра кому
никация по световните мрежи. Съответ
но, броят на „гражданите“ на киберпрос
транството също непрекъснато расте. Но
вата среда на общуване променя не само 
начина но и нагласите на хората към об
ществената комуникация. Старите мето-



ди, които са имали неоспорими постиже
ния през 80-те години, днес се оказват не 
толкова ефективни и ползата от тях ще 
намалява и в бъдеще.

Както каза Тофлър, днес ние се на
мираме в началото на информационната 
ера. Това е едва зараждането на кибероб- 
ществото. Като съпоставим развитието на 
СМК не е трудно да се разбере, че както 
телевизията, съчетавайки образ, звук и 
слово, доминира масовите комуникации 
на 20-ти век, така мултимедийното инте
рактивно киберпространство ще бъде ко
муникационното средство на 21-ви век. И 
практикуващите пъблик рилейшънс, ко
ито използват успешно неговия потенци
ал ще се превърнат в изявените ПР про
фесионалисти на бъдещето.

ЧАСТ II.
ОПИТЪТ НА 
ИНОВАЦИОННИТЕ 
КОМПАНИИ ПРИ 
ПРАКТИКУВАНЕТО НА 
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН 
ПР

Компаниите, които работят в об
ластта на високите технологии, както би 
могло да се очаква са на предната линия 
при успешното използване на високотех
нологичния ПР, както във външните, та
ка и във вътрешните комуникации. Спо
ред специалистите, макар че ниските тех
нологии като телефона и факса все още 
имат своята неоценима роля, тенденции
те са към постепенно преминаване към 
високите технологии - от електронната 
поща и факс при поискване до интерак
тивните видеодискове и страниците в Уеб. 
Видеоконференциите и интерактивните 
видео нюз-рилийз имат все по-голяма ро
ля при общуването с медиите и другите 
заинтересувани аудитории.

Според изследванията на IPREX 
методите на високотехнологичният ПР 
имат 80% по-голям успех при кампании, 
свързани с новите технологии. При финан
сите те отбелязват 50% по-голяма ефек
тивност. Около 20% по ефективен е този

начин при здравеопазването и околната 
среда.24 Самата IPREX, създадена като 
ПР мрежа на базата на новите техноло
гии, конкурира успешно големите агенции 
при практикуване на високотехнологичен 
ПР и работи с клиенти като „Американ 
експрес“, AT&T, „Кока кола“, „Блек енд 
декър“, „Ю Ес банк“, „Хитачи“, „Бритиш 
еърлайнс“ и т.н.

Водещите агенции, които се зани
мават с високотехнологичен ПР вече са 
усвоили и практикуват успешно неговите 
методи. Например „Шандуик“, която е ли
дер и тук, предлага широк спектър от ви
сокотехнологични услуги - от организи
ране и поддръжка на Уеб-сайт, стратеги
ческо планиране и анализ на комуника
циите в киберпространството, до изграж
дане на концепции. Тя работи с най-нови
те технологии, но съобразени и с реалния 
свят, като използва графичните и мулти
медийни възможности. Компанията пред
лага и наблюдение на 15000 нюзгрупи и 
форуми, он-лайн проучвания, он-лайн 
нюзцентрове и персонално предаване на 
информацията.

ПР-КОМ, една от големите агенции 
в Германия предлага он-лайн проучвания, 
анализи и консултации, както и изграж
дане на концепции и планиране на кому
никациите в киберпространството, като 
по този начин се придвижва напред в кла
сацията на успешните агенции.

Резултатите от високотехнологич
ният ПР могат да се видят най-добре чрез 
разглеждането на конкретни случаи. Тук 
ще разгледаме някои по-известни приме
ри от практиката на компании в САЩ.

През 1994 г. „Спринт юнайтет те
лефон - Флорида“ започва да прави инте
рактивни видео-нюзконференции, като 
дава възможност и за наслагване на соб
ствен коментар от медиите. Вследствие 
на това компанията увеличава използва
нето на нейните нюзрилийз до 70%. По 
същото време компанията започва да раз
пространява фотоинформация по мрежа
та на АП уайър. Тогава за първи път фо
тография, реализирана от „Спринт“ се по
явява като титулна на корицата на един 
от големите ежедневници на испански



език в западната част на САЩ. „Монсан
то Ко.“ освен видеозаписите на годишни 
отчети и информация за вътрешни кому
никации, реализира интерактивни записи 
на CD-ROM. фирмата започва също да 
използва комуникации като факс по мре
жата, аудио и видеоконференции. Освен 
това два пъти седмично „Монсанто“ пуб
ликува електронни нюзлетърс до служи
телите които описват по-значителните 
събития в компанията. Тези методи зна
чително подобряват комуникациите със 
30-те хиляди служители на компанията по 
света и повишават мотивацията им с 14%.

След като обявява своя E-mail ад
рес, „Джо Боксер“ получава около 15000 
съобщения за кратко време. След като ги 
анализира, тя установява, че има голямо 
количество обаждания от хора, които не 
е смятала че се включват в нейната ауди
тория.

„Моторола семикондуктор“ е една 
от иновационните компании които изпол
зват рационално ресурсите на световната 
мрежа. „Моторола“ има над 50000 служи
тели по света, с които поддържа ефектив
ни комуникации, като използва комуни
кационните супермагистрали. Компания
та предлага около 50000 продукта и тех
ни разновидности. Чрез Уеб тя предоста
вя информация за тези продукти и въз
можности за сервиз на своите клиенти. 
Възможностите за търсене, вградени в 
Уеб-сайта на „Моторола“ позволяват на 
клиента да идентифицира точно разновид
ността на продукта с необходимите му 
функции. Компанията предлага тези въз
можности и чрез специално разработен 
софтуер, тиражиран на CD-ROM. Според 
ръководството на компанията, без да из
ползва тези възможности, тя не би могла 
да предаде своевременно цялата тази ин
формация към клиентите.

„Ю Ее уест комюникейшънс“ пре
минава от използване на факс за връзка 
със служителите към факс по мрежата. 
Компанията изпраща по този начин и нюз
рилийз, което позволява едновременно 
изпращане на стотици факсове. За връз
ка с медиите и финансовите институции 
те използват и факс при поискване. Тези

възможности съкращават значително 
времето, което специалистите използват 
за предаване и изпращане на информация. 
Като използва Интернет за електронни 
нюз-публикации за вътрешни и външни 
комуникации, компанията достига до зак
лючението, че чрез използването на елек
тронна поща постига много по-голям 
ефект, отколкото при изпращането на пе
чатни материали.

Пример за добре организиран 
WWW-сайт е сайта на ЗМ. Основната 
страница на компанията съдържа базови 
данни за организацията и съдържание на 
темите които се разглеждат. ЗМ предла
га страници с новини, центрове и дейнос
ти които извършва на различните места 
по света, информация за продуктите и 
търговски центрове, изследвания и дан
ни за иновационните проекти на компа
нията и информация за проектите от об
ществено значение, в които участва. Сай
та на компанията се посещава всеки ден 
от представители на целевите й аудито
рии.

На Интернет адреса на „Сименс“ 
могат да се намерят всички валидни в мо
мента пресрилийз, информация за продук
тите, таблици с технически факти, статии 
включени в медиапапките на компания
та, отделни събития, свързани с нея и би
ографии на управителния съвет. Както 
всички иновационни компании, „Сименс“ 
използва своя Уеб-сайт за по-бързи и лес
ни комуникации с аудиторията. Но що се 
отнася до E-mail за връзка с журналисти
те, компанията се отнася много предпаз
ливо. След получени мнения от репорте
рите „Сименс“ установява, че те не жела
ят да намират електронната си поща пъл
на с дълги съобщения. Така че, тя преми
нава към кратки съобщения, съдържащи 
указания къде може да се намери дадена 
информация в нейния Уеб-сайт. Този на
чин на комуникация подобрява значител
но връзките с репортерите. Д р у г а  
иновационна компания - „Новел“, която 
разработва компютърен софтуер, също 
използва широко методите за високотех
нологичен ПР. „Новел“ открива ефекти
вен начин за връзки със специализирана-



та преса чрез използването на MediaMap 
специализиран CD-ROM софтуер. Този 
софтуер индексира информацията в пуб
ликациите на компанията, организацион
ните материали и таблици и т.н., както и 
репортерските запитвания и предишни 
контакти. Чрез фото база данни, репор
терите могат да получат и черно-бели или 
цветни фотографии от фотобиблиотека- 
та на компанията. За разпространението 
на нюзрилийз „Новел“ използва различ
ни подходи които включват факс по мре
жата, E-mail и транслиране чрез нюзуа- 
йър-ите. Компанията е установила, че на 
различните места са по-добри различни 
начини на контакт, така че тя е проучила 
условията и успява да предложи предпо
читания начин на комуникация. 
„Компюсърв“ е организация, която прак
тикува това, което продава - интерактив
ни услуги по мрежата. „Компюсърв“ се 
отнася с изключително внимание към 
всяко нововъведение, което може да по
добри комуникациите в киберпространс
твото и незабавно го предлага на своите 
клиенти. Наред с „Америка Он-лайн“, 
днес тя е най-разпространената комерси
ална мрежа в САЩ и е добре развита и в 
Западна Европа.

„Маккоу“ също организира ПР 
връзките си чрез подобен род стратегия. 
Тя се занимава с продажбата на клетъч
ни телефони и нейните служители са ви
наги на обявените телефони и могат да 
имат незабавна връзка с репортерите. 
„Маккоу“ използва комбинацията от кле
тъчни телефони и мултимедийни прено
сими компютри за организиране на вир
туални офиси, така че нейните служите
ли са непрекъснато във връзка, без да се 
налага да губят времето си като пътуват 
до базовия офис. Компанията провежда 
всеки две седмици вътрешни видеоконфе
ренции, като по този начин държи в тече
ние на събитията в централния офис слу
жителите от отдалечените офиси.
Макар че се занимава с компютърно обо
рудване, „Тектроникс“ предпочита смесе
ни ниско и високотехнологични методи. 
„Тектроникс“ твърди, че преминаването 
и изцяло към високотехнологични мето

ди на комуникация все още не е желател
но, защото общува със широк кръг клие
нти. При някои от тях компанията пред
почита да подбере стандартните методи, 
при други използва E-mail, а при трети - 
интерактивни CD-ROM с нюзрилийз и де
монстрации на характеристиките на тех
ните продукти.

„Рокуел Ко.“, един от водещите 
производители на модеми,* също поддър
жа мнението, че най ефективна е кому
никацията, която съчетава традиционни
те с високотехнологичните методи.
Като обобщим резултатите от новите ме
тоди в ПР практиката, най-общо можем 
да кажем, че те носят значителна полза 
за подобряване на комуникациите както 
с външните, така и с вътрешните аудито
рии. Въпреки това, традиционните мето
ди не трябва да се пренебрегват. Днес се 
намираме в период на промяна, когато ня
кои от целевите групи може да бъдат в 
истинския смисъл граждани на „кибероб- 
ществото“, а други дори да нямат връзка 
с Интернет. Така че, не трябва да се пре
небрегва нито опита от досегашните на
чини на ПР комуникация, нито новите 
възможности. Най-добрият подход за ус
пешен ПР трябва да включва внимател
но подбрани техники както от традици
онните така и от високотехнологичните.

ЧАСТ III 
НАВЛИЗАНЕ НА 
НОВИТЕ СРЕДСТВА 
ЗА КОМУНИКАЦИЯ 
И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 
ЗА
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН 
ПР В БЪЛГАРИЯ

В тази част ще направим кратък 
преглед на състоянието на новите кому- 
никацинни средства в нашата страна и на
чините, които съществуват за практику
ване на ПР чрез тях. Тъй като методите 
за ПР в кибернетичното пространство са 
съвсем нова и почти непозната област в 
България ще се спрем върху комуникаци
онните възможности, които те предлагат
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и в последната част ще илюстрираме ня
кои от тях чрез примерна програма за по
добряване на връзките с целевите ауди
тории на списание „Байт - България“.

1. НОВИТЕ СРЕДСТВА
ЗА КОМУНИКАЦИЯ В
БЪЛГАРИЯ

България, както и останалите стра
ни от Източна Европа, се намира в пери
од, когато новите комуникационни сред
ства все още навлизат и не са част от би
та на средния гражданин. Но въпреки то
ва, в т.нар. области на третата вълна, те 
вече имат своето място - организациите, 
които развиват дейност в областта на ви
соките технологии, финансовата сфера, 
висшето образование, и медиите. Те се из
ползват широко и от представителствата 
на чуждестранни организации и компании 
в България. Новите технологии в страна
та бързо се развиват. Съвсем скоро беше 
открита информационна магистрала Со
фия - Скопие, която на практика е висо
коскоростна връзка на България с Евро
па и оттам - с останалите информацион-

ни супермагистрали към всички точки на 
света.

В момента има няколко организа
ции (наречени провайдъри), които осигу
ряват свързване със световната мрежа 
Интернет. Провайдъри, които имат пра
ва за осигуряване на връзка за цялата 
страна са „Цифрови системи“ - официал
ният представител за България на „EU
net“ (организация, която има такива пра
ва за Европа), „Комуникационни и инфор
мационни технологии“ ООД и „Българс
ки информационни системи“ ООД. Те 
имат изградени мрежи от локални цент
рове, чрез които става възможно свърз
ването на отделните потребители. Илюс
трация

III.l.a. показва разположението на 
мрежата от центрове в България, изгра
дена от „EUnet“. „Ай Би Ем - България“ 
също има права за осъществяване на та
кива връзки, но в момента не развива та
зи дейност. Съществуват и много фирми 
(подпровайдъри), които извършват по
добни услуги чрез мрежата на посочени
те организации.
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Илюстрация III. 1. 6
Заглавната страница на сайта на в. „Пари“

За съжаление точни данни за коли
чеството и профила на аудиторията в стра
ната е много трудно, ако не и невъзмож
но да се намерят. 11ай-голям процент пот
ребители на мрежата има сред следните 
организации: висши учебни заведения и 
научни институти, фирми, организации и 
специализирана преса в областта на но
вите технологии, финансови институции 
и финансова преса, водещите масмедии. 
Според данните, които двете организации 
„Цифрови системи“ и „Комуникационни 
и информационни технологии“ предла
гат25 сред останалите направления (освен 
изброените по-горе) има значително по- 
малко потребители. Индивидуални потре
бители също няма, но на практика много 
хора имат възможност да използват мре
жата чрез организациите, в които рабо
тят или учат. Както в световен мащаб, та
ка и у нас преобладаващата част от ак
тивните потребители са на възраст до 30
35 години.

Използването на високотехноло
гични средства извън комуникационната 
мрежа също е застъпено в споменатите 
области. Интерактивните и мултимедий
ни възможности се използват за някои об
разователни програми, при семинари, про
моции и бизнеспредставяния.

От гледна точка на пъблик рилей
шънс, положителен ефект от използва
нето на високотехнологичните средства 
може да има само когато целевите ауди
тории съвпадат с организациите и техни
те служители, използващи новите кому
никационни канали.

Поради това би могло да се каже, 
че в България все още няма условия за 
широко използване на тези средства. Но 
когато комуникацията е насочена към це
леви групи, които включват активните 
участници в новите средства за комуни
кация, би могло да се очаква положите
лен ефект. При останалите аудитории съ
що могат да се използват някои от техни-
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Предизборната кампания в България вече се провежда и в киберпространството

ките, като например мултимедийни пред
ставяния на място. Но естествено, ако из
пратим интерактивен CD-ROM на орга
низация, която няма техническа база за 
да „прочете“ информацията, може дори 
да получим отрицателен ефект.

В момента около 1000 фирми и ор
ганизации в България имат присъствие в 
кибернетичното пространство.

Сред комерсиалните организации 
най-голям е броят на тези, които предла
гат продукти и услуги свързани с инфор
мационните технологии. От една страна, 
по-голямата част от тяхната аудитория 
участва активно в новите форми на кому
никация, което дава възможност тя да бъ
де достигната по-лесно и бързо. Освен то
ва, поради състоянието на производстве
ната сфера в България в гази област, тес

ните връзки с чуждестранни партньори са 
много по-необходими, откол кото в оста
налите бизнес-направления и присъстви
ето в киберпространството улеснява 
връзките с тях.

Повечето фондации в България съ
що имат свои WWW-сайтове. Така те 
имат възможност да представят своите 
цели, дейност и проекти. Освен че могат 
да придобият повече популярност сред 
киберобществото, те могат да спечелят 
на своя страна силноразвитите иноваци
онни компании.

Сред най-добре организираните 
български Уеб-сайтове е този на в.“Пари“ 
(http://www.pari.bg), лидер на българската 
финансова преса. Той предлага пълното 
съдържание на в.“Пари“ на български и 
английски език и двуседмичното издание

http://www.pari.bg


за икономически анализи. Освен това в не
го може да се намери информация по след
ните теми: адреси за бизнесконтакти, ико
номически факти за България, профили на 
влиятелни политически дейци и правител
ството, туристическа информация за Бъл
гария, исторически и географски характе
ристики, български творци, форуми на ге
ма „Български фирми предлагат...“ и „Чуж
дестранни фирми предлагат...“. Поддържа 
се и фотоалбум е картини от България. За 
представителния вид на Уеб-сайта на „Па
ри“ допринасят и добрият дизайн и меж
дународните отличия. На илюстрация
III. 1.6. е представена заглавната страница 
на сайта на „Пари“.

Тенденциите при използването на 
киберпространството в България показват 
увеличаване на влиянието му във все по
вече области. Пример за това са Уеб-стра- 
ниците на кандидатите за президент на 
България за изборите тази есен. Чрез тези 
страници кандидат-президентите биха мог
ли да достигнат до част от по-младите из
биратели, които по принцип са незаинте- 
ресувани от политическия живот, но биха 
погледнали тези страници поне от любо
питство. Чрез тях избирателите могат да 
се запознаят със факти от живота на кан
дидатите, техни досегашни постижения и 
целите които си поставят ако заемат пос
та. Илюстрация III. 1.в. представя заглав
ната страница на Уеб-сайта на кандидата 
за президенския пост Петър Стоянов.

2. ПР ПРОГРАМА ЗА 
ПОДОБРЯВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ 
С ЦЕЛЕВИТЕ АУДИТОРИИ НА 
СПИСАНИЕ „БАЙТ - 
БЪЛГАРИЯ“ В 
КИБЕРНЕТИЧНОТО 
ПРОСТРАНСТВО

2Л. СЪСТОЯНИЕ 
НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

„Байт - България“ е специализи
рано списание в областта на компютър
ните технологии в България. То е бъл
гарско издание на утвърденото в САЩ 
списание „Байт“. „Байт - България“ пуб

ликува част от материалите на ориги
налното списание и новини от България 
в областта на компютрите.

Към списанието съществува спе
циализирано консултантско бюро, към 
което читателите могат да се обърнат 
за съвет или за помощ при възникнали 
проблеми.

То предлага и специализиран ка
талог на представителите на компютър
ния бизнес у нас и продуктите и услуги
те, които те предлагат. Наскоро този ка
талог беше издаден и в електронен вид.

„Байт - България“ има връзка със 
световната комуникационна мрежа и 
собствена електронна поща, чийто ад
рес обявява на страниците си.

Поради тясната му специализа
ция, аудиторията на списанието включ
ва предимно специалисти и фирми в об
ластта на компютърните технологии, 
студенти и преподаватели по специал
ности, които имат връзка с тях.

Като цяло целевите групи имат 
достъп до киберпространството и са ак
тивни участници в него.

Чрез организиране на собствен 
WWW сайт, списанието може да подоб
ри връзките си с тези аудитории и уве
личи популярността си сред тях, както 
и популярността на допълнителните ус
луги които предлага.

Конкурентните издания на „Байт 
- България“ - „Пи Си Мегъзин“ и „Пи 
Си енд Мак Уърлд“ имат свои WWW 
сайтове в мрежата.

2.2. ЦЕЛИ

Подобряване на двустранните връз
ки с аудиторията и популяризиране на до
пълнителните услуги, които „Байт - Бъл
гария“ предлага, чрез организирането на 
собствен WWW сайт.

2.3. ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА СОБСТВЕНИЯ WWW САЙТ
СЪОБРАЗНО ЦЕЛИТЕ.

1. Титулната страница на сайта 
трябва да представя съдържание на от-



делиите теми, включени в сайта, както 
и координатите за връзка с редакцията. 
В нея трябва да бъде включена и дирек
тна връзка с адреса на електронната по
ща на списанието. Добре е да има и ди
ректна връзка към сайта на оригинал
ното издание „Байт“.

2. Организиране на раздел за но
вини от България. Този раздел предста
вя събития и новини в областта на ком
пютрите и фирмите в компютърния биз
нес в страната. Той може да представя 
и мнения и анализи за развитието на 
компютърния бранш у нас.

3. Организиране на раздел за но
ви продукти в който да се представят ха
рактеристиките на нови хардуерни и 
софтуерни продукти, които се предлагат 
в България.

4. Организиране на „форум на пот
ребителя“ чрез консултантското бюро 
на „Байт - България“. Тук могат да се 
дават разрешения на най-често среща
ните от потребителите проблеми и от
говори на често задаваните въпроси. В 
този раздел също трябва да има директ
на връзка с адреса на електронната по
ща, така че потребителите да имат въз
можност за незабавна обратна връзка.

5. Предлагане на он-лайн абона
мент за електронния каталог на „Байт - 
България“. В момента електронният ка
талог се разпространява на CD-ROM и 
дискети. Чрез публикуването му он-лайн 
ще има непрекъсната възможност за не
говото актуализиране, като по този на
чин клиентите ще имат достъп до най- 
новата информация.

6. Да се следи за своевременно ак
туализиране на инф орм ацията във 
WWW сайта.

2.4. СРОКОВЕ

Основната част от WWW сайта да 
бъде изградена до откриването на Есен
ния технически панаир в Пловдив, така 
че той да може да бъде официално предс
тавен по време на панаира.

2.5. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Активиране на двустранните връз
ки с целевите групи на списанието; свое
временна информация и възможност за 
реакция на желанията на аудиторията; по
вишаване на имиджа на „Байт - България“ 
като издание което предлага актуална ин
формация и се стреми да бъде в помощ 
на своите читатели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С настъпването на Третата вълна, 
комуникациите в световен мащаб стават 
все по бързи. Новите технологии спома
гат за пренебрегване на физическите раз
стояния и „приближаване“ на събитията. 
Превръщането на света в „глобално се
ло“ вече не е само прогноза, а развиваща 
се тенденция. Информационните суперма
гистрали и световната комуникационна 
мрежа спомагат за бърз обмен на инфор
мация и комуникация в реално време, ко
ито преди са били невъзможни. Техноло
гичните нововъведения в сферата на тран
сфер на информация правят възможно 
сливането на информационните канали на 
всички комуникационни средства. Тази 
тенденция е най-добре развита във стра
ните с развити отрасли в областта на ви
соките технологии. Най-добре може да се 
забележи това в САЩ, където информа
ционният „бум“ вече е реалност. Отдел
ният потребител може да се свърже чрез 
едно-единствено устройство - домашният 
си телевизионен приемник - със светов
ната мрежа за комуникации, с електрон
ни издания на любимите си вестници и 
списания, както и да получи интерактив
ни услуги от всякакъв род - от справки и 
резервации до покупки.

Макар че България не е в предните 
линии при развитието на новите комуни
кационни средства, у нас също си проби
ват път световните тенденции. Вече е яс
но, че широкото използване на интерак
тивните и мултимедийни комуникации е 
само въпрос на време.

Развитието на мултимедийните 
технологии все повече приближава въз-



можноетите за общуване във виртуални
ят свят до тези в реалния. Макар че за пре
димствата и недостатъците на гази въз
можност все още се спори, тя все-новече 
се развива. Появата на нов тип органи
зации като международните ПР мрежи съ
що е резултат от развитието на новите на
чини за комуникация и отпадането на зна
чението на физическите разстояния.

За пъблик рилейшънс, разглеждан 
в широк смисъл като дейност, която спо
мага за подобряване на комуникациите и 
взаимоотношенията, тези тенденции бе
лежат необятни възможности за развитие. 
Дори прогнозите на специалистите за 21 
век като „златна ера“ на ПР да не се сбъд
нат, несъмнена е все по-нарастващата ро
ля на ПР специалиста в организацията. 
Никоя обществена, комерсиална или по
литическа организация днес не би могла 
да просъществува дълго без ефективни 
комуникации и връзки с обществеността.

Днес най-голям успех имат ПР 
агенциите и отделите, които могат да 
практикуват новите техники за Г1Р чрез 
високотехнологичните средства така доб
ре, както и традиционните методи, като 
съчетават правилно тези две направления.

Разбира се, бъдещето винаги може 
да поднесе изненади, но ако не се случат 
събития, които да променят изцяло хода 
на съвременната цивилизация, можем да 
очакваме все по-широкото разрастване на 
описаните тенденции в развитието на ко
муникациите и практиката на пъблик ри
лейшънс.

РЕЧНИК НА 
ТЕРМИНИТЕ

Достъп в реално време - скорост на пре
даване на информацията, която позволя
ва отдалеченият потребител да я получи 
в същият момент, в който е предадена.
Графичен интерфейс - организация на ек
ранното пространство така, че потреби
телят работи с „менюта“ и графични еле
менти, а не чрез изписване на команди. 
Клипинг-услуги - подбор и комплектова
не на информацията в СМК по дадена те

ма, заявена от клиента. Извършват се от 
специализирани агенции.
Модем - устройство, чрез което отдале
чен компютър се свързва с мрежата.
Нюзгрупи (нюзфоруми) - групи от потре
бители на мрежата, обединени около оп
ределена тема.
Нюзуайър - специализирани агенции, ко
ито транслират нюзрилийз и други фир
мени материали към СМК, инвеститори
те и др., като следят за легитимността на 
източника на информацията.
Он-лайн - включен към мрежата. Напри
мер он-лайн дискусии са дискусии чрез 
мрежата; он-лайн публикации - електрон
ни публикации, до които може да се дос
тигне чрез включване към мрежата.
Потребители - тук се употребява в сми
съл потребители на мрежата. 
Потребителско име - име, което потре
бителят използва при комуникации чрез 
мрежата. То може да бъде истинското му 
име или псевдоним.
Протокол TCP/IP - стандарт, чрез който 
се осъществява трансфера на данни в Ин
тернет.
Собствени страници в Уеб - страниците 
в сайта на един потребител.
Сървър - компютър, който съхранява и 
разпределя предаването на информация 
към потребителите в мрежа.
Уеб-сайт - част от пространството в 
Уърлд Уайд Уеб, регистрирано на адреса 
на един потребител, в което той може да 
„публикува“ информация. Може да се 
срещне и като WWW-сайт. 
факс при поискване - факс, който се из
праща към база данни в мрежата и чрез 
задаване на индекс на темата потребите
лите могат да го получат.
Хипертекст - текст в електронен вид, при 
който определени ключови думи могат да 
служат за преход към друг текст. 
Хипертекст връзки - връзки чрез ключо
ви думи към друг текст.
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Как да бъдем 
технологично 
коректни 
в дигиталната 
епоха?

Настъпва дигиталната епоха. 
Мултимедийното интерактивно 
киберпространство ще бъде 
комуникационното средство на двадесет 
и първи век. Този факт е достатъчно 
основание всичко, свързано с . 
дигиталните технологии да буди нашето 
професионално любопитство и да бъде 
изучавано още от сега.
Членството на департамента по масови 
комуникации в СИЛЕКТ - 
международната организация на 
висшите училища по кино, телевизия и 
масови комуникации - дава възможност 
за богата информация в новата област. 
Темата на последната конференция на 
СИЛЕКТ през 1995г. в Оахака 
(Мексико) беше „Творчество в 
дигитална среда“, а и многобройните 
издания, които се получават също по 
линия на организацията в НБУ, 
предлагат допълнително материали за 
различни страни на технологичната ни 
коректност в дигиталната епоха.



Дигитално
бъдеще

Напоследък всички говорят за ди
гиталните технологии. Това е абсолютно 
нормално. Обикновено, когато искам да 
опиша разликата между аналоговия и ди
гиталния свят и предимствата на дигитал
ните технологии, аз вземам една VHS ка
сета и една дискета и задавам простия 
въпрос: „Колко пъти можете да копира
те една информация преди да забележите 
понижаване на качеството?“ Дори ваше
то шестгодишно съседче ще забележи раз
ликата след втория запис на VHS. Копи
рането на флопи диск е нещо съвсем раз
лично - можете да го правите много пъти 
и (ако няма механични повреди) данните 
ще останат непроменени.

Разбира се, ползата от дигитални
те технологии се състои в много повече 
неща от копирането - въпроса е, че сигна
ла остава непроменен по време на целия 
процес от оригинала до разпространени
ето. Възможностите за постпродукция 
(които от години съществуват в дигитал
ната среда) са много по-големи и позво
ляват по-голяма прецизност в дигитална, 
отколкото в аналогова среда. Но най-го- 
лямото предимство на дигиталното съз
даване и обработка е начина на обмен на 
информация. Веднъж създадена в диги
тална форма, информацията лесно може 
да бъде използвана за кино, CD-ROM, те
левизия, компютърни мрежи, кабелни 
мрежи, печат и т.н. Възможностите са без
крайни.

И така, къде е проблема? Проблем 
винаги съществува. Всъщност, високока
чественото дигитално оборудване е все 
още скъпо. D1 и D5 и дори двигателния 
Betacam (с неговата средна компресия) са 
все още твърде скъпи за потребители, ка
то например членовете на СИЛЕКТ. Но
вите формати (DVCPro, Digital-S и т.н.), 
които бяха представени тази година, (но 
все още не са комерсиални продукти),



всички използват компресия на сигнала.

КАКВО ДА КАЖЕМ 
ЗА КОМПРЕСИЯТА

Това е следващия въпрос. Ами ком
пресирането? Каква степен на компресия 
е достатъчна, какви са предимствата.

Всъщност, компресирането е на
чин, чрез който можем да имаме дигитал
на технология, която е относително евти
на, а ако става въпрос за компютърно ви
део - да съществува въобще.

ПРОБЛЕМЪТ

Един телевизионен кадър на 
PAIV625 видео се състои от 576x768=442 
368 активни пиксела. В повечето системи 
за видео-компресиране всеки пиксел се 
описва в стандарт 4:2:2 с 8 бита за Y-ин
формация за яркост (luminance) и 4 бита 
за U и V-цветност (chrominance). Това пра
ви общо 16 бита или 2 байта на пиксел. 
Данните, съдържащи се в един видео ка
дър стават 442 368x2=0.88 МВ на кадър, 
което прави информация от 23 МВ за се
кунда некомпресирано видео или 80-90 GB 
на час. Сега разбирате защо дори толкова 
добър и скъп хардуер като системите 
Quantei работят по-скоро с минути, откол- 
кото с часове некомпресиран видеомате
риал.

Така, компресирането е необходи
мо, със сигурност в света на компютри
те, но също и в света на видеото, за да бъ
де възможно да се произведе достатъчно 
достъпно дигитално оборудване. Но как
ва степен на компресиране е достатъчна? 
Ами качеството? Качеството на компре
сиране е въпрос, който допълнително ус
ложнява нещата, тъй като компресирано
то видео изглежда много различно за PAL 
или NTSC сигнал, защото възникват раз
лични проблеми с изображението. Като 
приблизително практическо правило, та
зи таблица илюстрира приблизителните 
съотношения между форматите и степе
ните на компресия. On-line качество наи
стина означава 5:1 или по-малко за доб
рокачествена новинарска работа и 3:1 за

качествено разпръскване.

КАЧЕСТВО НА КОМПРЕСИЯ

Ниво Сравнително
на видео-качество
компресия
1:1 Некомпресирано D1 или D5
2:1 Дигитално Betacam
3:1 Digital S
5:1 DVCPro, Betacam SP, Mil
1-8:1 Първа/втора генерация 

Beta SP, MH
10:1 S-VHS, Betacam SX
20:1 U Matic HiBand
30/40:1 VHS
Над 40:1 Off-line Качество

Когато става въпрос за компю
търно съхранение, проблемът се услож
нява допълнително. Единственото об- 
щоприложимо средство за съхранение 
на данни е твърдия диск. Трудно е обаче 
да се намери точната зависимост меж
ду минутите и гигабайтовете дисково 
пространство поради множество про
менливи като аудио, използван алгори
тъм на компресия, количество детайли 
в картината. Проблемът се усложнява 
допълнително, ако използваме дискови 
системи RAID.

Ако не се използва компресия, за 
пълни 25 кадъра в секунда видео в не
линейна система се изисква обмен на 
данни от над 23 МВ в секунда за 
писане/четене на/от диска. Стандартни
те единични дискови устройства са ог
раничени и поддържат до около 4.5 MB 
в секунда обмен. Затова компютърните 
системи (нелинейното редактиране) се 
нуждаят от минимум компресия 5:1, ос
вен ако дисковата структура не е RAID. 
Двойните дискове RAID могат да оси
гурят обмен от коло 9 МВ в секунда, до
като 3 диска могат да осигурят по-бърз 
обмен.

Разбира се, аудио данните ще изис
кват допълнително място. Общото пра
вило е, че всяка минута моно аудио при 
16 бита резолюция при честота на семп- 
лиране 44.1 kHz заема до 5 MB, а при 48



kHz, заема около 10% повече.
СЪХРАНЕНИЕ И КОМПРЕСИЯ 
НА ВИДЕО ДАННИ

Н иво 3 0  MB 1 GB 4 G B 8 GB

на ко м  д и с к д и с к д и с к д и с к

пресия

1:1 13" 49 " 3 ’26 " 6 ’53 "

2:1 27 " 1 ’37 " 6 '4 6 " 1 3 '3 3 "

3:1 4 1 " 2 ’25 " Ю ’06 " 1 9 ’33 "

4:1 5 4 " 3 '1 4 " 1 3 '3 3 " 2 6 '2 6 "

5:1 1 ’07 " 4 ’02 " 1 6 ’ 13" 3 2 '2 6 "

8:1 1 ’48 " 6 ’28" 2 6 ’ 26 " 5 2 1 3 "

10:1 2 '1 5 " 8 ’05 " 3 2 ’ 33 " 1 h 0 5 '0 0 "

15:1 3 ’23 " 1 2 ’08 " 4 8 ’4 5 " 1 h 3 7 ’0 6 "

20:1 4 '3 1 " 1 6 ’ 10" 1 h 0 5 ’06" 2 h 0 9 ’33 "

40:1 9 ’0 2 " 3 2 ’2 1 " 1 h 0 9 ’00 " 4 h 5 8 ’00 "

50:1 11 ’ 18" 4 0 ’27 " 3 h 1 4 ’00 " 5 h 2 3 ’00 "

100:1 2 2 ’36" 1 h 2 0 ’54" 5 h 3 3 ’00" 10h47 '0 0 "

КАК ДА КОМПРЕСИРАМЕ

Човешкото око възприема удиви
телно много информация, всъщност мно
го повече, отколкото мозъкът може да об
работи. Повечето от 800-те мегабайта ви
зуална информация, които стигат до око
то всяка секунда, се съкращават с фактор 
100 докато достигнат до мозъка: по-ма- 
ловажната информация просто се подтис
ка. Този физиологичен принцип се изпол
зва при всички методи за компресиране 
на визуални данни.

Също така, само част от звуковата 
информация, възприета от ухото, достига 
до мозъка. Например, от два съседни то
на, близки по височина, на практика само 
по-високия ще бъде чут.

Всички методи за аудиовизуална 
компресия са базирани на човешкото въз
приятие. Така данните могат да бъдат ре
дуцирани до такава степен, че снижава
нето на качеството да не бъде забеляза
но.

Има два типа компресиране: със и 
без загуба. На практика можем да срав
ним компресирането без загуби с автомо
билна помпа. Докато въздухът се комп
ресира всички молекули все още присъс
тват в помпата, само техният обем е бил 
намален. Когато налягането изчезне, те

се разширяват до нормалния си обем.
Компресирането без загуби работи 

по същия начин. Видео и аудио сигнала 
съдържат повтаряща се информация, ко
ято може да бъде комбинирана и конден
зирана, без да се загуби качеството. Ни
каква информация не се „изхвърля“, ф ак
торът на компресиране варира между 5:1 
и 3:1.

Обратно, компресирането със загу
би премахва и изхвърля информация от 
сигнала, кояго не е важна или поне е по- 
маловажна за възприятието. Предимство
то на този метод е, че позволява много 
висок фактор на компресиране. Недоста
тъкът и трудността е как да разберем кое 
в крайна сметка е важно за нормалното 
възприемане и кое не е.

ТЕХНИКИ НА КОМПРЕСИЯ

Какво е важно или не, зависи от 
приложението и се определя от codec 
програматорите. Кодека може да компре
сира данни вътре в отделните кадри (вът- 
решнокадрова компресия), между някол
ко изображения (междукадрова компре
сия) или да използва комбинация от два
та метода.

Single-frame compression (вътреш- 
нокадрова компресия) работи със всеки 
отделен кадър. Този метод използва не по- 
малко от седем различни техники за ком
пресиране, където отделните елементи на 
изображението се редуцират: филтрира
не, цветово кодиране, дигитализиране, 
скалиране, трансформации, количествен 
анализ, компактно кодиране.

Compressing sequences (междукадро
ва компресия). В живото видео най-голя- 
мото „излишество“ на данни не е в еди
ничния кадър, а при съгласуването между 
няколко кадъра. Много пиксели се проме
нят минимално или изобщо не се проме
нят в няколко последователни кадъра. 
Точно тук влизат в сила междукадровите 
codec (като например MPEG) - те предвиж
дат промяната на пикселите за няколко ка
дъра (с методи като predictive coding - пред
варително кодиране, motion estimation/com- 
pression - анализ на движението, и picture



interpolation - интерполация на изображе
нието) и кодира само разликите между 
изображенията, а не отделните кадри.

НЕЛИНЕЙНО
РЕДАКТИРАНЕ.
СПОРЪТ
„ДИСК ИЛИ ЛЕНТА“

Ще започнем с технологично пра
вилното твърдение: „Без съмнение нели- 
нейното редактиране е бъдещето.“ Но 
както със всяка технология не същест
вува магическо разрешение на проблема 
и ако начинът, по който технологията ра
боти, не е разбран добре, се появяват 
проблеми и разочарования.

Нелинейното редактиране се раз
ви и сега ние можем да преценим всички 
предимства, но също и недостатъци на 
този процес. Както с всяка друга техно
логия, важно е да се разбере как точно 
тя може да се използва, кои са нейните 
най-силни и най-слаби страни.

Това е особено важно в универси
тетите на СИЛЕКТ, където средствата 
са ограничени и където няма възможност 
да се ползват най-новите технологии през 
цялото време. Също така е важно да се 
подчертае, че в телевизионното и радио
разпръскване, дискусията „диск или лен
та“ далеч не е приключила. Един от во
дещите производители, Sony, усилено за
щитава смесения подход, при който пре
димствата на диска и лентата са комби
нирани. Аргументи - разходите за пости
гане на качество, годно за излъчване в 
ефир, разходите на средствата за съхра
нение и отнемащите време специални 
ефекти, съпътстващи типичната нели
нейна система.

Съществува мит, че нелинейното 
редактиране е процес, спестяващ много 
време. На теория това може да е вярно, 
но сега, след няколко години практика, 
много продуценти и редактори биха ос
порили това твърдение. Абсолютно вяр
но е, че техническият процес е много по- 
бърз от традиционното видео-редактира
не, но допълнителното време, използва

но за селектиране и компресиране на ос
новата, лекотата при създаване на вари
анти, която води до много по-голямо раз
нообразие и времето за мислене, което е 
еднакво за всички редакционни процеси, 
намаляват времевото предимство на не- 
линейните процедури. Всичко това със 
сигурност е вярно в по-голяма степен в 
университетска среда.

Следващият проблем е свързан със 
съхранението на образ и звук. В момен
та количеството материал, което може 
да бъде съхранено на един диск е доста 
ограничено (особено при добро качест
во) и твърде скъпо. Това не е непреодо
лим проблем, тъй като техниките за ком
пресия и цената на средствата за съхра
нение се подобряват бързо. Но все още 
съществуват проблеми, които трябва да 
бъдат решени. Това означава, че след ка
то един университет явно не е в състоя
ние да си осигури достатъчно преносими 
средства за съхранение за всички студен
ти, конкретният процес на редактиране 
е „закован“ на едно място, докато цели
ят процес бъде завършен.

Съществува и проблем с качество
то на редактирания материал. Всички 
знаем, че нашите студенти са силно заг- 
рижени за качеството на изображението 
и външния вид на материала. Ако иска
ме он-лайн качество, трябва да жертва
ме пространството, необходимо за съх
ранение или да преминем през целия оф- 
лайн/он-лайн процес с двойното компре
сиране на материала. В противен случай 
ще трябва да се задоволим с качество, не 
по-добро от това на S-VHS лентата.

Също така, поради ограниченото 
пространство за съхранение, необходима 
е дисциплина при подбора преди и по вре
ме на компресирането (въвеждане на ма
териала от лента на нелинейна система). 
В частност такъв може да бъде случая с 
по-дълги художествени или документар- 
ни проекти. Съществува също проблем 
с постпродукцията на комплексни прог
рами като рекламни слотове и видеок
липове, които изискват много специал
ни визуални ефекти - дигитални ефекти, 
keying и многослойни изображения. При



нивото на машините, които университе
тите могат да си позволят, това е доста 
дълъг и сложен процес.

Идва ред на компютърния интер
фейс. Хората забравят, че всички нели- 
нейни системи, бидейки базирани на ком
пютри, разчитат най-вече на мишки и 
клавиатури като устройства за въвежда
не. За компютърно грамотни хора това 
не е проблем, тъй като изисква придоби
ването на нови умения. От друга страна, 
трябва да се помисли не само как да се 
контролира машината, но също и как да 
се организира екрана. Днес съществува 
един доста универсален поглед върху кон
тролния екран, но той е напълно разли
чен от този, който се използва при фил
мовото редактиране.

Аз казвам „Да. Използвайте нели
нейното редактиране, но не очаквайте, че 
ако купите една достъпна NL (нелиней
на) машина с един 4 GB диск, вашите 
проблеми ще са решени. Това не е така, 
защото ще се окажете пред множество 
студенти, които ще искат да работят на 
една машина, която струва $30 000 и ня
ма да сте в състояние да им предложите 
повече от 1 час компресиран материал 
на диска.“

Следователно, какви са решения
та? Първо, сдобийте се с повече евтини 
машини (стандартни PC) с компресион- 
на карта и NL/Adobe Premiere или подо
бен софтуеър, за да обучите студентите 
на процедурата. Можете да закупите те
зи системи за не повече от $5000. Из
ползвайте вашата истинска NL машина 
само когато студентите са запознати с 
основите. След това изберете внимател
но типа на проекта, който може да раз
работите на NL, като се съобразите с 
броя на студентите и капацитета на съх
ранение. От моя опит - по-кратките са 
по-добри, така че работете с реклами и 
музикални видеоклипове. Накрая започ
нете с тестови проекти и развийте це
лия процес във времето. Последно, но 
не по значение, не изхвърляйте вашите 
стари системи за линейно видеоредак- 
тиране. Докато работят, ще се нуждае
те от тях.

ДИГИТАЛНА 
ТЕЛЕВИЗИЯ (DTV)
И ДРУГИ НОВИ 
ФОРМАТИ ЗА РАДИО
ТЕЛЕВИЗИОННО 
РАЗПРЪСКВАНЕ

Г-н Дейвид Ууд от EBU (ЕВРО
ПЕЙСКИ СЪЮЗ ЗА РАДИО-ТЕЛЕВИ- 
ЗИОННО РАЗПРЪСКВАНЕ) в Женева, 
наскоро заяви: „Две са големите загадки 
на нашето време - първата е кой е пос
троил статуите на Великденските остро
ви, а втората - ако високо разрешаващата 
способност е толкова важна, защо VHS 
се продава така добре.“

Този факт крайно контрастира с на
деждите и въодушевлението, които пре
дизвика високо разрешаващата способ
ност само преди две години. Всъщност, то
гава HDTV беше толкова спрягана дума, 
колкото днес е „дигитален“.

Най-вероятно, проблемът се крие 
в избора между „функционалност“ и „ка
чество“. Ако съществува необходимост от 
такъв избор, мнозинството от зрителите 
ще избере функционалността, което на 
практика значи много канали, VOD, ка
нали за интерактивно пазаруване и т.н., 
вместо голямо, качествено изображение 
с огромен и скъп приемник.

Като оставим на страна мнението 
на една малка група експерти, въпросът 
за качеството е твърде субективен. Аз бих 
предложил следния прост експеримент - 
вземете два телевизора с един и същи раз
мер, единият с високо разрешаваща спо
собност, а другият - със стандартен мони
тор, но с екранен формат 16/9. Покрийте 
екрана на този с високо разрешаващата 
способност така, че екранният формат да 
стане 4/3 и попитайте хората кое изобра
жение е по-добро. Мога да се обзаложа, 
че мнозинството ще отговори 16/9, (то
ест стандартния), защото има една осеза
ема разлика.

Освен за определена група специа
листи, за повечето от зрителите качест
вото е личен въпрос. Един приятел, елек
тронен инженер, който поправя телеви-



зори по домовете, смутен сподели веднъж 
с мен, че след настройването на прием
ника той често е бил принуждаван да го 
пренастройва отново в старото му поло
жение - с размити цветове, нисък конт
раст и висока яркост, защото: „Така мога 
да виждам всичко!“

Безспорно е, че телевизията с висо
ко разрешаваща способност и видеото ня
ма да изчезнат. Когато удовлетворим по- 
належащите си потребности, ние ще поис
каме по-добра картина и звук. За момен
та, обаче, приоритетни са други въпроси.

Реално погледнато, в различните 
части на света ситуацията е различна. Ве
че е очевидно, че отново няма да имаме 
единен световен телевизионен стандарт. 
За успокоение можем да кажем, че прео
бразуването на дигиталното изображение 
е доста по-лесно отколкото това на ана
логовото.

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ

Има няколко основни въпроса, на 
които новите телевизионни системи тряб
ва да отговорят:

- Новите комплексни дигитални те
левизионни системи са началото на про
цеса на разделяне на производството, 
трансмисията на изображенията, изобра
зяването и интерфейсните (входно/изход- 
ни) стандарти. Те ще могат лесно да бъ
дат адаптирани към множество различни 
приложения. Но това, което обсъждаме 
тук, са стандартите за трансмисия, които 
ще стават все по-независими от стандар
тите за производство.

- Въпросът за съвместимостта. 
Както ще видим тук подходът е различен. 
В някои части на света (САЩ) се акцен
тира силно на съвместимостта, а в други 
(Европа) въпросът е все още отворен.

- От огромно значение е също и 
броят на наличните канали. Дигиталната 
телевизия дава възможност за компреси
ране, а компресирането позволява много 
по-голям брой канали и услуги. Ако имах
ме предвид телевизията с високо разре
шаваща способност, компресирането е за
дължително за наземното разпръскване

и много полезно за другите видове радио 
и телевизионно разпръскване. Ако има не
що, с което всички експерти в областта 
на дигиталната телевизия са съгласни, то
ва е методът на компресиране MPEG-2.

- Следва въпросът за качеството на 
телевизионния сигнал. Дигиталното раз
пръскване осигурява много по-добро ка
чество през цялата верига на производ
ство, предаване и приемане на сигнала. С 
други думи, разликата в качеството на сиг
нала между телевизионното студио и до
машния ви приемник ще бъде много по- 
малка отколкото днес.

- За наземна употреба дигиталната 
телевизия ще осигури много по-голям 
брой канали, не само поради компреси
рането, а също защото няма да има сму
щения между отделните предаватели, та
ка че на практика всички канали ще мо
гат да се ползват.

- На последно място в този списък, 
но не последен по значение, е въпросът за 
съвместимостта на телевизионната инфор
мация с други видове информация, особе
но компютърните мрежи. Бъдещата ком
бинация от видео/аудио/компютърна ин
формация на дигитален принцип ще бъде 
доста по-лесна, евтина и ще работи в по
сока на интеграцията на информационни
те мрежи и изграждането на единен ком- 
пютърен/аудио/визуален терминал в къщи.

ДИГИТАЛНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ
НО СВЕТА

Всъщност в нито една част от све
та няма единен дигитален телевизионен 
стандарт. Обикновено има комплект 
стандарти според подхода на работещите 
специалисти или според начина на уста
новяване на приоритетите. Тези стандар
ти имат обща философия и изходна точка 
и на практика тяхната специфика се изра
зява в конкретните приложения.

D TV В САЩ

През 1993 година в САЩ бе осно
вана Grand Alliance, за да определи бъде
щия стандарт за високо разрешаваща спо-



собност. Днес, когато по-голяма част от 
работата е вече свършена, стандартът, на
речен „The Grand Alliance HDTV System 
for North America“ придобива определена 
форма.

Създателите на този стандарт нап
равиха много за решаване на проблема със 
съвместимостта не само между HDTV и 
съществуващата NTSC, но също и между 
телевизията и киното, както и между ви
деото и компютрите.

Поради този факт, това е една гъв
кава система с множество подсистеми за 
различните приложения. Създателите на 
системата я разделят на четири „слоя“ 
(layers):

- Слоят на картината се базира на 
факта, че транспортният слой поддържа 
многоекранни формати и честоти на раз- 
гъвка на екрана, едновременно за произ
водство на видео и кино с високо разре
шаваща способност. Progressive scan (по- 
редова развивка) форматите поддържат 
едновременно филмови и видео честоти 
на разгъвка, а също и interlace (презредо- 
ва развивка) формата. Размерът на кар
тината е 1920x1080 или 1280x720 пиксела. 
Броят на кадрите е 60 interlace и 30 или 24 
за progressive scan.

- В слоя за компресиране, система
та Grand Alliance HDTV използва видео 
компресия MPEG-2 и аудио компресия 
Dolby AC-3. MPEG-2 се използва и за след
ващия, транспортен слой. В слоя за тран
смисия, системата използва simulcast (сис
тема за едновременно предаване по радио 
и телевизия), което позволява на HDTV 
покриване на големи територии и слаби 
смущения в работещите NTSC станции.

DTV В ЕВРОПА

Подходът в Европа е напълно раз
личен. Първо, в някои страни съществува 
алтернативен междинен стандарт - 
PALplus, който е аналогов, 625 линии, с ек
ранен формат 16:9. Той е приет в немско- 
говорящите европейски страни, но в оста
налата част от Европа неговата съдба е все 
още неясна. Второ, твърде неуспешен се 
оказа опита да се създадат европейски HD

стандарти, наречени: HD 1125 за произ
водство и HD-МАС за транслация.

PALplus е подобрена аналогова сис
тема 16:9 PAL. Тя също е набор от някол
ко подстандарта, но в най-пълната си вер
сия има 16:9 екранен формат, Color Plus 
за по-добро ретуширане на проблема 
„cross color“, електронно скалиране за пре- 
композиране на екрана в екранен формат 
3:4 и т.н.

DVB е абревиатура от Digital Video 
Broadcast (дигитално видео разпръсква
не), което е предложеният набор от стан
дарти за европейска дигитална телевизия. 
В момента DVB е стандарт за чиста тран
смисия, която няма директна връзка с 
който и да е от произвежданите стандар
ти с изключение на системата за компре
сия MPEG-2, която може да поддържа от 
1920x1152 пиксела за 25 кадъра в секунда 
до 352x2240 за 30 кадъра в сек. DVB из
ползва също и MPEG аудио стандарт, на
речен MPEG Layer II (Музикам).

Наборът от DVB стандарти е изг
раден от:

- DVB-S. Сателитен стандарт, съз
даден да се използва с широк обхват на 
дължина на вълната и мощност на излъч
ването.

- DVB-С. Кабелно-мрежова систе
ма, създадена да бъде съвместима с 
DVB-S.

- DVB-CS. Системата SMATV, об
служваща инсталирането за обществено 
ползване.

- DVB-Т. Дигитална наземна теле
визионна система.

- DVB-SI. Система за сервизна ин
формация, която да се използва от DVB 
декодер.

- DVB-TXT. DVB транспортни спе
цификации за телетекст с фиксиран фор
мат.

- DVB-CI. Общ интерфейс за усло
вен достъп и други приложения.

DTV В ЯПОНИЯ

Общоизвестен е фактът, че Япония 
е единствената страна с редовно разпръс
кване чрез сателит на HDTV. Да бъдеш



пръв, за съжаление не винаги означава да 
пристигнеш навреме. Всъщност японска
та HDTV се оказа заключена в една ана
логова система с проблеми при премина
ването в дигиталната епоха.

В момента EDTV се използва съ
що и като телевизия с разширена разре
шаваща способност. На практика EDTV- 
1 е модифицирана NTSC система, включ
ваща progressive scan и ghost cansellor ref
erence сигнал и понякога се определя ка
то Clearvision. EDTV-II е второто поко
ление на системата и включва 16x9 екра
нен формат и РСМ звук. От една страна 
тя работи подобно на PALplus, притежа
ваща допълнителна възможност да подоб
рява картината в черното, като на екран 
4:3.

Японската система за дигитална те
левизия е все още секретна. Ha NAB 1995 
Nippon Television демонстрира тяхната 
представа за добра система за дигитално 
телевизионно разпръскване на наземно и 
сателитно обслужване. Системата изпол
зва MPEG-П видео кодиране и MPEG 
транспортен поток, но получения сигнал 
беше 525 филтриран progressive scan. Сис
темата 525 бе избрана, защото съществу
ва мнение, че политиката на цялостно сту
дийно производство би позволила на хо
рата, работещи с нея, да поддържат ана
логови windscreen letterbox EDTV II сис
тема (която се ползва от висококачест
вено студио), едновременно със система
та за дигитална доставка.

КАКВО ЗНАЧИ
ВСИЧКО ТОВА ЗА НАС

Много просто! За нас, работещите 
в TV и кино бизнеса, цялата тази бърко
тия с новите стандарти за DTV има ня
колко важни последици:

- Разделянето на производствените 
от трансмисионните стандарти означава, 
че ние можем да продължим да използва
ме висококачествено аналогово видео, 
HD видео, Супер 16 и за предпочитане 
35мм филм. Винаги ще има начин да пре- 
дадем тези продукции с възможно най- 
добро качество. Дигиталното качество на

картината за нас означава, че каквото и 
качество да произведем то ще бъде запа
зено до края на веригата, т.е. докато дос
тигне до зрителите.

- Възможността за създаване на но
ва система, развиване на комбинирано 
разпръскване, nerowcasting и компютър
ни мрежи означава, че в бъдещето нуж
дата от програми ще бъде много по-голя
ма отколкото днес. Как зрителите ще на
мират филма, който искат да гледат из
между повече от петстотинте канала на 
дигиталната телевизия, които ще имат на 
компютърните си екрани, е една друга ис
тория.

- Въпреки, че говорим за близкото, 
но все пак бъдеще, всички такси за про
дукциите са вече налице. Ако има необ
ходимост да се работи в HD, съществува 
SONY HD видео система (хитро преиме
нувана след като стана очевидно, че ана
логовата HDTV е все още далечно бъде
ще). Това е една система, на която може 
да се разчита за получаването на прилич
но качество при прехвърляне на филмова 
лента.

Превод от английски: 
Галина Виденова,

„Масови комуникации“, 
четвърта година
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Лентата е 
мъртва... да живее 
лентата

Видео индустрията познава дълга 
поредица от претенденти за короната на 
VHS. Но никога досега не е било възмож
но пълнометражен филм да се помести на 
едната страна на 12 сантиметров компакт 
диск.

На ДВД се възлагат надеждите за 
спасение на видеото, но както открива 
Пол Демси ролята му в новата медиа-ре
волюция съвсем не е сигурна.

Според една неотдавнашна прогно
за, дигиталният видео диск (ДВД), който 
предстои да бъде пуснат на пазара след
ващия юни, само за четири години ще уве
личи американските постъпления от про
дажби на дребно със сумата от $ 2 млрд.

Не е трудно да се отгатне защо поя
вата му се очаква с такова нетърпение. 
Първоначалните прогнози за спад в све
товните видео продажби са заместени с 
предвиждания за S 5 млрд, печалба.

Засега обаче, трябва да бъдем 
предпазливи по отношение на ДВД, въп
реки възможността той да се превърне в 
следващата стъпка в развитието на т.нар. 
„пакетирана медиа“ - широко разпрост
ранен израз за софтуеър, който се разп
ространява в кутия, а не чрез вълни или 
фибро-оптични кабели.

Горната страна на ДВД има памет 
от 5 до 9 гигабайта, което означава, че ед
ната страна на 5-инчов компакт диск ще е 
достатъчна за 135-минутен пълнометражен 
филм, заедно с най-малко три различни са- 
ундтрака; множество субтитри и съотноше
ния; анотации чрез текст и звук и предпаз
но кодиране против пиратско копиране. 
Наскоро представените двустранни диско
ве, ще побират 270 мин., достатъчно за ед
на двойна забавна програма или филм на 
Кевин Костнър, но най-вероятно това ще е 
филм и свързана с него видео игра.

Всички тези фактори, взети заедно,

означават, че ДВД значително ще увели
чи приходите от продажби на едро и дреб
но. Производството на новите дискове ще 
бъде по-евтино от това на видеокасетите 
и видео компакт дисковете (от които тряб
ват по два броя за един пълнометражен 
филм). Освен това, потребителят ще по
лучи „премия“, тъй като използването на 
MPEG2 компресия ще осигури качествен 
звук и контрастно изображение като тези 
на мастер диска..

Софтуеърната индустрия, която иг
рае съществена роля за разпространение
то на ДВД форматите, е изключително до- 
качлива по въпроса за възможностите за 
запис, най-вече защото залага твърде мно
го на новото си изобретение. Въпреки то
ва, някои от поддръжниците на ДВД твър
дят, че най-късно до 1999 г., вече масово 
ще произвеждат устройства, които ще мо
гат и да записват, способност която липс
ва както на лазерните дискове, така и на 
CD-i.

След като е решен въпросът за ед
наквия стандарт между Тошиба Тайм Уор- 
нър и Сони/филипс, индустрията ще със
редоточи вниманието си върху втория ос
новен проблем, стоящ пред ДВД - марке
тинга.

Една от дългосрочните цели на 
ДВД е да замени видеокасетата. Но, и то
ва е едно голямо „но“. Дори видеото вече 
е отчаяло много от своите притежатели, 
тъй като те успяват да разберат или изпол
зват едва незначителна част от неговите 
функции, а ДВД се очаква да бъде посрещ
нат от потребителите с още повече възг
ласи и неразбиране. Въпреки това, под
дръжниците на ДВД знаят,че ще трябва да 
спечелят както технофоба, така и компю
търния маниак, ако искат продуктът им 
да има успех.

За да разрешат този проблем, Тоши- 
ба/Тайм Уорнър решават техния продукт 
да излезе „поетапно“ на пазара и затова те 
ще предложат различни видове ДВД за раз
личните типове потребители. Първият етап 
ще бъде SD5, плейбек устройство за еднос
транни дискове, върху които ще се предс
тавят игрални филми. Този продукт ще е 
насочен само към видео пазара.



Освен SD5, Тошиба/Тайм Уорнър 
подготвят и девет гигабайтовия SD9 (с два 
пласта), SDK) (двустранен) и SD18 (двуст
ранен и с два пласта). Предполага се, че 
първия от техните плеъри ще излезе на па
зара в средата на 1996 г.

Счита се, че Филипс поддържат 
стратегия основаваща се на близост с аудио 
устройствата. Те се опитват да докажат, че 
компакт дискъ т се възприема като част от 
мултифункционалното устройство и чрез 
въвеждането на нови продукти в „удобна
та“ обстановка ще се достигне най-успеш
но до завладяване на масовия пазар.

Въпреки всичко обаче, някои ана
литици считат, че потребителите са на ръ
ба да се изплашат от многообразието на 
новата медия и просто да си задържат па
рите. Ако ДВД „може всичко“ как тогава 
да му се припише митическото определе
ние „уникален продукт“ - единственото не
що, което може да накара клиента да го 
купи?

СВЕТИЯТ ГРААЛ НА ДВД

Наистина ли образът ще е е толко
ва по-качествен? Дори и да е така, при по
ложение, че толкова много семейства, 
включително и тези със сателитни анте
ни, не настройват телевизорите си за пер
фектна картина, дали това е наистина при
мамка?

Означава ли това, че телевизорите 
ще заприличат на компютри? Дори и да 
стане така, наистина ли това желае масо
вият потребител, понятие, което включва 
по-скоро почитатели на излежаването пред 
телевизора и технофоби, отколкото ком
пютърни фетишисти?

Едно от най-често цитираните изс
ледвания гласи, че ДВД може да разчита 
поне на подкрепата на хората, инвестира
ли в лазерни дискове. Към тях спадат „пър
вите експериментатори“, както ги наричат 
в областта на маркетинга, които са готови 
да рискуват и да си купят всяка нова тех
нология или филмовите маниаци, които 
формират интересен, но не и масов пазар. 
Така че, какво всъщност означава това 
твърдение?

CiBy 2000 неотдавна опита да разп
ространи на видео компакт диск награде
ния с „Оскар“ филм „Пианото“, но не успя 
да придобие права по неговото разпрост
ранение, тъй като навлиза в друга терито
рия.

Междувременно, в развлекателна
та филмова индустрия цари объркване но 
въпроса за придобиването на права върху 
продукти с новия формат. Докато студия
та „поддръжници на ДВД“ обещават да 
пуснат на пазара 250 заглавия, продажби
те на самостоятелни филми на съществу
ващия пазар за видео CD стават все по- 
трудно осъществими поради това, че аген
тите по продажбата не могат да използват 
международните разпространителни мре
жи така лесно както Холивуд.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРИ ЛИЦЕНЗИРАНЕТО 
НА НОВАТА МЕДИЯ

Компанията CiBy Sales наскоро има
ше възможност за продажба на филма 
„Пианото“ на разпространител на видео 
компакт дискове от Европа, но им бе не
възможно да „извлекат“ необходимите 
права от разпространителските спогодби, 
съществуващи на континента.

„Съществуващите видео договори, 
особено тези в САЩ, съдържат ограниче
ния за всички форми на видео експлоата
ция, дори и компанията да не смята да се 
възползва от всички тях,“ обяснява Том 
Сгрудуик от CiBy. М въпреки това вероят
но едно от най-големите предимства на 
ДВД е способността му да събере множес
тво саундтрака, което ще позволи на ди
стрибуторите да залеят цяла Европа само 
с един диск. Как ще се разреши този проб
лем?

Освен това, поради размерите на 
пазара за видео компакт дискове, спогод
бите трябва да съдържат предимно спора
зумения върху възнаграждението като про
цент от прихода, без да се включват аван
совите плащания, които искат производи
телите и агентите. „За момента е буквал
но невъзможно да се определи стойността 
продукт от този сектор“, отбелязва Стру-



дуик. Така няма да има истински преце
дент за лицензирането на ДВД продукт, ко
гато той излезе на пазара след 8 месеца.

Всички тези въпроси са просто ед
но допълнение към най-важния въпрос за 
универсалния формат и въпреки малкото 
внимание, което им се отделя, остават ос
новни по отношение на възможносгга ев
ропейските производители да използват 
новия формат. ДВД има голям потенциа
лен заряд, но предизвиква и още по-голям 
брой въпроси за разрешаване.

ТАМ КЪДЕТО ВИДЕОИГРАТА
и  Ф и л м а  се  о б е д и н я в а т
НОВ ЖИВОТ ЗА
ИНТЕРАКТИВНИТЕ ФИЛМИ

Новите технологии за първи път 
позволяват на продуцентите на интерак
тивни филми и игри да заснемат епизоди 
сякаш снимат линеен филм. „Затъмнени
ето“ е един от първите филми, снимани по 
този начин.

Бен Кийн разговаря с Адам Мед- 
хърст (АМ) и Ерип Робърте (ЕР), кои го 
участват в изследване върху Европейския 
интерактивен развлекателен пазар, про
веждано от Скрийн Дайджест.

Това лято се снима първия в Евро
па пълнометражен „интерактивен филм“ 
(комбинация от игрален филм и видео иг
ра) на две от главните звукови сцени на 
студиото Пайнууд. Електроникс Артс, ед
на корпорация - исполин в бизнеса с видео 
игри, са вложили зашеметяващата сума от 
$4 млн. в този проект. Под заглавие „За
тъмнението“, то ще бъде записано в край
на сметка на четири CD-ROM -а в начало
то на 1996 г.

„Затъмнението“ е интерактивен на
учно-фантастичен филм, в който играчът 
е главен герой и може да избира различни 
пътища за разгръщане на историята. Ос
новните 50 персонажа се изпълняват от ак
тьори като Кристофър Уолкън, Джон 
Хърт, Клайв Оуен и Юрген Прочнов, като 
има и 500 второстепенни роли.

За да се осъществи „Затъмнение
то“, Електроник Артс сключиха първото 
във Великобритания общо „интерактивно“

споразумение с профсъюза на актьорите 
„Равенство“. Първото такова споразуме
ние бе сключено през януари 1994 г. меж
ду Електроник Артс и Американската фе
дерация на артистите от телевизията и ра
диото.

Много хора гледат на този проект 
като истински пример за „съюз на медии
те“. Той със сигурност ни показва по ка
къв начин интерактивните развлекателни 
компании се ползват от възможностите и 
уменията на традиционната филмова и те
левизионна индустрия. Наистина е въз
можно в бъдеще линейният филм да бъде 
само един вариант на производство на ме
дия, която впоследствие ще бъде „пакети
рана“ в различни формати, включително 
и интерактивни.

БК: Как бе създаден сценария на то
зи проект?

ЕР: Отначало това беше просто иде
ен проект,който продадохме на завежда
щите маркетинговия отдел в Електроник 
Артс. След като проекта бе одобрен, ком
панията отпусна средства за създаването 
на пълния сценарий. Възложихме тази за
дача на сценариста Дан Уейн. Включихме 
два часа и половина видео диалог, към кой
то прибавихме и компютърни графики.

БК: Директорът на продукцията от 
филмовите среди ли е и ако е, снимал ли е 
преди това видео филми?

АМ: Разбира се. Той е филмов про
дуцент в класическия смисъл на думата. 
Снимал е всякакви формати филми с изк
лючение на този съвсем нов дигитален Бе- 
такам, но и с него няма никакви пробле
ми. Няма от какво да се страхуваме, няма 
скрити клопки, просто избягваме анало
гията.

БК: Как са приспособени снимане
то и оформянето към компютърния мо
нитор?

АМ: Съотношението е същото как
то при телевизор с голям екран. Отдолу и 
отгоре ще има празно място от около 5 см., 
общо взето с формата на пощенска кутия. 
Върши чудесна работа. Това е естествен 
формат за гледане, признат от психологич
на гледна точка.



БК: Вие използвате ваша собствена 
дигитална видео компресия, за да може ви
део метража да се възпроизведе на CD- 
ROM.

АМ: Да, и качеството е невероятно. 
За първи път можехме да оставим опера
тора да снима както обикновено го прави, 
когато снима качествен игрален филм.

БК: Значи това не можеше да стане 
при заснемането на предишните игри с ви
део метраж?

АМ: Не, не можеше. Те изискваха 
статична камера. Премахваха се всякакви 
резки движения, както и снимането в общ 
план. За да спазим изискванията за запис 
и да поддържаме компресията с ниски 
стойности можехме да движим единстве
но обектите на заден план. В „Затъмнени
ето“ постигнахме максималното. Там има 
екплозии, общ план, едър план, налице са 
всички съставки на наситения с екшън 
приключенски филм. Що се отнася до ха
рактеристиката те съставят гръбнака на 
продукцията. За първи път нормалния про
цес на филмово творчество протича без
препятствено.

БК: При предишните опити да се 
включат актьори в кино игри, актьорите 
бяха принудени да играят пред син екран, 
за да може после заснетото да се монтира 
в компютърна обстановка. Сега сте 
прескочили този етап.

АМ: Да, наистина работата пред син 
екран е много отегчителна за актьорите. 
Твърде много усилия се полагат, за да се 
улови истинското чувство. Компютрите са 
невероятни, но все пак са само инструмен
ти. Важното е да уловиш движещия се об
раз на това, което искаш. Но синия екран 
все още се използва за снимки на открито 
и специални ефекти.

БК: При обикновената история си 
завладян от мистерията на това, което ще 
се случи. Иска ти се да се намесиш в раз
каза.

АМ: Но същевременно в мистерия
та има и известна доза любопитство. Гра
дим всичко на любопитството.

ЕР: Когато играчът реши да отиде 
до дадено място и да се срещне с даден ге
рой, този герой има предварително зало

жено поведение и носи много изненади и 
напрежение. Действията, които предпри
ема играча пораждат нови ситуации. Има 
страшно много герои във филма.

БК: Имахте ли трудности при под
бирането на актьори за видео играта?

ЕР: Счита се, че това е по-скоро ин
терактивен филм, отколкото игра, защо
то ние го снимаме като такъв. Освен това 
пазарът за персонални компютри не е със
тавен от деца. Особено в САЩ целевата 
ни аудитория е съставена от хора на около 
35 години. В Европа това са 18 до 35 го
дишните. Това не е за деца под 15 години.

БК: Критичен въпрос за бъдещето 
е, изгодно ли е да се прави това само като 
интерактивен филм или ще е необходимо 
изготвянето същевременно и на линеен 
филм?

ЕР: Трябва да се започне с интерак
тивен продукт, после да се филмира линей
ния продукт като се оставят 4-5 седмици 
накрая за заснемането на интерактивните 
сцени. Освен това трябва да се заснемат 
различни версии на историята, защото иг
рата се обезсмисля, ако изцяло следва фил
мовия разказ. Необходими са първоночал- 
ните снимки на филма и героите и после 
може да се върнем обратно в края като из
ползваме малко по-различни герои и мал
ко по-различна история.

БК: Придобитият опит обнадежда
ва ли ви, че може да се осъществи?

ЕР: Несъмнено. Първата осемми- 
нутна линейна сцена, с която разполагаме 
в момента, може да се използва във филм, 
но преди това трябва внимателно да се об
мисли, за да е сигурно, че играчът няма да 
остане с впечатление, че гледа линеен 
филм.

Превод от английски: 
Бояна Чанева, 

„Public Relations“, първа година
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„Не плачи за мен, 
когато си отивам“: 
киното
през 90-те години
Лекция на сценариста, 
режисьора и продуцента 
Пол Шрейдър, 
изнесена в Холандия, 
края на 1994 г.

Лекции, като тази, за състояние
то на киното, са удобен случай да се из
рази собственото уважение към изкуст
вото, и то по-често от бизнесмени, за ко
ито изкуството е показност, а не начин 
на живот. Ако филмите са по-добри и хо
рата ще станат по-добри. Тогава светът 
би могъл да бъде прекрасен...

Време е да разгледаме проблема 
по-обстойно. филмите са почти на 100 
години, филмите се родиха през този 
век, а той вече е към края си. Само за
щото филмът беше популярна форма на 
изкуство през 20 век, не означава, че той 
ще просъществува и през следващия. 
Дискусиите за проблемите на съвремен
ното кино много често достигат до зак
лючението, че проблемите на киното ид
ват от миналото и могат да се решат са
мо в бъдещето. Вярно е точно обратно
то. Проблемите, които киното има днес 
съществуват от самото му начало.

Историята се повтаря и се върти 
в един омагьосан кръг и става ясно, че 
наистина няма нищо ново под слънце
то. Всичко ново е старо. И въпреки всич
ко има две тенденции, които се откроя
ват: две хронологични линии, които 
тръгват от самото начало на историята 
и продължават до днес. Едната е техно
логията, другата демокрацията. Те се 
развиват без да се повтарят и са крите
рии, по които изкуството, религията и 
социалното поведение могат да бъдат 
оценявани.

Технологичният прогрес - позна
нието на човека за физическия свят и не
говия контрол върху него - не е само 
непрекъснато действие - колкото пове
че учим, по-бързо научаваме. Едно отк
ритие е повече от десет. Бяха времена, 
в които образованият човек можеше да 
създава изкуство и да прави наука. Днес, 
за да си учен и да притежаваш всички 
познания, трябва да си избереш една нау
ка, дял от нея, и подобласт в този дял. 
Това го показват нашите средства, все 
по-софистични: механични, лесно възбу
дими, електронни. Властта на човека 
над околната среда стигна до там, че той 
е способен да я разруши, понякога за 
добро, друг път за лошо.

Демокрацията, или по-точно, пра
вата на обикновения човек, е другата мо
гъща линия. Събитията, които ние свър
зваме с демокрацията - Магна Харта. 
Френската революция, правата на роби
те, световното избирателно право, са хи
товете на демокрацията и са политичес
ки символи на една широка социална 
еволюция. Историята може да се опре
дели като придобиване на по-големи 
права за отделния човек, цивилизация 
след цивилизация, век след век. Демок
рацията е имала своите спънки, както и 
своите технологии, но всеобщата тен
денция е неоспорима. Човекът успешно 
е придобил знания за събитията около 
него, по-голяма власт в управлението, 
повече свобода в религиозния живот, по- 
съществена роля в изкуството. По дефи
ниция законите отстояват правата. По
някога обаче те се провалят. Да се из
правиш срещу човека е равностойно на 
това да се изправиш срещу историята.

Човешките права и технологични
ят прогрес не са две изолирани една от 
друга тенденции. Те се поддържат и под
крепят взаимно. Човешкото любопитст
во подтиква технологичния прогрес, той 
пък дава по-голяма свобода на човека.

Тогава киното се появява на сце
ната. В края на 19-ти век, по време на 
така наречената „Втора индустриална 
революция“, новите технологии се обър
наха от тежката индустрия към нужди-



те на потребителите. Откриването на 
линотипа, както и евтината вестникар
ска хартия, създадоха проникващата по
пулярна преса. Двигателите спомогна
ха за развитието на транспорта, телег
рафът даде възможност да се комуни
кира на далечни разстояния, електричес
твото оттърва милиони от мрака, сво
бодното време разви спорта, киното до
веде световните събития във всеки дом. 
Обикновените хора се струпаха в градо
вете, за да се насладят на новата свобо
да. Градовете родиха новия пролетари
ат, като го удвоиха и утроиха. „Откри
тията се отприщиха“, заяви Х.Г.Уелс, „и 
нашето съществуване е под техен конт
рол“.

Парвенюшките филми послужиха 
като средство, чрез което демокрация
та намери израз в изкуството. Презрени 
от културата, филмите се превърнаха в 
глас на народа. Установяването на из
куството, как то и съобразяването с же
ланията на зрителите, всичко това оп
редели границите на движещите се об
рази. Те бяха посредствени, но любопит
ни - добри за запомняне на историчес
ките събития, закриляха театъра и по
магаха на научните изследвания. Кино
то не беше изкуство. Отречени, филмо
вите импресария, създателите на фил
ми, се обърнаха към публиката. Те не 
дължаха нищо на културното развитие. 
„Изкуството“ се определяше от обикно
вените хора, които плащаха входа за 
филма. Изкуство за и от пазара. Исто
рии, възвеличаващи обикновения човек. 
Американските импресария, силно оби
дени, избягаха от Източния бряг заедно 
със своите обезсмислени патентни зако
ни и културни предразсъдъци и започ
наха отново, по съвсем друг начин в Юж
на Калифорния.

Създателите и първите критици 
на кинематографията са единодушни, че 
филмите повече наблягаха на своя де
мократичен потенциал, отколкото на 
своето бъдеще като културна форма. 
Споровете се разгоряха. От една страна 
стояха филмовите утописти и демокра
ти. Майкъл Кордей, парижки журналист,

описва изложението „Кинеорама“ през 
1900 година като част от „великата въл
на на демокрацията, която предлага на 
масите скъпоценни забавления, досега 
запазени само за някои“. Томас Едисон, 
един от създателите на кинескопа, зая
ви: „Аз възнамерявам да отвлека вни
манието в училищата от книгите...Кога
то ние вкараме киното в училището, де
цата ще се впечатлят толкова, че ще 
бързат да отидат далече преди първия 
звънец, защото това е най-естествения 
начин за учене, чрез очите.“ През 1894 
журналист от „Харпър Уикли“ писа: 
„Вече е ясно, че в този научен век пуб
ликата няма да ходи в салоните, за да 
чуе и види романа. Тя ще си седи вкъщи 
и ще приема романа по жицата, виждай
ки и чувайки с помощта на електричес
твото“. От 1916 година филмите имат 
своя пръв теоретик. Това е Хюго Мънс- 
терберг, който видя в тази нова форма 
на изкуство начин да се демократизира 
театъра: „Великата мисия, която движе
щата се фотография може да има в на
шето общество, е естетическата култи
вация“.

От другата страна са защитници
те на културните ценности. Германски
ят социолог Георг Симел даде много 
точно определение: „Хората в своето 
многообразие отдават само най-първич- 
ната част от своята персоналност за 
сформирането на общата група“. През 
1895 година Густав Ле Бон беше още по- 
конкретен: „Изискванията на масите 
днес не са нищо повече от решителност 
да се разруши изцяло обществото в се
гашния си вид“. Луис Хаугмард, католи
чески есеист, се противопостави на оп
тимизма на Мънстерберг и през 1913 го
дина написа : „Уви! Но в бъдеще извес
тните личности инстинктивно ще поис
кат и филмова популярност, и истори
ческите събития ще трябва да се пресъз
дават от филмите. Запленени масите ве
че няма да се учат да мислят, да отстоя
ват желанията си и правата си: те ще 
знаят само как да отварят големите си 
празни очи, за да гледат, гледат, гледат... 
Може би ще обвържем кинематографи-



ята с нежното решение на социалния 
въпрос, ако формулираме вика на мо
дерния свят така: Хляб и филми.“ Звучи 
познато?

Така стигаме до 1993 година. Съв
ременниците продължават разгорещено 
да спорят. Изминали са цели 100 годи
ни, а подобни стенания продължават да 
пълнят масовата преса; критиците са ос
кърбени, защото филмите стават все 
„по-лоши“, посветени на масовия вкус. 
филмите се правят така, както трябва. 
Всяка година е по-лоша от предходната. 
Авторите на филмите по ирония на съд
бата, заедно със създателите, захласна- 
ти да броят своите печалби, изведнъж 
се отзоваха сред недоволните.

Всеки, който погледне назад към 
оплакванията от миналата седмица, ще 
установи, че филмите не изпитват само 
качествени затруднения, филмите са 
толкова хубави, колкото винаги са си би
ли. Дори може би и по-добри. Днешни
те спорове са продължение на тези от 
преди 100 години, а това всъщност е спо
рът, който определя създаването на ма
совата култура: културните критерии 
срещу масовия вкус. Степента, до която 
масовото изкуство може да проклами
ра социалната интелигентност, е въпрос 
без отговор в модерната история. Въп
рос, който вероятно няма отговор и мо
же би не се нуждае от него.

филмите са в друг вид криза, ве
роятно продиктувана от двете тенден
ции, които ги създадоха: технологиите 
и демокрацията. Това е истинската кри
за, криза, която поставя въпроса дали 
филмите ще продължат да съществуват 
или не. В каква посока ни водят тези две 
тенденции - технологиите и демокраци
ята.

Технологично филмът - или поне 
като сценично представяне - е твърде ан
тичен. Ние все още показваме образите 
по начина на Братя Люмиер, вкарвайки 
електрическа светлина в полупрозрачни 
камери, като прожектираме сенки на бе
лия екран. Тази техника е вече в музея. 
Промяната обаче не закъснява.

На фокус идва бъдещето на кино

то. Дигиталните технологии не само 
пречистват филмите, но и цялата пред
става за картина. Ние се родихме в ана
логовата епоха, а ще умрем в дигитал
ната. Самият филм е аналог. Това е фи
зично копие на нещо друго. Това е „ана
логично“ на това, което е снимано. А ди
гиталната картина не е копие, тя е ма- 
тематично-електронно предаване. Ла
зерните дискове превръщат картините 
и звуците в двоични кодове с милиони 
добри и лоши решения.

Дигиталната технология не про
меня само показването, а изменя и на
шата представа за картината. Мечтата 
на журналиста от вестник „Харпър Уик- 
ли“, споделена преди 98 години, за „ро
мани“, донесени вкъщи с помощта на 
електричеството вече е реалност. Меж
дувременно същият неизвестен автор 
продължава: „Ние трябва да сме довол
ни от сегашния компромис. Очевидно, 
че това е нещо много интересно“. Об
ществените киносалони запазиха вида си 
вече повече от един век. Аналоговата 
технология беше добро средство. Тя 
свърши своята работа. Време е за ново 
средство. (Дигиталното предаване на об
рази може да е това ново средство. В бъ
деще аудиовизуалните картини могат да 
се предават по биохимичен път.)

Ако смятате, че технологиите ни 
заплашват, нека обърнем поглед към 
другата тенденция - демокрацията. Ве
че близо век артистите успяха да постиг
нат творческа свобода за обикновения 
човек - книгата на Ортега и Гасет „Бун
тът на масите“ - като запазиха папски
те прерогативи за себе си и създаваха из
куство за одобрение. В „Сърца в мрака“, 
документален разказ за създаването на 
филма „Апокалипсис сега“, Франсис Ко
пола споделя, че да си филмов режисьор 
е възможно най-близко до това да си 
диктатор в годините на демокрация. Ар
тистите на 20 век живеят в най-доброто 
от двата свята, застъпвайки се за права
та на хората, без да си дават сметка, че 
все някога ще трябва да жертват и не
що от себе си.

Тези предимства също могат да



се поставят под въпрос. Дигиталната 
технология оспорва традиционната 
връзка между артиста и зрителя/слуша- 
теля. Дигиталната картина е толкова 
различна от аналоговата, колкото един 
портрет се различава от една снимка. 
Портретът тълкува, а снимката - копи
ра. Аналоговите картини са това, което 
са: непроменяеми. Дигиталната карти
на може да се променя не само от ар
тистите, но и от зрителите. Дигитални
те картини и звуци могат да се управля
ват. Звуци и инструменти могат да се до
бавят към записа, а дигиталните образи 
могат да се развиват, оцветяват, раз 
членяват.

Съвсем скоро бе създадена и но
ва литературна форма - хипертекст. То
ва са новели, написани изцяло на ком
пютърен софтуер. Една такава новела 
може да има безкраен брой варианти: 
всяка мисъл, всяка дума, всяка буква мо
же да те отведе по различна сюжетна ли
ния. Читателят избира свой собствен 
следващ ход, който се влияе от предиш
ния. Новелистът създава ходовете, но не 
може да програмира взаимните влияния 
- те се създават от читателя. Нобелис- 
тъг Робърт Куувър писа скоро за създа
дена от него и студентите му новела, 
програмирана така, че всеки читател да 
прибавя нещо ново към текста. Според 
самия Куувър, създаването на тази но
вела може да продължи около 100 годи
ни. Даден е шанс на читателя.

Нещо подобно може да се случи и 
с киното. В дигиталното бъдеще зрите
лят не само ще може да променя съ
ществуващия филм, заменяйки Гейбъл 
с Богарт или Кагней в „Отнесени от ви
хъра“, но ще може и да участва в създа
ването на филми, като смесва минали и 
въображаеми картини. Възникването на 
„Виртуалната реалност“ е това, че тя е 
интерактивна. Деспотичният артист 
най-накрая ще усети последиците от де
мокрацията. Той ще се превърне в пар
тньор в създаването. Няма да може да 
управлява филма, а само ще предизвика 
действието.

Наистина ли казах това, което

мислите, че казах? Да. В бъдеще фил
мите не само няма да изглеждат като 
днешните, но и създателите им няма да 
имат пълна свобода на действието.

Веднага можете да ме оборите с 
отговора: но публиката иска артистите 
да бъдат свободни. Зрителите искат 
структура, те искат да им се казва как
во да гледат, какво да слушат, какво да 
чувстват. Това е аргумент, създаден от 
политическите деспота, духовните царе 
и културните мандарини преди много ве
кове. Масите искат ние да решаваме 
вместо тях. Римската църква реши, че 
енориашите искат тя да контролира Све
тото писание и сгреши. Хората искаха 
да участват - да създават и решават - и 
Реформацията демократизира Христия
нството. Деспотите не са били прави в 
миналото, по всичко личи, че няма да 
са прави и в бъдеще. Зрителите ще ре
шат. Детето, което расте с електронни
те игри, и съседът, който работи с ком
пютъра. Те ще решат. Повечето филми 
ще се правят такива, каквито са сега, за 
одобрението на публиката. Но ще има 
вече и нови, създадени съвместно със 
зрителя.

Винаги ще има истории. Човешки
ят вид се нуждае да си разказва и пре
разказва някои приказки от началото на 
цивилизацията. Докато съществуват ро
дители и деца, мъже и жени, собствени
ци и наематели, старите митове ще се 
повтарят и осъвременяват. Независимо 
от средството. Разказвачът на история
та има само сантиментална връзка със 
средството. Неговият дълг е към публи
ката, не към средството. Медията ще се 
промени, връзката между разказвача и 
слушателя ще се промени, но винаги ще 
има истории.

Няма причина за отчаяние. Това 
просто е неопределено. Но по дефини
ция самото бъдеще е неопределено. И 
това е интересното. Без предизвикател
ства, без промени, изкуството ще атро
фира. Единственото нещо, по-стряскащо 
от това да вървиш напред е да продъл
жиш да стоиш на едно място.

Бих искал да завърша с цитат на



Фридрих Ницше, който както можете да 
си представите, зае неопределено стано
вище по въпроса за демократизацията 
на изкуството. През 1888 година Ницше 
направи изявление, отразяващо негово
то отчаяние от последните събития, 
изявление, което може да се повтори не 
като отчаяние, а като надежда. „Няма 
полза от нищо“, писа той, „човек тряб
ва да върви напред - стъпка по стъпка 
към упадъка.“ (Това е моята дефиниция 
за модерния „прогрес“).

Превод от английски: 
Десислава Николова,

„Масови комуникации“, 
четвърта година

Източник:
„Creativity In a Digital Environment“, 

International Conference, Oaxaca, Mexico,
1995

Влиянието 
на новите 
технологии 
в съвременната 
концепция 
за филмовия език

В последните години се появи ново 
мислене относно филмовия език. За съжа
ление, много малко от това мислене нап
рави скок от теория към практика. Ние 
следваме традицията на Базен и Митри и 
се опитваме да развием методи за обога
тяване на практиката на филмовото про
изводство чрез разглеждане практически
те прояви на тези нови идеи за изразяване 
и филмов език.

Когато киното започна да бъде ми
съл за представяне на действителността, 
то фактически стана част от света на въо
бражението. Митическото измерение, в 
което киното е разположено, може лесно 
да се види във връзката между зрител и 
кино, а ако зрителят не може да вземе учас
тие в играта или да докосне образа, то то
ва вече е проект. Така по този начин връз
ката между зрител и филм взима участие 
в отразителното ниво, в което филмовия 
режисьор дава на зрителя частично учас
тие. То се представя по два начина : в са
мия филм, дължейки се на факта, че това 
е въображаемо представяне на едно дейст
вие и водейки зрителя до отразяване на 
действителността. Когато филмът се про
жектира на екрана, той става огледало за 
зрителя, в което той/ тя търси неговото/ 
нейното идентифициране. Следователно 
отразяването не е вече въображение за 
действителност. Възприемчивостта на зри
теля за филма е, че той не е филм в дейст
вителния свят, а е по-скоро предварител
но редактиран, измислен или кинематог
рафичен свят. Това е редактиране на про
цес, който води въображаемия свят на 
действието до въображението на зрителя, 
което пък е възприемане на отражението.



В историята на киното има момен
ти, които показват тази гледна точка. В 
„Броненосеца Потьомкин“ (1925) от Ай- 
зенщайн, в един от последните епизоди в 
Одеса, сцената показва уплашеното лице 
на един от преследваните хора, което се 
отразява в огледало, поставено до него 
Този двоен образ създава загадъчна ситуа
ция. По отношение на самото действие се 
повдигат следните въпроси: Дали видяно
то от героя е част от неговото въображе
ние или е реално действие? Относно зри
теля, то играе с неговата идентичност, 
предполагайки две мнения в същата сце
на. Все пак, много скоро Айзенщайн прик
лючва сцената със серия от крупни плано
ве. Една жена, върху която той се фокуси
ра през целия филм, в последната сцена би
ва ослепена от сабята на един от казаците. 
Видяното е метафора. Загадъчността от 
предишната сцена е заменена с 'тъмнина
та, породена от слепотата на жената, кое
то носи на зрителя репресивното чувство 
на преследване. По този начин зрелищно- 
то усещане на зрителя, макар и по мета
форичен път, е водено от едно конкретно 
действие ( „сабята, която ослепява око
то“) до идеологическата концепция ( „реп
ресията“). Важно е да се отбележи, че в то
зи случай метафората е разглеждана като 
резултат от едно действие, което по този 
начин става убедително.

Метафората със слепотата беше из
ползвана още веднъж след няколко годи
ни от Луис Бунюел в „Андалуското куче“ 
(1929). Прологът на филма дискутира „чув
ството на възприемане“ и ролята на кар
тината, в която изпълнителят реже окото 
на жената с бръснач и същевременно лу
ната е „отрязана“ от облаци. В този слу
чай метафоричния подход се вижда ведна
га. Едно абстрактно действие е загатнато 
за въображението на зрителя. Той трябва 
да открие собствената си гледна точка в 
това действие.

Един от най-брилянтните примери 
на филмовата идея за действително отра
жение може да бъде открит във филма на 
Уди Алън „Пурпурната роза на Кайро“ 
(1986). За да избегне непоносимата рути
на, героинята ходи на кино да гледа даден

филм няколко пъти, докато един ден гя се 
влюбва в актьора и си представя, че той 
излиза от екрана, за да се срещнат. Такава 
ситуация е пресъздадена и в немия филм 
на Бъстър Кийтън „Младият Шерлок 
Холмс“, където героинята е оператор и е 
гледала филма много пъти. В „Пурпурна
та роза на Кайро“ това означава, че за же
ната филмът, видян няколко пъти, „става“ 
действителен факт с идентифициран про
цес, където действието е причинено от 
много симпатия. Оптическият ефект, кой
то позволява на актьорите да излязат от 
екрана по убедителен начин, заедно с по- 
вествователния, редактиран стил, който 
нарочно не се разграничава между дейст
вията „вън“ и „вътре“ от екрана - дава въз
можност на зрителите да следят действи
ето без страх, че ще трябва да идентифи
цират себе си с героите.

Човек може да каже, че киното поз
волява „създаването на действителност
та“ чрез движение на въображението във 
времето и пространството, което е попъл
нено от връзката със зрителя. Еволюция
та на видеото ни сблъсква с неоспоримата 
трансформация на въображенията и тех
ните съблазни. Не спирайки да бъде пред
ставление, видеото, за разлика от киното 
съдържа елемент на мигновение, което ни 
води близо до действителното време.

Това приближаване е направено въз
можно от аналогията, моделирана от ви
деото между движение и време. Или как
то казва френският критик и теоретик Рай
монд Белур : „За първи път телата и пред
метите са фактически безформени (впро
чем новооформени) по желанието на една 
сила, която ги трансформира в реално вре
ме ( в което почти различава предмети
те,но не като в киното чрез бавна прециз
ност)“. Панофски се позовава на това яв
ление приблизително половин век по- ра
но, когато изтъква, че фундаменталните 
съставки на филмите започват да се дви
жат по- динамично в пространството и вре
мето.

Повече не може да се говори за 
обикновен образ. Видеообразът създаде 
нов език, „нова форма на утопия“ (според 
Белур), който има възможност да бъде ор-



ганизиран в конкретна система чрез интег
риране с други форми на изразяване ( ки
но, фотография, рисуване).

Докато киното трябва да изчисти 
образа и звука чрез редактирана структу
ра, в която сюжетът продължава да същес
твува даже и на по- заден план, за да се 
постигне идеята за истинско време, то ви
деото е способно да осъществява връзка 
между действията, без да е необходимо да 
се самоизключва.

КИНО - КУЛТУРЕН
ПРОДУКТ И ЕЗИК

Преди да дискутираме кое е специ
фично за видеото, трябва да разберем как
во може да се случи на киното като култу
рен продукт и език, след като повече не 
може да избегнем конфронтацията с ви
деото. Трудността се дължи на факта, че 
видеото като форма на изкуство изглежда 
има базова необходимост да бъде свърза
но с киното, за да легитимира собствената 
си идентичност. Докато киното трябва да 
внедри естетичните елементи, които изис
ква композицията, то видеото взима зву
ковата и картинна структура от киното и 
ги прави удобни за електронна картина по 
различен начин.Тази обещаваща връзка е 
причината, която кара привържениците на 
видеото да го считат за една незначителна 
форма на изкуство и кара други да вярват, 
че то трябва да остане в застой, докато ки
ното трябва да се развива.Трябва да се под
чертае, че тази директна зависимост меж
ду кино и видео на практика не съществу
ва. От гледна точка на кинематографията 
най- обещаващата система ще бъде кон
вергенцията - евентуалната комбинация от 
видео и кинотехнология. Отделно от въз
можността за намаление на цената, виде
ото разширява употребата на технически 
ресурси. Още първите опити за реализа
ция и подновяване на езика са били спо
лучливи. Между най-популярните приме
ри е „Тайната на Обервалд“ (1981) от Ми
келанджело Антониони, филмът е създа
ден на видео с високо разрешаваща спо
собност и след това е пресниман на 35мм 
лента, за да бъде прожектиран по екрани

те. Друг пример е „Малко от сърце“ на 
Франсис форд Копола. Този филм е опти
чески дефиниран от видеотехника, която 
прави обогатяването на драматическите 
средства възможно.

„Тайната на Обервалд“ се развива 
по много романтичен начин - любов, пре
дателство и интрига. След като кралят би
ва убит заради покровителство над изкус
твата, кралицата се изолира за десет годи
ни без да говори и да се показва. Когато тя 
среша Себастиан, който е изпратен да я 
убие, но прилича на краля физически, кра
лицата решава отново да поеме управле
нието на страната. За да усили драмата, Ан
тониони употребил технически средства, 
които са били осъществени чрез видеото. 
Това са били елементи от сценария и пор
трет на героите.

В епизода, в който слугинята и ней
ният съпруг обсъждат своите чувства и 
чувствата си към кралицата, чакайки ней
ното завръщане в двореца Обервалд, съп
ругът споменава, че е видял кралицата вед
нъж да минава по коридора, докато той се 
е криел там. В този момент камерата се 
мести от двойката към огледалото. Също 
така, докато разказвачът описва играта в 
детайли, се вижда картина в синкава сян
ка, построена чрез огледало. Въпреки то
ва, рамковият модел, движението на ка
мерата и липсата на съкращения дават 
представа за настоящо време. Това се пра
ви по- лесно с използване на видеотехни
ка. Още веднъж възможностите на видео
то се използват в епизода, в който графът 
отива в замъка да се срещне с кралицата. 
От момента на нейното влизане в стаята, 
той се вижда в синкав цвят, който придру
жава всички негови движения. Неговата 
фигура запазва синьото и там, където кра
лицата също присъства, но тя е показана в 
нормални цветове. Докато графът е сам в 
рамка, цялото пространство става синка
во.

Във филма на Копола „Малко от 
сърце“, „фалшивият“ Лас Вегас е пресъз
даден в студио. Всички декори умишлено 
изобразяват как една любовна история се 
развива. Един ден главната действаща 
двойка се скарва и всеки от тях се мести в



приятелска къща. Сцената трае около 8 
минути и има структурата на дълго сни
мане. Тя няма ясен разрез и движението 
на героите се следва от камерата. Първо
начално действието между двамата мъже 
- Ханк (главният герой) и Мое (приятелят 
му) е развито. Те спорят, като Ханк обви
нява Мое, че той е целунал неговата съп
руга франи. Ханк заявява, че напуска, но 
се завръща съвсем скоро. Те сядат, свет
лината в стаята започва да избелява дока
то образите на Франи и нейната приятел
ка Маги се образуват на стената зад дива
на. За известно време мъжките силуети се 
задържат на преден план, а женското дейс
твие се развива на заден. Маги напуска ста
ята. Съвсем скоро Франи тръгва в същата 
посока. Камерата я следва, продължавай
ки да показва сенките на двамата мъже в 
преден план. Франи изчезва и камерата ми
нава спонтанно през стена, на която е за
качена снимка. Стъклото отразява тотал
на светлина: двамата мъже повече не се 
виждат.

Панорамната камера действа, мина
вайки през светлинно отразяване. В този 
момент има прекъсване, прикрито от съ
щото отражение, придружено от мощен 
музикален звук, който помага да се скрие 
пространството и времето на премества
не. Камерата навлиза в спалнята на Маги. 
Тя приближава към камерата, като че ли 
е огледало, франи идва отзад. Маги напус
ка. Скоро след това се виждат серии от час
тичните образи на Франи и Ханк, които се 
опитват да си позвънят взаимно без успех. 
Употребявайки камерата като огледало, 
Маги чупи идеята „за истинско отражение“ 
и поставя зрителя близо до реалното вре
ме. Този подход е възможен чрез образна
та и звукова обработка. Движението на ка
мерата и вътрешното движение на дейст
вието създават аналогия с действително
то време. Звуковият запис на филма, дейс
тващ в собствената си драматична точност, 
придобива едно въвеждащо и несимулира- 
що измерение. Този път, за разлика от из
ползването на отражението на героя при 
Айзенщайн , самата камера е огледало, а 
зрителите са огледалото на Маги. За да 
направи този филм, Копола изгради виде

осистема, която беше използвана успоред
но със снимането. Тогава беше развита 
идеята за електронен разказвач, което оз
начава сценарият да се запише на видео.

Освен ускоряване на производство
то, използването на видео позволява из
вестно намаляване на разходите. Всички 
решения относно снимането и оптиката са 
били правени на видео. Доскоро материа
ла беше изпращан за проявяване в кино
лаборатория.

ВИДЕО: НЯКАКЪВ
СПЕЦИФИЧЕН ЕЗИК?

Идеята за едновременността, както 
беше развита от Копола, съответства на 
реалното време. При успоредността на об
разите, свързани чрез нарязване и класи
ческо редактиране, се дава възможност за 
изграждане на чувство, което тече в пара
лел, но в някое пространство. Заснемане
то на филма се състои от единност на вре
ме и пространство - основен елемент на 
кинематографичния език. Видеото дава 
възможност за разделяне на началото и 
края в един план, като по този начин раз
сейва единството на времето и пространс
твото. Даже най-усъвършенстваната оп
тична система досега не можеше да съз
даде наложени образи с такава драматич
на сила. Докато киното произлиза от прин
ципна аналогия с образа като фотографс
ко изображение, видеото, както се споме
на по-рано, е по-близко до концепцията за 
време.

Това се дължи на двете му техничес
ки концепции: първо видеообразът е със
тавен от светещи точки, които запълват 
екрана и причиняват визуално усещане. Та
кова действие на прекосяване на екрана се 
случва в известно фиксирано време, върху 
което се изгражда образа. Второ - възмож
ността за създаване на наслагвания, която 
развива класическото понятие за компо
зиране на снимки. Все още в техническо 
отношение може да се каже, че е възмож
но да има повече от една снимка в същата 
видеорамка, като се вземат под внимание 
създадените ефекти - например от дигитал
ните /възможността за завъртане на образ



под ъгъл от 180 градуса и един нов образ, 
появяващ се на противоположната страна.

Един от най- изобретателните пъ
тища на „CHROMAKEY“ беше в създава
нето на „Стъпала“ на видео от Збигнев Риб- 
шчински през 1986. Група от туристи по
сещават прочутата сцена на Одеското 
стълбище във филма „Броненосеца По- 
тьомкин“ на Айзенщайн с помощта на 
един ефект, който дава възможност за 
електронно смесване на образа. Това ерес 
ли е? Намеса в изкуството? Или е възмож
ност за установяване на диалог между два
ма режисьори - единият умрял, другият 
жив, направен възможен от развитието на 
някаква нова технология. Всъщност Риб- 
шчински създава ново драматично прост
ранство. Неговите герои са въвлечени в 
предшестващи действия, като са привле
чени в тях и по този начин разрушават фи
зическата граница, която е необходимо на
ложена между зрителя и прожектирания 
образ. Това е очевиден отговор на гледна
та точка на Айзенщайн, за когото едно про
изведение на изкуството ще бъде напълно 
реализирано само чрез директната си връз
ка със зрителя. Групата от англоговорящи 
„туристи“ е водена до Одеското стълбище 
от руски гид. Групата се присъединява към 
останалите герои, говори с тях, играе с бе
бето в количката, бяга от войниците. Тя в 
действителност интегрира действието и 
въвежда нови елементи в сцената. В този 
пример две временни действия са събрани 
заедно от идеята за едновременност в кон
траст с филма на Копола, където действи
ето е развито в същото преходно ниво. 
Очевидно е, че видеото има някои специ
фични технически и езикови качества. От 
друга страна, тази идея е „разбъркана“, ко
гато видео и филмовата техника са взаим
но смесени и така се създава ново езиково 
ниво. Може да заявим, че образът, прев
зет от камерата /видео- или кино-/ е суро
вият материал, който ще бъде манипули
ран от видеото или дигиталната техника 
по-късно.

Всичко в образа се случва момен
тално на живо. Специфичния език на ви
деото трансформира образа в нещо орга
нично, живо като тяло, но като тяло, кое

то би се хранило от своите собствени час
ти. Нищо не напуска, нищо не се връща. 
Всичко идва и си отива. Едновременност. 
Специфичния език на видеото е ефекта на 
обобщената едновременност. Ефектите от 
неговите ефекти са неговите ефекти.

„Специфичният език на видеото съ
ществува. Аз го намерих. Аз го видях срещу 
всичките му противници. Зная, че той съ
ществува по вътрешно убеждение. Не бих 
написал и един ред за видеото, ако не вяр
вах в неговото съществуване. Аз заявявам 
това като теоретик. Като артист всеки 
път щом имам възможност да снимам ви
део, аз изцяло забравям какво съм намерил. 
Аз съм отново като всеки друг. Не зная как
во е това специфичен език на видеото, ни
кога не съм го намирал. “

фаржие
„Ефектите от моите ефекти 

са моите ефекти. “

КОМПЮТЪРЪТ
И ДИГИТАЛНОТО
ОБРАБОТВАНЕ НА ОБРАЗИ
И ЗВУКОВЕ

С помощта на компютъра метамор- 
фичните възможности на образа позволя
ват тяхната дигитална обработка, създа
вайки синтетични образи, които не са ни
що друго освен подобие, което на свой ред 
предава един на друг регистри и времена. 
Компютърът дава възможност за смесва
не на образи, хванати чрез много различ
ни средства /кино, чертежи и т.н./, като по 
този начин се произвежда ново представи
телно ниво.

Това наблюдение повдига доста въп
роси, което ни кара да проучим отново ня
кои идеи. През цялата история на аудио
визуалната медия се забелязва, че за всяка 
нова възможност, нов език, съществува съ
ответстващо техническо усъвършенства
не на аудиовизуалната сфера. В киното се 
откриват много значими моменти: преми
наването от неми към озвучени филми, от 
черно- бяло към цветно, използването на 
киномашина и напоследък възможното 
взаимозаместване между кино , видео, те
левизия и компютър. Дигиталната обра-



ботка на образи и тяхното използване в ки
ното и видеото ни връща обратно към про
изхода на праисторията на киното, когато 
движението беше създавано от неподвиж
ни образи. Скокът във времето и прост
ранството ни поставя в компютърната епо
ха, определяйки една съвършено нова фор
ма на реализъм. Образ и звук могат да бъ
дат създадени отново, основавайки се на 
модели, създадени от самата машина. Не 
отричаме, че информацията, складирана в 
машината идва от човешкия разум, който 
ние смятаме, че е в хармония с природата. 
Въпреки това манипулативните възмож
ности, създадени от технологията, са без
крайни. Специално ако вземем под внима
ние, че тези модели са изведени от мате
матически системи, тоест са абстрактни и 
ни карат отново да се сблъскаме с нови 
форми на представяне. Комбинираната 
употреба на средства за изразяване (кино, 
видео, фотография), базирана на нови тех
нологии, без съмнение разрешава създава
нето на нова форма на „писане“. Подчине
ни на аналогичния принцип, дигиталните 
образи и звуци не са нищо друго освен пре
пис на образите и звуците, които са вече 
превзети. Те обхващат собствената си дейс
твителност в абсолютно чист път. Търсе
нето за употреба на дигитални образи и зву
ци в реално време ще доведе до идеята за 
фактическа действителност. Представите 
за реалност или нейното отражение не са 
вече достатъчни, всеки иска да бъде вът
ре в действителността. Въпреки това ако 
заключим, че комбинираната употреба на 
кино и видео дава възможност за създава
не на нов вид „реализъм“, ще трябва да по
питаме:

Дали употребата на компютрите, 
подпомагащи видео- и филмовата техни
ка е разрешение за нов език?

Как трябва да се измисли новата 
описваща структура на аудиовизуалните 
средства в един междудействен контекст?

Може ли да се заяви, че комбинира
ното използване на новите инструменти 
създава нов вид реализъм?

Може ли широкоизвестната криза 
на филмовия показ да се реши с помощта 
на концепцията за електронно кино?

Какви нови предложения трябва да 
има производителят на филми относно ро
лята на индивида, тоест на зрителя във 
връзка с новите технологии?

ИЗСЛЕДВАНЕТО

Отговорите на тези въпроси ще до
ведат до изследване на ефектите от нови
те производствени процеси и технологии
те, засягащи езика на киното, и нуждата 
да се реформира обучението, за да обхва
не тези ефекти. Въвеждането на електрон
ни системи в киното и процеса на видеоп
роизводство значително измениха предпо
ложенията по отношение на продължени
ето на време и пространство, което пък е 
определящ атрибут на традиционното ки
но. Той беше език, общ за производители
те на филми и зрителите. Но днешната пуб
лика се сблъсква с изключително голямо 
количество различни форми на медии. Ка
то резултат, такъв език разви нов комп
лект от взаимоотношения към движеща
та се картина, съвсем различен от езика 
на традиционната публика на широкия ек
ран.

Изникването на нови средства и 
форми на изразяване неминуемо създава 
необходимост за ревизия на нашите мето
ди за преподаване на филмовия език, за да 
може да се включи перспективата на днеш
ната публика. Ново изследване е необхо
димо, за да се разбере по- добре естество
то на тези нови средства за изразяване на 
движещия се образ и връзката с новите 
производствени процеси.

Превод от английски: 
Емилия Ламбрева,

„Public Relations“, първа година

Източник:
„New Languages“ 

(CILECT Projects 95-97) 
Maria Dora Mourào, 

„CILECTNews“ N23, June 1996



КиберСМ
(кибернетичен
садомазохизъм)

ПРЕДСТАВЯНЕ:

Проектът КиберСМ бе създаден 
като среда за осезаемост и стимулация 
към останалите не осезателни, безлич
ни, дистанционни и без емоционални 
среди на т. нар. взаимодействащи сред
ства и 3 D (триизмерни) компютърни 
графики. Заедно с Кърк Улфорд създа
дох тази среда и представих първата 
действаща телеосезателна връзка в све
та на 8 декември 1993 година. Връзката 
бе осъществена между Париж и Кьолн 
и бе поддържана за период от два дни. 
През този период тя бе използвана за 
осъществяване на връзка между повече 
от 30 двойки. Бе им демонстрирана и 
представена възможността за взаимна 
стимулация посредством устройство, на
подобяващо действителността (Virtual 
Reality system). Възможност, която пре
ди това представяне никога не е била ре
ализирана в този аспект от комбинации.

ИНСТАЛИРАНЕТО:

КиберСМ връзката се осъществи 
между две дестинации, едната в Кьолн, 
Германия, а другата - в Париж, Фран
ция. Първоначално двете места бяха 
свързани чрез ISDN (дигитална мрежа 
за цялостно обслужване) връзка. Също 
така системите бяха свързани и чрез 
LAN (директна свързваща мрежа).

Втората връзка бе инсталирана и 
осъществена в Париж на 11 декември 
1993 г. В Кьолн проектът бе инсталиран 
и представен в аулата на Академията по 
медийни изкуства. Посетителите може
ха да наблюдават графиките при осъ
ществяването на връзката, стоейки пред 
голям екран. За аудио-връзка в Кьолн 
служеше обикновена телефонна слушал
ка, докато в Париж тя се осъществява

ше чрез телефонен усилвател, който 
предоставяше възможност на посетите
лите да говорят и слушат, без това да 
ангажира някоя от ръцете им. Местопо
ложението на системата в Париж се на
мираше в изложбата „Virtuell Voyages“ 
(Пътувания в действителността) в Ис- 
пейс. Кроненбург. Тук системата бе инс
талирана в един от ъглите на последния 
етаж, зад друг изложител, закрита с пер
де от червено кадифе. Причината, че за
емаше такова „отдалечено“ място бе те
матиката от сексуално естество, предс
тавена от проекта КиберСМ, насочена 
изключително към възрастната аудито
рия. Системата се състоеше от един 
компютър и два големи телевизионни 
монитора.

СЕНЗОРНИТЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Физическият контакт се осъщес
твяваше чрез специално изработен сен
зорен костюм, свързан с КиберСМ сис
темата. Тази принадлежност служеше за 
осъществяването на различни стимули
ращи физически въздействия. Видът и 
силата на различните въздействия мо
жеха да се контролират отчасти от чо
века, използващ системата, отчасти и от 
човека, изпращащ въздействията. Спе
циално създаденият дизайн на костюма 
включваше различни сензорни стимула
тори, включително загряващи подплън
ки, вибратори, нисковолтажни мощнос
ти за изпращане на електрически шоко
ве и автоматично инжектиращи стиму
латори, заредени с различни видове 
„наркотични стимулатори“ (при жела
ние).

Сензорните стимулатори на пър
вия сензорен костюм покриваха различ
ните ерогенни зони, включително гър
дите, ануса и гениталиите. Костюмът, 
също така, имаше и няколко подвижни 
вибратора, предназначени за стимулира
не вътрешните части на бедрата, както 
и за други части от тялото. Други два 
стимулатора бяха шоковата подплънка 
и допирната подплънка. И двете бяха из



работени така, че да могат да бъдат 
прикрепени към краката. Допирната 
подплънка служеше за предизвикване
то на топлина, подобна на тази от допи
ра на топла ръка. Шоковата подплънка 
служеше за предизвикването на различ
ни по сила и честота електрически шо
кове. Последните две принадлежности 
бяха изработени така, че да могат да бъ
дат прикрепени и към други части на тя
лото в зависимост от желаното от из
ползващия ги място за въздействие. Ос
таналите стимулатори имаха подходящи 
форми според предназначената им фун
кция и според специфичното им предназ
начение бяха прикрепени към определе
ни части на костюма. Причина за прик- 
репянето на вибростимулаторите към 
ерогенните зони бе постигането на мак
симален ефект на стимулиране при из
ползването на костюма. В някои отно
шения костюмът не осигуряваше всич
ки възможни усещания, както при кон
такта на едно човешко тяло с друго, но 
ние открихме, че някои директни сти
мулиращи въздействия върху човешко
то тяло в комбинация с гласово въздейс
твие почти наподобява усещането, че си 
докосван от друг човек.

ИЗБОР НА ТЯЛО:

На използващите системата бе 
предоставена възможността за избор от 
цяла колекция изкуствено създадени 
части на тялото. Тези части на тялото 
бяха представени чрез триизмерни ди
гитални изображения. Когато участни
кът е готов за действие, тя или респек
тивно той, трябваше първо да избере 
горната или долната част на тялото си. 
За тази цел на него (нея) бе предоставе
на възможност за избор от 20 изобра
жения на всяка част. Съвкупно това да
ваше възможност от 400 комбинации за 
избор на тяло. Имаше определен брой 
възможности за мъжки и женски тела, 
като този избор беше възможно най- 
улеснен и според желанията и виждани
ята на използващия системата. Изобра
женията не се състояха само от красиви

тела, но и даваха възможност за избор 
на такива тела, за които се предполага
ше, че могат да представляват интерес 
и да бъдат оценени в садомазохистичен 
контекст.

ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ОБРАЗА

На участника бе предоставена въз
можност за избор на собственото си изоб
ражение, в случай, че не желае да бъде 
представен чрез „истинския“ си образ. 
Следвайки определени принципи, пове
че го хора са се научили да възприемат 
себе си и останалите по определен начин. 
Възможността на участника за избор на 
тяло автоматически му даваше възмож
ност да изгради въображаема връзка 
между представата за собственото Си „аз“ 
и неговото изображение на екрана. Знае
йки, че той избира „тялото“, което дру
гият участник ще види и че той избира и 
подходящия за това тяло глас, използва
щият го съгласуваше със собствените си 
виждания за себе си. Връзката, създаде
на между образа на физическото тяло и 
представящото го тяло даваше няколко 
преимущества. Едно от тях бе не възпри
емането на собственото ни тяло. Участ
никът свободно можеше да избере от на
личните възможности, например, ако ре
ши, че някоя част от изображението не 
подхожда на действителното му тяло. 
Възможността за имитирането на образ, 
който не прилича на ничий друг е значи
телен, фантастичен нов факт в света на 
водещите отношения и личното предста
вяне. Изведнъж вие можете да се пре
въплътите в който и да е. И единствени
те ограничения за вашето представител
но изображение са тези, на възможнос
тите на триизмерния образ. Ако вашия 
собствен образ ви е омръзнал, то може
те да го промените само с едно натиска
не на копчето „ново тяло“. Тази особе
ност дава възможност да се проявявате 
като различни личности, както и да про
меняте представителното си изображе
ние. Тази промяна може да бъде осъщес
твявана по всяко време на връзката.



ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ВРЪЗКАТА:

Полето на действие при проекта 
КиберСМ е много по-голямо, отколкото 
при другите подобни системи. Дигитал
ните изображения от избор на тяло са с 
много високо качество и също така съ
държат опции за модификация. След ка
то избере тялото си от избор на тяло, 
участникът може обстойно да изследва 
това ново изображение, преди да осъщес
тви връзката с другия участник. Наличи
ето на „огледален образ“ е важен еле
мент, за да може участникът да се запоз
нае със своето изображение. След натис
кането на бутона „връзка“, това предста
вително изображение, изпратено по мре
жата се появява на екрана на другия пар
тньор. По време на връзката участникът 
продължава да наблюдава своето изоб
ражение в две малки икони, стоящи в 
долния ляв ъгъл на неговия екран. Усе
щането и възприятието на собственото 
му тяло в първата КиберСМ връзка мно
го зависеше от аудиовъздействието, оказ
вано от другия партньор. В действител
ност, повечето от участниците забравя
ха за наличието на техния представите
лен образ и се съсредоточаваха предим
но върху представителния образ, изпра
тен им от техния партньор.

ТЕХНИЧЕСКИ ОПИСАНИЯ:

При осъществяването на проекта 
КиберСМ, бяха използвани многофунк
ционални компютри Makintosh, свърза
ни чрез комуникативната система „Ap
ple“, която в този случай бе реализира
на чрез ISDN (Дигитална мрежа за ця
лостно общуване) връзка. И в двете мес
та, компютрите Makintosh бяха използ
вани, за да предават и приемат команди 
по мрежата и да ги предават на RECD 
(устройство за дистанционен контрол на 
средата), за да изпраща сигнали, които 
да осъществяват връзка и упражняват 
въздействие върху системите на друг 
или други. Системата може да оперира 
едновременно с 8 стимулатора и същев

ременно да приема указанията на всеки 
участник върху кои сензостимулатори да 
въздейства. За тази цел има инсталира
но специално чувствително устройство, 
чрез което всеки приемащ сигналите 
участник може индиректно да управля
ва въздействията, насочени към него. В 
зависимост от комбинацията принад
лежности, поставени на неговия кос
тюм, използващият го може да управ
лява сигналите, насочени към него, ка
то увеличава броя на стимулаторите. Та
ка например, приемащият може да пос
тави всичките сензостимулатори на гър
дите си, в резултат на което, цялостно
то въздействие там ще се увеличи. Или 
ако иска, може да си постави само шо
ковите подплънки и да контролира за
ряда, достигащ до кожата му, като уве
личава или намалява броя на крокоди- 
ловите клипсове, въздействащи върху 
кожата му. Единствените ограничения 
при използването на тази система мо
гат да бъдат границите на фантазията.

АУДИОВРЪЗКАТА:

Комуникационната връзка в прое
кта КиберСМ се осъществява по три на
чина: чрез визуално изображение, сензор
ни стимулатори и аудиовръзка. Аудиов- 
ръзката бе осъществена на базата на 
ISDN линия. Чрез тази линия бе предос
тавена възможността за размяна на съ
общения между различните комуникато- 
ри. Необходимите условия за осъществя
ване на пълноценна връзка при проекта 
КиберСМ бяха: осигуряване на канал за 
управление на сензорните принадлежнос
ти и канал за размяна на представител
ните изображения. Цялостният ефект на 
проекта се изразява в съвкупността от 
двете функции. Как би могъл участникът 
да регистрира присъствието на друг учас
тник без наличието на аудиовръзка? Раз
бира се, единият би могъл да използва 
морзовата азбука за изпращане на зако
дирани съобщения, но това няма да бъде 
достатъчно за осъществяването на ця
лостен контакт с другия. Присъствието 
на другия чрез неговия глас е необходи-



мо условие за размяната на страст, лъ
жи, желания и др. Аудиовръзката, съв
местно с визуалната и сензорната връз
ка създава усещането за цялостна и ди
ректна комуникация. Прекъсването на 
аудиовръзката бе показателно за това. 
Без наличието на аудиовръзката участ
никът, който приемаше и предаваше сиг
налите ги определи като безцелни и без
предметни. Преди всичко, желанието на 
участниците бе да усещат присъствието 
на друг партньор, с когото да си взаимо
действат стимулиращо, а не просто да са 
подчинени на една клавиатура.

УСТРОЙСТВО ЗА
ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ
НА СРЕДАТА:

В сърцето на проекта КиберСМ е 
заложено желанието за управление и въз
действие върху средата от разстояние. 
Визуалната връзка е предназначена за из
пращането на реален образ на другия 
край на линията. За безопасността на 
участниците трябваше да се осигури гра
ница на въздействията на партньорите и 
една от оригиналните идеи в проекта Ки
берСМ бе изработването на устройство 
за дистанционен контрол на средата 
(RECD). RECD устройството позволява 
на участника да програмира и активира 
голям брой въздействия, насочени към 
друг участник (участници). Инсталиране
то на RECD устройство е необходимост 
в областта на компютърните графики и 
модерната комуникация. Чрез RECD ус
тройството, участникът може да контро
лира не само образа и звука, възприеман 
от другия партньор, а също така и физи
ческите въздействия, които той ще усе
ти, ако му бъдат изпратени такива. Имен
но устройството е, което прави възмож
ни непредвидените ефекти, както и нео
чакваните аспекти на въздействия във 
виртуалния свят. Тази особена непредви- 
димост и непредсказуемост го обособя
ва като елемент с опасен ефект в иначе 
стерилната и обективна среда на кибер
пространството. Този елемент променя 
и възприемането на компютърния свят

като безопасен. Сензорните системи, ка
то проекта КиберСМ, могат да предиз
викват нови усещания, като например 
усещането за страх, което се проявява 
точно както в действителния свят. Усе
щанията за опасност, страх и очакване са 
много важни в садомазохистичните от
ношения. Това е още една от причините 
СМ (от садомазохизъм) да фигурира в 
името на проекта.

Превод от английски: 
Даниела Ганева 

„Public Relations“, първа година

Източник: 
Stahl Stenslie, „CyberSM“, 

„Labl“, Das Magazin der Kunsthochschule 
fu r  Medien Köln, 1994



Малък речник 
на нови термини 
в средствата 
за масова 
комуникация

4:1:1
Честотно съотношение използвано 

при дигитализирането на яркостта и два
та цветови канала при компонентното ви
део. На всеки четири стойности на яркост
та отговаря една за цветност. Яркостта е 
преобразувана в 13.5 MHz, а цветовите ка
нали (R-Y, В-Y) всеки в 3.37MHz. Това 
честотно съотношение ни дава по-малък 
цветови обхват спрямо яркостта в срав
нение с 4:2:2.

4:2:2
Дигитален видеостандарт, при който 

яркостта е преобразувана 720 пъти на ред, а 
двата цветови канала 360 пъти на ред. Яркост
та е преобразувана в 13.5MHz и цветовите ка
нали (R-Y, В-Y) всеки по 6.75MHz. При ви
деоформата CCIR 601,4:2:2 е стандартен фор
мат за студийната апаратура. Честотата 
3.37MHz осигурява максимален цветови ди
апазон, който е достатъчен за висококачест
вени цветови ефекти.

A/D или ADC
Аналогово-дигитален (цифров) 

преобразувател. Използва се за дигитали
зация или квантизация. Обикновено, пре
образуването на аналоговите сигнали в 
цифрова информация се прави за послед
ващо използване в дигитална апаратура. 
При телевизията, където имаме аудио и 
видео, точността на процеса зависи от мо
делиращата честота и от разделителната 
способност на аналоговата амплитудна 
информация, от това колко бита са изпол
звани за пресъздаването на аналоговите 
нива. За телевизионните изображения се 
използват 8 или 10 бита, а при звука обик
новено 16 или 20 бита.

Analogue
Аналогов сигнал. Сигнал, който мо

же да приема и пренася стойности разпо
ложени между минимума и максимума. 
Настоящият аналогов стандарт за излъч
ване на радио и телевизионен сигнал ско
ро ще бъде заменен от дигитален стан
дарт.

Archive
Архив. Постоянен „склад“ за ин

формация. Изображенията и звуците мо
гат да бъдат архивирани и възстановени 
без загуби и дефекти. Некомпресиращо- 
то компонентно дигитално видео, D1 и 
D5, предлага отличен аудио и видео 
„склад“. Компресиращите компонентни 
дигитални формати също могат да се из
ползват за архивиране, но само в краен 
случай, понеже е възможно да се забеле
жат пропуските на системата, например, 
ако трябва да се преработи преливане 
между кадри.

Bit
Бит. Една двоична цифра отговаря 

на 1 Bit. Това е най-малката единица, коя
то един компютър или дигитална апара
тура може да обработва. Той може да при
ема стойностите 1 и 0. Един математи
чески бит може да определи две нива или 
статуса - включено/изключено, бяло/чер- 
но и т.н. Два бита могат да определят 4 
нива, три бита 8 и т.н. При изображения
та 8 бита могат да определят 256 нюанса 
на сивото, между черно и бяло.

BYTE (KBYTE, MBYTE, GBYTE)
Байт. 1 байт = 8 бита = 256 степе

ни на яркостта, цветността или отговаря 
на една компютърна дума. 1 килобайт = 
2 на десета степен = 1024 байта. 1 мега
байт = 2 на двадесета степен = 1 048 576 
байта. 1 гигабайт = 2 на тридесета степен 
= 1 073 741 824 байта. Съвременният ком
пютърен твърд диск може да съхранява 
от 20 мегабайта до 9 гигабайта информа
ция.

CCIR 601
Дигитален видеостандарт, който



използва яркостта и два цветови сигнала. 
Яркостта е преобразувана в 15.3MHz или 
720 пъти на ред, а цветовите сигнали в 
стойности равни на половината на тези на 
яркостта при 8 или 10 бита дигитализа
ция.

CD-i (Compact Disc Interactive)
Мултимедиен стандарт, изобретен 

и разработен от холандския електронен 
гигант Филипс. За носител на информа
ция се използва компакт диск. CD-i може 
да съдържа текст, аудио, графики и видео, 
които се прожектират (излъчват) на те
левизионен екран. Първоначалната фун
кция на CD-i беше за съхраняване на ин
формация и развлечение. Настоящото 
приложение на CD-i е в компютърните иг
ри. Предполага се, че в Европейския съ
юз има около 350 000 домакинства със 
CD-i устройства и още толкова в САЩ.

CD-ROM (Compact Disc Read
Only Memory)
Мултимедиен стандарт, при който 

за носител на информация се използва 
компакт диск. В CD-ROM могат да се 
„складират“ повече от 600 мегабайта ин
формация. CD-ROM беше създаден пре
ди 10 години, но завладя пазара едва през 
1993 година, когато PC започна производ
ството на CD-ROM устройства на по-нис
ки цени. В момента има около 2.5 млн. 
домашни CD-ROM устройства в Евро
пейския съюз.

Chrominance
Цветност. Част от видеосигнала, 

която съдържа информация за цветовия 
оттенък и наситеност, но не включва яр
костта.

CODEC
Кодер и декодер. Компресиране и 

декомпресиране на видео сигнал от един 
формат в друг. Например, от аналогов в 
дигитален и обратно, за прехвърляне или 
използване на различни видове разпрост- 
ранителски системи. Развитието на CO
DEC е важно за развитието на мултиме
дийния пазар.

Component Video
Компонентно видео. При записва

нето, видеосигнала се разделя на цветови 
и яркостей сигнал (или компонент). По 
този начин имаме възможност да обра
ботваме двата компонента поотделно. 
Компонентният видеосигнал съдържа 
максимален яркостей и цветови диапазон.

D1
Компонентен дигитален формат за 

видеокасети за запис на CCIR 601 видео. 
Системата е разработена с цел постига
нето на възможно най-високо качество 
при видеозаписа. По-новите компонент
ни дигитални формати са D5, Digital Beta- 
cam, DVCPro, Digital-S и т.н.

D16
формат, разработен от Quantei, за 

записване на дигитални филмови изоб
ражения, като се използват DI касето
фони или което и да е некомпресиращо 
CCIR 601 устройство. При него три фил
мови кадъра могат да бъдат записани и 
съответно възпроизведени за две секун
ди.

D/A или DAC
Дигитално (цифрово) - аналогов 

преобразувател. Устройство за преобра
зуване на цифровата информация в ана
логов сигнал. Всяко дигитално число на 
входа се трансформира в съответстващо
то му аналогово ниво.

DAB (Digital Audio Broadcasting)
формат за предаване на аудио сиг

нали (също и за предлагане на радиоуслу
ги), при който сигналите са дигитализи- 
рани (цифрови) и компресирани за излъч
ване. Това позволява да се предлагат по- 
голям брой радиоуслуги в съществуващия 
диапазон.

DCT (Discrete Cosine Transform)
Дискретна косинусова трансфор

мация. Широко използван метод за ком
пресиране на дигитални видеоизображе
ния, при който блокове на картината 
(обикновено 8x8 пиксела) се разделят



(разлагат) на честоти, амплитуди и цве
тове. JPEG зависи от DCT.

Desktop Video
Приложението на персоналните 

компютърни системи за видео монтаж и 
пост продукция.

Digital Transmission
Дигитално предаване. Бъдещето 

телевизионно предаване ще предлага ди
гитални картини и звук в домовете на зри
телите. Използвайки дигиталната ком
пресия, няколко телевизионни канала ще 
бъдат предавани в диапазона на един ана
логов канал, като по този начин е възмож
но да се приемат повече и то с чудесна 
чистота на картина и звук.

Digital Satellite Television
Дигитална спътникова телеви

зия. Един спътников транснордер мо
же да има до 16 телевизионни канала, 
когато техните сигнали са били диги- 
тализирани и компресирани. Точният 
брой на предлаганите услуги зависи от 
типа на излъчваните канали. Понеже 
видео компресията зависи от степента 
на еднаквост между кадрите, то за ди
намичните спортни канали е необходим 
по-голям капацитет в сравнение с по- 
статичните новинарски и „talk show“ ка
нали. Двата основни европейски спът
никови оператора, SES и Eutelsat, пред
лагат дигитални транспордери. Трите 
големи платени и телевизионни опера
тора - Canal Plus, BSkyB и NetHold са 
наели транспордери на тези спътници. 
По същия начин са постъпили и голе
ми медийни корпорации като CLT и 
Kirch Group.

DVE (Digital Video Effects)
Дигитални видео ефекти. Te ce 

предлагат като отделни устройства, но на
раства и включването им като съставна 
част на системите. Списъкът от ефекти
те винаги ще включва варио ефект, като 
е възможно да стигне до завъртане, три
измерна перспектива, „прелистване“, пре
гъване на картината, мозайки и др.

DVD (Digital Video Disk)
Мултимедиен формат от ново по

коление с голям капацитет, който за раз
лика от вече съществуващите формати, 
ще бъде в състояние да помести цял пъл
нометражен игрален филм на един диск. 
Дигиталните видеодискове са планирани 
да бъдат представени през 1996 година и 
се очаква да станат най-понулярната но
ва медийна платформа. Войната на фор
мати между Сони/филипс и Тошиба/Тайм 
Уорнър е преодоляна чрез DVD.

DVI (Digital Video Interactive)
Система за компресиране и деком- 

пресиране на видео и аудио сигнали, коя
то позволява видеофилм с продължител
ност над 60 минути да се съхрани на CD- 
ROM. Без тази система на CD-ROM мо
же да се съхрани само 30 секунди видео.

DVTR (Digital Video Tape
Recorder)
Дигитален видео-касетофон. Пър

вият DTVR за широко потребление беше 
изложен през 1986 година. Той работеше 
на CCIR 601 компонентен дигитален стан
дарт и на съвместимия Dl стандарт за 
DTVR. Използват се 19 милиметрови ка
сети за запис на 34,78 или 94 минути. Днес 
на пазара има много видове DTVR.

Frequency
Честота. Броят трептения на сигна

ла за определен период от време (най-чес
то за 1 секунда). Измерва се в херци (Hz). 
Колкото е но-висока честотата на опрес
няване на екрана, толкова по-малко треп
ти изображението. Най-разпространени- 
те честоти за опресняване на екрана са - 
50 Hz, използва се при стандартните те
левизори в режим на презредова развив
ка до 70 Hz в режим на пълноредова раз
вивка.

HDTV (High Defenition Television)
Телевизия c висока разрешаваща 

способност. Нов телевизионен формат с 
подобрено качество на изображението и 
съотношение между размерите на изоб
ражението 16:9. Разрешаващата способ-



ноет е 1125 реда при кадрова честота 60 
Hz или съответно 1250 реда при 50 Hz в 
зависимост от стандарта на страната.

JPEG (Joint Photographie Experts
Group)
Стандарт за компресиране на дан

ни от неподвижни изображения. ОЗУП из
ползва ВСЕ и предлага компресия между 
5 и 100 пъти на три нива на кодиране - 
основно, разширено и „без загуби“.

MIDI (Musical Instrument Digital
Interface)
MIDI е стандарт от 1983 година, 

позволяващ съвместимост на електрон
ните инструменти и устройства.

MPEG (Motion Picture Experts
Group)
Стандарт за видео и аудио компре

сиране. За да се постигне максимална ком
пресия, при MPEG се използва информа
цията от предния кадър, което затруднява 
връщането назад. MPEG-1 беше първона
чално създаден да работи при 1, 2 Mbit/sec 
за CD-ROM, така че видеосигнала да се 
възпроизвежда от компактдискове. Въп
реки това, качеството не е високо и този 
стандарт не се използва за телевизионно 
излъчване. MPEG-2 се създаде, за да пок
рие изискванията от „VHS качество“ до 
HDTV като се преминава през серия от ал
горитми за оптимално съхранение.

NTSC (National Television System
Committee)
Телевизионен стандарт на САЩ. 

Системата работи с 525 реда и 60 полука- 
дъра в секунда.

Pixel
Пиксел. Съкращение от Picture El

ement. Това е най-малкият видим елемент 
от самостоятелна информация или цвят 
от видеоизображението.

PAL
Телевизионен стандарт разработен 

в Германия, работещ с 625 реда и 50 по- 
лукадъра в секунда.

RGB (Red, Green, Blue)
Червено, зелено, синьо. Трите ос

новни цвята при атитивното смесване на 
цветовете.

Sequencer
Софтуер, който записва MIDI ин

формация и позволява нейното монтира
не.

Time Code
Система за обозначаване на кадри, 

заснети на видео-лента, при която всеки 
кадър е хронологично номериран с число 
от скалата на 24-часовия електронен ча
совник.

WORM (Write Once/Read Many)
Среда за „складиране“ на информа

ция, на която може само веднъж да се за
писва. Не може да се изтрива или преза
писва. Тя предлага висока плътност на за
писа и това я прави удобна за архивиране.

Y, (R-Y), (B-Y)
Това са аналоговата яркост (Y) и 

цветовите сигнали (R-Y) и (В-Y) на ком
понентното видео. Y е само информация 
за яркостта, докато цветовите сигнали за
едно образуват цветовата информация. 
Сигналите се получават от RGB източник 
(камера или възпроизвеждащо устройст
во).

Подбор и превод от английски: 
Стойко Петков 

„Медиазнание“, втора година

Източници:
„New Technologies“ IReport 1992-19951, 

complied by Nenad Puhovski;
„Media Business File“, Autumn 1995, 

The A to Z o f New Media - by Paul Styles;
„Multimedia PC“, Armin Miiller;

„Television Production Handbook“, 
Herbert Zettl



Бакалаври по 
масови 
комуникации. 
Випуск '96

През 1996 г. завършиха първите 
бакалаври по масови комуникации 
в петгодишната история 
на Нов български университет.
На 1 октомври в зала 3 на НДК 
в София двадесет и двама студенти 
получиха официално своите дипломи 
от проф. д-р Иванка Апостолова, 
ректор на НБУ и доц. Иван Касабов, 
декан на Бакалавърския факултет. 
Бакалаврите по масови комуникации, 
випуск ’96, съобразно своето 
профилиране по време на следването, 
получават следните специализации: 
журналистика, продуцентство,
Public Relations



Албена Петрова Чокарска

Родена на 14. Ü8. 1971 г., София
Адрес за контакти: София, ж. к. „X. Д им итър“, бл. 114, вх. 1 
Н ачало на следване : 1992 г. Край на следване : 1996 г.
Ф ак. номер : 10 
Специалност :
Персонифицирана аудиовизуална ж урналистика
Т ем а на дипломната работа : Телевизионнот о интервю
Работа по време на следването : „Тандем видео“ - отдел „Реклама“

Александър Варадинов Петров

Роден на 25.06.1966 г., София
Адрес за контакти: София, ж. к. „Надеж да“ , бл. 157, ап. 101, тел.: 37-30-74 
Н ачало на следване: 1992 г.; Край на следване : 1996 г.; 
ф ак . номер. : 671
Специалност : П родуцент ст во в  средст ват а за  м а со ва  комуникация
Т ем а на дипломната работа : Състояние на продуцент скат а институция в  Б Н Т
11рофесионална заангажиранос г :
Режисьор и режисьор на пулт в БН Т

Алмерия Монева Монева

Родена на 07. 01. 1961 г., София
Адрес за контакти: София, ж. к. „Красно село“ , бл. 200, вх. Е, ап. 124, 
тел.: 56-57-89
Н ачало на следване : 1992 г.; Край на следване : 1996 г.;
Ф ак. номер : 167 
Специалност :
П ерсонифицирана аудиовизуа/ш а ж урналист ика
Тема на дипломната работа : П ублицист икат а от м алкия екран

Божидара Костадинова Савчова

Родена на 08. 05. 1967 г . , гр. Самоков
Адрес за контакти: София, ж. к. „Надеж да“ 2, бл. 265, вх. Е, ет. 4 
Н ачало на следване : 1992 г. Край на следване : 1996 г.
Ф ак. номер: 760
Специалност : П родуцент ст во в  средст ват а за м асова  комуникация  
Гема на дипломната работа : Етапи и дейност на продуцента във  ф илм ова  

продукция. Копродукция.
Работа по време на следването : „Балканбанк“ - вътрешен контрол 

Борис Бранимиров Антонов 

Роден на 13.03.1966 г., София
Адрес за контакти: София, ул. „Джовани Горини“ 2, тел.: 43-88-63 
Н ачало на следване : 1992 г.; Край на следване : 1996 г.; 
ф ак . номер. : 662
С пециалност : П родуцент ст во в  средст ват а за  м а со ва  комуникация  
Т ем а на дипломната работа :
Въвеж дане на продуцентските структури в  Б Н Т  след 1989 г.
Професионална заангажираносг : Б Н Т  - ръководител смяна в Г1ТС 9



Борис Петров Павлов

Роден на 2Ü.11.1971 г., София
Адрес за контакти: София, ж. к. „Люлин“ , бл. 302, вх. Г, тел.: 27-59-16 
Н ачало на следване : 1992 г.; Край на следване : 1996 г.;
Ф ак. номер. : 29 
Специалност : Public Relations 
Тема на дипломната работа :
PR за укрепване и ра  звит ие на българския театър
Работа по време на следването : Търговия с произведения на изкуството

Виктор Николаев Сарафов

Роден на 04.05.1968 г., София
Адрес за контакти: София, ж. к. „Витоша“ , ул. 447, бл. 10 Б, ап. 16 
Начало на следване : 1992 г.; Край на следване : 1996 г.; 
ф ак . номер. : 546
Специалност : П родуцент ст во в  средст ват а за  м асова  комуникация  
Тема на дипломната работа :
М аркет ингова дейност на кинопродуцента
Работа по време на следването : Радио „FM +“ ( I - IX. 1993) - рекламен агент; 
„Sunny Films“ ( IV - IX. 1993 г.) - водещ игра ; „Graffiti“ (1993 - 1995 г.) ;
„Линком“ (1995 г.)

Галина Валентинова Виденова

Родена на 10.03.1972 г., гр. Перник
Адрес за контакта: гр. Перник, ул. „Пловдив“ 87
Начало на следване : 1991 г.; Край на следване : 1996 г.;
Ф ак. номер. : 500 
Специалност : Public Relations 
Тема на дипломната работа :
Н овит е средст ва за комуникация и влияниет о им  върху PR
Работа по време на следването: 1993 - 1995 г. в-к „Градски вестник“, гр. Перник,
компю търен дизайн; 1995 - 1996 г. С Д  „Топтийм“ - графичен дизайн

Десислава Любомирова Николова

Родена на 26.03.1971 г., София
Адрес за контакти: София, ул. „Добри Войников“ 3 1 , тел.: 66-17-05 
Начало на следване : 1992 г.; Край на следване : 1996 г.; 
ф ак . номер. : 95 
Специалност1 : Public Relations
Тема на дипломната работа .История на развит иет о на PR в  Америка 1900- 1990 г. 
Работа по време на следването: Б ГА „Балкан“ - стюардеса; репортер в БН Т  
Професионална заангажираност: експерт реклам а в списание „Телевизия 
и радио“

Диана Касим Абдулрахман 

Родена на 16.03.1972 г., София
Адрес за контакта: София, ж. к. „Захарна фабрика“,ул. „Кукуш“ 1 , бл. 58 , ап. 31, 
тел.: 20-18-86
Н ачало на следване : 1992 г.; Край на следване : 1996 г.; 
ф а к . номер. : 1303
Специалност : П родуцент ст во в  средст ват а за м асова  комуникация  
Тема на дипломната работа :
П роблеми в  работ ат а на кинопродуцента при избора на сценарна основа
Работа по време на следването: ф ирм а „Апсисос“ ООД; „Уестхоф феш ън“



Диана Христова Балджиева

Родена на 04.11.1972 г., София
Адрес за контакти: София, бул. „Ботевградско шосе“, бл. 6, вх. Е, ап. 24, тел.: 45-02-17 
Н ачало на следване : 1992 г.; Край на следване : 1996 г.;
Фак. номер. : 503
Специалност Персонифицирана аудиовизуална ж урналистика
Тема на дипломната работа : М анипулацият а и електронните средст ва за
м асова  комуникация
Работа по време на следването: преподавател по английски език 

Димитър Йорданов Паскалев 

Роден на 03.03.1970 г., гр. Ямбол
Адрес за контакти: гр. Ямбол, ул. „Стефан К араджа“ , тел.: 046 / 28954 
Начало на следване : 1992 г.; Край на следване : 1996 г.;
Фак. номер. : 1348
Специалност : П родуцент ст во в  средст ват а за  м асова  комуникация  
Тема на дипломната работа : П родуцент скат а дейност в  м узикалния бизнес  
Работа по време на следването: Пианист, композитор с Камелия Тодорова, 
М илена Славова, „Авеню“ , Ирина флорин . О т лятото на 1992 г. като пианист в 
Ансамбъла на БА.
Професионална заангажираност : О т 1993 г. като музикален продуцент на 
„Авеню“ и „Орфей м ю зик“

Елена Илиева Илиева

Родена на 28.06.1974 г., София
Адрес за контакти: София, ж. к. „Илинден“, бл. 1, ап. 24, тел.: 23-08-51 
Н ачало на следване : 1992 г.; Край на следване : 1996 г.; 
ф ак . номер. : 277
Специалност : Персонифицирана аудиовизуална ж урналистика
Тема на дипломната работа : Спортните предавания в  Б Н Т и Н ТВ -  ан ализ на
ст рукт урат а и ж урналистическото излъчване
Професионална заангажираност : Вестник „Гол“ - репортер

Иван Иванов Пенчев

Роден на 14.08.1974 г., София
Адрес за контакти: София, ул. „Н икола М ирчев“ 37, тел.: 65-08-26 
Н ачало на следване : 1992 г.; Край на следване : 1996 г.;
Ф ак. номер. : 710 
С пециалност : Public Relations
Тема на дипломната работа : О рганизиран т уризъм  и печат в България  
Работа по време на следването: Общ  строителен работник, продавач на коледни 
елхички, работник в частна мебелна фирма, продавач в специализирана 
книжарница „Парадокс“

Илина Лазарова Кръстева

Родена на 05.09.1972 г., София
Адрес за контакти: София, бул. „Дондуков“ 34, вх. Б, ап. 3, тел.: 89-14-53 
Начало на следване : 1992 г.; Край на следване : 1996 г.; 
ф а к . номер. : 894
Специалност : П родуцент ст во в  средст ват а за  м а со ва  комуникация  
Тема на дипломната работа :
Продуцент скот о начало в  игралнот о кино в  И зт очна Европа
Работа по време на следването: Дистрибутор на билети в „Театър 199“, балет
„Арабеск“, „Свободен театър“ ; мениджър в руска фирма



Мариана Милчева Дикова

Родена на 08.06.1973 г., София
Адрес за контакти: София, ж. к. „Люлин“ , ул. 309 , бл. 326, вх. А, 
тел.: 24-44-12
Н ачало на следване : 1992 г.; Край на следване : 1996 г.;
Ф ак. номер. : 275
Специалност : П родуцент ст во в  средст ват а за  м асова  комуникация  
Тема на дипломната работа :
Специфика на авторското право в  българскот о кино след 1989 г.
Работа по време на следването: Вестник „Психо“, „Кой си ти“ , „Рокбулевард“, 
„Кой кой е“, „Супер сензация“ ; радио „7 дни“ - рекламен агент

Мариега Владимирова Саламанова

Родена на 13.07.1974 г., София
Адрес за контакти: София, ж. к. „Люлин“ ул. 503, бл. 524, вх. Г, ап.82, 
тел.: 25-66-85
Н ачало на следване : 1992 г.; Край на следване : 1996 г.; 
ф ак . номер. : 305
Специалност : П родуцент ст во в  средст ват а за  м а со ва  комуникация
Т ем а на дипломната работа : В идеом аркет инг
Работа по време на следването: В туристическа агенция

Мирела Димитрова Мирчева

Родена на 31.05.1973 г., София
Адрес за контакти: София, ж. к. „Красна поляна“, ул. „Ради П етков“, бл. 137 А , 
вх. Б, ап. 30, тел.: 20-84-29
Н ачало на следване : 1992 г.; Край на следване : 1996 г.; 
ф ак . номер. : 511
Специалност : Персонифицирана аудиовизуална ж урналистика 
Тема на дипломната работа :
Ж урналист икат а в  т елевизионнат а комуникация
Работа по време на следването: 5 1 11ДГ (1991 - 94 г.); сътрудник в предаването 
„Ваканция в неделя“ (1991 - 92 г.) ; координататор на програма в Н БУ  от 1994 г.

Михаела Христова Сиракова

Родена на 08.08.1974 г., София
Адрес за контакти: София, ул. „Тунджа“ 45, тел.: 52-77-00 
Начало на следване : 1992 г.; Край на следване : 1996 г.; 
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Annual Papers 
of the Department 
of Mass Communications -  
New Bulgarian University
Summary

On September 18th, 1991 the New Bulgarian University (NBU) was officially recog
nized by the Bulgarian Parliament as a non-governmental institution with a university status. 
The Department of Mass Communications was among the first newly-founded departments. 
Established and directed by Associate Prof. Vladimir Mihaylov, PhD, it started off with 20 
students only in the experimental first fall semester of 1991. Their number has since in
creased to about 300 undergraduates in the five current programs of:

Public Relations
Media Producer’s Program
Journalism
Mass Communications
Management of Mass Communications.

Upon graduation, each student qualifies for all university degrees available within 
higher education in Bulgaria: Specialist’s Degree, Bachelor’s Degree, or Master’s Degree.

In previous years the focus was predictably on various organizational problems, as 
well as on issues related to the educational process itself. These collected Annual Papers of 
the Mass Communications Department initiates the academic and research activities of the 
department. Along with the publication of several textbooks and reference materials by de
partment professors and participation by our lecturers and students in various national and 
international theoretical conferences, the Annual Papers are to become a major source of 
the scientific potential of the academic community of the Mass Communications Depart
ment.

The first issue of the Annual Papers consists of three sections: (1) articles by lectur
ers; (2) selected term papers and diploma theses by top achievers in the 1995/96 academic 
year; and (3) translated foreign research and other papers united under the topic: „How to 
be Technologically Correct in the Digital Age?“. The Annual Papers include a brief repre
sentation of the first Bachelors of Mass Communications who graduated in 1996.

Section One: Several articles by the following lecturers:
Assoc. Prof. Tolya Stoitsova, PhD, Social Psychology and Media Psychology;
Bissera Zankova, Legal Principles of Mass Communications;
Roussi Marinov, PhD, Basic Principles of Public Relations;
Assoc. Prof. Vladimir Mihaylov, PhD, Media and Communication Policy and History 

and Theory of Television and Video;
Assoc. Prof. Alexander Yanakiev, PhD, Information and Documentation and Film 

Communication.



Section Two: Term papers and diploma theses by students in different specialties 
and years of study. The term papers in Journalism, in particular, propose various mass 
media TV and radio programs and sample scenarios. The term papers in Public Relations 
are projects for several P.R. campaigns at various locations chosen by the students themselves 
- a bank, a small shoe factory, a metallurgical factory, etc. There is also research on the 
tasks of media advisers and the exposition of their thesis: „Media Adviser to the Mayor of 
Sofia“, „Theatre in Mass Media“, „Campaign against Drugaddiction“. Full text of the best 
bachelor diploma thesis: „Modern Mass Media and their Effect on Public Relations“. 
Unfortunately, due to technical problems, we could not publish the term projects of our 
future production managers.

Section Three: The New Bulgarian University, via its Mass Communications Depart
ment, has been a member of C1LECT since 1994. Most translated materials in Section Three 
have been procured thanks to our contacts with other universities in C1LECT and are united 
under the title: „How to be Technologically Correct in the Digital Age?“. The topic is related 
to our expectations that multi-media interactive cyberspace will be the major medium of 
communication in the 21st century. All papers are translated from English by students from 
the Department of Mass Communications.
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