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Ne varietatem timeamus 
Да не ce боим 
от разнообразието
Департаментът по масови комуникации при Нов български 
университет не се бои от разнообразието. Нещо повече, цялата му 
стратегия на създаване, същност и развитие е подчинена на това. 
Доказателство в тази насока е съдържанието на втория подред 
Годишник, който издавалге.
Ние отчитаме изключително отговорната роля, която се пада на 
департаментите при реалната децентрализация в структурата на 
нашия университет и на неговото управление. Този факт, 
всъщност, е характерен за новата образователна политика, 
провеждана от университетите в Европа през 80-те и 90-те 
години. Но ние знаем и още нещо -  че при разнообразието и 
децентрализацията на образователните програми въпросът за 
тяхното качество възниква с по-голяма сила отпреди.
Затова с цялата скромност, на която сме способни, чрез втория 
Годишник на департамента по масови комуникации предлагаме 
една своеобразна самооценка за качеството на работата ни през 
излиталия едногодишен период. Качество на преподавателите чрез 
поместените техни научно-изследователски студии. Качество на 
публикуваните оригинални студентски разработки, написани ' 
специално за Годишника. Качество на проблемните отчети за 
взетото участие в международни конференции и учебни семинари. 
Качество на дипломните работи, с които се защитиха първите 
завършили в историята на департамента „специалисти“.
Качество по отношение на поддържане информираността за 
всички нови тенденции в света на масовите комуникации -  в 
конкретния случай за новости в двустранната комуникация на 
Public Relations чрез студентски преводи на материали от 
Интернет и списанията „Public Relations Review“ и „Public Relations 
Quarterly“.
Надяваме се качеството на нашата работа да бъде приета по 
достойнство, но сме готови и на всякакви критични бележки. А за 
нещата, които сами преценяваме като „некачествени“, ще 
полагаме грижи за преодоляването им в близко бъдеще. Вече 
въведохме практикуми всеки семестър, следващата година ще 
разширим обема и броя на курсовете, свързани с тясната 
специализация в програмите, ще предложим докторска програма 
по масови комуникации и ще започнем проучване на 
възможностите за организиране на няколко допълнителни 
магистърски програлш.
И  най-голямата ни грижа е как на децентрализирано 
департалгентно равнище бихл1е могли да предложим услуги за 
подпомагане професионалната реализация на завършилите кадри 
по масови комуникации. Сега много от студентите ни още при 
следването си работят в радио и телевизионни станции, вестници, 
кабелни канали, продуцентски къщи и др., където на практика



остават и след своето дипломиране. Явно, че ако съумеем да 
запазим контактите си с тях, те могат да бъдат онази помощна 
мрежа, която да осигури ориентирането и по-лесното намиране на 
работа на новите випуски при излизането им всяка година на 
трудовата борса. Безспорно става дума за амбициозна задача, с 
която се нагърбвалщ засега повече като мисъл и която няма да се 
реши за година-две.
На добър час на втория Годишник на департамента по масови 
комуникации. Дейците в нашата сфера знаят, че най-трудно е да се 
изработи втори брой на всяко започващо периодично издание. Дано 
да сме успели!

Доц. Владимир Михайлов, 
доктор на науките

Ръководител на департамента по масови комуникации



Студии
на
преподаватели
Научно-изследователските студии в този 
брой на Годишника на Департамента 
са представени от следните автори:
Доц. Михаил Мелтев, преподавател 
по „Организация, управление и 
програмиране в електронните медии“ 
и „Телевизионно продуцентство“
Д-р Руси Маринов, преподавател 
по „Основи на Public Relations“
Гл. ас. Любомир Гърбев, преподавател 
по „Правоговор и реторика“
Севдалин Генов, преподавател 
по „Медийна педагогика“ 
и „Нестандартно изразяване в 
медийната практика“
Доц. Владимир Михайлов, 
доктор на науките, преподавател 
по „Медийна и комуникационна 
политика“ и „История и теория 
на телевизията и видеото“



Телевизията -  модели и системи
Доц. Михаил Мелтев

В последните седем години проб
лемите на Българската национална теле
визия и моделът за развитие на медиите в 
България сякаш станаха интрига с про
дължение на таблоидните издания. В по- 
вечето случаи публикациите впечатляват 
единствено със злободневност, отсъствие 
на критерий и смущаваща некомпетент
ност. В резултат на това се наложи мне
нието, че проблемите на българското ме
дийно пространство се свеждат до вът
решноведомствени скандали, свързани 
със смените на генералните директори и 
свалянето на едно или друго публицис
тично предаване. И това ще бъде така до- 
като съществуващите структури на теле
визионната индустрия в България са оста
вени на кръстопът, а липсва идея (или 
познание) за структуриране на медийното 
пространство с оглед културната тради
ция и ценностна система на нацията ни 
въз основа на ресурсните възможности на 
местния медиен пазар.

Обратното означава хаос и пълна 
зависимост на „четвъртата власт“ от до
миниращата към определен момент по
литическа сила и съответствуващата й 
идеология: дали това е идеологията на со
циалното инженерство или култа към 
консумативизма и пазарната свобода -  тя, 
все едно, отрича в своето монополно би
тие основната аксиома на демокрацията -  
свобода на избора и на словото, възмож
ност да се изразяват противоположни 
гледни точки и културно многообразие. В 
същото време всяко правителство след 
1989 година обявява за своя цел интегра
цията на нашата страна към Европейска
та общност, за което е задължително дос
тигането на европейските стандарти за 
държавност, т.е изграждане и надеждност 
на демократични институции, които га
рантират защита на гражданското общес

тво в условията на свободния пазар. Елек
тронните медии и в частност телевизията 
е една от тези институции.

Предмет на настоящата публика
ция са видовете телевизионни организа
ции и начините за разпространение на те
левизионна програма, които са кристали
зирали в страните с развито медийно 
пространство в резултат на полувековен 
опит в условията на свободен пазар. Мно
гообразието в областта на медиите гаран
тира свободата на избора и повишава 
програмните стандарти.

Телевизинната индустрия, подобно 
на киноиндустрията, има три основни 
компонента: производство, разпростране
ние и показ. Особеното при нея е, че поч
ти всяка телевизионна станция обикнове
но осъществява и трите дейности, като 
същевременно се явява специализиран 
контрагент по отношение на другите 
участници в процеса. В инфраструктура
та на телевизионното производство, разп
ространение и показ съществува и систе
ма от независими, специализирани фирми 
и звена. Е[ие ще разгледаме видовете те
левизии и начините за разпространение 
на телевизионна програма като структу
риращ елемент на телевизионната индус
трия.

Разпространението на телевизион
ния продукт се осъществява по три основ
ни начина: чрез ефирна мрежа, кабелно 
разпространение и директно -  чрез видео
касети. Видеоразпространението е меж
динна област между кино и телевизион
ното разпространение, затова то ще бъде 
обект на отделен анализ.

ЕФИРНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ
СИСТЕМИ ч

Ефирната или конвенционалната



телевизия може да бъде категоризирана 
по разликите в начина на финансиране, 
по обхват и организация на разпростране
нието на телевизионния сигнал, което оп
ределя и разлика в програмирането и ка
чеството на програмите.

По начин на финансиране и произ
тичащите от това съществени различия в 
целите, програмирането и структурата те
левизионните организации се делят на 
три основни категории: държавни, общес
твени и комерсиални.

Държавната телевизия се финанси
ра изцяло от държавния бюджет като 
нейната структура, ръководство и управ
ление на финансите й се осъществяват в 
съответствие с нормативната база за уп
равление на държавната собственост и 
държавния бюджет. Административното, 
програмното и ресурсното ръководство е 
подчинено пряко на държавната власт на 
йерархичен принцип, без междинни бу
ферни органи на управление. Това дава 
възможност за директна политическа за
висимост на организацията, като програ
мата й изцяло се диктува от държавната 
поръчка и интересите на политическата 
сила, която доминира в определен период 
от време в обществения живот. Промени
те в политическото пространство неиз
менно водят до персонални, програмни и 
дори структурни промени в организация
та. Програмните цели на тази организа
ция обслужват целите на определена по
литическа партия, ръководна прослойка в 
тази партия или дори на едноличната во
ля на водача й. Така интересите на общес
твото се подменят с интересите на поли
тическата сила, зрителите се третират ка
то поданици, качеството на програмата 
зависи от вкусовете на управляващата 
прослойка, а медията става инструмент за 
тотално господство върху общественото 
съзнание.

Телевизионният програмен про
дукт се цензурира директно от официален 
цензор (Полша-преди 1988 год.) или ре
дакторски апарат, а създателите му са за
дължени да приемат максимата: Никой 
не плаща за да бъде обругаван. ( „Който 
плаща, той поръчва музиката“). От глед
на точка на безпристрастния анализ този 
евфемизъм трябва да се коригира така:

Който управлява приходите от държавни
те вземания (т.е. държавния бюджет), той 
управлява цялото общество. До 1991 го
дина Българската телевизия е държавна 
телевизия в чист вид (КТР). Тоталитар
ният стереотип и до днес превръща зако
ни и разпоредби в къс хартия. Така меж
ду впрочем се случи с въведения в прав
ния мир „продуцентски принцип“ от За
кона за авторското право и сродните му 
права през 1993. Тогава бяха изработени 
правилниците за продуцентската дейност 
в БНТ, които дори генералният директор, 
чийто подпис стои в графата „Одобря
вам“, престана да спазва в едноличните 
си разпоредби, а следващият негласно от
мени. Защото продуцентският принцип 
означава независимост на производство
то и творческа свобода поне по смисъла 
вложен в понятието от ЗАПСП : „Проду
центът) ... поема инициативата, органи
зира, осигурява икономически и поема 
отговорността за създаването на произве
дението“. Днес държавни телевизии в 
чист вид все още съществуват в Китай, 
Северна Корея, Куба и др.

Комерсиалната телевизия е теле
визионна организация, приходите на коя
то са сбор от продадено ефирно време на 
рекламодатели. Собствеността може да 
бъде частна, корпоративна, акционерна 
или смесена. Административното, ресурс
но и програмно ръководство се подчиня
ват на печалбата, както при всяко друго 
търговско предприятие (минимални раз
ходи за максимум приход). Това всъщ
ност е просто друга форма на индиректно 
заплащане на разходите по производство, 
разпространение и показ на телевизионна 
програма от зрителите (потенциални ку
пувачи) -  в цената на всеки търговски 
продукт е включена и стойността на рек
ламата. От друга страна цената на ефир
ното рекламно време се определя от рей
тинга на предаването, т.е. броя зрители, 
които в този момент гледат дадено теле
визионно предаване по определен телеви
зионен канал.

Така целта отново е тоталното гос
подство над зрителите -  комерсиалната 
телевизия се стреми да достигне макси
мален брой зрители (домакинства). За то
ва критериите са съобразени с масовия



вкус, а програмните стандарти са прини
зени, за да се минимализират разходите 
(като обикновено се манипулират еле
ментарни културни потребности). Истин
ският продукт на комерсиалната телеви
зия е не програмата, която излъчва, а хо
рата-консуматори: тя възпитава своите 
зрители в консумативни илюзии, привли
ча ги без оглед на средствата, за да ги пре
достави във вид на висок рейтинг на рек
ламодателите, които не са нищо друго ос
вен търговци.

Агресивността на комерсиалните 
телевизии е предопределена от борбата за 
овладяване на територии, зрители и паза
ри и в крайна сметка е борба за оцелява
не. Комерсиални телевизии съществуват 
навсякъде, където законодателството 
позволява това.

Обществената телевизия е форма 
на организация, финасиране и програми
ране, която засега се приема като гарант 
за демокрацията в едно общество. По сте
пента на овладяване на механизмите на 
независимост, гарантиращи граждански
те свободи и защитата на гражданските 
ценности се съди за зрелостта на демок
рацията в една държава. Точно поради та
зи причина Обществената телевизия като 
организация се среща в най- разнообраз
ни форми, съобразно националната спе
цифика, във всички развити демократич
ни общества. Основополагащата аксиома 
на обществената медия се гради върху 
презумпцията, че използването на един 
оскъден естествен ресурс,какъвто е чес
тотния спектър, задължава той да бъде 
управляван в интерес на обществото и на 
принципа, че аудиторията се състои от 
свободни и равнопоставени граждани, а 
не от поданици или консуматори; гражда
ни, които желаят качествено развлече
ние, обективна информация и стойностен 
културен продукт.

Традиционното финансиране на об
ществената медия е чрез пряко заплащане 
на лицензни такси от притежателите на 
телевизионен или радиоприемник. От те
зи такси се формира бюджета на органи
зацията, а управлението му се контролира 
и отчита пред обществен орган. За такъв 
класически модел на обществена медия се 
приема ВВС във Великобритания.

Нека разгледаме по-обстойно 
структурата на управление, финансиране 
и програмиране на този прототип на об
ществена телевизия. ВВС е основана в 
1927 год. с Кралска харта като Обществе
на корпорация за радиоразпръскване. 
След появата на телевизията дейността й 
обхваща и тази дейност, функциите й ка
то обществена институция са конституи
рани в два документа: Кралската харта и 
Лицензията. Хартата определя юридичес
кото съществуване на корпорацията, ос
новните цели и права, обществените фор
ми за управление и контрол. Лицензията, 
неотменна част от която е „Споразумение 
между Държавния секретар и Корпораци
ята“, включва правилата и условията, по 
които ВВС осъществява излъчването, фи
нансирането и програмирането. И двата 
акта са валидни за срок от 15 години.1

Управление. ВВС се оглавява от 
Управителен съвет, чиито членове се наз
начават от кралицата по предложение на 
правителството. Управителите се избират 
от различни социални и професионални 
среди и управляват юридически корпора
цията. Те назначават генералния дирек
тор и висшите управленски длъжности и 
определят генералната политика. Опера
тивното управление и функционирането 
на отделните структури, обаче, се осъщес
твява от борда на директорите и от из
пълнителните директори на корпорация
та. Управителите представляват общест
вения интерес в медийното пространство. 
Те са длъжностно отговорни за отстоява
нето на програмните стандарти -  като 
напр. безпристрастност при отразяване на 
противоположните мнения и конфликтни 
теми, баланс на програмите и многообра
зие на жанровете. Броят на управителите 
е дванадесет, като в това число влизат 
председател, зам. председател и нацио
нални представители (по един за всяка 
националност на Обединеното кралство -  
Шотландия, Уелс, Северна Ирландия). 
Обикновено мандатът им е петгодишен, 
като подмяната им се извършва със зас
тъпване на мандатите.

Освен Управителния съвет, Харта
та повелява назначаването на Общ кон
султативен съвет, който „гарантира конс
труктивна критика и препоръки от преде-



тавителни личности във всички области 
на дейността на корпорацията“. Общият 
консултативен съвет стои в центъра на 
една цялостна съвещателна структура от 
национални и регионални консултативни 
съвети, както и от отделни личности. Та
зи сложна система за обратна връзка и 
независимо управление е създадена, за да 
се гарантират интересите на зрителите, 
които директно заплащат програмата.

финансиране. Корпорацията се 
финансира от преки лицензни вноски от 
всеки притежател на телевизионен при
емник и от продажби на телевизионна 
продукция. Изключването на рекламода
тели и спонсори от производството и съз
даването на програмите на ВВС е изк
лючване на възможността да се обслуж
ват техните интереси.

Програмни стандарти. ВВС не про
дава рекламно време, не излъчва рекла
ма, не може да изявява собствени възгле
ди за политически и обществени събития, 
освен масмедийни такива. Това съвсем не 
означава, че няма право да излъчва конф
ликтни предавания и да отразява спорни 
мнения; като цяло програмата трябва да 
бъде балансирана, да не взема страна в 
конфликта, да дава право на отговор на 
засегнатата страна, да изразява различни 
гледни точки и да запазва обективност.

Моделът на ВВС вероятно трябва 
наистина да се приема само като прото
тип, защото самите англичани казват, че 
в чист вид този модел е неприложим из
вън Британия и всички опити да бъде из
несен навън са завършвали с неуспех.

Обществени телевизионни органи
зации съществуват във всички европейс
ки страни, които по различен начин оси
гуряват финансирането си и своята неза
висимост от правителства, политически 
партии и мощни частни групировки. Гер
манската ZDF предвижда в прихода за 
издръжката си 60% от лицензни такси и 
40% от реклама. Рекламата обаче е огра
ничена до 20% от времето и не се допуска 
след 20 ч., както и в неделни и празнични 
дни.

В Съединените американски щати 
обществената нужда прави категоричен 
пробив в изцяло комерсиализирания ефир 
с появата през 1967 год. на обществена те

левизионна мрежа PBS. Изследователите 
в Америка употребяват понятието „неко- 
мерсиална“ и го определят така: „Неко- 
мерсиална телевизия е тази телевизия, 
чиито приходи идват от източници, раз
лични от рекламата“. Управленската 
структура, финансовите източници и 
програмните стандарти поставят тази те
левизионна мрежа близко до това, което 
в Европа наричаме обществена телеви
зия, още повече че самото й име носи по
нятието обществена: Public Broadcasting 
Service. Духът на строги ограничения, ко
ито PBS е въвела върху принципите за фи
нансиране на програмите си почива на те
зата: „Обществената телевизия трябва да 
защитава своя некомерсиален облик пред 
зрителите (и законодателите) и редактор
ският контрол над програмата не може да 
бъде заменян или отстъпван срещу пари.“ 
С други думи, програмното ефирно време 
не е обект на сделка за каквато и да е 
форма на спонсорство или финансиране. 
Ето един пример от „финансово-прог
рамни стандарти и практика на PBS“:

„-Не се допуска намеса на спонсора 
в съдържанието на програмата в търговс
ки смисъл. Всеки отделен случай подле
жи на преценка в зависимост от темата. 
Компания за фотоматериали може да фи
нансира производството на серии за фо
тографията, ако изрично приеме, че по
казването на продуктите й няма да доми
нира над съдържанието на програмата, 
но финансирането на филм за опазване на 
околната среда от петролна компания мо
же да се окаже неприемливо.

-  Спонсорът не може да влияе на 
продуцентското решение относно сцена
рия или избора на темата, подбора на 
екипа или изпълнителите -  той няма пра
во на участие в професионалната оценка 
на програмата.

-  Спонсорът не е носител на автор
ски права в програмата. Той няма право и 
на разпространителски права, ако негови
те планове за упражняване на тези права 
могат да навредят на съдържанието на 
програмата на PBS.

-  финансирането или спонсорство
то от производители и търговци на цига
ри и спиртни напитки е забранено.

-  Поставянето на надписите за спо-



норство са обект на специална преценка -  
съвместим ли е надписът с некомерсиал- 
ната същност на обществената телевизия 
и дали отговаря на правилата за спонсор
ски надписи и знаци.“

От тази извадка е виден импера
тивния тон на ограниченията, които се 
поставят пред възможността за комерси
ално влияние върху програмата, т.е. за
щитата на обществения интерес.

Всъщност докато при нас (бивши
те соц. страни) обществената и законода
телна енергия се съсредоточава в защит
ни механизми срещу намеса на държава
та и ограничаване на влиянието на поли
тиците върху програмата, в развитите де
мократични общества тази борба се води 
безкомпромисно срещу инвазията на кон- 
суматорските вкусове и търговските ин
тереси. Този уклон е обясним от гледна 
точка на историческата обусловеност: 
електронните медии в България (преди 
1991 година) са градени в продължание на 
повече от 50 години със статут на държав
ни информационни институти, пряко под
чинени на МС и ЦК на БКП. Сега те 
трябва да се преродят в обществени инс
титуции. Така в противоборство с тотали
тарните стереотипи от едната крайност 
лесно се хвърляме в другата. Рецидивите 
на послушничество са невероятно жизне
ни, но не бива да забравяме, че уклонът 
към комерсиализация е не по малко опа
сен. Пазарните закони не оправдават лип
сата на морал, а обслужването на парток- 
рацията и бакалския критерий не се раз
личават особено -  те не градят и не отсто
яват ценностна система на общество от 
граждани.

Дотук разгледахме държавната, 
обществената и комерсиална телевизион
ни организации в чист вид. В този вид 
обаче, те рядко могат да се срещнат в съв
ременния медиен пейзаж. Напоследък все 
повече се наблюдава конвертиране между 
различните видове финансиране, участие 
на дадена обществена или държавна орга
низация в собствеността на комерсиална 
телевизия и т.н. Изследователите предпо
лагат, че динамичните промени в струк
турите и функциите са свързани с появата 
на новите технологии в телеразпростра- 
нението, динамичните промени в идеоло

гиите и естествените реакции на самоза
щита. Например финландската обществе
на телевизия YLE, която е изцяло дър
жавна собственост (със статут на общест
вена институция) притежава 20% от ак
циите на комерсиалната MTV 2. Дори 
ВВС прие през 1991 год. програмите 
Producers Choice и Extending Choice, c ко
ето въведе търговската дейност като при
ходоизточник, а финасовите показатели -  
като доминанта в производството. Въпре
ки че трансформациите са съпроводени 
със засилване на юридическия статут в 
защита на програмните стандарти от ко
мерсиализация, този процес предизвика 
безпокойство и дори отрицателна реак
ция в интелектуалните кръгове.

Майкъл Трейси от Центъра за про
учване на масмедиите в Колорадо обяви 
промените в ВВС като симптом за разло
жение на самата идея за обществена кул
тура в индустриалното общество.3

Второто условно деление на ефир
ните телевизии е делението по обхват и 
покритие на определена територия. По 
този признак различаваме регионална 
(или локална) станция, национална -  на 
територията на национална общност, на
ционална телевизионна мрежа и интерна
ционална телевизионна мрежа ( често са
телитна).

Регионална (локална) телевизион
на станция. Традиционният начин за пре
насяне на телевизионния сигнал до домо
вете на зрителите е регионалната или ло
кална телевизионна станция. Това е орга
низация, лицензирана от оторизиран ор
ган да предава на определена честота 
(VHF -  от 2 до 13 канал или UHF -  от 14 
до 83 канал). Най-ценният актив на реги
оналната станция е лицензията, която й 
позволява излъчване на програма. Затова 
приоритетна отговорност на всеки гене
рален директор е избягването на юриди
чески усложнения и нерегламентирани 
предизвикателства към зрителите, които 
тя обслужва. Регионалната телевизионна 
станция може да бъде независима или 
афилиирана към мрежа.

Когато една телевизионна станция 
покрива територията на цяла държава тя 
може да бъде Национална телевизионна 
станция.



Телевизионна мрежа. Под поняти
ето телевизионна мрежа се разбира група 
от телевизионни стации, свързани по 
електронен път помежду си така, че прог
рамата, която се подава от един източник 
(Централа) се излъчва едновременно на 
цялата територия на мрежата. При Об
ществената телевизионна организация 
станциите са равнопоставени пред общо
то управително тяло (BBC, PBS, ZDF). 
При'комерсиалната телевизия взаимоот
ношенията са определени от договор за 
афилиация между централата и регионал
ните (локални) телевизионни станции. 
Договорът уточнява в детайли взаимоот
ношенията между тях, но, най-общо каза
но, с него афилиираната станция се съгла
сява да излъчва програмата на мрежата, а 
централата заплаща това. Макар да ни се 
струва, че би трябвало регионалната стан
ция да заплаща програмата, която излъч
ва, нека не забравяме, че мрежата придо
бива право да рекламира в програмното 
време на станцията. Цената се определя 
от броя домакинства, които регионалната 
станция покрива. В Европа комерсиални 
мрежи съществуват навсякъде, където за
конодателството позволява това: ITV-Be- 
ликобритания, PENTA-Италия, RTL-Гер
мания и др. Когато законодателството не 
позволява комерсиално национално пок
ритие, регионалните станции, движени от 
инстинкта за оцеляване и борбата за паза
ри, се обединяват във верига от телевизи
онни станции, като по този начин се стре
мят да достигнат максимален брой зрите
ли. В САЩ работят четири комерсиални 
телевизионни мрежи -  ABC, CBS, 
NBC,FBC -  и една обществена -  PBS.4

Когато мрежата е изградена на те
риторията на една държава, тя се нарича 
национална мрежа (ITV, ARD, ZDF, 
ABC, CBS, NBC). Когато мрежата обхва
ща повече от една държава тя е интерна
ционална ( 3-SAT, TV-5).

Програмната схема на изброените 
станции се съобразява с културната иден
тичност на зрителската аудитория на оп
ределен регион: език, култура, интереси. 
Обществената телевизионна мрежа ВВС- 
2 прилага програмна схема на т.нар. феде
рален принцип. Тъй като в Обединеното 
кралство са признати три национални об

щности (не малцинства), освен официал
ния английски език програмата на нацио
налните станции обединени в ВВС-2 се 
излъчва съответно на шотландски, ирлан
дски и уелш (задължително субтитрирана 
-  на английски и обратното). В определе
ни часове тече програма от централното 
студио в Лондон. Половин час преди цен
тралните новини, програмата се разпада 
по региони -  локалните станции излъчват 
собствени новини, за да се включат в цен
тралната емисия по-късно. По подобен 
начин в определени часове националните 
и регионални станции излъчват актуални 
предавания и собствена програма (на съ
ответния език със субтитри на английс
ки), предназначена за местното населе
ние и третираща собствените им пробле
ми и интереси. Така е организирана и 
програмната схема на мрежите в САЩ, 
където часовата разлика налага и разли
ка в часовете на излъчване на една и съ
ща програма. Освен удобството при обс
лужването на зрителските интереси, 
структурата на мрежите позволява и де
централизация на производството, гъвка
вост при финансирането и продажбата на 
рекламно време.

Освен по ефирен път, телевизион
ния сигнал може да се разпространява и 
чрез кабелни системи.

КАБЕЛНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ
СИСТЕМИ

Кабелната телевизия започва свое
то скромно съществуване през 50-те годи
ни като приспособление за пренасяне на 
конвенционалния телевизионен сигнал. 
Регионите в планинските области на 
Америка и Европа са първите, оборудва
ни с кабелни връзки за пренасяне сигнала 
от телевизионната антена до домовете на 
зрителите. Високите блокове в големите 
градове също използуват кабелна връзка 
до колективна антена. Скоро обаче дей
ността на кабелните оператори започва 
да се разширява. Следва законодателна 
намеса: кабелното разпространение е ог
раничено, за да не се разбива пазара на 
конвенционалните телевизии. Едва през 
70-те години, след упорита борба и. стаби
лизиране и структуриране на медийния



пазар, ограниченията се премахват отна
чало частично, а по-късно (80-те години) 
почти изцяло. В последвалата агресивна 
война за надмощие, фантастични жела
ния се предлагат като екстравагантни 
обещания: 100 канала, общински и мал
цинствени канали, телешопинг и банкови 
услуги по домовете, двупосочна връзка и 
всичко това -  на конкурентна цена. Мъг
лата бързо се разсейва, за да се разбере, 
че икономическите реалности диктуват 
жестоки ограничения: качествени програ
ми за сто канала просто няма; екзотични
те кабелни услуги като пазаруване, банко
во обслужване по домовете и видеотекст 
се оказват нежизнеспособни като бизнес; 
двупосочната телевизия е прекадено скъ
па за повечето зрители и след като ефек
тът от техническата новост се изчерпва се 
оказва, че за нея няма бъдеще. Каналите, 
които са били издържани само от рекла
ма или се променят, или прекратяват дей
ността си. Тези реалности обаче не спи
рат разрастването на кабелните системи.

Кабелните телевизионни системи, 
подобно на ефирната телевизия, могат да 
бъдат регионални (локални) или мрежи.

Регионалната кабелна система е 
разположена на територията на една об
щина или град. Технологията на кабелно
то разпръскване на телевизионния сигнал 
се различава от конвенционалното ефир
но излъчване. Тя изисква кабелна връзка 
между Централното разпределително 
студио (от което се излъчва собствена и 
декодирана сателитна програма) до дома 
на всеки един от абонатите. За да се инс
талира такава система е необходимо да се 
премине през различни терени и да се 
придобият различни права. Поради тази 
причина в редица страни разрешение за 
кабелизация се издава от общинските 
власти след подаване на необходимия па
кет от документи. Той обикновено съдър
жа подробно описание на техническите 
параметри, надеждност и възможности 
на системата; предложение за канали и 
програми; капацитет на системата при 
старта и след развитието и разширяване
то й; бизнес план; план за строителство; 
биография на фирмата и персонала. Об
щината издава лиценз или подписва дого
вор с компанията след определен период

на проучване. Условията в тях не подле
жат на оспорване или промяна. Обикно
вено срокът на договорът е 15 години. 
Юридическият акт за лицензиране на 
дейността не се издава на ексклузивна ба
за, но поради големите вложения, в пове
чето случаи кабелната услуга се извърша 
от една компания, която действува като 
монополист.5 По същата причина често 
регионалната КС е част от кабелна мре
жа или един оператор (компания) прите
жава верига от РКС. Ангимонополното 
законодателство в различните страни в 
повечето случаи не позволява едновре
менното притежаване на ефирна и кабел
на мрежа.

Регионалната кабелна система има 
два основни източника за финансиране: 
абонатна такса и реклама. Основната 
абонатна такса покрива достъпа до опре
делен брой канали. За допълнителни или 
специализирани канали се заплаща от
делно. В разходната си част кабелната ин
дустрия е капиталоинтензивна, т.е. тя 
изисква огромно първоначално вложение 
преди стартирането за поставяне и инста
лиране на технически съоръжения плюс 
таксата за дейността. След като веднъж е 
инсталирана, разходите стават нормални. 
Част от вноските на абонатите се израз
ходват за покриване на капиталните вло
жения и подръжка на системите; друга 
част -  за програми.

Кабелна телевизионна мрежа. При 
нея сигнала от Централата се разпростра
нява чрез сателит до РКС. Поради мно
жеството канали КТМ се дели на няколко 
вида: верига, суперстейшън и специализи
ран канал. Когато един оператор прите
жава или оперира чрез договор с можест- 
во РКС той формира верига от тях, която 
предлага еднакви услуги. Суперстейшън е 
обикновено РКС, чиято програма се разп
ространява чрез сателит до останалите 
КТС, които ползуват тази услуга срещу 
процент от абонатната такса. Някои КТМ 
предлагат услугата безплатно, като се из
държат от реклама. Специализираният 
кабелен канал е платена програма, която 
по сателит се разпространява до абонати
те и спада към допълнително заплащани
те от индивидуалния абонат услуги 
(НВО).



Програмиране и финансиране на 
КТС. Истинската сила на кабелната теле
визия е в многообразието на програмите, 
които те предлагат и начина, по който те
зи програми са организирани. CBN/Family 
Channel, например, предлага пълна прог
рамна схема от предавания без насилие, с 
определен акцент върху семейните цен
ности; Никелодеон се затвърди като детс
ка КТМ с игри, комедии, анимация и раз
нообразни забавни програми, които са ад
ресирани към учениците.

Източници на програми за кабел
ните канали са:

1. Собствена продукция, която по
някога се изчерпва с простото съобщава
не на прогнозата за времето или с местни 
новинарски емисии, регионални футбол
ни и спортни програми и дискусии. Някои 
КТС включват правителствен или об
щински канал, които пряко излъчват за
седанията на местните органи, официал
ни срещи от регионално значение и т.н. 
Други са въвели канал за обществен дос
тъп, който всеки зрител може да използу
ва срещу скромно заплащане.

2. Национални и регионални прог
рами на ефирни телевизии. Първоначал
но законодателството в редица страни за
дължава кабелните оператори да предос
тавят канали за националните и регио
нални ефирни телевизии. Въпреки че това 
задължение в повечето страни вече е от
паднало, много кабелни оператори про
дължават излъчването. В допълнение ня
кои оператори разпространяват ефирната 
програма на съседни региони или страни, 
както и сателитни програми.

3. Кабелни мрежи и суперстейшън, 
които разпространяват програмата чрез 
сателит директно до КТС. Някои от тях 
са финансирани от рекламодатели (MTV; 
Синоптичен канал), други предлагат услу
гата срещу заплащане в процент.

4. Платени канали -  това са коди
рани кабелни канали, които не излъчват 
реклама и обикновено показват филми и 
оригинална програма: НВО, Film Channel.

5. Pay-per-view (PPV) e друга форма 
на платена телевизия, при която специа
лизиран за услугата канал показва специ
ални програми и нови филми. За да гледа 
филма, зрителят плаща отделно чрез спе

циален телефонен номер или чрез ново
въведения напоследък домашен декодер.

Трудно е да се анализира състояни
ето на кабелните мрежи в България. По
ради неясната нормативна база те се раз
виват все още стихийно, не смеят да ин
вестират в надеждни преносни системи и 
производствени мощности. Най- големи
те лицензирани кабелни оператори засега 
са Глобо и Юнион Телевижън.

Цифровизацията на телевизионния 
сигнал в скоро време ще позволи въвеж
дането на платени услуги и в ефирната те
левизия и интеграция по вертикала и хо
ризонтала на различните категории тра
диционни телевизионни системи за разп
ространение.

Като следствие от революцията в 
комуникациите, дигитализацията и ком- 
пютъризацията в последните години се 
разработва интегрирана система за кому
никация, която засега се нарича Инфор
мационна мултимедийна супермагистра- 
ла. Най-общо и елементарно това е систе
ма, която обединява всички съществува
щи до сега телекомуникационни услуги и 
информационни електронни канали, 
свързани чрез сателитна мрежа. Тя позво
лява не само практически неограничен 
брой радио, телефонни, телевизионни и 
др. информационни канали, но и обратна 
връзка със зрителя, което от своя страна 
ще позволи творческото му съучастие в 
създаването на програмната схема на те
левизията и ще промени коренно структу
рата на медийното пространство.

1. Guide To The ВВС -  1992.
2. ' Organisation Of The Electronic Media In 
Finland’ -  Finnish Broadcasting Company, 
Inti.Inf.,1994
3. Public Service Broadcasting: Europe’s 
Opportunity -  Papers, Summery Report, 
Declaration from EBU Conference,
Brussels, 1993
4. Head, Sydney W. ‘World Broadcasting 
Systems: A Comparative Analysis’. Belmont, 
California; Wardsword Publishing C., 1985.
5. Dominic, J.R., ‘The Dynamics Of Mass 
Communications’. McGraw-Hill Publishing, 
1990.



Съвременни функции 
на Public Relations

Д-р Руси Маринов

Ключови понятия в съвременния 
Public Relations са: ефективна комуника
ция; взаимно разбиране; диалог; сътруд
ничество; символна интеракция; хармо
ния; съгласие; високи етични и професи
онални кодекси; промяна; имидж; артис
тичност; творчество; разрешаване на 
възникнали проблеми и конфликти; уп
равление на съвременни кризи (crisis 
management)- политически, социални, 
икономически, духовни, природни; и 
непрекъснати грижи за изграждане, за
пазване и защита на репутацията на да
дена институция, организация или лич
ност. Известни са стотици определения 
за тази социална технология и практика, 
на които няма да се спираме, а само ще 
посочим някои нови тенденции, разбира
ния и схващания. PR преди всичко е ко
муникационна функция,съзнателни и це
ленасочени усилия за влияние върху оп
ределени групи хора, общности, аудито
рии и институции. С основна цел разп
ространение на нови идеи, представяне 
на събития, лансиране на някои услуги, 
утвърждаване на етични модели за взаи
модействие и общуване. Постигане на 
по-добро разбиране между индивидите и 
системите, създаване на хармония в тех
ните взаимоотношения и ефективно раз
решаване на възникналите проблеми. 
Акцентът се поставя върху комуникация, 
съобразена с етичните кодекси и морал
ни норми, защита достойнството на лич
ността и предпазването й от всевъзмож
ни манипулации, непрекъсната размяна 
на ролите между комуникатор и рецепи- 
ент и създаване на условия за истински 
диалог между участниците в комуника
ционния процес.

Една от основните задачи и въз
можни направления за дейност в PR е 
структуриране и генериране на подходя

що за случая комуникационно и психич
но поле, което допринася за създаване на 
своеобразна психична и духовна атмос
фера, облекчаваща решаването на проб
лемите. Може даже да се твърди, че наи
менованието Public Relations е условно. 
Когато говорим за тази социална прак
тика ние имаме предвид ефективно уп
равление на социални, икономически, 
политически и психични ситуации по пъ
тя на по-пълноценното и качествено об
щуване, мобилизиране на интелектуал
ните възможности на личността и увели
чаване на адаптационните способности 
на системата.

Специалистът по PR е не само 
творец, но той и създава събитията, гене
рира идеи, провокира общественото вни
мание за разрешаването на един или 
друг проблем. Както твърди д-р Бернайс, 
необходимо е да се преодолее рутината, 
да се разчупят рамките, „да се прекъсне 
нормалния ритъм на живот и по този на
чин да се предизвика отговор (от медии
те)“.

Досегашното развитие на PR мо
же да се обясни с помощта на четири мо
дела, обобщени и развити от американс
ките професори Грюниг и Хънт ( 1984) ’. 
Моделите са следните: публичност, пуб
лична информация, двустепенен асимет
ричен и двустепенен симетричен модел. 
При публичността -  целта е пропаганда, 
комуникацията е едностепенна.Моделът 
е източник-рецепиент, изследванията са 
слабо застъпени. Вторият модел е извес
тен като публична информация- целта е 
да се разпространява информация за съ
битията и проблемите. Комуникацията е 
отново едностепенна. Налице е стремеж 
към истината, изследва се така нарече
ния читателски интерес. Третият модел 
се обозначава като двустепенен асимет



ричен- целта при него е научното убеж
даване, комуникацията е двустепенна с 
небалансирани ефекти и обратната връз
ка играе важна роля. Изследват се соци
алните нагласи и общественото мнение. 
Последният, четвърти модел по PR е на
речен- двустепенен симетричен. Целта в 
случая е взаимно разбиране и диалог 
между източник и аудитория. Това е и 
същността на PR. Комуникацията е двус
тепенна е балансиращи ефекти и се бази
ра на взаимоотношенията група-група. 
Изследванията са комплексни и неотме
нима част от цялостния процес. Анали
зира се и се оценява степента на разбира
не на събитията, идеите, проблемите. 
Информационният поток е всеобхватен, 
преодолява се създаденият информацио
нен вакуум. За отбелязване е, че само 
15% от всички специалисти по света 
практикуват последния модел.

Едно от проучванията, направени 
в САЩ, по метода на анкетата демонст
рира, че 69% от компаниите обединяват 
в едно функциите по маркетинг, реклама 
и PR. Само 15% от анкетираните-625 
специалисти казват, че дейността по PR 
е разграничена от останалите отдели.2 
Това показва дълбокото неразбиране от
носно технологията PR не само в Бълга
рия, но и по света.

Друг съвременен подход, който 
осигурява една алтернативна база за кон
цептуализация на Public Relations е из
ползване на някои от разработките на 
Хербърт Блумър3 в областта на символ
ния интеракционизъм. Според Блумър 
хората действат по отношение на нещата 
на основата на смислите, които те имат 
за тях. Смисълът на всяко едно нещо, ко
ето попада в полезрението на човека въз
никва от социалното взаимодействие и 
по своята си природа е социален психи
чен феномен. Всеки един смисъл е даден 
и се преобразува благодарение на проце
сите на интерпретация, които човек из
вършва, когато борави с нещата. Необ
ходимо е да се вземе предвид, че тълку
ванията сами по себе си не определят 
значението.

Двама социални учени Питър 
Бъргър и Томас Лукман4 изследвайки, 
как индивидите взаимодействат помеж

ду си и същевременно конструират реал
ността, достигат до извода, че социална
та реалност на всекидневния живот се 
схваща в континиума от типизации, кои
то стават прогресивно анонимни, оттег
ляйки се от „ тук и сега“ на ситуацията 
лице в лице. На единия край на полюса 
на континиума са онези други, с които аз 
често и интензивно взаимодействам в си
туации лице в лице моя „тесен“ кръг. На 
другия край на полюса са високо ано
нимните абстракции, които според сама
та си природа никога не могат да бъдат 
налични в личностното взаимодействие. 
Ролята на посредници в случая играят 
масмедиите, информационни, PR и рек
ламни агенции, които представят тези 
анонимни абстракции във вид на типиза
ции.

По-нататък ще съсредоточа вни
манието си върху някои съвременни 
схващания за ефективната комуникация 
и взаимното разбиране. Какво представ
ляват тези феномени? Могат ли да се из
ползват в практиката и до каква степен? 
Допринасят ли за по-пълноценно общу
ване между хората?

Най-общо казано ефективната ко
муникация е съвкупност от модели, про
цедури за обработка на информацията, 
подбор и анализ на съобщенията, идеите, 
транслирането им без изкривявания и 
шум, надеждното им приемане от реци
пиента и правилна интерпретация на ин
формацията от него, която от своя стра
на трябва да бъде цялостна, точна, ис
тинна. Получаването и използването на 
информацията зависи от формиралото се 
в момента комуникационно поле и дейс
тващите в него сили, ефектори и комуни- 
катори. Крайната цел в този процес е 
взаимно разбиране, действителен стре
меж към диалог и на двете страни, и съ
ответно адекватна оценка на създалата 
се ситуация, мотивиране и определени 
целенасочени действия от страна на из
точника и от страна на получателя. Реа
лизирането на целите и адекватният от
говор водят до по-добро приспособяване 
на личностите, организациите, системи
те към заобикалящата ги среда. Постига 
се по-добро взаимодействие между тях, 
хармония и функциониране без значими



сривове .5
Някои от правилата за ефективна 

комуникация са следните:
-  Хората да се ориентират към ре

шаване на проблемите, което предполага 
да се провокира желание за сътрудничес
тво, както при анализ на ситуациите, та
ка и при изпълнение на комуникацион
ните програми.

-  Аудиторията да стане съавтор и 
сподвижник на генерираните идеи, да се 
използва пълноценно стремежът й към 
творчество, да се развива въображението 
й, да се стимулира фантазията, фантази
ята изобщо е медиумът на безкрайно 
действащото.

-  Усилието, което въображението 
на хората прави, за да допълни идеята 
възбужда жизнените духове и придава 
нова сила на афекта. При всички случаи 
контрастът от всякакъв вид действа вър
ху въображението, но действието му е 
особено силно когато го наблюдаваме в 
самия субект ( Д. Хюм).

-  Да се създаде у личността и гру
пата безусловно положително отноше
ние към света и насърчава позитивното 
мислене. Топлата емоционална атмосфе
ра улеснява възприемането на информа
цията.

-  Събитията да разпалват въобра
жението, да са емоционални, чувствени, 
да подтикват членовете на аудиторията 
към действия. Човек често вижда това, 
което очаква да види, чува това което 
очаква да чуе.

-  Убеждаващите и тяхната публи
ка да бъдат съучастници в комуникаци
онния процес. И на получателите на съ
общенията се предостави възможност да 
приемат, избират, отхвърлят част от ин
формацията, която се препоръчва от из
точника.

Следващото ключово понятие е 
взаимно разбиране между индивидите, 
групите, общностите, системите. Това е 
съвременно направление в PR. Ако ауди
торията е постигнала разбиране относно 
процесите, ние сме изпълнили и целта 
си. Какво представлява взаимното раз
биране?

Взаиморазбирането включва в се

бе си готовност на събеседниците да от- 
дадат полагащото се на чуждото и про
тиворечиво мнение. Ако това произтича 
както от едната, така и от другата стра
на и всеки събеседник съхранява собст
вените си доводи -  тогава в хода на неза
бележимото и произволно взаимодейст
вие на гледни точки може да се намери 
общ език и общи решения. Това е и една 
от целите на специалиста по PR -да син
хронизира гледните точки, да преодолее 
различието между отделни общности и 
групи и да допринася за взаимно разби
рателство при разрешаване на конфлик
тните проблеми.

В херменевтиката се говори за та
ка наречения процес „на сливане на хо
ризонтите на тълкуване“ между изпра
щащия и приемащия текста. Ние обозна
чаваме това явление като способ за осъ
ществяване на разговор- разговор, при 
който е налице нещо общо и цялостно.

Х.Г.Гадамер твърди, че „ превода
чът е длъжен да пренесе подлежащата на 
разбиране мисъл в този контекст, в кой
то живее даден участник в беседата. Как
то е известно, това не означава, че прево
дачът ще изкаже мисли, които има пред
вид другия събеседник. Напротив, сми
сълът на текста трябва да бъде съхранен 
дотолкова, че да бъде разбран в контекс
та на новия езиков свят, ето защо трябва 
да се изрази по-новому. Всеки превод се 
явява и вид тълкувания“6. Самият разго
вор е и процес на взаимно разбиране. За
това във всеки истински разговор ние 
вникваме в думите на другия; съобразя
ваме се с неговата гледна точка и поста
вяме себе си на негово място. Не затова, 
разбира се, да го разберем като личност, 
а затова -  да разберем, какво той говори.

Известният феноменолог Хусерел 
достига до извода, че всяко удало се раз
биращо проникване в другия разкрива 
простор за нови асоциации и нови въз
можности за разбиране. Както и обрат
ното, всяка съчетаваща асоциация е вза
имна, тя разкрива собствен душевен жи
вот и чрез нови структури създава пло
дотворни възможности за нови асоциа
ции 1.

Една друга подобна мисъл изказва 
Сьорен Киркегор.8 Според този автор на



растващата степен на познанието ( раз
бирането, знанието ) съответства на сте
пента на себепознанието. Колкото пове
че човек познава, толкова повече себич
ността опознава себе си.

Да разбереш едно нещо означава 
още да прозреш, да почувстваш поведе
нието му в произволни, конкретни усло
вия на неговата среда.

Една друга гледна точка е, че към 
разбирането с помощта на езика принад
лежи не само споразумението в дефини
циите, но и колкото и странно да звучи 
това, споразумението в съжденията.9 Са
мо този, който може нещо, който е нау
чил нещо, владее нещо има смисъл да 
каже, че е преживял това, заявява авст
рийският учен Л. Витгенщайн.

В PR ние казваме, че е възможно 
да се достигне разбиране между рецепи- 
ента и комуникатора, ако информацията 
е истинна, пълна, съответстваща на фак
тите, предадена по многобройни канали 
(не се разчита само на един канал за пре
даване на съобщенията). От една страна 
е преодолян информационния вакуум, а 
от друга страна не се създават у получа
теля свръх очаквания. Информацията 
трябва да е в съответствие и с тезауруса 
на членовете на аудиторията.

Целта на етичния комуникатор 
следва да бъде правдиво осведомяване за 
реални теми -  инциденти-събития-опит- 
ползи. Ако по някаква причина практи
кът по PR не е в състояние да направи 
това, то тогава следва сериозно да се за
пита -  защо изобщо полага усилия да об
щува с другите. Специалистът по Public 
Relations е загрижен за предаването на 
истинска, правдива и по същество пълна 
информация. И същевременно не позво
лява комуникационните канали да се 
претрупат с празни фрази. 10

Когато говорим за истината ние 
смятаме, че най-общата й характеристи
ка е, че тя е адекватно знание. Една от 
максимите на Вовнарг гласи: „ Докато 
си остава тайна как да научим хората да 
разсъждават, овладяването на истината 
няма да им попречи да грешат и всеки 
опит да ги отклоним от утъикания път 
ще носи само опасност от заблуди“.

Една друга позиция изразява Ро-

зенкройцер: „ Както всяко понятие съ
държа в себе си неотнимаема част на ис
тинност, то всяко понятие съдържа в се
бе си и лъжливост, като нередуцируем 
„ад инфинитум“ остров погрешност, коя
то никоя актуална истина не е в състоя
ние да снеме докрай.11 Според същия ав
тор да стане разбираема може само идея, 
която е неоригинална. Уникалното е не- 
общително, уникалното изисква некому- 
никативност.

За римския философ Боеций враж
да на истините няма, но душата е сляпа в 
тялото и безсилна чрез собствения огън 
да узнае невидимите връзки на нещата.

От казаното дотук е видно, че 
ефективната комуникация и взаимното 
разбиране не са еднозначни процеси. По- 
скоро това са такива направления в ко
муникациите и PR, където неизвестните 
са много повече, отколкото известните. 
И затова много често ние говорим за на
личието на „комуникационен айсберг“, 
където невидимата част, значително 
превишава видимата. Не случайно изис
кванията към съвременния специалист 
по Public Relations са: 12

-  да притежава силно творческо 
вдъхновение;

-  да умее да убеждава другите в 
правилността на излаганите тези;

-  да бъде внимателен и да се стре
ми към истината;

-  да умее да преодолява без усилия 
отказите и разочарованията;

-  респектира се от гледната точка 
на другите хора;

-  с удоволствие помага за разре
шаване на техните проблеми;

-  придържа се към фактите и е 
обективен;

-  разглежда грешките и слабости
те като натрупване на опит и знания;

-  развива способностите си за бър
зо приемане, обработка и запомняне на 
информацията.

Накрая, основният ни извод е, че 
съвременният Public Relations допринася 
за увеличаване на интелектуалните въз
можности и адаптационни способности 
на всяка една личност, организация и сис
тема. В случая действията на индивидите 
стават по-ефективни и целенасочени, по-



добрява се взаимното разбиране между 
хората, интелектуалната енергия се кана
лизира за разрешаване на действителни 
проблеми, с които се сблъскват човека и 
обществото.

Забележка: Преводните материали в 
този брой на Годишника, направени от 
студенти, са своеобразно допълнение към 
тази студия.
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Интонационният образ
Главен асистент Любомир Гърбен

„Ораторът е изразител на истината, докато 
актьорът е само подражател на истината. “

Цицерон

Родената от гръцките софисти, 
продължена и развита от Аристотел, Ци
церон и Квинтилиан издигната до невъ
образими висини от Марат, Робеспиер и 
Дантон1 реториката в наши дни е като че 
ли със затихващи функции. Според лич
ното ми мнение, колкото и парадоксално 
да звучи на някой, това се дължи преди 
всичко на страхът, че научната обуслове
ност и насока на умението уместно и 
компетентно да убеждаваш ще разруши 
непосредствеността на изразяване!? Хо
рата, а сред тях и мнозинството от рабо
тещи в сферите на масовата комуника
ция, сякаш искат по-малко да учат и да 
разчитат преди всичко на спонтанните 
прояви на личните си качества и телеге - 
ничността на обаянието. Няма да се спи
рам на редицата от компрометиращи, 
както личните, така и институционните 
интереси, отчайващо наивни и хазартни 
опити, с които се срещаме почти всекид
невно по ефира на радиото и телевизията, 
нито на гласово-речевите и диалектни 
„неблагополучия“ при изговора -  това би 
било повече от Херкулесов подвиг. Дос
татъчно е само да си припомним колко 
от иначе известните ни професионални 
говорители или актьори, са ни направили 
осезаемо впечатление с текст зад кадър, 
при озвучаване на филм (игрален, доку
ментален или видеоклип) или в радиоп
редаване и от отговора -  защо ли е така?- 
ще разберем за истинската стойност на 
съмнението ми!

Целта ми няма да бъде и реабили
тирането на академичната достолепност 
на една от най-рутинираните науки в кул
турната общност на цивилизацията. Рето
риката сама е в сила да отвоюва полагае
мото й се лидерско място сред средствата 
за изразяване в днешната персонифици
рана аудиовизия. Стига да допълни и ак

туализира някои от значенията и означе
нията в хилядолетната си практика с 
днешните нужди и потребности от изящ
на словесност. Само искам да подскажа 
приемствеността с един цитат на Аристо
тел, в който много точно е посочен проб
лема на образната персонализирана ин
тонация и нейните изисквания:

„. . . Необходимо е не само да се 
грижи относно това, речта му да бъде до
казваща и внушаваща доверие сред слу
шателите, но също така ораторът да се 
покаже като човек с известен опит и че се 
отнася към тях като известен образ, как
то и те се отнасят към него като известен 
образ“. . . 2

Т. е. реторът или актьора не бива 
да изпада в погрешната във всяко едно 
отношение заблуда, че никой не го „подс
лушва“ и не откликва на това, което каз
ва („опита“ му), въпреки приетата моно
логична форма на изразяване. Както в те
атъра, така и в средствата за масова ко
муникация, монологът никога не е моно
лог! Диалогичността, епистоларната ди
намика и обратната връзка са свойствени 
за каквато и да е съзнателна човешка 
дейност, насочена към директното споде
ляне и внушение на сетивна информация 
в процеса на комуникация, или индирект
но -  в процесите на информационно осве
домяване, т. е. явяват се подчинени на за
коните на активното общуване в услов
ността, продиктувана от жанровата спе
цифичност и синтетична форма на масо
вите комуникации.

Целта на тази публикация ще бъде 
преди всичко изясняване ролевите функ
ции и мястото на образа на интонацията 
при словесното действено общуване. Ос
вен това ще посоча и някои прагматични 
насоки свързани, както с обучението, та
ка и с практическата нагласа на студен



тите от Департамента по масови комуни
кации към НБУ, с оглед бъдещата им ра
бота.

„Говорете не толкова за ухото, 
колкото за окото“.

Станиславски

За съжаление тази аксиоматична 
истина, изказана от един от най-великите 
реформатори на съвременния театър, ос
тава неразбрана или генерирана в пог
решно практично измерение от последо
вателите му. Как иначе да си обясним 
присъствието им сред множеството ръ- 
кословещи, приели маниерното очерта
ване и насочващата „нагледност“ като 
единствения спасителен жест за подсеща
не относно словесния смисъл, в иначе 
пустото за окото и ухото ефирно инфор
мационно пространство. В почти същото 
положение изпадат често и почитателите 
на Михаил Чехов, чиято педагогическа и 
практическа дейност се опира в голяма 
степен на твърдението, че „художестве- 
ността на интерпретирания текст се опре
деля от слово-жеста, не от смисъла“. За 
по точното разбиране на вложеното зна
чение, ще си позволя да предложа цитата 
в цялостния му вид: „Човешкото слово 
има смисъл и звук. Вслушайте се в сми
съла и вие няма да откриете човека, вслу
шайте се в звука и вие ще го откриете. . . 
Ние разглеждаме (става дума за актьори
те в спектакъла) звуковата страна на ду
мата като движение превърнато в звук. 
Това, че музикалният звук предизвиква у 
нас, слушателите представи за движение, 
едва ли подлежи на съмнение. Ние чува
ме жеста, очаровани сме от него. Такъв 
жест съществува и в звуковете на човеш
ката реч, но ние не го възприемаме със 
същата лекота, както музикалния -  пре
чи ни смислово интелектуалното съдър
жание на речта му. . . По това как звучат 
думите, как се произнасят се определя 
заслугата на актьора и се определя цен
ността му като художник“.3

Отбелязаното в цитата, както и 
във всичко казано до тук, ясно, според 
мен, говори за органичното съчетаване на 
подчертаното от Аристотел обективно 
измерение на словесното присъствие и 
отношение, преплетено с индивидуалните

средства за изразяване по пътя на пости
гане на целта във времето и пространст
вото. Всичко това в своята хомогенна и 
функционална цялост и завършеност не е 
нищо друго освен сетивен образ във вида, 
в които сме свикнали да приемаме всеки 
културен факт.

Посочената вече буквална жесто- 
мимическа „образна“ илюстративност и 
интониране при изразяване има обаче 
своите аргументирани защитници Така 
например в книгата си „Предизвикателс
твото на аудиовизуалните комуникации“ 
доц. Владимир Михайлов4 съвсем на мяс
то е посочил наблюденията на проф. Ал- 
бърт Меробян, как в „Цивилизацията на 
образите“ само -7 %  от журналистическа
та информация от екрана достига благо
дарение на словото; 38% с помощта на 
интонацията и 55% посредством мимика
та и жестовете. Или посоченото, само че 
от друг автор твърдение, че:. ..  „във всич
ки сфери словото сега се измества от об
раза като основна структура на комуника
цията“5, а това е повече от признание за 
лошата говорна култура и интонационна 
некомпетентност. Но какво да се прави -  
хората се сблъскват още от училище с на
писаната монотонна словесност и декла- 
мативност, била тя в стихотворна или по
етична форма, които са на космическо 
разстояние от живата среда и реч или „ня
мат“ ухо за нея. Нещо в което не бихме 
обвинили водещи като Лари Кинг и Опра 
Уинфри, Кеворк Кеворкян от старата 
„Всяка Неделя“ или Асен Сираков в „12 
плюс пляс“ (за когото пък екранното при
съствие е лишено от „образ“ или както е 
модно да се казва „имидж“, но по прин
цип е едно и също -  образ и представата 
за него като понятие).

Успоредно с тези мисли искам да 
посоча един цитат, а той е на един от най- 
колоритните и тънки познавачи на сло
весността -  Йордан Радичков, който дос
та точно отбелязва и отстоява значението 
й: „По онова време хората още не позна
ваха силата на словото; всичко се работе
ше на ръка. .. В съвременния свят слово
то не е станало достатъчно популярно и 
безкрайната му сила все още си остава не
използвана. . . Защото когато всичко ос
танало падне на колене, на помощ идва



словото“, (цит. от „Словесно“, вж. „Скан- 
динавците“ С. 1985г 71-73стр. ) Струва ми 
се, че заключението може да се прозре и 
без допълнителни уточнения и полемизи- 
ране на въпросите свързани с проблемите 
на словесността.

Нашата цел ще бъде не само отбе
лязването, но и усвояването на ролята и 
мястото на слово-жеста, във вида посочен 
от приведения по-горе цитат на Михаил 
Чехов. Трудното в постигането на край
ния резултат -  да съберем словото и жес
та в единна акустично-говорна структура 
за изразяване чрез реторичността на ин
тонацията, е не толкова в доказването на 
по-голямата яркост и въздействие, което 
има тя ц нейната жесто-мимичност в 
сравнение с илюстративността на буквал
ния жест и декламативното интониране. 
Умело подбрани примери и опити вър
шат чудесна работа. Трудността възниква 
от чисто личния психологически момент 
на осмисляне на проблема и органичното 
му свързване с неделимите индивидуални 
възможности и потребности. Друг аспект 
е и изградената порочна във всяко едно 
отношение „културна“ представа и меха
низъм за индивидуалното персонифици
рано присъствие на екрана и ефира, изра
зяващо се в прякото подражание на „звез
дите“ и техния интонационен маниер, без 
да подозира, че в подобни случай става 
дума за чиста проба псевдонимно и дори 
дилетантско присъствие.

Какво би следвало да разбираме 
под интонация и образ на интонация- 
та?На първо място това, че в интонация
та включваме всички акустични и фоно- 
логични измерения на гласовите средства 
за изразяване на отношение и изграждане 
на атмосфера на общуване -ударение, пау
за, темпо-ритъм, тембровия“цвят“, сила 
на гласа и т. н. като специфични по вид 
вербални жестове . В българският език 
съществуват две основни синтактични 
интонации, свързани със строежа на изре
чението:

а) низходящи -  при завършек на 
мисълта или точка, но може да съществу
ват и при запетая и подчертан въпросите
лен характер на изречението;

. б) възходящи -  при изразяването 
на известна незавършеност на изречение

то
Второ -  образът на интонацията е 

един изцяло концептуален и тезисен 
обект-модел, както за изследване и синте
зиране, така и за образец за сравнение 
при практическа употреба в причинно- 
следствените граници на комуникацията 
и въздействието чрез слово-жеста като 
основно средство за изразяване. Пред
поставките и мотивите за това основание 
дават, както съвкупността от чувствени и 
умствени понятийни образи и представи, 
бележещи устойчивото ниво на узнаване 
на личностното съзнание и културен опит 
на отношение още от най-ранно детство, 
така и подчертаната предметност в сред
ствата за общуване и изразяване. Стреме
жът за обективизация на преживяното 
познание, използвайки принципите на 
езика и неговото приложение при изразя
ване чрез сравнение, съпоставяне, персо
нификация или идентификация и т. н. са 
отдавна познати и приети като методики 
на възпитание. Това не изключва въз
можността, на по-късен етап на обучение, 
въвеждането на обективацията и на не- 
вербалните жестове в симбиозата на ця
лостния образ. По-важното е в различни
те етапи процеса на обучение да покаже, 
че изграждането на образа и неговата 
структура не бива да се бърка с изгражда
нето на чисто формалната страна и ней
ното пряко копиране. Това би довело до 
често срещаната „школска“ методологи- 
ческа еклектика на обучение чрез по-лес
но смилаема реалност на примери и заб
рани, без да се отчете мястото на ориги
налното личностно съзнание и отноше
ние като неделимост в знаковата структу
ра на образа. Друг тясно преплетен въп
рос е този за културното и интелектуално 
ниво на посочената операция в процеса на 
словесното действие и въздействие; за 
нейната съобщителна или посланическа 
функция; нейните образуващи и съставля
ващи семантични езикови единици и фун
кции; ролята на въображението и импро
визацията при спонтанни реакции. . . (На 
тези проблеми и нуждата от по-сериозно 
внимание при обучението и в практичес
ките дейности вж. Гърбев, Любомир. 
„Образ зад думите“ -  тема на докторска
та дисертация по въпроси, свързани с обу



чението и практикума на студентите в 
НАТфИЗ -  „Кр. Сарафов“ -  София)

. . Ти Сократе, прекрасно пи
таш, а на този, 

който хубаво пита, ми е приятно 
да отговарям. “ 

Платон

Да започнем, вземайки пример от 
така често срещаните неблагополучия и 
грешки с ударението в изречението. Уда
рението в изречението се проявява като 
артикулационно фонетично звуково-ди- 
намичнонасищане; темброво нюансира- 
не; или атакуване със силата на звука или 
неговата подчертаваща протяжност и 
разчлененост по срички. Най-често при 
среща с текста студентът, объркан или 
по-скоро притеснен, слага ударение почти 
на всяка дума в изречението, или подве
ден от гимназиалния образ на сетивно ин
тониране, „глаголства“ с всеки попаднал 
пред очите му глагол и се опира на пунк- 
туацията в изречението. Лошото е, че по
добна практика твърде често е с препоръ
чителен характер и за опитни професио
налисти, забравяйки, че подобно място 
на ударението е оправдано при жест на 
споделяне на случки и събития със зна
чим действен, глаголен мотив на слово- 
жеста. А колкото до пунктуацията в тек
ста, справедливо е да отбележим тъждес
твената й роля с тази на интонацията -  и 
двете служат за подчертаване на учлени- 
телната и синтетична функция на смисло
вите компоненти на съобщението. Липса
та на пълна еднозначност не е отстъпле
ние от тази позиция, а произтича от прин
ципите на употреба.6

Ударението, както логичното, та
ка и емоционалното, служи в интонация
та за:

-  Отделяне и подчертаване на най- 
важните елементи от изказването. По то
зи начин ударението не само указва думи
те като езикови единици със свои означа
ващи и означаеми измерения и значения 
в тяхното логично и психологическо под
реждане при изграждане на наративната 
функция на езика, но изгражда и словес
ния информационен център на смисъла и 
съдържанието, както в изречението, така

и в цялостния текст. Само по този начин 
подчертаното и изграденото от значимос
ти комуникативно ядро на мисълта и не
говите съставящи елементи пораждат ор
ганична верига от образно-жестови пред
стави, кореспондиращи си с „света на об
разите“ в съзнанието и мисълта на слуша
телите.

Изхождайки от спонтанната разго
ворна употреба на речта, освен със зако
носъобразното поставянето на ударение 
върху глагола и посочените по-горе мес
та, ударение би могло да се постави и:

а) Върху понятия и представи, не
въведени до този момент в речта и със 
значение за повествованието. Например в 
текста:

„Един бездарен музикант пеел по 
цял ден в една добре измазана къща. По
неже гласът му добре се чувал и кънтял, 
помислил си, че е много сладкогласен. Та 
окуражен от това, решил, че трябва да из
лезе в театъра. Но когато се появил на 
сцената, пял много лошо и бил сподирен 
с камъни.

Така и някои оратори. В школите 
се мислят, че представляват нещо, но 
щом излязат пред гражданите, излиза, че 
за нищо не стават“7

Следователно в първото изречение 
би трябвало да се постави ударение върху 
„пеел“, „бездарен“ и „измазана“ (къща), 
защото са свързани смислово с темата на 
целия текст (музиканта и ораторите, къ
щата и школите) и т.н. до края на басня
та.

б) Върху съпоставими или проти
воречащи си понятия. Така във второто 
изречение ударението се поставя върху 
„сладкогласен“ е цел да се подчертае жес
та на съмнение на автора, заявил веднъж 
и отбелязано вече от нас „бездарие“ (в 
случая може не да се засили силата на то
на, а да се понижи). Ударенията произти
чат, както видяхме до сега, от логиката на 
текстаВ и са в пряка подчиненост на об
щата музикалност на изречението. При 
„нормални“ обстоятелства определение
то и определяемото се произнасят съгла
сувано, с едно ударение, като общо поня
тие или име и презиме в разговорната 
употреба на езика -  „бездарен музикант“; 
„измазана къща“, Георги Петров и т.н., а



не с ударение само на определението или 
на определяемото. „След ударената срич
ка на определението тонът спада не само 
по сила, но и по височина -  интонацията 
отива към точка“9 Това обстоятелство 
обуславя интонационното и смислово раз
късване на две иначе неделими думи и се 
получава впечатление за жест на проти
вопоставяне вътре в самото понятие -  
„Любовта към ТРИТЕ портокала“; 
„МАЛКА песен“; „СТАРАТА майка“, 
ГЕОРГИ Петров и т.н. Но казахме при 
„нормални“ условия, а в случая с баснята 
и първото изречение имаме, както логи
ческо ударение, така и психологически 
степенуван нюанс на отношение чрез про
тивопоставяне. То се разкрива по-късно 
чрез градацията като белег на словесното 
действие и въздействие, и с основание ос
тавяме ударението на „бездарен“, но в ни
какъв случай на „един“. Точно такива 
„музиканти“ не са един или двама!

Към всичко казано до тук трябва 
да прибавим и емоционалното ударение, 
срещано най-често и продиктувано от 
жеста на смисъла и отношението, вложе
ни в подтекста. Така при денотивната 
операция на изясняване на смисъла и си
туацията откриваме един самозабравил 
се „музикант“, който решава да търси 
признанието на широката публика. Полу
ченото в отговор пълно отрицание авто
рът препраща към ораторското обучение 
и дейност, без да се конкретизира. Логич
ните ударения отиват по местата си, но 
освен правноподобие на разказа не мо
жем да открием смислови препратки, 
въпреки неоспоримите достойнства на 
Езоповия език. Ако говорим с езика на 
масмедиите резултатът е по-близо до съ
общението, отколкото до посланието. Не
обходима е следващата, конотативна опе
рация, изследваща непосредственото ни
во на отношението на автора (в случая 
Езоп), но този път не само по линия на 
ситуационното повествование, но и на из
разяването както към бездарието, така и 
към ораторите и ораторските школи в 
тяхната цялост. „Бездарен“ би могло да 
прозвучи като жест на утвърждение на 
бездарието, но може също така да бъде 
нюансиран с оттенък на съмнение, осъж
дане, ирония, укор, съжаление и т. н.,

превръщайки думата чрез емоционално
то ударение в акустичен слово-жест на 
Образа на интонацията като факт или ак
цент, а за слушателя -  психологическа и 
образна провокация за разгръщане на 
асоциативната съпричастност и съпрежи- 
вяване.10

Тук е мястото да обърнем внима
ние и на още един елемент от инструмен
тариума на Образа на интонацията -  пау
зата. Най-трудното в случая е, че въпреки 
липса на думи тя спада към слово-жеста 
като начин и форма за изразяване. Сле
дователно, става дума за жест, който или 
завършва някакво действие от повество- 
вателността на разказа;или го подчерта
ва; или предхожда. Азбучна истина и тук 
е наличието й при логико-граматичните 
закони в правоговора:

а) Когато е на мястото на препина
телните знаци, определени от правописа 
и логиката на разказа -  в края или по сре
дата на изречението. В посочения при
мер, освен след точките в края на изрече
нието, ги откриваме: преди и след „по
мислил си“, „решил“ и „излиза“, както и 
след „на сцената“ и „се мислят“ отбеляза
ни със запетаи. От особена важност е пре
цизирането на мястото на логическата 
пауза в изречението, защото от нея „мо
же да ти зависи съдбата“, както се шегу
ват в театралните среди, имайки предвид 
примера, въведен от Станиславски с изре
чението „Да бъде простен не трябва да се 
изпрати в Сибир“. Така, ако се постави 
след „простен“ -  би означавало помилва
не, но ако е след „не трябва“ -  присъдата 
е ясна -  изпращат го в Сибир, но тук вече 
става дума и за нюанс на известно емоци
онално отношение.

б) Когато се явява като емоцио
нална проява на нечие отношение. Нап
ример, след многоточие поставено или от 
автора или от изпълнителя. Езоп си го е 
спестил в посочения текст, но препоръчи
телно е след последната дума от баснята 
да се постави такова „интонационно“ 
многоточие. То би могло да търси или 
подканя реторично, в отговор на незавър- 
шеността на жеста на отношение, моти
виран от подтекста, слушателският жест 
или по-скоро провокираното неговото съ
действие, съвет или подкрепа в решенето



на поставения проблем с тези „оратори и 
школи“

в) И носещата все още „работно 
наименование“ тактическа пауза. Тя е с 
оперативен характер и се поставя екстре
мално в случаите на подчертан зрителски 
интерес и отношение по време на спекта
къл в театъра и е с цел запазването на 
хронологичната последователност на ин
формацията в текста. Например, при бур
ни аплодисменти или смях по време на 
изпълнението. В средствата за масова ко
муникация тя се препоръчва след смисло
ва поанта (от фр. -  острие), дълга, обсто
ятелствена фраза с трудно уловим сми
съл, акцент на отношение и т.н., но отно
во трябва да се подчертае, че не бива да се 
злоупотребява с възможностите на пауза
т а - в  противен случай рискуваме да нару
шим общата метрика, а оттук и смисъла 
вложен в текста.

Дължината на паузата зависи от 
жестовите намерения, както и от личния 
вкус и култура. В практиката срещаме ед
ва доловимите луфт-паузи, които могат 
да бъдат и от физиологично естество (за 
поемане на въздух); по-дълги, между 
близки по смисъл синтагматични слово
съчетания и текстови пасажи; и най-дъл
ги, с които твърде често се бележат раз
лични по смисъл и съдържание сюжетни 
линии и ходове. Такава пауза е нужна в 
примера, чийто Образ на интонация изс
ледваме, между сюжетната част на бас
нята и финалния, поучителен пасаж.

От всичко изброено до тук към 
елементите на Образа на интонацията 
трябва да причислим и жеста на темпо- 
ритмичните прояви на изразяване, т.е. 
бързината, с която излагаме отделните 
текстови единици, които от своя страна 
са в ритмичния рисунък на определен 
брой речеви единици за дадена единица 
време. (Т.е. метричното подреждане на 
определените по-горе елементи във фра
зите и в текста -  ударения и паузи). Още 
от дълбока древност се знае, че както 
метричното изразяване, било то словесно 
или движенческо, е най-яркия индивидуа
лен образ на реалните чувства и емоции 
на жизнените процеси в пространството, 
така то е и най-близкия път до чувствата 
на останалите. (Станиславски го нарича

„капан за чувствата“.) И без да се опира
ме на подробности, взети от примери, мо
жем убедително да посочим значението 
на темпо-ритъма в психофизиката на все
ки по време на емоционално преживяване 
или изразяване на чувства, както и начи
ните да се овладее момента или избегне. 
За това най-често помагат упражненията, 
свързани с личната концентрация, която 
оказва влияние на дихателните честоти, а 
от тук и начин за възвръщането към хар
моничния и нормален за характера и пси- 
хотехниката тонус. Полезното в тези слу
чаи (и упражнения) е да се подчертае, че 
както вътрешния темпо-ритъм влияе на 
речевите форми на изразяване, така и 
темпо-ритмичната природа на речта 
оказва въздействие на възприемащото 
съзнание по аналогичен и асоциативно 
провокативен начин.11

„Струва ни се, че действието след
ва след чувството, но на практика дейст
вието и чувството взаимно се съчетават: 
управлявайки действието, което се нами
ра под непосредствения контрол на жела
нието, ние можем косвено да управлява
ме и чувството, не намиращо се иначе под 
този контрол“.12

Следователно в примера с текста 
на Езоп откриваме две различни темпо- 
ритмични жестови структури: на разказа 
за музиканта и препратката към оратори
те -  динамично и равноделно в първата 
част и забавен и неравноделен във финал
ния текст.

От всичко казано можем, без да 
бързаме със заключения, да обърнем вни
мание на няколкото съществени, според 
мен, особености и условия, които струва 
ми се са от особена важност:

а) Образът на интонацията в ника
къв случай не е илюстративно-назидате
лен обект с фиксирана устойчива форма и 
съдържание. Напротив -  в процесите на 
изследване и обучение с цел постигане и 
мотивиране на границите на потенциал
ния му слово-жестов смисъл, бил той в 
театралните пространства; или в сферата 
на масовите комуникации, боравим с об
разната му множественост и полифункци- 
оналност. Постигането на окончателната 
и цялостна значимост на текста, както 
знаем, е хипотетично-неосъществима



многообразна цел, но с много съществени 
за обучаващото се съзнание позитивни 
резултати.

б) Трябва да отдадем полагащото 
се по смисъл и значение място на ретори
ката, до чиито внушаващи корелативни 
измерения се докоснахме с този текст и 
чиято субстанция има своята акустично- 
метрична специфичност и функционална 
означаемост.

в) И не на последно място по стой
ност е отбелязаното съществено култур
но, емоционално и рационално присъст
вие на Образа на интонацията в средства
та на персонифицираната аудиовизия. Та
ка погледнато, дори една молитва никога 
не е просто молба за опрощение, а смисъл 
и форма на комуникация, отправена към 
някого, към себе си или към бога. Освен 
това Образът на интонацията може да 
има и жестови функции от типа:

Апелативна, служеща за пряко об
ръщение към потенциалния слушател 
или зрител, подбуждаща или провокира
ща определен тип поведение и съответно 
действие;

Поетическа, служеща за творческо 
осмисляне чрез асоциативните или анало
гични връзки на текстовите и извън текс
товите ситуации и постигане на естети
ческо въздействие върху възприемащото 
съзнание;

Експресивна, служеща за изразява
не и предизвикване на определени емоци
онални прояви и състояния по пряк или 
косвен път;

фактическа, служеща за започва
не, насочване на контакта. Основната 
цел тук е установяването, продължаване
то или прекъсването на общуването.

Метаезикова, служеща си чрез 
средствата на езика да обозначи друг, ре
ферентен смисъл и значение на информа
цията в текста.

Изредените функции, диференци
рани от Роман Якобсон, а в последствие 
обогатени и развити от неговите последо
ватели13, се реализират комплексно, но не 
и равнопоставено. В метафоричния текст 
на Езоп може да предложим доминира
ща функция на поетичния или експресив
ния жест, но заедно с него ще се реализи
рат и придобият значение и останалите,

предпочетени и приложени, както от ав
тора, така и от изпълнителя. Така напри
мер, да вземем разговорната употреба на 
речта и езика. В техния жест доминира 
комуникативната му функция, а остана
лите имат инцидентно или преднамерено 
присъствие, но от преобладаващата функ
ция се определя структурата на смислова
та информация и изразяващите я слово- 
жестове.

1. Вж. Цицерон „Три трактата об оратор
ском изкусстве“, М., 1972г., Квинтилиан 
„Обучението на оратора“ С.,1982, Тошев, 
А. „Ръководство по реторика и красноре
чие“ Пловдив, 1901 и др.
2. „Античные риторики“. М., 1978, с. 71
3. Чехов, Михаил. „Литературное насле
дие“, M., 1986, т.1, с. 124
4. Михайлов, Владимир. Предизвикателс
твото на аудиовизуалните комуникации, 
НБУ,С., 1996, с. 121
5. Цитатът е на Нийл Постман по 
„Еманципираната забава“, Михайлов, 
Владимир. С , 1990, с. 13
6. Вж. по-подробно Тилков, Д. „Интона
цията в българския език“, С.,1981, гл. 
„фоностилистичен аспект на интонация
та“.
7. Езоп. Музикантът. „Басни“, Пловдив, 
Хр. Данов, 1982, с. 74
8. За което твърде често говореше в ча
совете си по техника на говора във ВИ- 
ТИЗ незабравимият педагог и колега Ки
рил Попов и чиито примери въвеждам.
9. Попов, Кирил. Интонация на устната 
реч. Театрален бюлетин 5/1985 САБ, с. 
142
10. Или да вземем за пример изречение
то: „Това куче ваше ли е?“ В часовете по 
реторика предлагам на студентите отк
риването на десетките смислови оттенъ
ци, започвайки от най-обикновената, 
фактическа функция на езика за започ
ване на разговор и привличане като 
жест. . . та чак до категоричното емоцио
нално отблъскване и отрицание на мяс
тото на кучетата в живота на граждани
те и т.н. -  Л. Е.
11. Така за пример можем да посочим 
взаимното влияние на вътрешния темпо- 
ритъм, индуциран от дадено състояние и



темпоритъма на ситуацията в която се 
намираме:

а) аналогично -  вътрешния и вън
шния темпо-ритъм са в хармонично или 
сходно единство -  личната тъга или ра
дост се покриват с общото настроение;

б) конфликтно -  при наличие на 
противоречие между тях -  атеист в църк
ва или така познатата на студентите си
туация при изпит или взимане на реше
ние;

в) емоционално -  когато вътреш
ният конфликт е белег за вида на отно
шение и е продиктувано от желание за 
изразяването му -  прибързано съжале
ние или провлачено споделяне на иначе 
„динамични“ чувства и т.н. Подобни уп
ражнения са с препоръчителен образно- 
жестови характер, особено при изгражда
нето на характера, отношението и най- 
вече атмосферата на Образа на интона
цията в процесите на общуване -  Л.Г.
12. Цит. на психолога проф. Уйлям 
Джеймс по Dale Carnegie „How to develor 
self-confidce and influence people by public 
speaking“ New York, Pocket Books-1956.
Ученият е известен в театралната исто
рия с Теорията на Джеймс-Ланге и мяс
тото й в „биомеханиката“ на В. Мейр- 
холд. (б. моя- Л.Г.)
13. „Справочник на семиотичните терми
ни“, съставители Д. и Елка Добреви, изд. 
„Глаукс“,1993, с. 154



Медийната педагогика
Севдалин Генов

В края на 1989 година европейски
те министри на образованието приемат в 
Истанбул Резолюция за образованието и 
новите технологии, където е формулира
но: „Образованието с новите технологии 
и медиите ще играе мощна и освобожда
ваща роля и ще подготви учениците за де
мократично гражданство и политическа 
осъзнатост. На децата трябва да се обяс
няват структурите, механизмите и пос
ланията на масмедиите, (курс. мой -  
С.Г.) В частност учениците ще развият 
независима способност критически да 
преценяват съдържанието, предлагано от 
масмедиите.“

(...) „При настоящата твърде голя
ма роля на медиите -  телевизия, кино и 
преса в културния опит на децата, медий
ното образование трябва да започва кол
кото се може по-рано и да продължава 
като задължително в училищното обуче
ние.“ (...) Необходима за това образова
ние е рефлексията върху етиката на кому
никацията и информацията.(...) Защото 
проблемът не е само да се адаптира учи
лището към света на новите информаци
онни и комуникационни технологии, но и 
да се накара светът на медиите да се вслу
ша във въпросите, поставени от обучава
щите, отнасящи се до зачитането на мъ
жете, жените и децата в разпространени
ето на информация.“1

Ясен е акцентът върху диалога 
между медиите и децата -  диалог, който 
трябва да извади медийния реципиент от 
пасивността.

Задачата, която обединява усилия
та на стотици медийни преподаватели по 
света през 80-90 години е: на безпрецеден
тната експанзия на медиите да съответст
ва пропорционално развитие на крити
ческото съзнание на учениците и студен
тите.

Когато си купуваме телевизор се 
интересуваме какви са предимствата и 
недостатъците му, как да си служим с не
го, как да се пазим (високо напрежение!), 
от какво разстояние да гледаме, за да не 
си развалим очите... и още, и още в книж
ка към телевизора. И тук се натъкваме на 
парадокс, че сме подготвени за телевизо
ра и не сме подготвени за телевизията. А 
човек иска да знае не само силата на про
тивника си, но и качествата на приятеля 
си...

Най-лаконично проблематиката на 
медийната педагогика е: особеностите на 
различните медии и умението да ги полз
ваме по максимално добрия за нас начин. 
Защото при наличието на манипулацион- 
ни механизми на медиите е закономерно 
да възникнат ответни реакции. Но стре
межът на всички да бъдат запознати с ин
струментариума на средствата за масова 
комуникация цели най-вече пълноценно
то общуване с медиите -  т.е. да познаваме 
езика, на който ни се говори, за да има ди
алог.

Съществува и по-опростена форму
лировка: „Предмет на медийната педаго
гика е дейността на учене посредством 
медии като мрежа от индивидуални и об
ществени процеси“2 (по това определение 
периметърът е силно ограничен).

За повечето учители по света диле
мата е:

-  обучение чрез медиите и
-  обучение въпреки медиите...
Защото всекидневното стоене на

децата с часове пред телевизора далеч не 
се изчерпва с тревожния факт, че гледане
то убива четенето. (С интернетното общу
ване чете|нето и писането се възвръщат.) 
Родителите и възпитателите се страхуват, 
че телевизионната болест е свързана с 
липса на фантазия, бедност на въображе-



нието, намаляване на способностите за 
междуличностно общуване.

Сложността на ситуацията идва от 
това, че когато детето се връща от учили
ще, то заварва къщата празна (дори ако 
хладилникът е пълен) и първото нещо, 
което прави е да включи телевизора. По
токът от нахлуващата от екрана инфор
мация е съкрушителен. Тази Ниагара от 
картини оставя много неща неразбрани, а 
някои трайно застрашаващи.

Какво основно съдържа вечерната 
телевизионна програма:

-  Новини, включващи военни кон
фликти

религиозни сблъсъци
пътни произшествия автомобилни
пешеходни
самолетни
екологични катастрофи пожари
наводнения
земетресения
вулкани
свлачища...
спорт -  в т.ч. бокс, борба, ръгби, 
източни бойни „изкуства“, 
произшествия по стадиони...

-  Игрални филми и сериали (екшъ- 
ни, трилъри, кримки)

най-вече с герои полицаи, адвока
ти, лекари и „клиентите“ им. Зрителят ос
тава с убеждението, че няма конфликт, 
който да не може да се реши в рамките на 
30 или 50 минути, предимно с насилие.

И една важна особеност -  „добри
те“ също си служат с насилие, толкова, 
колкото и „лошите“, с неприятната раз
лика, че „добрите“ постигат по-добри ре
зултати с насилствените средства.

Дори анимационните филми съ
държат 80-90% насилие (нека го наречем 
фантазно, за разлика от горните, макар че 
разликата е твърде условна, както ще ви
дим по-долу). Във филма „Костенурките 
Нинджа“ психиатърът от Питсбъргския 
университет Джоузеф Стрейхорн е набро- 
ил 194 акта на насилие и той е категори
чен, че дори и фантазното насилие може 
да има вредно влияние. Поради шеговита
та му форма ние сме склонни да го прие
мем за неефективно, но лекарите-травма
толози познават доста случаи дете да ха

лоса приятелчето си с тиган по главата -  
в анимацията това е само смешно и геро
ят бързо се отърсва след удара. Пробле
мите за насилието в медиите са много и 
дори само поставянето им е невъзможно 
в рамките на настоящата студия. Но спо
ред данни на авторитетната Американска 
психологическа асоциация „връзката 
между насилието и агресивното поведе
ние е реална, дълготрайна и от практи
ческо значение.“ Сред резултатите от из
лагането на насилие от медиите се наб
людава: обезчувствяване към насилието, 
засилване на невъздържаното и агресив
ното поведение. Изследванията показват, 
че гледането на изображения с насилие от 
деца до 12-13 години има дълготраен 
ефект, който се пренася и в зряла възраст, 
като причинява податливост към участие 
в антисоциални действия.3

Липсата у дома на някои, който да 
обясни на невръстния зрител какъв е ис
тинският мащаб на събитията, каква е 
точността, достоверността, истинността 
на медийното послание създава у детето 
постоянното чувство за хаос около него, 
за опасност и объркване.

Защото хората с неизградени оце
нъчни способности (най-вече децата) 
имат ограничени възможности да синте
зират и анализират явленията. Растящото 
чувство на несигурност в големите градо
ве е резултат отчасти на самото насилие, 
но преди всичко -  на представата, която 
медиите създават за него. В съзнанието 
на хората измисленото и действителното 
насилие се смесват. От там има само ед
на крачка до страховата невроза.

Ето в такива моменти, хората поз
наващи спецификата на медиите и медий
ния език (родител, учител, приятел) мо
гат да се опитат да подредят „хаоса“. Дос
татъчно е да се знае, че медиите не реф
лектират, не отразяват действителността 
като огледало, а я представят, защото ме
диите са символни или знакови системи. 
Това е един от основните принципи на ме
дийното образование (и може би най-важ
ният!) Медията оформя предмета, който 
представя в характерни (специфични за 
различните медии) форми. От тук следва 
другата цел -  да се денатурализират (де- 
мистифицират) медийните послания, т.е.



да нё се приемат като „естествени“, защо
то зад всяко от тях има автор и конструк
ция.

Медийните педагози „разкриват“ 
принципите на производство на информа
ционните бюлетини, техниките, с които 
се създава ефект на реалност. Примерно: 
кога се използват близки планове, какъв 
ритъм и въздействие изгражда монтажа, 
какво е гледна точка и акцент, а в играл
ните филми какви трикове се използват 
при представянето на насилие. Или още 
по-конкретен пример: нека детето знае, 
че когато героят на филма е блъснат и по
лети от деветия етаж, всъщност вместо 
него лети кукла, а самият актьор пада са
мо от метър височина... (дори такива сем
пли разяснения могат да успокоят дете
то). И нека не се опасяваме, че ще нару
шим емоционалното въздействие на една 
творба или, че ще вулгаризираме в очите 
на детето телевизията или киното, защо
то по крилатата фраза на Уди Алън „Жи
вотът не подражава на изкуството, а на 
лошата телевизия“. Но тълкуванията кое 
прави телевизията, киното, вестниците 
„добри“ или „лоши“ не е сред целите на 
медийното образование.

Продължителното гледане на теле
визия, особено от по-малките деца, ги 
поставя в пасивно рецептивно духовно 
състояние (такова нещо не съществува 
никога в игрите!). Всъщност, знаейки то
ва, много родители си осигуряват спо
койствие, като поставят детето пред теле
визора -  пред хипнотично мърдащите 
картинки и най-будните стихват. Добре е 
родителите да са запознати, че поражда
щата се от това вялост и апатия, може да 
не е само външна и временна, а да проме
ни решително характера на детето. Нека 
припомним и най- популярния синдром -  
безспорно гледането на телевизия е вид 
бягство от действителността и довежда 
до пристрастеност и зависимост, както е с 
повечето опиати. Бързо идва моментът, в 
който е все едно какво е „питието“, важ
ното е да го има... Дороти Коен, професор 
по теория на възпитанието установява: 
„Въздействието на телевизията върху де
цата, върху тяхното развитие е сериозна 
опасност. Телевизията ограбва техните 
нормални навици да говорят, да играят,

да вършат нещо. Тя ограничава естестве
ните им възможности да растат и да се 
развиват. Основният въпрос за мен е как 
би трябвало да се помогне на децата през 
най-чувствителната фаза от тяхното раз
витие. Смятам, че деца под пет години 
изобщо не трябва да гледат телевизия. Но 
се страхувам, че това не е изпълнимо“.4

Оптимистите, които се занимават 
с медийна педагогика формулират в този 
случай целта -  трябва да се научим ние да 
владеем телевизора (медията), за да не ни 
завладее той!

Медиите са нещо изключително 
динамично -  съпътстват ги трансмутации 
и разнообразни форми на мимикрия. И 
след като завършим училище, дори след 
магистърската си степен ще продължим 
да се интересуваме и да вникваме в особе
ностите на обкръжаващите ни средства за 
комуникация -  т.е. това е един доживотен 
процес на обучение, който ще се основава 
вече и на световната компютърна мрежа, 
изграждаща се пред очите ни. Самоусъ- 
вършенстването ни идва не защото ме
дийното образование насърчава просто 
критическото разбиране на медийните 
послания, а защото развива у децата дос
татъчно вяра в себе си и в най-добрия слу
чай -  критическа автономност. А това оз
начава зрителят (читател, слушател) все 
по-често да се досеща, че му представят 
действителността, и че тези, които правят 
телевизията (вестника, радиото) не са 
безгрешни. Механизмы’ на манипулация
та може да бъде открит, дори ако минем 
през лабиринт. Ще знаем, че медиите са 
затънали в клишета -  политизирането на 
езика е свързано с обедняване на езика, 
ще знаем, че медиите са индустрия и зато
ва в продукцията им има брак и ето аз се
га мога да открия този брак и това ме из
дига в собствените ми очи, защото го 
умея, защото вниквам в „лустрото“, отк
ривам отдолу дупки, зашити набързо... 
Или във формулировката на Жан Бодри- 
яр: „... медиите същевременно представ
ляват постоянно действащ тест за интели
гентност, защото къде другаде освен пред 
телевизора човек може да се научи да 
поставя под съмнение всяка картина, вся
ко изказване, всеки коментар?“5 Така 
преставаме да сме зависими от „нарко



тичното зяпане, знаем какво и колко ис
каме и с удовлетворение черпим от меди
ята. И ще получим максимума, заложен 
от авторите. От такова разпределение на 
ролите би трябвало да са доволни и меди
ите. Всяко изкуство се радва на многото 
зрители, но особено се гордее с истински
те си ценители -  образовани, квалифици
рани и верни.

Разбира се, би било пресилено да 
се твърди, че медиите са виновни за всич
ки лоши навици на децата ни. Във веков
ните спорове обществото ли изгражда чо
века или той сам се моделира, съвремен
ната педагогика все по-убедително посту
лира, че „детето, подобно на растението, 
създава себе си отвътре и този процес е 
строго индивидуален.“6 Но и при тази по
зиция, всички които се грижат за детето 
(вкл. медиите) трябва да осигурят храни
телната среда, от която то да черпи, за да 
се изгражда.

Безспорно медиите (и най-вече те
левизията) дават много на децата и юно
шите. И ако се спираме на този общоиз
вестен факт, то е за да не бъде набедена 
медийната педагогика в медиафобство. 
Медиите създадоха един нов път до голе
мия свят на възрастните, защото ние не 
подготвяме децата, за да си останат деца, 
а за да се вградят постепенно в общество
то. Сега чрез телевизионния екран децата 
всекидневно се срещат с познанието на 
десетки и стотици енциклопедии, със съд
бите на стотици художествени образи, а 
чрез новините -  с проблемите на милиони 
хора. И това е чудесно, защото детето и от 
най-откъснатото селце не е ощетено от 
географската си дискриминация и полу
чава нещо, което никой по никакъв начин 
не може да му предостави там.

Използването на медиите в класи
ческия образователен процес изглежда 
по-ясно, а и много повече е правено. Дос
татъчно е да си припомним, че още през 
1894 година (една година преди раждане
то на киното) А. Лихтварк пише за „зна
чението на аматьорската фотография“ за 
ново именно медийно специфично възпи
тание на вкуса.7 Негови сътрудници съз
дават през 1907 година група, която се за
нимава с кинопрограми за ученици и Б. 
O tto настоява още през 1916 година „все

ки селски учител“ да притежава прожек
ционен апарат, поради особената наглед
на стойност на филмите.8 (В днешна 
препратка това би означавало във всяко 
училище телевизор и видео, а скоро и дос
тъп до световната компютърна мрежа). 
Ще минат не малко години от този пио
нерски етап (изключително важен и нав
ременен!) до медийнотехнологичната еу
фория през 60-те години, когато се говори 
дори за заменяемост на учителя от нови
те средства 9 -  недомислени апели, които 
бързо стихват.

Медийното присъствие е решава
що и в така нареченото дистанционно 
обучение -  един ефективен способ за об
разование, който неизбежно ще бъде мо
дифициран след сега настъпващия бум на 
мултимедийните възможности.

В България днес използването на 
медиите в учебния процес сериозно изос
тава. Медиите при точни обстоятелства 
(т.е. при целенасочено и регулирано из
ползване) насърчават рефлексията и диа
лога. Защото въвеждането в класната 
стая на медийни образи и за учителите и 
за учениците се превръща в обект за кри
тическа рефлексия. Прожектирането на 
образ върху екрана притежава магиката 
да трансформира отношенията учител -  
ученик, като въвежда трети елемент в 
класната стая. И този елемент е еднакво 
близък и за учениците, и за учителите и 
може да бъде разискван на равни начала 
и от различни посоки и от учител, и от 
ученик. Това вече дава възможност за ин
тересен и същностен диалог. Така досе
гашното (архаично) разграничение на 
знанието, като притежавано само от учи
теля и предавано на учениците, с включ
ването на медиите разширява участници
те и прави диалога увлекателен и ефекти
вен. Това е метод оживен, отворен, осно
ваващ се на съпричастие, демократич
ност и възможно най-голяма активност. 
С още по-голям интерес ще бъде посрещ
ната световната компютърна мрежа -  
средство устойчиво и прозрачно.

Медийната педагогика не е пана
цея -  въпросите колко да гледат децата и 
какво винаги ще занимават и родителите, 
и учителите, и мрежата от „нови“ педаго
зи- медийните. (В Германия известни ка-



то система MeKoLa -  медийно компетен
тни хора, преподаващи в училищата).

В европейските образователни сис
теми могат да се идентифицират няколко 
основни модела:

A) Медийна наука като специална 
дисциплина със собствени права.

Б) Медийно образование като ко- 
херентен елемент, включен в един пред
мет от установената програма. (Обикно
вено при изучаването на майчиния език, 
или като част от обучението по изкуство, 
социални науки или др. подобни).

B) Медийно образование, разпръс
нато в цялата програма -  т.е. в повечето 
предмети, но насочвано от общ координа
тор.

Г) В детските градини и в начално
то училище -  интердисциплинарно: като 
общо, неназовано, но постоянно внуше
ние.

Ясно е, че предимствата на медий
ната наука (А) са значителни -  една обо
собена дисциплина ще притежава собст
вени помещения, техническо оборудване, 
фонотека, библиотека и видеотека, уста
новено и постоянно присъствие в учили
щето. Така се осигурява непрекъснатост 
на учебния процес, възможно е сериозно 
и дълготрайно развитие на познанията. 
Но до обособяването на медийната наука 
като самостоятелен предмет у нас, напъл
но по силите на образованието ни е да ин
тегрира усилията чрез другите съществу
ващи начини. Още повече, че в масмеди
ите се появява много материал, който е 
приложим в образованието и всеки учи
тел би направил преподаването се по-ин
тересно и актуално (злободневно). При
вържениците не защитават използването 
на медийните материали вместо учебни
ците, а като добавка към тях.

Сложността възниква от необходи
мостта да се отстоява статуса на знание
то, което се възприема от учениците чрез 
медиите. Медийната енциклопедия в 
предкомпютъризирания стадий не винаги 
е надежден източник на знание и използ
ването й не е безпроблемно. Ние получа
ваме представа за живота или гибелта на 
другите, но това не може да се нарече поз
нание. Още повече при съществуващата 
разпиляно-колективна отговорност за ис

тинността на информацията, поддържана 
от медиите, както и от патологичната им 
страст да се защитават и изключително 
рядко да признават грешките си. Или 
както постулира френският специалист 
Д. Ерман „Журналистите са социална 
група с променливи интереси, мотивация 
и честност. Прибързаната оценка на ро
лята им може да се окаже опростителс- 
ка.“ш Съществено е, че познанието е по
вече от информация, културата е система 
от памет, за разлика от всекидневните но
вини по радиото или телевизията. Затова 
медийно образованите учители, всеки в 
предмета си, може да поставя основните 
въпроси как една телевизионна програма, 
вестник или филм конструира света, в 
чии интереси, с какви техники, за каква 
публика. И да извлече максимум от обая
нието на медиите.

Класически е експериментът на 
група учители от Филаделфия, в който ве
черният сериал подбран съвместно с те
левизионния канал е бил препоръчан да 
бъде гледан от децата. На следващия ден 
в училище те получават сценария на след
ващия епизод и не само коментират, но и 
измислят сцени, предлагат продължения. 
(Експериментът е далеч преди да се гово
ри за хипертекст). Така нараства актив
ността в час, а и интереса към четенето -  
разпределят се ролите от филма, децата 
четат и разиграват репликите... Експери
ментът продължава, като по уговорка с 
местен вестник се помества сценария на 
епизода, който предстои да се излъчва. 
Достигат дори до отпечатване във вест
ника на „Сън в лятна нощ“ от Уилям 
Шекспир успоредно с излъчването му по 
телевизията, като за децата са осигурени 
безплатни екземпляри, а тиражът на вес
тника рязко нараства с неочаквания инте
рес на жителите на града да четат Шекс
пир...

Ясно е, че вече не е достатъчно 
учителите да предават знания и умения, 
те трябва да подготвят децата как сами да 
търсят информация и как да я използват 
-  т.е. компетентността на учениците е и 
във възможността им да бъдат самостоя
телни и да се приспособяват, защото 
твърдо установените опорни точки изчез
ват или активно се променят.



Появяването на световната ком
пютърна мрежа е своеобразен апогей на 
нашия век. Страниците на мрежата са 
мултимедийни документи, достъпни за 
всеки -  всяка е свързана с други страници 
чрез хиперткстови връзки -  кодови думи 
или символи. Вече няколко библиотеки 
по света са започнали да вкарват в све
товната компютърна мрежа своите ката
лози, а след тях и самите фондове. Така 
започва изграждането на виртуалната 
библиотека -  най-голямата световна биб
лиотека на всички времена. Тя ще прию
ти съкровищата на знанието и информа
цията и ще ги направи достъпни за всеки, 
включен в мрежата и в най-бедния и за
тънтен край на земята.

С налагането на мултимедийните 
компютърни мрежи неизбежно се проме
нят и традиционното средно и виеше об
разование. Децата и юношите ще свикнат 
да търсят знания не само чрез въпроси 
към възрастните или ровене в библиоте
ките, а чрез проникване в мрежата. Вир
туалният университет ще бъде институ
ция за виеше образование без традицион
ните учебни зали. Най-вероятно той ще 
запази форми на лично общуване между 
преподаватели и студенти, защото в жи
вия диалог е богатството на чисто човеш
ките взаимоотношения, от които често 
пламват нови интереси и контакти. Но 
по-голямата част от познанията ще идват 
чрез самостоятелна работа в компютър
ната мрежа -  една нова форма на обуче
ние -  образование на 21-ви век.

Ясно е, че медияфилията и медия- 
фобията са еднакво крайни. Третата пози
ция е да използваш медията като инстру
мент, за да въздействаш на света, като не
забележимо променяш правилата на иг
рата. Така през 21-ви век ще се съди за 
интелектуалците според успеха или про
вала им в тази акция. Защото от основни
те заплахи на медиите -  стереотипа, мо
ментната емоция, програмираната амне
зия, крайната сбитост на информацията 
(и от там ограниченост и недостоверност) 
може да се излезе. И то не с толкова мно
го средства и усилия.
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Ще се информираме ли 
до смърт?
Доц. Владимир Михайлов, доктор на науките

' Когато през 1984 г. Нийл Постман 
отправи известното си предупреждение 
по отношение на телевизионната комуни
кация: „Ще се забавляваме до смърт“, 
мнозина го приеха като парадокс или ка
то отнасящо се главно до състоянието на 
американската култура. Есето „Ще се за
бавляваме до смърт“1 , произнесено за 
първи път от Постман на панаира на кни
гата във Франкфурт на Майн (Германия) 
и публикуваната година по-късно еднои
менна книга2 донесоха на професора по 
медийна екология от Нюйоркския уни
верситет световно признание и ако не 
друго поне принудиха мислещата част от 
човечеството да се стресне за последстви
ята от тоталното господство на телевизи
ята в съвременната „Цивилизация на об
разите“, заменила вековната „Гутенбер- 
гова цивилизация“.

През 1992 г. Нийл Постман, в духа 
на настъпилите промени в заобикалящия 
ни информационен космос, отправи ново 
предупреждение: „Ще се информираме до 
смърт“. Пак беше обърнато като че ли 
повече внимание на ефектната страна на 
фразата и по-малко на морето от инфор
мация, в което е все по-реално всички да 
се удавим. По принцип предупреждението 
на Постман е основно към средствата за 
масова комуникация -  стари и нови, кои
то имат отговорността да филтрират или 
не потока от непрекъснато нарастващата 
информация към хората.

На практика американският про
фесор и във втория случай се опира на 
наблюдения от развитието на обществе
ните и технологични процеси в собствена
та си страна. А точно между 1984 и 1992 
година в Съединените щати завърши в 
общи линии техонологичната революция, 
която им осигурява предимство при пре
минаването от индустриалната в инфор

мационната епоха...
Всъщност бързият напредък на 

електронните технологии, тъй като за тях 
преди всичко става дума, се извърши от 
нула до точката на кипенето пред очите 
на сегашното средно поколение след 
изобретяването на транзистора през 1947 
г. и развитието на микрочипа. Прилагане
то на новостите от електронните техноло
гии в света на средствата за масова кому
никация доведе до положението в 80-те и 
90-те години на нашия век да се очертае 
една картина, която преобърна изцяло 
представите ни за информационно общу
ване. Ето как е подредил по-важните отк
рития в този период професорът по масо
ви комуникации от Калифорния Стан 
Уилсън3 : кабелна телевизия, спътникова 
комуникация, компютър, домашно видео- 
оборудване, оптично влакно и възпроиз
веждане на дигитален звук; още -  експе
риментите с видеотекст, телетекст, мно
гоканално обслужване, телевизия с висо- 
коразрешаваща способност, директно 
приемане на телевизионни програми от 
спътник, платена телевизия. Компютъ
рът накрая се намеси в работата на всич
ки средства за масова комуникация и 
буквално ги преобрази. Започна налага
нето в живота на постиженията от рево
люцията в дигиталните технологии.

Както разбираме, всичко изброено 
от проф. Уилсън, отдавна не е привилегия 
само на високо издигнатата в технологич
но отношение северноамериканска нация. 
Днес то е достояние в своята съвкупност 
на развитите страни по земното кълбо, а 
и не само на тях. Тоест, днес целият свят 
се е устремил да направи прехода към ин
формационното общество. Със съответ
ните положителни и отрицателни послед
ствия от очакваното предозиране с ин
формация.



Къде е сърцевината на проблема, 
който оттук нататък ще вълнува света 
във връзка с информационното претовар
ване?

През 1991 г. споменатият вече 
Нийл Постман публикува книгата „Тех- 
нополи“ 4 , един венец, ако мога така да 
кажа, на неговите дългогодишни занима
ния с медийна екология. Подзаглавието, 
впрочем, само по себе си говори за тема
тичната насоченост на съдържанието: 
„Мощта на технологиите и опекунството 
им върху обществото“. Вътре ученият 
разглежда пет фази в развитието на ин
формационната революция. Първата фа
за, естествено, е свързана с първото нало
жило се средство за масова комуникация 
-  книгата ( Гутенберг, 15-и век). В нача
лото на 17-и век книгите успяват да съз- 
дадат една съвсем нова за историята на 
човешката цивилизация информационна 
околна среда. От началото на 17-и до към 
средата на 19-и век няма пробив на техно
логии, които да променят рязко формата, 
обема и темпото на информационните те
чения в света. Изобретяването на телег
рафа преустанови локалните интереси 
към информацията и сложи началото на 
втората фаза за информационната рево
люция. фотографията и всичко последва
ло я като визуални внушения спада към 
третата фаза. Радио-телевизионните пре
давания с тяхната огромна аудитория 
представляват четвъртата фаза. И нак
рая, петата фаза процъфтява в днешното 
време на компютърните технологии. Вся
ка от отбелязаните фази според Постман 
е носила със себе си все по-нови форми на 
информация, все повече информация и 
все по-бързо разпространяваща се инфор
мация.

Сега, ако погледнем на въпроса от 
друга гледна точка, усъвършенствуването 
на средствата за масова комуникация, 
тяхното разрастване и революционно об
новяване, както и поверяването в техните 
ръце на геометрично разрастващ се обем 
информация дълго време се смяташе 
(мнозина продължават и да го смятат!) за 
нещо нормално, за нещо в реда на неща
та. Никой не се замисляше (мнозина про
дължават и да не се замислят!) дали този 
процес трябва да се поставя под контрол,

тъй като наличието на информация вина
ги се е броело за нещо полезно и по-ско
ро липсата, отколкото прекаленото нали
чие на информация, се считаше за проб
лем. А и „прекаленото наличие“ доскоро 
беше все пак в рамките на допустимото за 
човешкото възприятие количество ин
формация... С две думи традиционното 
разумно мислене повелява да приветства
ме нарастващата информационна мощ 
като наш съратник за преодоляване на 
житейските препятствия в един безкрай
но усложняващ се свят.

Лека-полека, обаче, изобилието от 
информация, идващо от разроените сред
ства за масова комуникация, започна 
първоначално да предизвиква някакво 
смътно усещане за безпокойство, после 
безпокойството се усили и накрая дойде 
тревогата. Тревога, породена преди всич
ко от количествения натиск на средствата 
за масова комуникация върху нас, прос
тосмъртните. Нийл Постман е очертал в 
книгата си, например, следната реално- 
апокалиптична картина в този смисъл за 
САЩ през 1991 г. : страната е обхваната в 
клещите на 260 000 постоянни рекламни 
пана, 11 520 вестника, 11 556 списания, 27 
000 магазина за даване на видеокасети 
под наем, над 500 милиона радиоапарата 
и повече от 100 милиона компютъра. В 98 
процента от всички американски дома
кинства има по един телевизор, а в поло
вината от тях телевизорите са повече от 
един. Всяка година се публикуват 40 000 
нови книги и всеки ден се правят 41 мили
она фотографски снимки.

Изброяването на цифри може да 
продължи, но дори от очертаната картина 
прави впечатление, че, при такова маси
рано обхващане на съзнанието на хората, 
от каналите на средствата за масова ко
муникация явно е възможно да тече и не 
малко информация без значение, инфор
мация, която да затрупва и обезмисля 
натрупани вече знания. Нека само не се 
заблуждаваме,че според изискванията на 
свободния пазар количеството на масме
диите и на излъчваната от тях информа
ция е в размери според принципа на тър
сенето и предлагането. Да, информация 
наистина се търси и черпи с пълни шепи, 
но знайно е, че човешкото око и човешко



то ухо възприемат повече информация, 
отколкото човешкият мозък може да об
работи. И тогава настъпва моментът на 
избирателността, който при информаци
онния потоп не е много състоятелен.

Интересен контрапример в това 
отношение може да бъде състоянието на 
вестникарския пазар. Количеството като 
заглавия, което в световни мащаби непре
къснато нарастваше, вече не е белег за 
перспективна комуникационна политика. 
Защото има всички основания да се очак
ва, че конкретно при вестниците „дните 
на преработената дървесина като носител 
на вестникарската информация са преб
роени“5. Точно те са тези, сред които на
последък се забелязва най-голям ентусиа
зъм към овладяване на кибернетичното 
пространство. И тук нямам толкова пред
вид вестникарски издания, включили съ
държанието си и в Интернет. По-скоро 
ентусиазмът е към така наречените ком
пютърни или електронни вестници.

Читателите им общуват с компю
търен екран, който предлага невероятни 
възможности: екран с бутони, в който са 
написани имената на рубриките и при чи- 
ето избиране излиза и съответния текст; 
разпечатване на цели материали, които 
на екрана са дадени в синтезиран вид; ек
ран, който не познава проблема липса на 
място на страниците на вестника и т.н. 
Най-важното е, колкото и странно да из
глежда на пръв поглед, че електронните 
вестници имат повече възможности да 
облекчат от информационно претоварва
не читателя. Просто индивидуализирана
та информация, която е разковничето в 
случая, при компютърните способности е 
с неограничен капацитет за предоставяне. 
Вече не е необходимо да преглеждаш 
всичко, да изчетеш немалко материали, 
да си препълниш главата, за да намериш 
най-накрая това, което само тебе те инте
ресува. Електронната вестникарска ин
формация, при съответния абонамент, 
може да докарва на домашния екран само 
този тип информация, от който има нуж
да притежателя му.

И нещо, което е преломно в разп
ространението на вестникарската инфор
мация! Електронният вестник най-после 
слага край на еднопосочното движение на

информацията от създател до потреби
тел. По-нататък ще имам възможност да 
се спра повече на интерактивността като 
на една от най-големите придобивки на 
дигиталните технологии, но сега ще кажа 
само, че вестникът на компютърния ек
ран позволява, например, в реално време 
читателите да участвуват в дискусии с 
журналистите, позволява читатели -  доб
роволни репортери непрекъснато да до
пълват информацията във „вестникарски
те колони“, позволява изключително раз
нообразие от всякакви форми на обратна
та връзка.

Резонно е да се запитаме с извест
на доза скептицизъм, ще се търсят ли по
добни електронни вестници? Първо, те 
изискват компютърна мрежа и достатъ
чен масов брой компютри, за да не се 
опитваме да свържем проблема с глобал
ната действителност в обозримо бъдеще. 
Но ако загърбим за момент икономичес
ките трудности, съвсем сигурно електрон
ната преса е революционно завоевание от 
голям мащаб. Най-малкото тя отговаря 
на съвременните технологични представи 
за получаване на информация, докато 
хартиеното послание изглежда все повече 
ще звучи архаично. Освен това определе
ните предимства по отношение на инди
видуализация и интерактивност са почти 
без съмнение невероятно силна примам
ка за читающата публика. Нека не забра
вяме и факта, че редиците на „електрон
ните“ читатели оттук-нататък ще се по
пълват с представители на тотално ком
пютъризираните поколения. Общо взето 
перспективната насока се очертава съв
сем ясно и като вземем предвид нормал
ната човешка първоначална съпротива 
нищо чудно познатите ни гутенбергови 
вестници след време да останат само по 
музеите.

Разбира се, новостите винаги са 
примамливи и блазнят да им предричаме 
светло бъдеще. Нормално е, обаче, те да 
притежават и своите недостатъци, за кои
то е редно да се сигнализира от началото. 
Ето, при електронното поднасяне на вес
тникарската информация, никак не е раз
решен още, да кажем, въпроса с нейното 
съхраняване. Разчитането в течение на 
годините на електронно запаметените



данни става с помощта на подходяща тех
ника и подходящ програмен продукт, а и 
двете, както е добре известно, непрекъс
нато се променят.

Проф. Джеф Ротенберг от Ранд 
корпорейшън много оригинално е онаг
ледил тази ситуация с една предпоставена 
от него парадоксална случка, която ще си 
позволя да преразкажа тук. Става дума за 
случка, разиграваща се през 2045 година. 
Внуците на професора намират в неговия 
сейф писмо от 1995 г., заедно с компакт
диск. От писмото разбират, че компакт
дискът съдържа документ, чрез който мо
гат да разберат как да придобият полага
щото им се наследство: „Естествено вну
ците ми са развълнувани. Те никога не са 
виждали компактдиск, освен може би в 
архивните филми. Но дори да успеят да 
открият на тавана апаратура, на която да 
пуснат компактдиска, те няма да разпола
гат с програмен продукт, за да проникнат 
в съдържанието му“6.

В същото време, колкото и допо
топно да изглежда на съвременните ком
пютърни поколения, печатането на букви 
върху хартия във вид на книги и вестници 
се е запазило със столетия, да не говорим 
за хилядолетната трайност на египетски
те папируси. Четат се също така без проб
леми с просто око, включително и еги
петската писменост е разчетена. За съжа
ление поне засега нито един от познати
те методи на електронно съхраняване на 
данни май не издържа и десетилетие, ка- 
мо ли столетие. За четенето им пък се 
изисква техника от съответната епоха и 
полагащия се съответен програмен про
дукт.

Така -  ще ги бъдат ли електронни
те вестници, хората ще ги приемат ли, ед
нодневна ли ще е електронно записаната 
информация или ще се съхрани за векове, 
ще се разчита ли лесно? Виждаме как са
мо от един частен случай в света на масо
вите комуникации възникват множество 
въпроси, а камо ли ако трябва да се разп
лита възелът от въпроси в цялата медий
на сфера и връхлитащата оттам информа
ция. Сложността на проблема се усилва и 
от динамиката на процесите в разглежда
ната област, които се развиват с такива 
темпове, че буквално ни стъписват. Още

не осмислили едно технологично откри
тие идва друго, още не разбрали дори как
то трябва как да подходим към читатели
те, слушателите и зрителите при новата 
ситуация и настъпва по-нова ситуация. 
Зашеметени сме всички -  създатели на 
информация, консуматори на информа
ция, изследователи на информационното 
явление!

Всъщност, тъкмо за разрушител
ния стрес и дезориентация на всички, под
ложени на твърде голяма промяна в твър
де кратко време, Алвин Тофлър създаде 
през 1965 г. термина „шок от бъдещето“. 
През 1970 г. в научния си бестселър 
„Шок от бъдещето“7 той пространно из
ложи своята концепция за изграждане 
смислен образ на бъдещето, чрез който да 
се опитаме да разберем настоящето; за 
скоростта на промяната, която е по-важ
на от посоката и; за приспособимостта 
към новото. Въпросният шок възниква 
най-вече от нарастващото несъответствие 
между темпото на промяна в реалния жи
вот и по-бавното темпо на приспособи- 
мост на човека. Естествено е тогава, на
ред с всички други промени и невероят
ните технологични открития в областта 
на масовите комуникации да предизвик
ват все по-голяма неадекватност сред 
потребителите на изсипващата се от 
всички медийни канали информация.

Доколкото концепцията на Тоф
лър от преди близо тридесет години е 
добре позната и многократно разисквана, 
а също така и многократно потвърждава
на от живота, в случая споменаването й 
има смисъл на едно самовглеждане в ко
рените на евентуалното ни информиране 
до смърт. Защото американският социо
лог, футуролог и изследовател на общест
веното развитие построява разсъждения
та си и стига до изводи въз основа на 
действителност, която е като че ли на 
светлинни години разстояние от действи
телността в много страни по света. Във 
връзка с това, честно казано, най-много 
ме притеснява предупреждението му към 
жителите на богатите и технологично 
развити държави, за които ще става все 
по-трудно да вървят в крак с непрестан
ното изискване за промяна, характерно за 
нашата епоха. За тях бъдещето ще е прие-



тигнало твърде рано.
Мъча се да си представя какво ли 

предупреждение би отправил към другите 
държави Алвин Тофлър днес? Може би 
първо да станат богати и технологично 
развити и чак след това да се вълнуват от 
проблеми като шок от бъдещето и инфор
мационна революция! А ако по една или 
друга причина не станат богати и техно
логично развити, какво ще правят?! Най- 
лесно е да се отговори, че ще си живеят 
както досега -  изолирани и спокойни. По 
всичко изглежда, обаче, че това е невъз
можно, защото никой не може да те изо
лира вече поне от познания за световните 
тенденции. Тогава? Ще изпаднат ли, нап
ример, тези държави от информационно
то общество, към което се е устремило в 
своето развитие човечеството?

Трудни въпроси с невъзможност, 
струва ми се, за еднозначен отговор. Явно 
никой няма да изпадне от целокупното 
информационно общество, но стресът от 
промяната сигурно ще бъде десетократно 
по-голям от аналогичния стрес в техноло
гично развитите страни. А това е убийст
вен стрес! Съществува и друг вариант, по- 
благоприятен. Да се получи всичко наго
тово, след като вече е изпробвано от „от
личниците“ в икономическото и техноло
гично развитие. Звучи твърде хубаво, за 
да може да бъде вярно! Има, ако не дру
го, поне психологически бариери, които 
не могат да бъдат преодоляни изведнъж с 
бутването, ей така, в ръцете на лъскавия 
подарък. Информационната претоваре- 
ност може да се окаже просто непосилна 
за нетренирани хора.

В досегашните изследвания по те
мата за промяната също едва ли сме в 
състояние да намерим опорни точки за 
ориентиране, тъй като и там има купища 
непрекъснато увеличаващи и допълващи 
се мнения, които лавинообразно те зат
рупват, без да можеш да разбереш за как
во става дума. Алвин Тофлър в тази насо
ка сполучливо цитира д-р Артър Стъмп с 
неговото признание: „Действително не 
знам какво може да бъде разрешението, 
освен да обявим десетгодишен моратори
ум върху новите публикации“.

Най-вероятно единственият изход 
за много държави по света, които са се

наредили на опашка пред вратата на ин
формационното общество, при сегашното 
положение е да се мъчат поне да позна
ват добре процесите в световното инфор
мационно развитие. Имам предвид мис
ловно познаване на процесите, естестве
но. А защо не и прилагане на мисловното 
познание в по-старомодната, по-ограни- 
чената, но не лишена все пак от възмож
ности за масово въздействие традиционна 
медийна сфера. Иначе стоенето настрани, 
дори в мисълта, от това, което променя 
света пред нашите очи, може да бъде оп
риличено единствено на самоубийство...

Главното, на което се опира днес 
промяната в света на информацията, е ди
гиталната революция в технологията и 
техниката на електронните средства за 
масова комуникация. Тази революция 
откри нова епоха във взаимоотношенията 
на средствата с хората, което води до ко
ренен поврат в разпространението на ин
формацията. Една промяна, която се дви
жи едва ли не със скоростта на светлина
та; промяна, която ни води вън от при
вичното равновесие; промяна, която ру
ши всички досегашни стереотипи в чо
вешкото съзнание. В същото време рево
люцията в технологията и техниката се 
извършва едновременно с преустройство
то в общественото развитие по посока на 
демасовизацията, което още повече усил
ва ефекта от промяната. Или както чудес
но го е формулирал Алвин Тофлър, оти
ваме към „цивилизация на информация
та, характеризираща се с взривяване на 
големите общности, децентрализацията, 
изделията по поръчка, комуникационни
те мрежи“.

Ето как първото, което трябва да 
стане ясно на всички, е с какво дигитал
ната информация се различава от досе
гашната аналогова информация. Ако това 
не се разбере още от началото като про
цес, трудно после ще се проумеят въз
можностите на индивидуализацията в 
средствата за масова комуникация, на 
мултимедията, на интерактивността.

Дигитална информация означава 
информацията, каквато и да е тя, да се 
предава или записва в цифров вид. В срав
нение с аналоговите системи съхранява
нето в цифров вид дава огромното пре



димство за бърз достъп до данните в про
изволна последователност8. Аналоговите 
системи са линейни и при тях не е възмо
жен произволен, индивидуален достъп. 
Например, разпространените вече сред не 
малък кръг потребители интерактивни 
компактдискове (CD-ROM, CD-I) са едно 
доказателство за преимуществата на ди
гиталните системи. Те представляват 
мултимедийна система, която изкарва на 
екрана видими или „скрити“ бутони за из
викване на живот на различните загла
вия, вложени в компактдиска. Така с вся
ко от заглавията се осъществява диалого
во общуване. Същият процес е невъзмо
жен при широко разпространените анало
гови видеокасети, каквито и заглавия да 
са записани на техните видеолента.

Ако вземем друга област, филмът 
върху 35 мм кинолента е аналогово изоб
ражение. То е, както казва сценаристът и 
режисьорът Пол Шрейдър, копие на не
що друго9. Докато дигиталното изобра
жение е съвършено различно. Серия е от 
електронни импулси. Отличието на диги
талното от аналоговото изображение в 
очите на филмовите творци добива най- 
вече смисъл във възможността изображе
нието да се манипулира, да се променя. 
Между другото, редица от игралните фил
ми като „Джурасик парк“ или „Маската“, 
които имаха изключителен успех през 
последните години, са правени в пост- 
продукционния период с помощта именно 
на компютърните, т.е. дигиталните тех
нологии. Изобщо възможностите на пост- 
продукцията в дигитална среда са много 
по-големи и по-прецизни, отколкото в 
аналогова среда.

По всичко изглежда навлизаме във 
времето, когато за информация ще може 
да се говори единствено, ако бъде подне
сена в цифров вид. Като че ли вече се из
пълнява в пълна мяра пророчествате на 
Джон Найсбит, който в своя световно из
вестен труд „Мегатенденции: десет нови 
посоки, които преобразяват нашия жи
вот“, публикуван през 1982 г., постави на 
първо място мегатенденцията: „Само то
ва, което се преобразува в цифри, ще бъде 
информация“ ю.

Мултимедията и интерактивността 
от своя страна пък очертават двете явле

ния, които в най-голяма степен са предс
тавителните лица на настъпващата диги
тална епоха. Следователно, те са в осно
вата и на прехода от индустриалната в ин
формационната епоха.

Моето лично мнение, като подчер
тавам, че това е мнение на изследовател 
на творческите процеси в аудиовизуални
те медии, а не на изследовател на диги
талните технологии, е, че възможностите 
на интерактивността са далече по-инте
ресни и по-стойностни за оформяне на 
информационното общество от тези на 
мултимедията.

Всеки компютър, повече или по- 
малко, е мултимедия. Това за сведение. В 
такъв план терминът „мултимедия“ е 
направо безмислица за компютърните хо
ра. Вярно е, обаче, че в термина се влага 
и различен смисъл,в зависимост от това 
от каква гледна точка се поглежда към 
него. От промишлена гледна точка мул
тимедията представлява интерес за обо
гатяване на компютърната среда с до
пълнителни визуални и звукови елемен
ти. От теоретична гледна точка най-често 
използваното определение е за „диалого
во (интерактивно) използване и взаимо
действие на медии от най-различен вид 
като говор, текст, неподвижни и аними- 
рани изображения, музика или шумове“. 
Мултимедията може да означава също 
съчетаване на няколко различни средства 
за масова комуникация, за да доведат до 
нас по-бързо, по-убедително и по-разнос- 
транно нужната ни информация. С две ду
ми мултимедията е резултат от непрекъс
натото усъвършенстване на комуникаци
онната техника, вследствие на „бума“ на 
технологиите и съвсем естествено, бавно 
и постепенно подменя апаратурата в на
шия домашен електронен ъгъл, свързвай
ки всичко с възможностите на компютъ
ра. В такъв смисъл тя идва като че ли от 
само себе си и не предизвиква толкова 
„шок от бъдещето“. Най-важното, обаче, 
с което мултимедията променя досегаш
ния ни живот на статични консуматори 
на информацията е не невероятните й тех
нически и творчески показатели, а реали
зираната на практика обратна връзка и 
възможността за получаване на допълни
телна информация по избор.



По този начин на преден план из
лиза проблемът за интерактивността, 
който е в състояние да внесе най-големи 
промени в съзнанието на досегашните ин
формационни потребители. Ако диало- 
гичната форма, осигурена като възмож
ност от дигиталната революция в средст
вата за масова комуникация, успее да се 
наложи и да обърне статичните консума
тори в активни потребители на стоварва
щата се върху главите им лавина от ин
формация, логично е да очакваме като 
ответен ход засилване на положителния 
избирателен подход сред зрителите, слу
шателите, читателите.

Нека да вземем за пример дори са
мо телевизионната комуникация, всъщ
ност най-разпространената и най-масово 
въздействуващата електронна комуника
ция. Тя извървя един път, в който живо
тът по сполучливата формулировка на 
Джон Белтън я наложи по-скоро като па
сивно, отколкото като активно средство 
за комуникация11. Някой друг избираше 
информацията, която съставлява телеви
зионните програми и за нас оставаше ал
тернативата да гледаме това, което ни се 
предлага или ... да загасим телевизора. 
Лека-полека технологичните промени ро
диха спътниковата телевизия, кабелната 
телевизия и т.н., което увеличи невероят
но броя канали, достигащи до домовете 
на хората. При дигитализацията на теле
визионната връзка каналите могат да 
достигнат и до хиляда за всеки дом, как
то се очаква да стане в следващия век. 
Проблемът е, че многото канали не усил
ват многообразието от програми за из
бор, а усилват просто количеството едно
образие.... Но както и да е, многото кана
ли, съчетани особено с възможностите на 
„платената телевизия“, осигуряват вече 
посягането към този канал,който ти ха
ресва, за който се абонираш и който ста
ва твоя еднолична собственост.

Интерактивната телевизия е нещо 
коренно различно от възможността за из
бор между много канали -  влизане на зри
телите в диалог с информацията от мал
кия екран! Прогностиките сочат неверо
ятни перспективи в тази насока, но реал
ността ни заставя да посочим три основ
ни области, при които засега интерактив

ността се проявява практически в телеви
зионната комуникация: индивидуална по
ръчка на игрални филми, телевизионен 
пазар (телешопинг) и посредничество за 
електронни игри12.

Изкушението да си избираш сам 
филма, който да гледаш, се засили особе
но много след масовото разпространение 
на домашните видеокасетофони и нали
чието на магазини за купуване или даване 
под наем на видеокасети. Естествено, че 
по-лесно е това да става, без да излизаш 
от вкъщи. Има няколко различни начини 
за индивидуален контакт със „своя“ 
филм, но като че ли най-перспективна е 
насоката филмите да се изискват от цент
ралната „банка данни“. Телешопингът е с 
вече популярни разработени форми, но 
явно той се ориентира към все по-пълен 
електронен каталог, който клиентите да 
„разлистват“ сами. Посредничеството 
пък за електронните игри проправи пър
вите пътеки към интерактивните телеви
зионни филми, в които действието не се 
развива линеарно, а се спира и продължа
ва в посока, предпочетена от зрителя.

Върхът във възможностите, които 
предоставя интерактивната телевизия, по 
всичко изглежда, ще стане моментът, ко
гато всеки от нас ще бъде в състояние да 
си съставя сам телевизионната програма. 
И ще може да се намесва с предложени 
няколко изборни ситуации в сюжетното 
развитие на почти всяко игрално-худо
жествено, журналистическо или докумен
тално произведение, излъчвано в същия 
момент на малкия екран.

Тъкмо изключителният шанс все
ки зрител да бъде директор на собствена
та си телевизионна програма и още по-из- 
ключителният шанс всеки зрител да ста
не сътворен на предлаганата му телевизи
онна творба са интерактивните постиже
ния, които преобръщат познатия инфор
мационен модел от индустриалната епоха 
-  т.е. някой изпраща информация и ние я 
приемаме или не.

Друг е въпросът доколко зрители
те са подготвени да стават директори и 
сътворци?! И то в стресови темпове за 
психологическите им възможности! Нека 
не забравяме също, че подобни процеси 
като този в телевизията се развиват на



полето и на другите средства за масова 
комуникация, огромни са възможностите 
на интерактивната мултимедия чрез CD- 
ROM, CD-I и т.н., а всичко това поставя 
на още по-голямо изпитание човешката 
приспособимост.

Въпреки ключовата роля на инте
рактивността в промяната на информаци
онния модел, тя явно не може да бъде па
нацея срещу информационното заболява
не на човечеството, ако това заболяване 
се окаже наистина злокачествено. Не 
един и двама са специалистите, които 
подчертават илюзорността на подобна 
надежда поради инертността у основната 
маса хора към творческа активност и 
участие в собственото им изграждане ка
то зрители, слушатели, читатели. Докол- 
кото хората са твърде различни по зем
ното кълбо и на различна степен на осъз
наване на пасивното си или активно отно
шение към средствата за масова комуни
кация, трудно е да се направи някакво 
обобщение по повдигнатия проблем.

Любопитно е, обаче, докато „па
сивните“ психологически се приспособя
ват към интерактивните промени в отно
шението си към информационните източ
ници, дали няма толкова да изостанат в 
своята информационна култура, че после 
новото отношение да се окаже ненужно? 
Защото оттук-натагък натрупванията в 
човешкия свят на познанията все повече 
ще става чрез електронните информаци
онни мрежи, а те в основата си са диало- 
гични, изискват избирателно отношение 
към своите информационни фондове.

Най-голямата информационна 
мрежа в света, например, Интернет, чие- 
то разработване започна още през 60-те 
години в Съединените щати като мрежа 
от военностратегическо значение, показ
ва, че е изминал не малък срок за изпита
ние и усвояване на услугите й от десетки 
милиони хора в широки международни 
мащаби. Основната концепция на Интер
нет е, че чрез нейните стандартни адреси 
всеки човек може да достигне до специ
фична информация, локализирана където 
и да е по света:

„Интернет не е централизирана 
система. Тя представлява световна мрежа 
от свързани локални компютърни мрежи

и различни комуникационни устройства, 
които могат да разменят информация по
между си чрез стандартизиран език за 
предаване на информация. Мрежата на 
Интернет се използва и като среда за раз
пространение на останалите средства за 
масова комуникация.

Интернет позволява едновременно 
действие на множество информационни 
канали, като отделният потребител има 
пълноправни възможности. Ето някои от 
тях:

-  предаване на съобщения по елек
тронна поща;

-  участие в нюзгрупи;
-  он-лайн дискусии в реално време;
-  разглеждане на архиви от „банка 

данни“ (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.“13.

Световната мрежа съдържа мили
они отделни „парчета“ информация, кои
то се съхраняват на компютри по целия 
свят. До всяка отделна информация мо
же да се достигне чрез уникален адрес. 
Което означава, без да се разпростираме 
повече за могъществото на мрежата, че 
Интернет завърши в пълния смисъл на 
думата изграждането на така мечтаното 
от Маршъл Маклуън „глобално село“. 
Едно „село“, в което неинформирани хора 
няма -  всеки може да научи всичко за 
всекиго и за всяко нещо около него!

От Гутенберг насам, например, ние 
черпим основните си информационни 
познания за света от книгите, респектив
но от библиотеките. Както знаем, големи 
и добре уредени библиотеки няма нався
къде, да не говорим за специализирани 
отдели, да не говорим за нормалната не
възможност различните библиотеки да 
притежават абсолютно всяка излязла 
книга. Добре, съществува международен 
книгообмен и заем на книги между биб
лиотеките, но това е една твърде трудо
емка и скъпо струваща операция. Във



времето на Интернет библиотеките са 
просто „банка данни“, до която всеки има 
достъп чрез своя компютър. На екрана на 
компютъра се „разлистват“ страници без 
никакво ограничение, без притеснение 
дали „книгата“ я има, да кажем, в Народ
ната библиотека „Св. Св. Кирил и Мето
дий“ или трябва да се заеме от Вашинг
тонската библиотека. Звучи фантастично, 
но е вярно за следващите поколения -  
консуматори на информация. Защото ако 
сега повечето научни публикации в списа
ния или книги завършват със задължи
телни препратки за допълнителна или до
уточняваща информация в електронната 
мрежа, то нищо чудно в обозримо бъдеще 
същите научни публикации да бъдат из
цяло в Интернет.

Постепенно можем да достигнем и 
до заключението, че информация, 
невключена в Интернет, не е информа
ция!!! Тази постановка на въпроса, меж
ду другото, е съвсем близка до известната 
„формула“ на Абраам Мол, че онова, кое
то не е попаднало в каналите на масовите 
комуникации почти не оказва влияние на 
развитието на обществото, не е събитие в 
истинския смисъл на това понятие.

Сравнението подсказва достатъч
но красноречиво, че на Интернет оттук 
нататък не може да се гледа другояче, ос
вен като на ново, супермогъщо средство 
за масова комуникация. Впрочем, светов
ната информационна мрежа отговаря до
ри на класическото разбиране за масова
та комуникация като „процес, при който 
специализирани социални групи употре
бяват технологични приспособления, за 
да разпространяват символично съдържа
ние до голяма, хетерогенна и широко раз
пиляна публика.“1 . Интернет отговаря 
със своята структура и дейност и на 
изискванията за съвременната индивиду
ализация в работата на средствата за ма
сова комуникация. Става дума за раз
пространение на еднакво звучащо съдър
жание с възможност да достигне не само 
до количествено големи и разнородни 
групи на обществото, но и до отделни 
единици в необозримо пространство. Има 
и нещо специфично ново -  отделните еди
ници, взети като цяло, могат също да из
пращат информация до цялото, взето ка

то единици. Общо взето върху Интернет 
вероятно ще падне основната тежест при 
разглеждания преход към информацион
ната епоха.

Един преход, при който в разрез 
със световното национално разнообразие, 
информацията по електронната мрежа, за 
съжаление, се разпространява главно на 
латиница, а основният език за общуване е 
английският! Това е проблем и то не мно
го приятен проблем за идентичността 
особено на онези страни, които по раз
лични причини са изостанали в своето 
развитие.

Допустимо е наистина някакво ре
шение на този проблем чрез използване 
възможностите на „изкуствения инте
лект“, приложен в компютърни програ
ми, които в най-смелите предвиждания 
ще превеждат писмено и говоримо от 
един език на друг синхронно в момента на 
директен телефонен разговор или на ди
ректно получавана информация от Ин
тернет. На този етап, обаче, нещата тук 
са повече в сферата на нереалното, откол- 
кото на реалното... При все това търсени
ята продължават, въпреки че има неза- 
тихнали спорове още по кардиналния 
въпрос какво е „естествен интелект“, та 
оттам да се тръгне към „изкуствен инте
лект“. И тези спорове не са без значение, 
защото ако приемем тезата, че интелек
тът започва с речта, до този момент и 
най-умните машини са, образно казани, 
глухонеми. Дори да чуват, те не могат да 
схванат интонации, подтекст, надтекст и 
т.н., което веднага обезмисля един пълно
ценен синхронен превод от екрана, напри
мер. Надеждата изглежда е в по-далечно
то бъдеще! Впрочем Гари Каспаров, кой
то няколко пъти вече отсрами човешкия 
род в шахматните си битки с подобен „из
куствен интелект“, все пак изпита огорче
нието и от загубата. А тъй като шахмат
ната игра е своеобразен критерий за изп
робване напредъка в мисленето на дру
гия тип разум, можем следователно да се 
надяваме и на по-обозрима перспектива...

Примерът с Каспаров подсказва 
още веднъж, че новите неща в информа
ционния космос около нас се появяват и 
развиват така зашеметяващо бързо, как
то нашата възприемчивост едва ли е в



състояние да ги усвои отведнъж. Камо ли 
да свикне и да ги ползува в привичен все
кидневен ритъм за нула време. Има освен 
това един вроден консерватизъм в пове
чето хора, който също е спънка по пътя 
към овладяване на връхлитащите една 
след друга новости. Примери колкото ис
кате. Ако се върнем към по-старите тех
нически постижения и до днес е обичайно 
явление притежатели на телевизори с не 
до там добро екранно изображение да не 
искат да ги сменят, защото така са си 
свикнали и им харесва именно „техния“ 
си образ с размити цветове. Или все по- 
усъвършенстваните видеокасетофони, ко
ито спадат вече към най-разпространено- 
то битово електронно оборудване. Ами 
при тях огромното мнозинство зрители 
нито знае, нито се интересува за какво са 
различните копчета от програмното уст
ройство. Достатъчно им е да могат да 
сложат видеокасетата и да я пуснат...

Погледнато от друг ъгъл дали пък 
„вроденият консерватизъм“ в нашия слу
чай не е естествената съпротива у хората 
да се спасят от удавяне по непредпазли
вост в информационните пълноводни во
ди? Като че ли организъмът чисто физи
чески сам изисква първо спокойно и без 
сътресение човек да се научи да плува и 
после да си опита силите за приспособя
ване или не към новия живот. Всъщност 
може би се изразих погрешно, тъй като 
който не се научи да плува и не се приспо
соби, просто ще отпадне от информаци
онното общество. Колкото и прекалено 
категорично да изглежда едно такова 
твърдение, струва ми се, че то е напълно 
в контекста на заобикалящата ни дейст
вителност.

Какво може да се направи или, по- 
верно е да попитаме, какво се очаква в си
туацията на информиране до смърт, тъй 
като е от ясно по-ясно, че нищо не е в със
тояние да спре настъплението на диги
талната революция? Резонен въпрос, мис
ля, в края на предложените до тук отдел
ни разсъждения над последствията при 
прехода от индустриалната в информаци
онната епоха.

Убеден съм, първо, че както чове
чеството не успя да се забавлява до 
смърт, така няма и да се информира до

смърт! Убеден съм също, обаче, че както 
телевизията доминираше масовите кому
никации на 20-и век, така мултимедийно
то интерактивно киберпространство ще 
бъде комуникационното средство на 21- 
ви век! Следователно някъде оттам тряб
ва да дойде разрешението, защото по-го- 
лямото предизвикателство на прехода не 
са технологиите, а мисленето на хората. 
И самите нови масмедии трябва да се пог
рижат да не убият своите клиенти. Иначе 
тяхната дейност после ще стане безмисле- 
на.

Прекаляването с телевизионното 
забавление несъмнено доведе до рязко 
снижаване на културното равнище в об
щочовешки размери. Появи се терминът 
„медиякултура“, т.е. култура, разпростра
нявана чрез средствата за масова комуни
кация, заменила в тотални мащаби тради
ционното дотелевизионно натрупване на 
културни ценности. Сериозната култура 
постепенно беше изместена от масовата 
култура, която дължи дори специални 
благодарности на малкия екран за своето 
съвременно надмощие. В такъв смисъл 
Нийл Постман се оказа, ако не друго, по
не на прав път в първото си предупрежде
ние „Ще се забавляваме до смърт“.

Прекаляването с информацията, за 
която се отнася второто предупреждение 
„Ще се информираме до смърт“ е още в 
началото, за да бързаме с изводи, но насо
ката поне се очертава. Най-вероятно в 
близко бъдеще ще се стигне до така наре
ченото информационно пресищане, което 
може за известно време и да отврати кон
суматорите на информация, но това в ни
какъв случай няма да бъде „летален“ фи
нал. Шансът на съвременните комуника
ционни източници да намерят изход, за 
разлика от телевизионната епоха, е, че те 
имат възможности за индивидуализация 
на своите послания в резултат от развити
ето на дигиталните технологии. Индиви
дуализацията води до избирателност, а 
това влече след себе си до прочистване в 
голяма степен на човешкото съзнание от 
ненужна, затлачваща информация. Инди
видуализацията, обвързана с интерактив
ността, означава живот!

Проблемът на всички ни е, за кол
ко време ще съумеем да извървим пътя



от „книжния склад“ до цифровата „банка 
данни“. Възрастното поколение изобщо 
не го слагам в сметките. Средното поко
ление в своята цялост най-вероятно ще 
остане на половината на пътя. Така че и 
то, общо взето, май е загубено като въз
можна основа за създаващото се инфор
мационно общество. По-сложен е въпро
сът със сегашното младо поколение. То 
спря в голямата си част да ползва книж
ната информация, т.е. просто спря да че
те, а все още не се е насочило изцяло ка
то потребност към необятните простори 
на цифровата информация. Следователно 
това поколение също не е надеждна осно
ва за предстоящия преход. Остава най- 
младото поколение. Тук колебания не би 
трябвало да има, тъй като децата се раж
дат и израстват вече „дигитално“. За тях, 
обаче, ние останалите, трудно приспосо- 
бимйте или неприспособимите към ин
формационното общество, трябва да нап
равим всичко възможно да създадем ма
териално и духовно онази мултимедийна 
интерактивна среда на киберпространст- 
вото, в която те да се чувстват като риби 
във вода. Това всъщност може да бъде 
приноса на възрастното, средното и мла
дото поколение.

Принос, който да помогне на чове
чеството безпрепятствено да преодолее 
информационния праг на 21-ви век! 1
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Студентски
публикации
В раздела „Студентски публикации“ 
за първи път в кратката история 
на Департамента по масови 
комуникации излизат специално 
написани разработки, за които техните 
автори ще получат по два кредита. 
Надеждата е в бъдеще разделът да се 
разраства и по такъв начин всички 
студенти, които имат вкус към 
изследователско и научно творчество, 
да получат възможност за изява.
Тази възможност в ред отношения дори 
може да се окаже по-важна от 
присъжданите кредити. Редакционната 
колегия ще преценява и подбира 
кои от предложените работи да бъдат 
включени в поредния Годишник.



Public Relations 
и„Връзки 
с общетвеността“: 
две концепции, 
две различии 
реалности

Десислава Николова,
„Управление на масовите 
комуникации“, пета година

В точните науки проблем като то
зи не би съществувал. В тях всичко е до
казуемо или не. Ако подходим към разре
шаването на въпросния казус като в мате
матиката ще видим, че сред елементите 
на Public Relations1 има един, наречен 
„Community Relations“, който най-точно 
съвпада с превода на български „Връзки с 
обществеността“. След като той е част от 
PR логично следва, че не може да бъде 
равен на PR. Следователно, можем да 
твърдим, че Public Relations е не само по- 
различно, но и много по-широко понятие.

В хуманитарните науки, обаче, 
проблемите се решават по-трудно. Ето за
що първо ще дадем определение на 
„Public Relations“ и след това ще го срав
няваме с „Връзки с обществеността“.

Public Relations е социална практи
ка и наука с около 100 годишна история, 
която е получила своето име в Америка2 
и така е позната в целия свят. Зад това 
име се крият толкова много неща, че са
мите американци са имали проблем дока- 
то открият най-точното определение и се 
спрат на конкретното наименование. В 
своето развитие PR минава от пресаген- 
тите през публичността, публичната ин
формация докато достигне до PR. Това не 
е просто смяна на имена, а зад нея се крие 
и дълбоко съдържание. Информацията от 
еднопосочна преминава в двупосочна и

именно тук е силата на PR -  той черпи и 
доставя информация от публиките към 
организацията и от организацията към 
публиките. Има установен двупосочен об
мен на информация. До 1988 година са на
лице безкрайно много определения, кои
то в повечето случай са се опитвали да 
обяснят какво прави PR, а не какво е точ
но. В същата тази година „Американска
та общност по PR“ дава следното офици
ално определение:

„PR помага на организацията и 
нейните публики да постигнат взаимна 
изгода един от друг.“3

Ключовите термини в тази дефи
ниция са „организация“ и „публика“. 
„Американската общност по PR“ уточня
ва, че всяка организация контактува с 
много и различни публики, от които тя 
трябва да търси съгласие и подкрепа. То
ва ясно определя, че една организация мо
же да контактува с различни публики и да 
не й се налага да се обръща към цялото 
общество. В тази дефиниция също се под
чертава двупосочната връзка между орга
низацията и нейните публики.

Като академична дисциплина PR 
няма алтернативно име. Що се отнася до 
отделните организации, там вече има раз
лични наименования на отдели и в пове
чето случай това зависи от конкретните 
нужди на самите организации.

В България, където по принцип 
обичаме чуждиците и вече свободно пол
зваме думи като маркетинг, менидж
мънт, мониторинг, рейтинг, продуцентст- 
во, когнитивни науки и много други, PR 
не може все още да се наложи. За сега се 
опитват да уеднаквят „Public Relations“ с 
българското име „Връзки с обществе
ността“. Дори и само по името се вижда, 
че този превод е неточен и не се покрива 
със смисъла на термина PR. В него липс
ва една от ключовите думи, а именно 
„публика“. Замяната й с думата общество 
не предава правилно смисъла, който са 
вложили създателите.Още повече, че тук 
се сблъскваме с едно неразбиране и пре
каден наивитет при превода на „Public 
Relations“. Само представител на духовна
та аристокрация като Едуард Бернайс мо
же да си позволи лукса да създаде едно 
ново направление в социалните техноло



гии, известно в целия свят под името 
„Public Relations“. Тук е налице още една 
игра на думи, един творчески подход към 
действителността. „Public Relations“ про
излиза като игра на думи от английският 
термин „Counselor of Legal Relations“, за
меняйки една дума с друга. Така дори по 
своя произход терминът PR се отдалечава 
от превода на български език.

Странно откъде се роди нуждата 
именно PR да се преведе на български 
език? Защо не постъпим разумно и не 
изучаваме в университетите PR, а вече 
всяка организация сама за себе си съоб
разно своите нужди да избере наименова
ние за съответния си отдел -  връзки с об
ществеността, публичност, отношения с 
клиенти и т.н.. Не се ли губи голяма част 
от съдържанието на PR, свеждайки го 
просто до „Връзки с обществеността“?! 
Ако се прегледат основните елементи на 
PR ще се види, че връзките с обществе
ността са един от тях и е нелепо целият 
инструментариум в тази област да се ог
раничи до връзки с обществеността. От 
друга страна в българския превод се губи 
двупосочността на процесите в PR. Не са
мо това, тази технология е предназначена 
да обслужва нуждите на елита.

Какво точно се е случило? Дори и 
беглите познания по английски език мо
гат да позволят да се преведе PR като 
„Връзки с обществеността“ в даден кон
текст, ако думите са използвани не като 
наименование на науката, а просто като 
словосъчетание. Ако се прегледат внима
телно речниците обаче, ще се открие, че 
на думата „public“ има специално опреде
ление за словосъчетанието „Public 
Relations“.

Public Relations -  всички действия 
на организацията, с които тя може да по
добри отношенията си с хората, които са 
важни за нея, включително с общата пуб
лика;4

Public Relations -  отношенията 
между правителствения департамент или 
властта, бизнес организациите и др. с об
щата публика, осъществявани чрез доста
вяне на информация;5

Public Relations -  отношенията 
между организацията и др. и публиката;6

Public Relations -  дейността по изг

раждане и запазване на привлекателен 
имидж за личността или организацията 
пред публиката;7

Public Relations -  действията и наг
ласи за анализиране, приспособяване, 
влияние и комуникации с всяка група или 
групи от хора в интерес на отделния чо
век, група или институция;8

Public Relations -  отношенията 
между организацията (властта) и частни 
лица.

Всички тези определения от речни
ци показват, че PR не може буквално да 
се преведе. Тези две думи в съчетание гу
бят собствения си смисъл и означават не
що друго. Ако преводът им можеше да се 
направи буквално, то в речниците няма
ше да има специално определение за сло
восъчетанието Public Relations. Също спо
рен остава въпросът дали думата „public“ 
е равнозначна на думата „общество“. Вяр
но е, че в английския език има случаи, ко
гато „public“ може да означава общест
вен, но специалистите в областта ясно оп
ределят „public“ като публика и добавят, 
че всяка организация има различни по 
вид публики, с които контактува. Затова 
има и PR с външни и вътрешни за органи
зацията публики. При превода основното 
е да се предаде правилно съдържанието 
на текста. Буквалният превод не може да 
бъде нито правилен, нито пълен. Ако 
въпросът е да изчистим българският език 
от чуждиците може да се потърси и наме
ри по-точен еквивалент на PR, който да 
отговаря на неговия оригинал.

Основният проблем в борбата 
между PR и „Връзките с обществеността“ 
(ако изобщо има такава) е дали при неп
равилния превод не се губи истинското 
съдържание на PR. Дали борбата е прос
то на думи или зад тези думи се крие и 
друго и не се ли идеологизира по такъв 
начин проблема? Според учени в тази об
ласт има четири модела на PR, при кои
то разликата се крие най-вече в степента 
на обратна връзка от публиката към орга
низацията. При използването на българс
кия превод „Връзки с обществеността“ 
вниманието се насочва най- вече към ед
нопосочната информация от организаци
ята към обществото като цяло т.е. става 
дума за една форма на политическа про



паганда. Но дори и на етапа на развитие 
на обществото у нас това не е достатъчно. 
Властта вече търси диалог с хората, от 
което би трябвало да следва някакво наи
менование от сорта на „Връзки на общес
твото с властта“. И защо е нужно да из
мисляме отново цялата история на разви
тието на обществото като в този случай 
имаме привилегията да ползваме чуждия 
опит наготово.

На пръв поглед това изглежда като 
игра на думи, а всъщност зад тези думи се 
крие в единия случай 100 годишна исто
рия и опит, а в другия също богата исто
рия и опит, но от пропагандата. Именно 
при нея се губи и не се търси обратната 
връзка с публиката и се въздейства на об
ществото като цяло. При PR нещата се 
разграничават и се установяват ползот
ворни взаимоотношения с различните 
групи поотделно.

В много страни по света терминът 
„Public Relations“ се използва без да ce 
търси негов превод. И когато в практика
та у нас се използват чуждици за думи, ко
ито отдавна съществуват в българския 
език, защо е нужно да се прави превод на 
една непозната за нас досега наука. За ня
кои това не представлява проблем, но ако 
той не се реши в самото си началото, ще 
остане и ще се задълбочава. 1

8. Webster’s New World Dictionary of 
Media and Communications, Revised and 
Updated 1996, p 484
9. Английско-български речник, изд. 
„Елпис“, 1996, с. 903

1. Според „Американската общност по 
PR“ елементите на PR са 15 на брой
2. През 1897 година в издание на Асоциа
цията на американските железници за 
първи път се появява терминът „Public 
Relations“-  Wilcox L. Dennis, Phillip H. 
Ault, Warren K. Agee „Public relations 
Strategies and Tactics“
3. „Монограф серия, PR преглед“ номер 
3 ноември 1991 година издание на PRSA
4. Collins. Business English Dictionary. P.J. 
Flyun and M.J. Wallace. For Bulgaria 1991, 
p 136
5. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 
Current English. A.S. Hornby, 1987, p 675
6. The Little Oxford Dictionary. Sixth 
Edition. Printed in Bulgaria 1991
7. Longman Dictionary of Business English 
J.H. Adam. Second Edition. Printed in 
Bulgaria 1991, p 420



Непрякото 
въздействие 
на киното

Алмерия Монева,
„Управление на масовите 
комуникации“, пета година

Киното като изкуство поражда ес
тетическа реалност, която се различава 
от действителността по това, че е създа
дена чрез средствата на изкуството. А из
куството е творческа активност, посредс
твом която според виждането на Иван 
Стефанов: „Спектакълът, който оживява 
на екрана е собствено метафизически. И 
като съединява една с друга всички сфе
ри, в които човекът осъществява своите 
творчески авантюри, киното извършва 
пред нашите очи синтез на външния и 
вътрешния свят, на природата и на изкус
твото и той създава неговата необикнове- 
ност. Господар на формите и на въобра
жението, на реалното и на неговото дви
жение, на сетивата и на духа, киното е, ко
ето ни предлага една естетика на живата 
реалност“.1 Изкуството на киното същес
твува по един неповторим начин заради 
способността си да въздейства особено 
върху публиката, защото изкуството е из
куство, само доколкото е въздействащо, 
докато участва в живота на човека по 
свойствения само на него начин. От тази 
гледна точка можем да погледнем на ки
ното като на

ЕДИН ОСОБЕН СВЯТ

Защото истинският филм е „особен 
свят“, където всеки елемент на творбата е 
проникнат от съдържанието и всеки мо
мент от художественото цяло е елемент 
от художествения синтез на света. Благо
дарение на този синтез киното е в състоя
ние да предизвика у различните хора раз
личен интерес. И така само чрез обобще

нието външният спрямо публиката фил
мов „свят“ може да стане интимно бли
зък, вътрешно необходим. И той успява, 
защото има в основата си онзи „магичес
ки комплекс“, който е в състояние да пре
дизвика интензивно внушение, свойстве
но само на филмовата репрезентация2. 
Чрез нея киното се стреми по определен 
начин да овладее зрителите си, да преда
де своите намерения като си служи със 
средства, за които Иван Стефанов казва, 
че позволяват да се развият процесите на 
проекция и идентификация и така да се 
осигури възможността за въздействие, 
като не се забравя, че филмът по-малко 
се мисли, а повече се възприема. Киното 
е симбиоза, която Едгар Морен поставя в 
основата на система, стремяща се да ин
тегрира зрителя в потока на филма и фил
ма в психологическия поток на зрителя.3 
Това е начинът, по който филмът става 
онзи психологически момент, когато два 
свята -  този, който е запечатан на лента
та и този на зрителя се съединяват. От 
тук можем да направим заключението, че 
естетическото въздействие на филма вър
ху зрителя не е само пряко, но и подтеке - 
тово, асоциативно, тоест непряко. Но как
ви са всъщност тези

НЕПРЕКИ ФОРМИ
НА КИНЕМАТОГРАФИЧНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Непряката форма на въздействие е 
продължение на прякото въздействие, но 
се осъществява по различен начин, защо
то се стреми да разшири обекта на худо
жественото послание. Непрякото въз
действие успява да разчупи и видоизмени 
прякото въздействие, като цялостният ху
дожествен образ тук се дооформя в наше
то съзнание, събирайки различни части 
от цялото и различни гледни точки, разп
ръснати и привидно неорганизирани в ед
но цяло. Непрякото въздействие има своя 
естетика и проблеми, засягащи това, кое
то е извън кадъра, което е в подтекст или 
е косвено отражение върху пряко преда
вано изображение.

Кинематографичният подтекст, 
асоциациите, непряката връзка между 
кадрите -  всичко това се съдържа в скрит



вид в текста, изображението, музиката 
като акцент или детайл, в ефектите и раз
лични други средства и похвати на израз
ните възможности на филма. Непреките 
форми на въздействие задълбочават худо
жественото влияние върху зрителя по 
свои начин, който включва освен конк
ретната фактура и определена вътрешна 
съдържателна организация, обединени в 
цялост, която изгражда и разкрива „пъл
ният образ, като единство между изобра
жение и обобщен образ“.4 И това единст
во Божидар Манов представя като „худо
жествен текст“, разглеждан в семиотичен 
и психологически план и чрез него се тър
си значението и въздействието му отвъд 
зрителните образи във филма като цялос
тна структура. И всичко това е съобразе
но с особеностите на психо-физиологи- 
ческия механизъм на възприемането, 
който предизвиква любопитството на 
зрителя към цялостното филмово посла
ние.

Непреките форми на кинематогра
фично въздействие са много по-важни, 
отколкото можем да си представим. Те са 
свързани с това, че зрителите са с различ
ни нагласи и възможности да създават 
представи за даден образ по непряк път. 
Непряката форма в много по-голяма сте
пен активизира въображението на зрите
ля, защото това въздействие не е само в , 
но и извън кадъра, в мисловната дейност 
на зрителя, който съпоставя, открива 
символи и метафори и търси подтекста, 
второто измерение на филмовия разказ. 
Непрякото въздействие разчита на спо
собността на хората да създават в съзна
нието си по-богати картини от пряко фик
сираните на екрана и така възниква нова 
образност. Непрякото въздействие на 
филмите върху зрителите се осъществява 
най-вече по емоционален път и така до 
целостта и завършеността на нещо мо
жем да стигнем, ако преминем през „оно
ва, което не сме в състояние да разберем 
пряко, но можем да разберем по околен 
път и цялото психологическо действие на 
художественото произведение без оста
тък може да бъде сведено до тази окол
ност на пътя“.5 Заради тази „околност на 
пътя“ Стоян Стоименов отбелязва, че 
непряката форма на изображение и въз

действие е по-трудна за възприемане, но 
съдържа много по-богати възможности 
за отразяване на многоликостта на света, 
защото филмовият образ се ражда пред 
очите ни, но неговата същност е другаде. 
Той е създаден в друго пространство и 
време и смисълът му не е толкова в изоб
ражението, колкото в неговата проекти
рана чрез монтажа сянка върху съзнание
то на зрителя или дори в подсъзнателни
те внушения, които отправя и по този на
чин на мястото на мислите се настаняват 
подвижните картини и преминаващите в 
съзнанието на зрителя асоциации се на
късват и се засилва шоковото въздейст
вие на киното, което според В. Бениамин 
трябва да бъде посрещнато с повишено 
присъствие на духа6, за да може да се въз
станови прекъснатата нишка на мислите 
и да се роди целостта на посланието.

Непрякото въздействие на киното 
е това нещо, което почти не може да се 
види. То просто трябва да се усети, то е 
чувство, невъзможно да се изрази с думи, 
а трябва да бъде съпреживяно. Общуване
то с киното е вид емоция, особен вид чув
ствено настройване към онова, което ста
ва на екрана. Естетическото въздействие 
на киното зависи от способността на ау
диторията да обхваща едновременно 
всички страни на посланието и да се стре
ми да вникне в многоликостта на инфор
мацията. Киното има свое място в систе
мата на общуването и затова естетичес
кото му въздействие се разпростира вър
ху милиони зрители по различен начин и 
на различни нива.

Нека да обърнем внимание на ня
кои филми, при които непрекият начин 
на въздействие е необходимо условие за 
пълноценното им възприемане и разбира
не.

С появата на „Бягащи кучета“ -  
реж. Людмил Тодоров и „Парчета любов“ 
-  реж. Иван Черкелов на екран, се загово
ри за нова изразност в българското кино, 
за търсене на нов комуникативен модел, в 
който авторите се изявяват като филосо
фи и мислители, които търсят изискания 
естетски и кинематографичен еквивалент 
на съжденията си при изграждане на сво
ите творби. След това се заредиха „Мъл
чанието“ -  реж. Красимир Крумов, „Фа



тална нежност“ -  реж. Рангел Вълчанов, 
„Граница“ -  реж. Илиан Симеонов и 
Християн Ночев, „Нещо във въздуха“ -  
реж. Петър Попзлатев, „Търкалящи се 
камъни“ -  реж. Иван Черкелов. Във всич
ки тези филми откриваме една експресив
ност на изказа, иносказателност, поняко
га граничеща с мистична вглъбеност, дос
тигаща до сюрреалистичност („Нещо във 
въздуха“, „Мълчанието“) и до посгмодер- 
нистичност („фатална нежност“). Чрез 
всички тези филми ние търсим отговор 
на много въпроси, напускайки видимото 
и достъпното като се опитваме да над
никнем по-дълбоко, там където „най-ху
бавото се вижда със сърцето, а най-съ
щественото е невидимо за очите“. Там от
въд започваме да търсим идентификация
та на един живот, който преминава през 
раздвоението на времето и се срещаме с 
колаж от съдбите на различни герои. Хо
рата са с уязвима психика, за които няма 
опора във всекидневието, но те с копнеж 
търсят любовта, защото се чувстват неиз- 
казано самотни, дори когато са заедно. 
Това ги кара да си задават въпроси: „Кой 
съм аз?“, „Кой е той, другият до мен?“, 
„Дали истинският живот е в любовта или 
в смъртта?“. Но в търсенето на отговори
те трябва да се премине една граница, не
зависимо дали е физическа, морална или 
психологическа, за да навлезе в абсурд
ността на едно почти спряло време и зас- 
тиналостта на духа, който трудно осмисля 
пребиваването си в този свят, където не
що се носи из въздуха и предизвиква тре
вога, но много неясна. И тя сякаш ту из
чезва, ту се появява отново. Не е ясно да
ли я поражда нещо вече преживяно или 
нещо предстоящо. Това е трудно да се ус
танови, защото просто е едно подсъзна
телно усещане, че нещата са едва само ня
какъв дух, почти безтелесни, неведоми, 
добили за миг само най-общата си форма, 
чрез която обикновеното се превръща в 
изключително и до същността на търсе
ните отговори, обаче, все малко не дости
га. А кой знае може би отговорите, които 
търсят героите, са в нас самите, но не все
ки има смелостта да си признае това. Мо
же би точно липсата на смелост е причи
на тези филми да бъдат обявени за неко- 
муникативни и прекадено черногледи.

Сигурно тази липса на смелост ни възпи
ра да се вслушаме в гласа на съвестта и 
душата си и така чрез недоизказаността 
да се потопим в онази красота, която ще 
ни позволи да разчитаме смисъла между 
редовете и думите и там да търсим отго
ворите, които ни интересуват. Само така 
цялата красота на живота и света, който 
ни заобикаля може да ни донесе радост, 
да осмисли съществуването ни в един без
пощаден свят, където винаги се търси ис
тината като субективно понятие, но няма 
универсална истина, която да удовлетво
рява в еднаква степен всички.

Но дали новият комуникативен 
модел и новата изразност, за която се го
вори се появяват наистина в края на 80-те 
години и началото на 90-те? Всичко това 
го има в българското кино още в края на 
60-ти години. Още тогава се появяват ед
ни малко „странни“ и много новаторски 
филми, които освен че са останали „не
разбрани“ са били и отричани. Те също 
като „онова нещо във въздуха“ са предиз
викали със самото си съществуване неяс
но безпокойство и страх. Нека хвърлим 
един бегъл поглед към тези смутители на 
спокойствието или по-точно към „При
вързаният балон“ -  реж. Бинка Желязко
ва, „Прокурорът“ -  реж. Любомир Шар- 
ланджиев, „Бялата стая“ -  реж. Методи 
Андонов. В тях откриваме същата експре
сивност на изказа и заострена психоло- 
гичност. И всичко това предизвиква ис
тинска бъркотия, буря от чувства с прит- 
човостта си, с халюцинациите, спомените 
и равносметките, които се опитват да да- 
дат простор на будния човешки дух и съ
вест.

За пореден път можем да устано
вим, че няма нищо ново под слънцето. 
Всяко ново е добре забравеното старо и 
че животът е един кръговрат, в който съ
жителстват две половини -  тъмна и свет
ла. И за да опознаем и двете, ние всеки 
път наново се впускаме в дълбините на 
подсъзнанието. То се явява основна ръко
водна сила в нашия живот. И подчинявай
ки му се, сами себе си въвличаме във веч
ната борба, където трябва да надделее 
доброто или злото, в зависимост от мо
ментната настройка на нашето светоусе
щане. Защото човешката личност е в



същността си единство и противоречие и 
обединяването на двете начала се явява 
ръководно начало за единността на този 
свят. И това е така, защото човек винаги 
съществува в два времеви пласта, където 
реалното и хипнотичното ръководят по
ривите на душата. А тя се явява много по- 
силен катализатор за живота от съзнани
ето. Именно този душевен катализатор 
търси своята вечно неразгадана и незадо
волена същност, лутайки се в дебрите на 
живота, където злокобното, блуждаещо
то, невидимото, магичното се усещат са
мо чрез особените трептения, излъчващи 
се от света и хората, и именно тези треп
тения карат света да продължи да същес
твува, за да може всеки да извърви своя 
кръговрат на живота според предначерта- 
нията на съдбата си.

Изкуството на киното засяга наше
то мислене и живот, отправяйки задълбо
чен поглед към идеите въз основа на кои
то градим живота си. Така можем да ви
дим себе си и собствените си възгледи 
сравнени с обстановката, в която живеем. 
Някои възгледи могат да ни се сторят 
трудни, но все пак си струва усилието, за
щото идеите имат значение за нашия жи
вот. Това въздействие на идеите върху нас 
може да остане и незабелязано, защото 
много хора нямат навика да мислят за не
щата по този начин. Но ако приемем пре
дизвикателството да вникнем в едно та
кова пространство, това ще се превърне в 
интерес за цял живот. Защото един по- 
особен поглед върху нещата предоставя 
по-голям избор за осмислянето на живота 
и неговата същност, за действителността 
и вярата.

И киното като всяко изкуство бо
рави с идеите за света, хората и начина на 
живот, а изкуството си поставя за цел, не 
толкова да отговаря на въпроси, колкото 
правилно да ги формулира и да остави ау
диторията си сама да търси пътя към от
говорите. В тази посока всеки търси соб
ствените си ориентири, за да достигне до 
целта. За достигане на тази цел в киното 
може да се върви по два пътя -  видимият 
свят за сетивата и смисленият свят, нами
ращ се отвъд сетивата. Вторият път раз
бира се е по-труден, но затова пък е мно
го интересно чрез него да се стигне до ис

тината. Този път е често мистичен в същ
ността си, но затова пък задоволството от 
изминаването му, което е съпроводено с 
истинско любопитство е задоволено от 
вътрешното виждане и вярата при изуча
ване на човешката душа. А всичко това е 
възможно само чрез чувствителността на 
психологическото преживяване. Истинс
кото проникване до това, което търсим, е 
точно това, което не виждаме, но което 
прониква в цялата ни същност и вече не е 
нереално. Въздействието на едно такова 
преживяване не подлежи на съмнение. 
Това преживяване чрез нашите сетива е 
познание. А чрез сетивното познание ние 
опознаваме себе си и външния свят по 
един дълбоко личен начин.

Но към непрякото въздействие на 
киното има и

ДРУГА ГЛЕДНА ТОЧКА

Затова не трябва да забравяме ка
заното от Александър Донев, че „киното 
е медия, която не се осъществява само 
чрез филмите. Неговият принцип (не тех
ническият или естетическият, а екзистен
циалният, субстанционален) е с много по- 
широко приложение. Разбира се, че ези
кът и образът на света, които бяха създа
дени от филмите няма да умрат. Те прос
то ще претърпят значителни трансформа
ции“.7 Една от тези трансформации, ако 
се позовем на ф. Джефкинс може да бъде 
открита в рекламата, а „рекламата е като 
неканен гост, но без рекламните обяви 
медиите биха изглеждали скучни“.8 А 
точно този неканен гост прогонва скуката 
и предоставя правото на избор, откривай
ки пътя към задоволяване на любопитст
вото. Но за да успее да събуди любопитс
твото рекламата не трябва да изглежда 
изкуствено. Тя трябва да е такава, сякаш 
това, което съобщава извира от сърцето. 
И за това тя трябва да има подходяща ин
дивидуалност. На това се опират К. Хоп
кинс и Р. Рийвс, за да твърдят, че само та
ка посланието ще достигне до възможно 
повече хора.

Трябва да се знае и да се помни, че 
рекламата това е „изкуство да се предават 
мисли от една глава в друга“.9 Не случай
но Ж. Сегела нарича рекламата осмото



изкуство, седмото чудо на света, шестата 
сила. За него тя е най-сигурната връзка на 
всеки с препускащото напред време, с 
изискванията и духа на модерния свят. 
„Тя е носител и говорител на еволюцията 
и прогреса, заедно с това трамплин към 
всекидневната порция мечта, от която 
имаме такава нужда“.10 „Рекламата е 
многоизмерното същество, притежаващо 
магическата власт на двойната трансце- 
денталност -  индивидуална и универсал
на. Тя е двойния противоречив философс
ки камък на единението и на великото ра
зединение. Магьосникът-медиум, който 
ви влияе, но същевременно ви позволява 
да разпростирате собственото си влия
ние“.11

И така „нека да създадем осмото 
изкуство и да поздравим сред олимпийци- 
те на днешната цивилизация неговия ро
дител -  киното. В крайна сметка и рекла
мата като киното иска само едно -  да бъ
де индустрия на духа. И така да спечели 
правото си на безсмъртие“. Рекламата 
умее да общува. Тя се изявява в радиото, 
в телевизията, разговаря с нас от екрани
те на кината, рисува по афишите.12 Значи 
има душа. Тя живее.

Рекламата е спектакъл и то зрели
щен. Творчеството за нея, като за всяко 
изкуство е любовен акт, който я прави ле
генда. Рекламата е сила. Рекламата е на
чин на живот. Тя ни подготвя за най-въл- 
нуващите сънища на живота. Без тази 
всекидневно придобивана култура ние 
можем да се окажем неподготвени за го
лемите странствания на душата. Тя е спо
собна да ни завихри в големия шемет на 
живота. Тя просто има свое място в „го
лемия оркестър на масмедиите“, който 
изпълнява симфонията на човешките вза
имоотношения.

Комуникацията, а от там и въз
действието чрез рекламата се дължи на 
това, че тя пресъздава света по свой образ 
и подобие. Между изкуствата няма грани
ци, а само връзки на родство. Затова рек
ламата, най-малкото от децата на кому
никацията се чувства толкова близка до 
по-големия си събрат киното. И в това из- 
началие филмът като творчески процес 
открива живота в диалектическата му 
сложност.

Киноизкуството също като рекла
мите създава синтетичен образ, който 
преодолява материалния свят и разкрива 
дълбок смисъл, защото творчеството е 
порив за търсене на новото, неизследва
ното, но и стремеж да се открие ново и 
неизвестно във вече познатото. Задачата 
на киното е да пренесе зрителя от неговия 
собствен свят в друг -  светът създаден от 
него.

Същите цели си поставя и рекла
мата. Но едно безпрепятствено съществу
ване в този свят предполага у аудитория
та и необходимата степен на грамотност. 
Само така връзката между тези два свята 
-  действителния и този на фантазията, 
подпомагана от опита е необходимото ус
ловие за възприемане на голямото коли
чество информация за миг. Само така мо
же да се стигне до „разбиране на духовни
те измерения в различните проекции на 
рекламната действителност и да се ос
мисли рекламното изкуство в полето на 
масовите комуникации“13 , посредством 
„емоционалния резонанс“ на въздействи
ето. Но за да бъде това въздействие пъл
ноценно, добре е да не подминаваме съве
та на Петър Деянов и да го пречупим през 
философския смисъл на рекламното из
куство. Само така рекламата като изкуст
во ще ни помогне да преоткрием усета на 
емоционална осноза при съпреживяване- 
то .

Това е начинът, по който реклама
та успява да се впише в осъществяването 
на комуникация като предизвиква ефект, 
който успява да преподреди разбирането 
за нещо в ред различен от обичайния. 
Рекламата се превръща в диалог, осъщес
твен с език сведен до знаковостта на изоб
ражението. „Език, който е поставен в 
близост до музикалния, е игра между въ
ображението и желанията“. Общуване
то с рекламата е експресивно. То пораж
да съпричастност и подем на духа при 
съприкосновение с посланието, заложено 
в нея.

Въздействието на киното чрез рек
ламата се дължи в много голяма степен 
на това, че зрителите следят и за какво се 
пише и говори, освен пряко фиксираното 
на екрана. По този начин зрителят успява 
да обхване всичко в различен мащаб.



Рекламните клипове, които се из
лъчват по телевизията и се показват на 
големия екран са свободно пръснати, чес
то немотивирани монтажни фрази и кад
ри, наситени с динамика, със своя собст
вена правдоподобност. И така се опитват 
да разкрият пред нас един сюжет като то
ва е съобразено най-вече с желанието на 
производителите и разпространителите, 
които да предизвикат вниманието, да въз
будят любопитството и да вкарат публи
ката в салоните. Но всеки сам преценява 
да види или не един цял филм или да се 
задоволи само с този съкратен вариант. 
Съвременният зрител много бързо сгло
бява в съзнанието си всяка информация, 
загатната в привидно неподредената 
структура на рекламите, откривайки в 
частта от нещо неговата цялост и завър
шеност.

Освен рекламните клипове по те
левизията се излъчват клипове, създаде
ни по музиката от филмите, които често 
тръгват месеци или седмици преди сами
те филмови реклами за премиерите 
(„Евита“ -  реж. Алън Паркър, „Деспера- 
до“ -  реж. Робърт Родригес, „Огледало с 
две лица“ -  реж. Барбра Стрейзънд и др.) 
и така изиграват своята роля на трамп
лин, даващ предварителна скорост, която 
вече е успяла да спечели голяма част от 
публиката за съответния филм.

Предаваната по радиото филмова 
музика въздейства върху слушателите с 
друга сила, но успява да извика в съзнани
ето образи от гледания вече филм или от 
музикалния клип на предстояща премие
ра и затова дори и тогава ние не възприе
маме откъснато и отделно от филмовото 
изображение музиката и рекламата, а те 
ни препращат емоционално към филмо
вото произведение, което си припомняме 
или към клипа, който ще ни накара по- 
късно да отидем да видим и филма към 
него.

Визуалната реклама, която се пос
тавя пред кината, е не само седмичната 
програма. Тя включва фотоси от филми
те, представяне на новите филми чрез 
кратко съдържание, участници, режисьо
ри, награди, оригинални плакати. От 
всичко това, всеки според предпочитани
ята си, прави своя избор на филм.

Това са съвсем накратко ефектите 
от рекламата, която по непряк начин оси
гурява въздействието на филмите върху 
зрителите, понякога по-силно дори от са
мите филми. За да упражнява по-силно 
въздействие рекламата избира поведени
ето на посредник при определянето на из
бор в социален и индивидуален план и ця
лото това въздействие, което упражнява 
изкуството пряко или непряко върху хо
рата се дължи най-вече на

ПСИХОЛОГИЯТА

А тя има водеща роля не само за 
създаването, но и за разбирането и съпре- 
живяването на изкуството, защото както 
подчертава Л. С. Виготски „изкуството 
„работи“ с човешките чувства и художес
твеното произведение въплъщава в себе 
си тази работа. Чувствата, емоциите, 
страстите влизат в съдържанието на про
изведението на изкуството, но в него те се 
преработват“.15 Изкуството води до осво
бождаване на натрупаната енергия, която 
прояснява чувството. Изкуството е осо
бен начин на мислене, но само по себе си 
произведението никога не може да бъде 
отговорно за онези мисли, които може да 
породи, защото ние не само тълкуваме по 
различен начин художествените произве
дения, но ги преживяваме различно и 
най-често, за да разберем същността на 
ставащото трябва да вникнем в психоло
гията на действащите лица. А това е най- 
добре да стане като се отпуснем и позво
лим на несъзнателното да надделее, но не 
трябва да се заблуждаваме, че съзнател
ното и несъзнателното са отделени с неп
робиваема преграда. Психоаналитиците 
смятат, че изкуството е нещо средно меж
ду сънищата и неврозата. По такъв начин 
не само творецът, но и възприемащият в 
психологическо отношение се намират 
между сънуващия и невротика.16 Само в 
това състояние се поражда и съответна 
емоционална реакция, която се пробужда 
у нас. По този начин ние внасяме себе си 
в произведението на изкуството, а то ус
пява да проникне в нас и така да породи 
чувства, които идват от самата дълбочи
на на оформилото се общо цяло, което ве
че има собствено емоционално съзнание



и чувства. Така възприемането на дадено 
произведение на изкуството и оценката за 
него ще бъде всеки път пряко зависима 
от психологическото разбиране, с което 
ще подходим към него.
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флагът, химнът
и гербът като
комуникационни
средства
за въздействие
върху
аудиторията

Емилия Ламбрева „Public 
Relations“, втора година

Всички знаем, че пропагандата, 
рекламата, Public Relations използват 
многобройни комуникационни техники за 
своите цели: пропагандата -  за трайна 
промяна на ценностните нагласи и пове
дението у аудиторията, рекламата -  за 
увеличаване потреблението на даден про
дукт или услуга, Public Relations -  за пос
тигане атмосфера на доверие между орга
низацията и нейните вътрешни и външни 
публики.

На пръв поглед всичко това няма 
нищо общо с флаговете, гербовете или 
химните. Но това е само на пръв поглед. 
Ако разгледаме тези символи поотделно 
и исторически, ще видим очевидни дока
зателства за използването им като сред
ства за въздействие върху аудиторията от 
пропагандата, рекламата, а защо не и от 
Public Relations.

Още в началото на историята на 
човечеството могат да се открият първи
те хералдични символи -  това са били то
темите, които обединявали родовата об
щина или племето. По-късно, през 105 г. 
пр.н.е., консул Марий слага началото на 
историята на флаговете, въвеждайки век- 
силума за римските кохорти -  квадратно 
тъкано платно, зашито за хоризонтален 
прът, с едноцветна окраска. Но още в 
древна Индия имали бойни триъгълни 
знамена, които се веели на колесниците и



слоновете и служели за идентифициране 
на собствениците им. За първообраз на 
гербовете се смятат личните емблеми, ко
ито получили широко разпространение 
по време на робовладелския строй. С об
разуването на феодалната йерархия се по
явили и много лични знамена. Апогей в 
приложението на знамената и гербовете е 
Средновековието. Тогава се създава и на
уката хералдика, целяща да унифицира 
символиката на цветовете и изображени
ята върху гербовете и флаговете.

Върху герба или флага винаги стои 
определено послание от собственика към 
дадена публика, което той кодира чрез хе- 
ралдичните символи. Ако приемем, че 
тогава тези символи са били „визитната 
картичка“ на притежателя, то той със си
гурност би искал „адреса и телефонният 
му номер“ да са правилно изписани на 
езика на потенциалната аудитория. И за 
да се избегнат семантичните шумове в то
зи комуникационен процес, за да може ау
диторията да декодира правилно съобще
нието, то за нея като реципиент и за соб
ственика на герба като комуникатор 
трябва да има еднакви правила при раз
читане на изобразените символи. Точно 
хералдиката създава тези правила.

Според тях например, червения 
цвят е символ на огън, кръв, храброст; зе
леният -  на надежда, изобилие; синият- 
на честност, вярност; белият -  на мира. 
Рисунките също имат своя символика -  
лъвът е сила, мъжество, власт; звездата е 
вечност; петелът -  бой, борба; орелът -  
прозорливост, великодушие и т.н. Не е 
пропуснат нито един цвят, нито едно жи
вотно. По този начин всеки герб, всеки 
флаг може да изпрати своето съобщение, 
което е помощта на хералдиката да бъде 
разбрано от аудиторията.

Освен, че изобразените рисунки и 
цветове носят определено съобщение, то 
състоянието и положението на флага съ
що „говорят“. Късането и паленето на 
флаг означава неуважение и незачитане 
на властта, наполовина спуснатият флаг е 
знак за траур, спуснатият -  признаване 
победата на противника. В много страни, 
включително и в България, по време на 
война знамето се обръща обратно.

Интересни са изследванията върху

българските държавни символи. Според 
тях винаги на нашия герб е присъствал 
лъвът. В своята книга „Биографии гер
бов, флагов, гимнов зарубежных стран“ 
Едуард Баскаков пише : „Може ли да се 
срещне в България лъв? Може. В зооло
гическите градини и на държавния герб.“ 
И още: „Не един и два пъти българската 
държава е сменяла своя герб, но лъвът 
никога и никому не е отстъпвал централ
ното си място в него.“

Още Хан Омуртаг е украсявал своя 
дворец със скулптури на лъвове, Иван 
Шишман пръв в българската история за
почнал да сече монети с изображението 
на лъв. Васил Левски виждал лъва в дър
жавните символи като коронован, а от ус
тата му да излизат думите „Свобода или 
смърт“. Разбира се, след 9 септември 1944 
година, въпросът с короната бил бързо 
решен и от 1948 г. България има добре из
вестния ни национален герб е петолъчка 
и зъбно колело, е автори Стоян Сотиров и 
Николай Шмиргела, модифициран през 
70-те години. Веднага след 10 ноември 
1989 година започнаха полемиките около 
промяната на герба. Днес, осем години 
по-късно, новият български герб е факт, 
съобразен с изискванията на „новото вре
ме“.

Освен флаговете и гербовете, кои
то въздействат само визуално, съществу
ват и химните. По структура те приличат 
на одите и също като тях се създават за 
възхвала. Историята на българския наци
онален химн е много интересна и дълбо
ко повлияна от историята на държавата 
ни. „Шуми Марица“ е първият български 
химн. Първоначално този боен марш е 
приет неофициално за химн. Още през 
1876 година четниците на Филип Тотю 
пеят същата песен, когато влизат под 
строй в град Зайчар. Пеят я и войниците 
по време на Сръбско-българската война 
като победоносен марш. „Шуми Марица“ 
винаги е била неудобна за властта, била е 
няколко пъти забранявана, претърпява 
много редакции, последната от които е 
на Иван Вазов. Но въпреки всичко е 
химн на България до 1947 година.

През 1962 г. ЦК на БКП обявява 
конкурс за текст и музика на нов химн, но 
никой не успява да го спечели. За химн на



НРБ се приема патриотичната песен на 
Цветан Радославов „Мила Родино“. Но 
тъй като тя е писана преди 1944 г. (авто
рът умира през 1931 г.), по идеологически 
причини се налага добавянето на един 
куплет :

„Дружно, братя българи,
с нас Москва във мир и в бой,
Партия велика води
нашия победен строй. “

С този куплет България става пе
чално известна като може би единствена
та държава в света, възхваляваща в своя 
химн чужда столица. Днес това чети- 
ристишие не съществува и българският 
химн е в оригиналния си вид. Той отгова
ря напълно на съветите на Александър 
Кръстев в далечната 1905 година, публи
кувани в „Музикален вестник“, че един 
национален химн трябва по текст и музи
ка да е олицетворение на народната гор
дост и отечестволюбие. Александър 
Кръстев смята още, че неговото съдържа
ние трябва да бъде достъпно за всекиго -  
„от царския палат до последната колиба, 
да се отличава по своята лекост и достъп 
за по- широк кръг. „

Това са все неща, които важат в 
пълна степен и за съдържанието на всяко 
съобщение, предавано чрез средствата за 
масова комуникация. В химните, флаго
вете и гербовете можем да открием и ня
кои от компонентите, необходими за ма
совата комуникация -  има комуникатор 
(притежателят на символа), има съобще
ние (съдържанието на символа), има ка
нал 'за предаване съобщението (самия 
символ), има многобройна и разнородна 
аудитория, няма обратна връзка.

Всичко дотук показва, че химните, 
гербовете и флаговете могат да бъдат ус
пешно използвани и като средства за 
въздействие, и като комуникационен ка
нал за предаване на определено съобще
ние. Исторически има много примери за 
това -  всяка нова власт налага нови сим
воли и ги изпълва с изгодно за нея съ
държание. Всеки източноевропеец знае, 
че „победата на комунизма и трудовите 
хора“ внедри в гербовете на социалисти
ческите страни петолъчката, сърпа и чу

ка, зъбното колело. Те се оказаха идеал
но средство за целите на тогавашната 
пропаганда, защото носеха в себе си най- 
важното от идеологията на управлява
щите.

Но не само пропагандата е изпол
звала хералдичните символи. В реклама
та и Public Relations те също имат огром
но значение. Днес големите корпорации 
приличат много по своята структура на 
държави. Те имат своите президенти и 
вицепрезиденти, своята външна и вът
решна политика, своите гербове, флаго
ве и химни. Всеки познава фирмения 
знак на Шел, Мерцедес, Дженеръл Мо- 
търс, Кристиян Диор и т.н. Всеки знае 
„химна“ на Кока Кола (Always Соса 
Cola) или на Пепси (Тне choice of the new 
generation). Често „гербът“ и „химнът“ 
на дадена организация работи за рекла
мата на нейните продукти по- добре от 
скъпия клип в най- гледаното време. 
Специалистите по Public Relations пък 
влагат във фирмените гербове и химни 
точно това послание, което е необходи
мо за поддържане или подобряване на 
имиджа на организацията.

Използването на химните, флаго
вете и гербовете като комуникационни 
средства за въздействие върху аудитория
та не е случайно. Сигурно всеки от нас се 
е вълнувал, слушайки българския химн да 
оглася победата на някой спортист или 
виждайки българския флаг да се вее на 
някой световен форум редом с флаговете 
на великите държави. И сигурно всеки от 
нас се е чувствал в такива моменти малко 
повече българин. Тези символи от най- 
древни времена обединяват хора, сливат 
граници, внушават единомислие и едино
действие. Някои от тях носят своето пос
лание от векове, други -  едва от месеци, 
но всички те ни говорят. От нас се очаква 
само да ги разберем.
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Връзката 
телевизия -  деца

Владимир Дойчев „Персони
фицирана аудиовизуална жур
налистика“, втора година

През втората половина на нашето 
столетие в художествената култура се на
ложи едно изключително динамично 
средство за масова комуникация -  телеви
зията. Подхранвана от всички изкуства, 
най-щедро от киното и театъра, телевизи
ята създаде нов тип култура, нов тип мис
лене и се превърна в знаменателно явле
ние на новото време -  в определящ психо- 
естетически и морален фактор на новата 
цивилизация.

Телевизията навлезе трайно във 
всеки дом, настани се удобно в интимни
те кътчета на семейния уют, за да приоб
щи с целенасочена информация, за да за
доволи интереси, да разтовари и освежи. 
Образът стана не само новия естетичес
ки носител, но и източник на възпитание. 
Телевизията и видеото създадоха ново по
коление, което възприема нещата по нов 
начин, което е израснало по нови крите
рии и което мисли по нов телевизионен 
начин.

Сега телевизорът е най-добрият 
приятел на младото поколение, на детето. 
Той винаги има какво да му даде. Децата 
започват да гледат телевизия още от две- 
три годишна възраст, като времето посве
тено на екрана все повече се увеличава. 
Детето е ангажирано чрез малкия екран 
много повече, отколкото в някоя друга 
дейност и това предполага преосмисляне 
на телевизионните възможности, предпо
лага и нов подход за изграждане на мо
ралните и естетически ценности. Не тряб
ва да се снижава ролята на телевизията за 
подражаване, копиране на модели и 
отъждествяване. Ролята й е много по-зна
чима. Тя е от първостепенно значение за 
социализацията на детето, както сама по 
себе си, така и заради връзките си със со

циализиращите фактори. Благодарение 
на контактите си с телевизията децата 
усъвършенстват когнитивното си (позна
вателно) развитие, усвояват и развиват 
езика си, заучават чрез наблюдение. Иг
рата, например, е безспорно една от ос
новните дейности в предучилищна и на
чална училищна възраст, която е много 
важна за социализацията. Връзката меж
ду телевизията и играта се търси по посо
ка използването в играта на социална ин
формация, предадена на детето чрез теле
визията.

По отношение на общуването в 
контекста на социализацията телевизията 
също има своето голямо значение, благо
дарение на връзката си с езика. Телевизи
ята формира у детето комуникативна 
компетентност. Освен възможност за ов
ладяване на някои от основните начини 
за комуникация като вербална квалифи
кация (правилно звукоподражание, фоне
тичен слух, темп, пауза, ритъм, ударение, 
качества на гласа), телевизията помага на 
детето, в контекста на общуването, да 
подбере онези звукови средства, които 
най-добре отговарят на целите му.

За формирането на детето има зна
чение включването в различни социални 
групи или качеството на самата група. 
Тук телевизията встъпва във взаимодейс
твие с феномен, който често пъти еднов
ременно е както средство, така и продукт 
на социализацията, а именно междулич
ностното възприятие. То е следствие от 
съвместната дейност на децата и по-кон
кретно, от съдържащите се в тази дейност 
индивидуално-мотивационни и емоцио
нално-оценъчни компоненти. Така се 
изясняват интересни явления, свързани 
при взаимодействията с телевизията: на
личие в предучилищна и начална училищ
на възраст на лидери на мнението, изме
нение на цялостната ориентация, ролята 
на идентификацията при изграждането на 
образа за себе си у детето.

Телевизията създава условия за 
формиране на качества, способстващи за 
активно взаимодействие на личността с 
групата, за по-голяма ефективност при 
извършването на съвместна дейност -  иг
ра, обучение, труд. За детските програми 
е много важно съчетаването на рационал



ното с емоционалното, забавното, състе
зателното, защото детето е не само консу
матор, но и съучастник в събитието.

Детските предавания трябва да са 
съобразени с особеностите на детската 
възраст и да се излъчват в подходящи 
форми. Те трябва да постигат възпитател
ни и познавателни цели, да са сплав от 
проблемното, занимателното и развлека
телното.

Съдържателната и възпителната 
страна на възприемането на телевизион
ните предавания се определя от особенос
тите на нагледността. На децата трябва 
да се показват естествени обекти от об
ществената и природна среда, които виж
дат за пръв път (за да се избегнат нежела
ни асоциации). В такива случаи наблюда
ваните образи помагат да се формират 
точни и верни представи. В други случаи 
на възприемане нагледността е опосредс- 
твана -  показват се картини, изображе
ния, модели. Абстрактната нагледност в 
предаванията за деца се използва рядко. 
Това са образи и графични изображения. 
Те се придружават от обяснителен текст. 
Той подпомага осъществяването на един
ството между реч и мислене. Телевизията 
помага за възпитанието на волевите про
цеси. Развива се волевата памет, която 
лежи в основата на педагогическия про
цес.

Известно е, че децата предпочитат 
драматизирани приказки, анимационни 
филми, куклен театър, приказки за жи
вотни, предавания с приключенски харак
тер. Разказват се критични ситуации, в 
които е изпаднал героя, силно впечатле
ние им правят нравствени постъпки, оп
ределено не харесват страшното, грозно
то, лицемерното.

Учителите могат да използват те
левизията за учебно-възпитателни цели. 
Нещо повече, условията диктуват, че е не
обходимо да се постигне синхрон между 
преподавания в начален курс материал и 
силновъздействащата телевизия.

За съжаление интелектуалното и 
културно обучение на най-малките е зане
марено в програмите на българските те
левизионни канали, които се приемат в 
София. Иначе казано, повечето от детски
те предавания по четирите канала (Ка

нал 1, Ефир 2, НТВ, 7 дни) са с развлека
телно-забавен характер. Да вземем за 
пример Канал 1 и Ефир 2. Изключително 
кратката им и хаотично композирана 
програма предлага предимно анимацион
ни и серийни игрални филми от типа на 
„Алиса в страната на чудесата“, „Седем 
малки австралийчета“, „Бобобоби“ и т.н. 
Като изключим „Улица Сезам“, детско 
образователно предаване няма. Тук обаче 
също има проблем. В началото „Улица 
Сезам“ се показваше в събота или неделя. 
После премина във вторник и четвъртък, 
под предлог, че ще се показва повече. Се
га се появява само в сряда. Това гастроли- 
ране на предаването от ден в ден обърква 
децата и те естествено спират да го сле
дят. Освен това предаването се излъчва 
само следобед, без повторение и децата, 
които се били на училище, го изпускат.

Кратката по обем (не повече от час 
в делничен ден) и неинтересна детска 
програма по Ефир 2 и Канал 1 отпраща 
децата към кабелните чуждестранни ка
нали, които ги заливат с глупави анима
ции и американски екшъни.

По подобен начин жанрово осака
тена е и детската програма по частните 
български канали (НТВ и 7 дни). Единст
веното изключение сред анимационните 
филми като „Попай морякът“ и „Забавни 
истории“ е предаването на Къци Вапца- 
ров „Кой е по-по-най“. В него има голяма 
доза атракция, желаните от децата награ
ди създават съпричастност, но главното 
липсва: смисълът, който детето трябва да 
намери и който (дори подсъзнателно) 
търси. И тъй като сегашните деца се въз
питават предимно от телевизията, точно 
тя е тази, която трябва да им помогне да 
стъпят на някакво интелектуално начало, 
да се изградят като личности. Затова 
трябва да има предаване по БНТ, което 
по забавен начин да образова най-малки
те зрители, да ги учи на хилядите неща, от 
които те имат нужда точно на тази въз
раст. Иначе казано, децата имат нужда от 
своя нов телевизионен учител, който в ня
каква степен да замени или да помогне на 
учителя в началното училище. Нуждата 
на децата от такова предаване показва и 
направеното от мен проучване в четири 
първи и четири втори класа на 73 СОУ в



София (6, 7, 8 -  годишни; виж приложени
ето).

На въпроса „Ще ви бъде ли инте
ресно да научите някои от уроците си по 
телевизията?“ от анкетираните 200 деца 
само 15 отговарят с „не“. Отговорилите с 
„да“ деца се обосновават с желанията си 
да научат по телевизията по-богато пре
дадени темите по роден край, природоз
нание, история. Има такива, които искат 
да изгладят трудностите си по български 
език чрез интересни личности, които да 
им обясняват. Огромният процент на от
говорилите с „да“ показва необходимост
та от българска „Улица Сезам“ -  съобра
зена с нашата култура и програма на обу
чение.

На въпроса „Кое е любимото ви 
предаване?“ около 50 процента (90 от де
цата) отговарят: „Неделно междучасие“ 
по Канал 1 и „Кой е по-по-най“ по „7 
дни“. Обосновката е: Защото има състеза
телни игри, защото децата пеят, танцуват, 
казват стихове и водещите са много инте
ресни“.

В избора на точно тези две преда
вания няма нищо странно, тъй като те са 
единствените от този тип, които нашата 
телевизия предлага. Иначе отговорите 
очертават важното място на развлекател
ните предавания и нуждата от тях. Този 
резултат обаче не би трябвало да се прие
ма еднозначно. Макар и с по-малък про
цент тук се появяват предавания, които 
изобщо не са предназначени за децата на 
тази възраст. Например „Риск -  печели, 
риск -  губи“, „Минута е много“, „Знаете 
ли български“. Обосновката е неизменно 
една и съща -  „научават се много нови и 
интересни неща“. Натрапва се изводът, че 
децата освен развлечения, изпитват и ин
телектуални потребности, които показва
ните детски предавания не могат да задо
волят. Малките зрители търсят своето в 
предавания, които си остават сложни за 
тях. Ето тук е празнотата в телевизионни
те предавания. Децата имат нужда от зна
ния, които да са поднесени по нов, съвре
менен начин. Не се взема предвид и аксе- 
лерацията, много засилена през послед
ните десет години. Предаванията остават 
такива, каквито ги помним отдавна. Това 
намалява интереса, губи се детската ауди

тория, губи телевизията, губят и малките 
зрители... В четирите, разисквани тук 
български канала липсва каквато и да би
ло жанрова дозировка и смислова подред
ба, което обърква децата.

Като отговор на същия въпрос, за 
любимо предаване, е посочен и филма 
„Детско отделение“. Обосновката е меко 
казано показателна -  „защото прилича на 
„Спешно отделение“.

Голям е интересът на децата и към 
анимацията. Важното тук е, че анимаци
онните филми остават един от най-добри
те начини за възприемане на света от де
цата, но трябва да са смислово издържани 
и в необходимата дозировка.

Необходимо е да се допълни, че от
говорите на децата не могат да се възпри
емат сто процента. Трудността е в това, 
че децата на тази възраст нямат оформе
ни оценъчни способности и има редица 
субективни фактори, които влияят на из
бора им. Например ако някой възрастен 
попита „Харесвате ли това предаване?“ 
(без значение кое), детето почти винаги 
ще отговори с „да“, за да не обиди или 
разсърди възрастния. Също така някои от 
посочените предавания може да са избра
ни заради приятеля по чин, лидерът в 
класа и т.н. Ето защо схемата на детските 
предавания трябва да се изгражда от спе
циалисти, които да следят детските инте
реси, но да не ги пренасят на екрана ди
ректно и сляпо.

Ако от отговорите на въпроса за 
любимото предаване трябва да се напра
ви генерален извод, то това е нуждата от 
българска „Улица Сезам“ (посочено като 
любимо от единадесет деца). Такова пре
даване, съобразено с българските усло
вия, българската образователна система, 
традиции, култура, знания и мироглед, из
пълнено с развлечения, състезания, съби
тия, истории, представено от интересен 
водещ, движещо се по училищната прог
рама, идеално ще съвпадне както със зри
телското търсене, така и с изискванията 
на новото време.
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Приложение

Общ брой анкетирани -
200 деца от 73 СОУ, София 

1.Гледате ли телевизия?
200 деца -  Да

2. Бихте ли искали да научите някои от 
уроците си по телевизията?

185 деца -  Да
15 деца -  Не

З.Кое е любимото ви предаване?
„Кой е по-по-най“ 47 деца
„Неделно междучасие“ 43 деца
„Анимационни и игрални
филми“ 25 деца
„Риск печели, риск губи“ 15 деца
„Знаете ли български“ 13 деца
„Милион и едно желания“ 15 деца
„Улица Сезам“ 11 деца
„Минута е много“ 10 деца
„Здравей“ 6 деца
„За животните с любов“ 5 деца
„Като лъвовете“ 4 деца
„Усмивката на таралежите'“ 3 деца
„Петъчен цирк“ 3 деца



Международни
контакти
Департаментната общност поддържа 
широки международни контакти 
на институционно равнище чрез 
членството в световната организация 
на висшите училища по кино, телевизия 
и масови комуникации СИЛЕКТ 
и на персонално равнище чрез участие 
на преподаватели и студенти 
в симпозиуми, конференции, 
фестивали и др.
Тази година четирима преподаватели 
бяха поканени по линия на Департамента 
да участват в големи международни 
прояви, които засягат учебната работа 
в нашите програми. Пътуванията 
на Бисера Занкова, Александър Янакиев 
и Владимир Михайлов бяха 
спонсорирани от фондация „Отворено 
общество“, за което изказваме сърдечна 
благодарност. Централноевропейският 
университет в Будапеща чрез Бисера 
Занкова направи дарение на книги 
по масова комуникация за библиотеката 
на НБУ, за което също благодарим. 
Отчетите на Бисера Занкова, Александър 
Янакиев, Владимир Михайлов 
и Александър Ангелов дават възможност 
да се получи впечатление 
за разглежданите проблеми 
на международните срещи. Става дума 
за проблеми, важни за обучението 
по масови комуникации.



Публичното 
пространство 
и медиите

„Медии и демокрация“,
Летен университет на 
Централноевропейския 
университет, Будапеща, 
юни -  юли 1997 г.

Медиите и демокрацията са два об
ществени феномена, които са в неразрив
на и двустранна връзка. Без тях публична
та сфера е невъзможна. Именно тази 
връзка в цялата й сложност и многообра
зие на конкретните социални модели и 
практика беше основна тема на дискуси
ите по време на курса „Медии и демокра
ция“, организиран от Летния университет 
на Централноевропейския университет -  
Будапеща. Духът на „отвореното общест
во“ на Карл Попър, персонифициран от 
статуята на Джакомо Казанова, която 
всеки ден посрещаше и изпращаше сту
денти, преподаватели и журналисти във 
фоайето на сградата, създаваше разкре- 
постената и свободна атмосфера на раз
мяна на мнения, идеи, становища от пред
ставителите на страни от Централна и 
Източна Европа и Азия по време на три
седмичния им престой в унгарската сто
лица.

Началото на нестихващите дебати 
беше поставено от проф. Джон Кийн (Ве
ликобритания) с неговата лекция, посве
тена на модела на демократичното об
щество, създадено от бащите на амери
канската демокрация във Виржиния с 
приемането на Американската конститу
ция. Един модел, който въпреки развити
ето през вековете, е запазил непокътнат в 
основата си свещеният принцип на свобо
дата с неговите политически (ненаруши- 
мост на човешките права), икономически 
(неприкосновеност на частната собстве
ност) и социални (разгръщане на частна

та инициатива и на личностните възмож
ности) параметри. Тръгнал от историята 
на либерализма и демокрацията, проф. 
Кийн концентрира по-нататъшното си из
ложение върху теорията на Хабермас за 
публичната сфера и нейните изменения, 
като подчерта изначалната връзка между 
публичната сфера и цивилизацията.

От пречупването на феодалния 
деспотизъм с изявата на публичното мне
ние и критиката срещу неговата сковава
ща ограниченост, през Американската 
революция -  символ на решителния и 
прогресивен стремеж към възстановява
нето на публичния дух в обществото като 
цяло и обвързването на правата и морал
ните ценности, през критиката на пазара 
и на натиска на производството върху 
публичния дебат и свободната размяна на 
мнения се стига логично до анализ на 
електронните медии, до обвързване на 
публичната сфера с езика на средставата 
за масова комуникация.

Най-добрата гаранция за високата 
социална стойност на публичната сфера в 
нашата съвременност става обществено
то разпръскване (Н. Гарнам). Двадесети
ят век е век на превъзходството на общес
твените медии, обслужващи публичното 
пространство чрез предлагането на широ
ко отворен и балансиран програмен мо
дел, насочен към всички членове на об
ществото, към техните вкусове и интере
си. Постижението на общественото разп
ръскване е, че утвърждава плурализма на 
избора, който от своя страна е предпос
тавка за доверието на публиката и за въз
раждането на независимостта на публич
ната сфера.

С развитието на техниката обаче се 
зараждат и проблемите, и кризата в об
ществения модел, който макар и неизчер- 
пал своите възможности, трябва да преос- 
мисли подхода си и да намери пътищата и 
средствата за запазване на своята уникал
ност в условията на сближаването на те
лекомуникации, информатика и медии. 
Същевременно и публичната сфера с раз
витието на комуникациите претърпява 
изменения, фрагментира се на микро, ме- 
зо и макро равнище (Дж. Кийн). От кафе
то, кръчмата и литературните среди в



процеса на общуване се развиват идеи, ко
ито са в непрестанна опозиция с властта и 
институциите.

Те са необходимия преход между 
частната и публичната сфера, плавното и 
неусетно всекидневно преливане на чо
вешки интелектуален потенциал от тяс
ното частно пространство в обществения 
домен. Мезо равнището се свързва с гра
ниците на упражняване на държавната 
власт, макро нивото -  с включването на 
милиони хора в дискусия за властта чрез 
медиите и глобалните информационни 
мрежи. Интернет създава идеалната сре
да за свободно и безпрепятствено пъте
шествие в кибернетичното пространство, 
той е едновременно макросистема, обеди
няваща милиони човешки същества във 
всеки момент от времето и механизъм за 
създаване на микропублични пространст
ва. Публичната сфера се развива по нов 
начин, тя става по-могъща и отбелязва 
тенденции към обсебване на ценности ти
пични за частната сфера и това е и сери
озно. предизвикателство за съвременния 
човек. В този сложен и непрекъснат про
цес на качествени трансформации се раз
вива и демокрацията, която е невъзмож
на без публичен дебат за смисъла на 
властта и нейните граници. В тази посока 
на мисли можем само да подкрепим изво
да на проф. Кийн, че демокрацията е пос
тоянно предизвикателство и непрекъснат 
предмет на спорове и проверки.Това е 
жива и динамична категория, чиито изме
рения трябва постоянно да бъдат подла
гани на преосмисляне.

След философските обобщения на 
Дж. Кийн изложението на проф. Хауърд 
Фредерик (САЩ -  Германия) привлече 
вниманието върху информационното об
щество -  неговото зараждане, разпрост
ранение и структура, както и за опаснос
тите, които то крие за нормалното упраж
няване на фундаментални права като пра
вото на изразяване на мнение и на търсе
не, получаване и разпространяване на ин
формация, които приоритетно се упраж
няват от медиите. Проф. Фредерик смята, 
че средство за ликвидиране на това про
тиворечие е създаването и закрепването в 
международноправните актове на ново 
право -  правото на комуникация, което да

гарантира възможността за достъп до 
глобалните информационни мрежи и ус
луги. Всъщност спорният момент тук е 
юридически -  дали изобщо е необходимо 
да се наименова и регулира нов вид чо
вешко право или просто средствата за уп
ражняване на правото на изразяване и ин
формация се изменят с навлизане в ин
формационното общество и елементът 
комуникация -  т.е. общуването -  става 
водещ при неговото дефиниране.

В публичните рамки за функциони
рането на средствата за комуникация -  
медиите и новите информационни мрежи, 
проф. А. Бозоки разгледа последователно 
развитието на демокрацията като режим 
на управление и основните му характе
ристики -  законност и констуционосъоб- 
разност, свобода на изразяване на мнение 
и граждански контрол. Икономическите 
промени, които разчупват държавния ме
диен монопол, са важна предпоставка за 
прехода към дуалистична медийна систе
ма и отваря вратите към реалната конку
ренция, като този процес в съвременните 
условия води до интернационализиране 
на съдържанието на програмите и глоба
лизация на чуждия капитал, което на 
практика оказва силен натиск върху неук
репналите пазарни системи (М. Галик).

В контекста на основните принци
пи на демокрацията и пазарната иконо
мика вниманието на няколко лектори бе
ше съсредоточено конкретно върху проб
лемите на страните от Централна и Из
точна Европа. Каква е социалната роля 
на държавата в общества, които от цент
рализирано държавно стопанство чрез 
приватизацията трябва да създадат нор
мални пазарни отношения, конкуренция 
и условия за разгръщане на частната ини
циатива (проф. Корнай)? Очевидно тези 
цели не могат да бъдат постигнати извед
нъж и без социални жертви. И тук участи
ето на медиите е от особена важност -  
сензационната журналистика отстъпва 
място на спокойния и уравновесен тон, на 
задачата гражданите да бъдат информи
рани своевременно за намеренията на 
правителствата, да бъдат възпитавани и 
насърчавани в сложния процес на изграж
дане на икономическите и политическите 
предпоставки за демокрацията.



Появява се необходимостта от об
разователната журналистика (проф. Кор
най) и от прецизния анализ на факта, а не 
от субективния коментар (М.Харашти). 
Не на последно място средствата за масо
ва комуникация в новите демокрации се 
нуждаят и от нови закони, които могат да 
бъдат класифицирани според трите етапа 
на своето възникване (Г.Чех) -  времето 
на гласността и създаването на Общест
вената руска телевизия с декрет на прези
дента, първото поколение успешни зако
нодателни решения, сред които се откро
ява полският закон и новата вълна -  мо
дерни закони, свързани с промените в ау
диовизуалния пазар и политическата ста
билизация (Унгария).

Като конкретни модели на преход 
и специално на поведение на медиите в 
условията на една по-стабилна, основа
ваща се на социалния консенсус (Унга
рия) и доста по-спорна и противоречива, 
с открита популистично-националистич- 
на насоченост демокрация (Словакия) 
беше проследено формирането на общес
твеното мнение специално в Словакия в 
годините след промените с лутанията, 
които изживява между авторитаризма и 
реалната свобода, както и медийната 
война между институциите, довела все 
пак до приемането на закон за радиото и 
телевизията в Унгария. Бяха посочени и 
други примери на демократични рефор
ми от унгарския опит в областта на сред
ствата за масова комуникация. Достъпът 
до информация, който е неразривно 
свързан с правото на изразяване и ин
формация, е законадателно и институци
онно уреден с приемането на Закон за 
достъпа до официална информация и 
със създаването на института на омбуц- 
мана -  независим обществен защитник, 
който следи за правилното и законосъоб
разно прилагане на правните норми (И. 
Шекели). В Унгария наред с омбуцмана 
по информация работят и омбуцман по 
малцинствата и омбуцман по човешките 
права -  една смела стъпка към създава
нето на орган, чиято функция е публич
ната и безпристрастна оценка за дей
ността на държавата и на нейните отно
шения с гражданите по повод решаване
то на жизненоважни за демокрацията

въпроси.
Ако новите комуникационни тех

нологии поставят проблеми на преноса и 
формата на изразяване, два важни въпро
са изискват повишено внимание от стра
на на медиите и талантливото и емоцио
налното ангажирано перо на журналисти
те в страните от Централна и Източна 
Европа. Те са поставени на дневен ред в 
развитите страни. В нашите -  предстои 
задълбоченото им разработване. Първият 
въпрос е въпросът за оцеляването на пла
нетата и нейното богатство. Тази тема е 
медийно явление по смисъла, който вла
гат в това понятие Даян и Кац, тя обеди
нява хората на планетата, ангажира ги 
емоционално, насочва вниманието им и 
създава новите герои -  борци за вечно зе
лена и богата природа. Екологичната 
проблематика изисква отдадена и обек
тивна журналистика, която да преценява 
всяка подробност от позициите на оцеля
ване на земята (М.Шюкош).

Друг проблем, който поражда 
загриженост, е проблемът за половете и 
за експлоатирането на характерните ка
чества на мъжете и жените главно в теле
визионните програми. И докато мъжете 
са силните личности, движещи прогреса, 
в масива от филми, реклами, забавни пре
давания жените се появяват или като 
еротични символи, или като безпомощни 
страдащи същества. От адекватно и безп
ристрастно отразяване се нуждаят и хора 
с отклонения от общоприетите норми. За 
подходът на масмедиите към половете 
очевидно е нужно задълбочено социоло
гично проучване, широки дискусии, висо
ка култура и добра воля. Тези последни 
детайлни акценти на семинара в Будапе
ща всъщност са тясно обвързани с отп
равната точка, станала и ключова за нас
тоящия кратък преглед на работата му -  
в публичната сфера се издигат по пътя на 
свободното общуване общочовешки 
проблеми, свързани с ценности от най- 
висш порядък и тяхното решаване може 
да бъде ефективно, ако се осъществява 
съобразно с принципите и нормите на де
мокрацията от необвързани и честни в 
своята позиция медии.

Бисера Занкова



3D

Симпозиум на преподаватели 
по анимация, 
организиран от СИЛЕКТ,
CalArts, Лос Анжелис, САЩ,
30 юни -  4 юли 1997 г.

3D -  в повечето случаи това озна
чава обемно изображение. Или по-точно 
илюзията за обем върху плоския екран. 
Често съкращението (от: three-dimension
al) се използва по отношение на анимаци
ята, а в последно време преобладаващо се 
свързва с компютърно генерирани обем
ни изображения.

. Наистина част от симпозиума в 
Калифорния, организиран от Постоянния 
комитет за анимация към СИЛЕКТ, пря
ко бе посветен на тази тема. Но на мен ми 
се иска да вложа в заглавието на тези бе
лежки повече разбирането за многопо
сочност, за обем в широкия смисъл на ду
мата.

Общовалидният проблем е докол
ко студентите трябва (и е възможно) да се 
обучават на работа с най-съвременните и 
професионални компютърни програми. 
Трудностите идват от няколко посоки. 
Софтуерът се обновява зашеметяващо 
бързо и нито преподавателите, нито сту
дентите могат да насмогнат на това тем
по. От друга страна многообразието на 
продукти прави труден избора върху коя 
или кои програми да се спре вниманието. 
Възниква опасността въпреки получени
те знания и умения скоро след завършва
нето младите хора да не са пригодни за 
работа в реалните условия. Може би в по
вечето случаи всички тези усложнения се 
решават преди да са възникнали, защото 
малко университети по света могат да си 
позволят да участват интензивно в друга
та надпревара хардуерът. А той в послед
но време се обновява всеки шест до девет 
месеца. Така обикновено липсата на най- 
съвременните и най-мощни компютри 
прави невъзможни демонстрацията и ра

ботата с програмите от висок (професио
нален) клас.

Върху този терен по парадоксален 
начин се сблъскаха мненията на двама 
специално поканени лектори-практици -  
д-р Едуин Катмул от анимационната сту
дия Pixar, специализирана в компютърна
та анимация и Арт Дурински от Digital 
Universe.

Арт Дурински е график и дизайнер, 
който работи предимно с компютър. Той 
е по-скоро единакът с успешна кариера в 
рекламата - достатъчно е да се спомене, 
че е автор на логото на Sony, работил е за 
Toyota и много други известни компании 
в Далечния Изток, разбира се и в САЩ. 
Малко неочаквано за един художник, той 
не се съгласи с тезата, че най-важни са ар
тистичните заложби и умения, а усвоява
нето на компютъра е на второ място.

От друга страна Едуин Катмул ак
центира върху опита на Pixar - един добър 
аниматор за три месеца се научава да ра
боти достатъчно професионално с ком
пютрите. За тях е важно именно хората да 
имат свежо мислене, култура, усет за дра
матургията и художествено виждане, а 
уменията за работа с машините се придо
биват бързо и лесно, още повече, че съв
ременните програми са все по-приятелс- 
ки настроени към потребителите. Преся
ването на заявките и кандидатите за ра
бота при тях става достатъчно прецизно. 
През миналата година са получили пове
че от 2000 резюмета на филми и други 
проекти. Подборът трябва да е изключи
телно взискателен, а реализацията да зав
ладява публиката, защото човек гледа 10 
секунди от филма и решава дали да про
дължи или да се прехвърли на друг канал, 
подчерта д-р Катмул.

Мисля, че политиката на Pixar - да 
привлича добри класически аниматори и 
да ги обучава за десетина седмици да ра
ботят с конкретния софтуер и хардуер, 
който използва компанията дава блестя
щи резултати. През 1985 при тях идва 
Джон Ласитър - завършил класическа 
анимация в CalArts, работил в Дисни и 
преминал за половин година през студия
та за специални ефекти на Лукас Industrial 
Light and Magic. Ласитър определя тога
вашната ситуация така: „Разбрах, че се



открива нов свят с нови експресивни въз
можности. Впрочем до тогава компютър
ната графика беше в ръцете на инженери 
и програмисти - един абсурд! Все едно хи
мици да рисуват картините, само защото 
те произвеждат боите.“. Неговият „Луксо 
младши“ (1986) става емблематичен за 
новите завоевания на компютърната ани
мация в областта на 3D - мнозина и у нас 
са гледали историята на двете настолни 
лампи „баща“ и „син“. „Тенекиената иг
рачка“ (1988) е първият анимационен 
филм, изцяло създаден с компютър, кой
то получава Оскар. Като естествено про
дължение се стига до първия пълномет
ражен компютърен анимационен филм в 
3D „Играта на играчките“ (1995). През 
същата година собственикът на Pixar 
Стивън Джобс става милионер. Впрочем 
той определено разбира от бизнес и ком
пютри: на 21 годишна възраст през 1976 г. 
заедно със Стефан Вожняк създават фир
мата Apple Computer.

Изводът, около който се обединиха 
участниците в симпозиума е, че универси
тетите трябва да създават у възпитаници
те си базови умения за работа с компют
рите. Студентите трябва да са на „ти“ с 
машините, да познават основните програ
ми и да са почувствали логиката на рабо
тата с тях. Така те ще могат в професио
налния си живот бързо и лесно да се адап
тират към различните ситуации. Изисква
нията на реалния сектор са противоречи
ви. От една страна големите фирми в 
САЩ, Англия, франция провеждат до
пълнително обучение на постъпващите 
кадри, съобразено със спецификата на 
предстоящата работа, с наличната техни
ка и програми. От друга страна по-малки
те фирми - а те преобладават в Европа, 
включително в България - нямат възмож
ност за предварително квалифициране на 
персонала. Те изискват постъпващите ве
че да притежават умения и познания и 
„от вратата“ да се залавят сериозно за ра
бота. Мисля, че втората перспектива оп
ределя задължителният минимум от ком
пютърни познания за всеки студент.

Но CalArts не е редови университет 
с ограничени възможности. В компютър
ната му лаборатория има петнайсетина 
работни места, оборудвани с мощни ком

пютри Silicon Graphics, свързани в мрежа. 
Това позволи на участниците в симпозиу
ма да навлязат в работата с един от най- 
сериозните професионални продукти за 
3D-Softimage, дори да анимират до 60 се
кунди собствено филмче. Като историк и 
теоретик, какъвто впрочем е и домаки
нът проф. Майрън Емери, не бях прека
дено ентусиазиран от този шанс, защото 
познавам от филмите изразните възмож
ности на програмния продукт (например 
„Маската“). Но останалите участници - 
от Великобритания, франция, Австралия, 
Мексико, Тайван, Сингапур и Филипини
те - бяха наистина щастливи: университе
тите им не могат да закупят правата за 
ползване на този продукт.

Системата на обучение в отделни
те университети е съвсем различна пора
ди целите, които си поставят, традициите 
и потребностите. От едва прохождащия 
едногодишен курс в Мексико до програ
мите за бакалаври и магистри в София и 
Лос Анжелис. Понякога мащабите и ин
тензивността са поразяващи: в Сингапур 
(население 3 милиона) в момента се обу
чават 1000 аниматори! По-късно от ани
матора Румен Петков, който вече 8-9 го
дини работи в Лос Анжелис, разбрах, че 
единствено Дисни от големите студии 
продължава да прави изпълнението на са
мата анимация в САЩ. Останалите сту
дии изпращат всичко зад граница - пре
димно в Далечния Изток. За анимацион
ната програма, която той в момента ре
жисира, в Корея всяка седмица изработ
ват 25 минути за поредния епизод. За съ
жаление поръчки от подобен мащаб е не
възможно да се изпълняват у нас.

Проблемите пред повечето завър
шващи студенти са сходни. В Англия само 
около 2/3 от абсолвентите успяват да на
мерят пари за продуцирането на диплом
ния си филм - $ 4-5000. При това Royal 
College of Art е едно от най-успешните 
училища в областта на анимацията през 
последните петнайсетина години в Евро
па, а може би и в света.

Общо бе мнението, че трябва да се 
потърсят пътища за обмяна на филми 
между висшите училища, за да се опозна
ват по-добре младите хора. Бе предложе
но да се създаде студентски архив или



борса в Интернет - каталог на проектите 
с по няколко кадъра.

Накрая, но както се се казва не на 
последно място, всички се съгласиха, че 
трябва да се стимулира работата на пре
подаватели и студенти по анализа на раз
нообразните анимационни прояви: раз
личните техники, школи, автори и пр. 
Всички се нуждаят от повече студии и из
следвания върху широкия кръг от пробле
ми, свързани с анимацията.

За всички, които се интересуват 
по-подробно от материалите и проявите 
по време на симпозиума, CalArts вече из
даде интерактивен CD-ROM:CILECT 
Standing Committee on Animation 
Symposium for Teachers at CalArts’97.

Александър Янакиев

Дигитален имидж

Международна конференция 
„Обучение за следващия век“, 
организирана от СИЛЕКТ
в Ебелтофт (Дания),
1 - 8  септември 1997 г.

Темата на конференцията по-разби- 
раемо би могла да бъде поднесена и като: 
„По какъв начин дигиталните и комуника
ционни технологии въздействат върху ау
диовизуалното творчество и как би тряб
вало във връзка с това да се адаптират 
учебните програми на висшите училища за 
кино, телевизия и масови комуникации“. 
Проблемът се състои във факта,че незави
симо дали ни харесва или не, тези техноло
гии промениха из основи, дълбоко и необ
ратимо, света на аудиовизуалната индуст
рия, на изкуствата, на средствата за масова 
комуникация.

И то промяната е революционна, а 
не еволюционна! По този въпрос, между 
другото, още в началото на конференцията 
се разгоря дискусия, която раздели мнени
ята в две основни групи -  привърженици 
на коренната промяна в обучението и при
върженици на постепенното, плавно при
съединяване в учебния процес към после
диците от новите технологии. Надделя ста
новището, което споделям, че след като 
има явна „революция“ не трябва да се пре
подава на студентите „еволюция“, защото 
това ще ги направи неспособни да се спра
вят с революционната, сама по себе си, си
туация.

Според почетния гост на СИЛЕКТ 
независимият английски продуцент сър 
Дейвид Путнъм, който откри конференци
ята, дигиталната революция така преобръ
ща всичко в аудиовизията, че до 2020 годи
на около 80 процента от професиите там 
ще бъдат различни и всяка година ще се 
откриват допълнително над милион работ
ни места в света. Естествено е, че за нови
те възможности, които предлагат дигитал
ните технологии ще трябват и нови умения 
от страна на кандидатите да се занимават



с тях. Трябва и методологията на препода
ване във висшите училища да бъде разре
шена по друг начин. С убедеността, че до
сега в тази насока в международната обра
зователна система е направено твърде 
малко, присъстващите представители на 
различни университети от 40 страни (една 
страна може да бъде представена от ня
колко университета) започнаха дебатите 
по адаптацията на учебните програми и 
най-важното -  по съгласуване на основни
те позиции за ориентиране в „океана“ на 
дигитално изменената аудиовизуална 
действителност.

Всъщност новите дигитални въз
можности за работа с думи, звук и образи 
промениха коренно и начините на общува
не е аудиторията. Например, „традициона- 
листите“ все още държат на линеарно раз
казваната история в образи от екрана (ки
но-, телевизионен, видео- или компютъ
рен екран), докато „революционерите“ 
смятат разказваната история за остарял 
етап във взаимоотношенията е една съвре
менна публика, която е с постмодерна чув
ствителност и се вълнува повече от спеце- 
фектите, отколкото от сюжета... Да не го
ворим, че конфигурацията на самата пуб
лика също се променя. Моделът „от един 
за много“, принципен модел на досегаш
ните масови комуникации, става все пове
че „от много за много“, благодарение на 
експанзията на Интернет...

Това, което преобладаващо се изис
ква днес от произведенията на аудиовизу
алната индустрия има характера, според 
мен, на някакъв своеобразен „дигитален 
имидж“. Представителят на „Buf 
Compagnie“ от Париж в своя доклад „Пей
зажът на бъдещето“ обозначи същата 
трансформация може би още по-сполучли- 
во като „компютърен имидж“. Компания
та „Buf Compagnie“ била основана през 
1985 г. с първоначална цел да предложи 
софтуерни услуги в 3D продукцията, дока
то в момента буквално се задъхвала от ра
бота да създава по поръчка „компютърен 
имидж“ в постпродукционния период на 
игрални филми, телевизионни програми, 
реклами, видеоклипове и други.

В съпътстващия конференцията 
преглед на студентски филми гледах точно 
такава телевизионна програма от Австра

лия, която може да бъде христоматиен 
пример в случая. Става дума за най-обик
новено десетминутно телевизионно интер
вю, проведено в затвора с осъден сериен 
убиец. Интервю от типа „лице срещу ли
це“, журналистът срещу престъпника. Раз
говорът се съсредоточи около подбудите 
и размислите над убийствата. Лицето на 
интервюирания беше спокойно, бих казал 
дори интелектуално одухотворено и само 
ръцете в белезници издаваха присъствието 
на убиец на екрана. При обикновени усло
вия телевизионнят журналист и зрителите 
няма как да „влязат“ в главата на престъп
ника, за да разгадаят ходовете на мисълта 
му и да ги противопоставят, примерно, на 
уравновесените отговори. За това обаче се 
бяха погрижили по поръчка на водещия 
журналист други творци в постпродук
ционния дигитален период. Така в резул
тат се беше получило нещо крайно инте
ресно: след всеки отговор или по време на 
отговорите на серийния убиец на екрана се 
появяваха кадри с визуални ефекти на про
фучаващи самолети, които изстрелват 
право в нас ракети, на взривяващо се слън
це и т.н. Или казано другояче авторите на 
телевизионната програма бяха успели чрез 
едно своеобразно „дигитално осмисляне“ 
да ни покажат какво според тях става в 
болното съзнание на интервюирания чрез 
визуални съпоставки или противопоставя
ния между думи и дела.

Новите технологии дават лека-по- 
лека нов имидж на творчеството в абсо
лютно всички заобикалящи ни във всекид
невния живот средства за масова комуни
кация -  на първо място кино, телевизия, 
видео, но също така радио, преса, книги и 
т.н. Следователно поколението студенти, 
което се намира сега в университетите, без 
никакво забавяне и в глобални мащаби -  
от САЩ до Брега на слоновата кост -  
трябва незабавно да се заеме с изучаване 
на възможностите, които предоставят ди
гиталните технологии: мултимедия, инте
рактивност, виртуалност и други. Точно в 
тази насока се вижда смисъла на отправя
ния призив от конференцията към всички 
училища за кино, телевизия и масови ко
муникации да адаптират своето универси
тетско обучение.

Защото колкото и невероятно да из



глежда, оказва се, че по света все още има 
немалък брой образователни аудиовизуал
ни програми, които се занимават единст
вено с кино и не са включили, например, 
сериозно за изучаване телевизията. В съ
щото време телевизионната комуникация 
приключва вече един важен етап от своето 
развитие. Според европейските прогнози 
някъде към 2008 -  2010 г. ще се сложи 
окончателен край на аналоговата телеви
зия и най-вероятно в нашите домове ще 
господства комбинацията между компю
тър и телевизионен апарат, между Интер
нет и дигитална телевизия.

Положението наистина е тревожно, 
тъй като ако при обучението с телевизия
та има проблеми, то в далече по-голяма 
степен същото се отнася за видеото и мул
тимедията. Обикновено въздържането от 
занимания с „последиците“ на новите тех
нологии идва поради финансовата невъз
можност на повечето висши училища да 
закупуват модерното и доста скъпо техни
ческо оборудване. Оказва се, обаче, от 
опита на по-богатите университети, че на
личието на такава техника също създава 
проблеми, тъй като тя непрекъснато се 
променя и ако в един момент, образно ка
зано, студентите се научат да натискат да
дени копчета, то в следващия момент 
трябва да се заемат с опознаването на дру
ги копчета. Затова общата препоръка е 
университетите да не се стремят толкова 
към техниката като технически съоръже
ния, а по-скоро да се стремят да запозна
ват своите студенти със съвременните тех
нически постижения в принципен план, 
като тенденции. Важното е да се придоби
ят умения за работа в новия век.

И малко успокоение в това задъха
но творческо преследване на новите техно
логии! Хърватският професор Ненад Пу- 
ховски, председател на постоянния коми
тет към СИЛЕКТ за изучаване на техно
логиите, сполучливо припомни в доклада 
си на конференцията как историята ни 
учи, че бъдещез’0  никога не е толкова 
близко до нас, колкото изглежда на пръв 
поглед. Да кажем, телевизията с високо 
разрешаваща способност (HDTV), на коя
то се възлагаха надежди за революционни 
промени в телевизионната комуникация и 
за която през изминалите години се прове

доха безброй конференции, организираха 
се фестивали, инвестираха се луди пари -  
сега тази телевизия я чака като че ли твър
де скромно бъдеще и то, ако съумее да се 
дигитализира... Интерактивната мултиме
дия, основана на CD-ROM, е друг интере
сен пример в същата насока. Очевидно е, 
че пазарът на този перспективен продукт 
не се разви така бързо, както се очакваше 
и прокламираната вече за свършен факт 
интерактивна „магия“ в нашето всекидне
вие все още не се е случила...

Особено интересен беше за мен 
анализът на проф. Пуховски, защо висши
те училища сравнително рядко включват в 
своите програми различните форми на ви- 
деоарта, доколкото видео и видеоарт, ма
кар и в скромни размери, се изучават в 
Нов български университет. Отговорът, 
според него, включва неразказвателната 
структура на произведенията на видеоар- 
та, която затруднява по-традиционно раз
съждаващите преподаватели и студенти; 
връзката с изобразителното изкуство и му
зиката, не особено присъща на „чистите“ 
творци за екрана; неразбирането на експе
рименталното кино, което също е състав
ка на видеоарта.

Частният случай с видеоарта е мо
же би най-яркото доказателство, че в голя
мата тема за съвремено адаптиране на 
учебния процес в училищата за кино, теле
визия и масови комуникации на първо 
място стои най-вече адаптирането на на
чина на мислене. Това от друга страна ми 
дава още един път възможност да подчер
тая, че в призива за адаптация към новите 
технологии, прозвучал в Ебелтофт, не ста
ваше толкова реч за самите технологии 
като технологии, а за творческите въз
можности, които те дават на продуценти, 
режисьори, художници, журналисти, Public 
Relations- сътрудници и други.

Ще завърша с думите на съвремен
ния режисьор, класик на видеоарта, аме- 
рикано-германския поляк Збигнев Рибш- 
чински, казани в специално интервю за 
бюлетина на конференцията: „Аз не изоб
ретявам някакъв вид технология, просто 
знам как да я използвам. Моят проблем е 
свързан с човека, не с компютъра.“

Владимир Михайлов



Независими 
и плуралистични 
средства 
за масова 
комуникация

Европейски семинар 
за развитие на независимите 
и плуралистични средства 
за масова комуникация 
в Европа, особено в страните 
на Централна и Източна 
Европа
проведен в София
10 -  13 септември 1997 г.

Да, България стана домакин на то
зи семинар! След много „за“ и „против“ 
от редица държави, международни орга
низации, институции и отделни личности 
както в чужбина, така и в нашата мила 
родна страна. Защото в днешна Европа, в 
която ври и кипи по много кътчета, а най- 
вече в нашата махала -  Балканите -  не бе 
лесно да се преборим с редица други кан
дидатури, някои от тях с безспорни осно
вания. И тук справедливостта изисква да 
се изтъкнат заслугите, упоритостта, нас
тойчивостта и дипломатическото умение 
на постоянния представител на България 
в ЮНЕСКО посланик Симеон Ангелов, 
както и на неизменната подкрепа на На
ционалната комисия за ЮНЕСКО в Бъл
гария в това отношение.

Слагам всичко това в началото, за
щото по силата на положението си на 
председател на Съюза на българските 
журналисти бях свидетел на цялата пре
дистория по подготовката на семинара, 
която започна веднага след 28- та сесия 
на Генералната конференция на ЮНЕС
КО от м. декември 1995 г. Самото про
веждане на семинара и организацията му

на място в София ми се видяха едва ли не 
„ фасулска работа“, без да твърдя, че бе
ше именно така. Но след като участвувах 
до определена степен в предварителната 
работа по извоюване на домакинството и 
подготовката на семинара, си позволявам 
специално да акцентирам на този „ембри
онален период“, защото той беше наисти
на сложен, представи, слава Богу, Бълга
рия в положителна светлина и заслужава 
да бъде отбелязан.

Този семинар беше организиран 
съвместно от Организацията на обедине
ните нации с помощта на нейния Депар
тамент за обществена информация 
(UN/DPI), Организацията на обединените 
нации по въпросите на образованието, на
уката и културата (ЮНЕСКО) чрез ней
ния Отдел за комуникации, Българският 
организиционен комитет, ръководен от 
представители на Министерството на 
външните работи и Националната коми
сия за ЮНЕСКО. За осъществяване на 
ръководството на подготвителните ме
роприятия и широкото участие на специ
алисти от Европа, Консултативният ко
митет проведе пет заседания в Париж и 
едно в София.

Ще се спра по-подробно на тази 
процедура, защото тя показва как една 
междуправителствена организация като 
ЮНЕСКО внимателно подхожда към по
добно мероприятие. Тя ангажира най-ши
роки кръгове от правителствени и непра
вителствени международни и национални 
организации, действуващи в сферата на 
комуникациите и журнализма и по този 
начин предварително осигури както най- 
точния кръг от проблеми, които днес и 
сега интересуват професионалистите, та
ка и кои точно личности би следвало да 
се изберат като лектори и участници в по
добен форум.

Извършването на тази селекция и 
консултациите не беше лесен и непроти
воречив процес. Затова той отне време и 
се проведе на шест сесии. В състава на 
Консултативния комитет бяха: Организа
цията „Член 19“, Асоциацията на комер
сиалните телекомпании в Европа (АКТ), 
Комитетът за защита на журналистите 
(КЗЖ), фондът за съдействие на разви
тието на комуникациите (КАф -  Холан



дия), Съветът на Европа, Датската аген
ция за международно развитие (ДАНИ- 
ДА), Европейският съвет за радиоразп
ръскване (ЕСР), Европейската комисия, 
Европейската общност („фАР“ и „ ТА- 
СИС“), Европейската асоциация за под
готовка на журналисти, фондацията 
„Фридрих Еберт“, Международната феде
рация на журналистите (фИЖ ), Между
народната организация на журналистите 
(МОЖ), Международният институт за пе
чата (МИП), ОБСЕ -  Бюро по въпросите 
на демократичните учреждения и правата 
на човека (ODHIR), френската организа
ция „Репортери без граница“, Междуна
родната католическа асоциация за радио 
и телевизия (УНДА), Управлението за 
международното развитие на САЩ, Све
товният комитет за свобода на печата 
(СКСП), фондацията „Отворено общест
во“, фондацията „Свободна и демокра
тична България“, Министерството на 
външните работи на франция, UN/DPI и 
ЮНЕСКО, Съюзът на българските жур
налисти (СБЖ), Гражданският форум 
„Свободно слово“, Съюзът на журналис
тите в България „Подкрепа“, Национал
ната комисия в България за ЮНЕСКО и 
Постоянното представителство на Бълга
рия в ЮНЕСКО.

Проведеният през септември 
1997г. в нашата столица семинар бе пети 
поред в серията от семинари, организира
ни вече седем години. Първият е афри
кански и се провежда през 1991 година в 
Уиндхук, Намибия, след него през 1992 г. 
е този за азиатския и тихоокеанския ра
йон в Алма-Ата, Казахстан; през 1994 
протича срещата за страните от Латинска 
Америка и Карибския район и намира до
макинство в Сантяго, Чили; четвъртият 
семинар обхваща арабските страни и през 
1996 г. се реализира в Йеменската столи
ца Сана. След тези успешни четири семи
нара се насрочва европейският семинар с 
българско домакинство. И той се осъщес
тви по покана на правителството на Ре
публика България в хотел „Зографски- 
Кемпински“, събирайки 80 участници от 
38 страни, които се представиха в лично
то си качество. В работата на семинара 
участвуваха и повече от сто наблюдатели 
от различни средства и неправителствени

организации.
След церемонията по откриването, 

в която участваше и Генералният дирек
тор на ЮНЕСКО г-н Федерико Майор, 
семинарът протече в шест основни групи. 
Първата съсредочи вниманието си върху 
развитието на независимите и плуралис
тични медии, професионалната етика, са
моуправлението и саморегулацията в 
журналистическата професия; върху елек
тронните медии с обществен статут и ха
рактер; за информационните агенции; за 
спецификите на преходния период в Цен
трална и Източна Европа, а също така и 
върху структурните и икономическите ос
нови на независимостта и плурализма на 
средствата за масова комуникация.

Втората група разгледа в дълбочи
на правните и политическите основи и 
пречките по пътя за осигуряване на сво
бода на средствата за комуникация; нови
те закони за средства за комуникация; за
щитата на информационните източници, 
достъпът на обществеността до информа
цията, пряките и косвени форми на цензу
ра и тяхното проявление, законите за неп- 
рикосновенността на личността и този 
срещу оскърбяването на личността, сво
бодата на журналистите за придвижване, 
както и проблемите свързани със собст
веността на медиите. Третата група се 
спря на насилието, което се упражнява 
върху медиите: организираната престъп
ност, проблемите за безопасността на 
журналистите, на техния високорисков 
труд, като специално се акцентира върху 
условията за предаване на информация и 
изобщо за работа в конфликтни зони.

В центъра на вниманието на чет
въртата група бе проблематиката, свърз
ваща медиите и толерантността: за пуб
ликациите и предаванията, които прово
кират ненавист, за ограниченията на сво
бодата на убежденията, расизма и ксено
фобията, както и изобщо въпроса за прив
личане на общественото внимание върху 
средствата за комуникация и техните спе
цифични проблеми. Петата група бораве
ше с развитието на човешките ресурси: 
подготовката на журналистите, ролята и 
дейността на независимите организации 
и асоциации на специалисти в сферата на 
масовите комуникации, както и прогреса,



постигнат по отношение на равенството 
между мъжете и жените след Световната 
конференция на ООН за положението на 
жената и развитието (Пекин,1995 г.) и 
международния симпозиум: „Жените и 
средствата за комуникация: достъпът за 
изразяване на мнения и вземане на реше
ния“ (Торонто,1995 г.).

И накрая, без да е последна, тъй 
като всички проблеми бяха равнопоставе
ни, шестата група съсредоточи внимание
то на участващите по въпросите за нови
те комуникационни технологии, техните 
перспективи и последствия. В пряка връз
ка с това бяха разгледани темите за дос
тъпността и плурализма в новото инфор
мационно общество, а също и проблемът 
за цензурата в една нова технологична 
среда.

Общото мнение на участвуващите, 
сред които за съжаление нямаше доста
тъчно заинтересовани и активни българс
ки участници (което говори за инертност 
и не висок професионализъм), бе, че се
минарът премина повече от успешно, че 
не беше в никой случай „чесане на ези
ци“, че документите, докладите и сте
нограмите на разискванията представля
ват богата база за размисъл и поука. При
етата Софийска декларация остана в ис
торията достойно.

Д-р Александър Ангелов



Дипломни
работи
През учебната 1996/1997 година 
в Департамента по масови комуникации 
след тригодишно обучение 
се дипломираха първите студенти, 
които придобиха образователно- 
квалификационната степен „специалист“. 
Тук публикуваме дипломни работи, 
получили отлична оценка. Те произлизат 
от трите програми „Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“,
„Public Relations“, „Продуцентство 
в средствата за масова комуникация“ 
и дават представа за възможното 
разнообразие в избора на тема за защита.



Разработка и
журналистическа
защита на
телевизионното
предаване
„24 часа жена“

Дипломна работа 
за„специалист“ 
на Паулина Антонова,
„Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“

В настоящата писмена работа ще 
развия идеята си за създаването на едно 
телевизионно предаване. Неговото загла
вие -  „24 часа жена“ издава и специфика
та му. Това ще бъде специализирано жен
ско предаване, в което ще се третират те
ми, представляващи интерес за дамите. 
Какво точно ще представлява предаване
то ще изясня по-късно, а сега бих искала 
да обоснова избора на тази тема за пред
мет на моята дипломна работа.

Главната причина да се спра точно 
на тази тема е, че аз действително имам 
намерението да участвам в реализиране
то на телевизионното предаване, което е 
предмет на настоящата писмена работа. 
Тази идея се породи спонтанно, докато аз 
и моя колежка от НБУ гледахме преди 
няколко месеца предаването „Еротичен 
магазин“ по телевизия „7 дни“. „Ероти
чен магазин“ едва ли е пример за телеви
зионно майсторство и професионализъм 
или пък за оригиналност на идеите и 
творческата концепция. От друга страна 
то е очаквано и гледано предаване. Защо 
това е така? Основна причина тук е, че 
друго подобно по специфика предаване 
няма в родния ни ефир. И така, докато об
съждахме същите тези въпроси, ние с мо
ята колежка достигнахме до следния из

вод: ако се създаде наистина телевизион
но предаване, в което да се разглеждат 
интересни и актуални теми на всекидне
вието, представляващи интерес за широ
ка аудитория, и ако това предаване е 
единствено по рода си (по своята специ
фика), то би трябвало да е гледаемо и да 
има шанса да се наложи в телевизионния 
ефир.

Нашата идея е предаването ни да 
бъде реализирано като външно за телеви
зията, а по-късно, вече като готов про
дукт то ще бъде предложено в някои теле
визионни канали.

Защо точно предаване за жената? 
Идеята за това възникна също спонтанно. 
Най-важното за мен беше да няма друго 
подобно по нашите телевизионни канали. 
Така, една вечер случайно попаднах на 
предаването „Самият той“ по Ефир 2. То 
се анонсира като „предаване за мъжа“. 
Не знам какво точно авторите са имали 
предвид лепвайки му етикета „за мъжа“. 
Ако това означава, че в студиото има мъ
же, тогава да, „за мъжа“ е. Ако погледнем 
самата постановка на предаването, теми
те за разговор и преценим доколко те би
ха представлявали интерес за мъжката 
аудитория, то тогава „Самия той“ е по- 
скоро за жената. Но, да оставим настра
на тази тема. След като има предаване, 
което поне би трябвало да бъде „за мъ
жа“, има детски предавания, защо тогава 
да няма предаване за жената? Мисля, че 
една такава тематика е много благодар
на, защото тя е богата и на практика не
изчерпаема. Темите, които вълнуват дам
ската аудитория варират в изключително 
широк диапазон и тяхното подходящо съ
четаване в рамките на 35 минутно телеви
зионно време би могло да роди едно при
ятно, леко, интересно и полезно предава
не. Идеята ми за специализирано преда
ване за жената се роди още и по аналог с 
женските вестници и списания. След като 
съществуват куп такива издания, защо да 
няма подобно телевизионно предаване? 
Още повече, че благодарение на телеви
зионната специфика всяка тема би могла 
да бъде представена по далеч по-впечат- 
ляващ начин, отколкото на страниците на 
кой да е вестник.

Защо още мисля, че има логика да



се създаде женско предаване? Неговото 
предимство е в това, че различни теми, 
всяка от които поотделно представлява 
интерес за дамската аудитория, ще бъдат 
събрани в рамките на една телевизионна 
форма.

Ако погледнем програмата на те
левизията ще открием модни и кулинар
ни предавания, както и множество други, 
в които се дава но някой и друг съвет за 
това как да се разкрасяваме и подрежда
ме масата или каква гимнастика за отс
лабване да правим. Това са неща, които в 
по-голяма или по-малка степен вълнуват 
всяка жена. Тук изхождам и от самата се
бе си -  когато попадна на такава рубрика, 
аз почти механично се заглеждам в мал
кия екран. Тогава не би ли било подходя
що, такива привличащи дамското внима
ние теми да бъдат събрани в едно телеви
зионно предаване?

Нямам претенциите да бъда автор 
на някакъв уникален или супероригина- 
лен телевизионен продукт. Мисля обаче, 
че съм успяла да намеря свободна „ниша“ 
в телевизионната програма. Освен това в 
повечето случаи успешните неща са съ
вършено семпли в своята същност. Спрях 
се на тази тема за своята писмена работа 
и поради още една причина -  защото ми 
се иска да пиша и мисля върху нещо, кое
то има реални шансове да бъде реализи
рано с мое участие. Сигурно бих могла да 
сътворя сценарий за предаване от типа 
на „Панорама“, но това за мен е ненужно 
изхвърляне. Аз искам да участвам в реа
лизацията на такова предаване, което да 
съответства на нивото на моя опит и въз
можности в настоящия етап.

Какво ще представлява самото 
предаване? То ще обхваща теми, които 
вълнуват всяка жена на възраст между 18 
и 60 години. А тези теми са неизчерпаеми 
-  кулинарни рецепти и съвети за семейст
вото, гостуване в домовете на популярни 
дами, рецепти за красота и здраве, кон
султации с психолози, диетолози, сексо
лози и т.н. Само богатият потенциал на 
тематиката обаче не е достатъчен за да се 
получи едно добро предаване. Мисля, че 
би било проява на лош вкус, ако нахвър
лям два-три съвета за отслабване, настав
ленията на някой гинеколог за предпазва

нето от венерически болести и за добавка 
напъхам рецепта за друсан кебап. Всъщ
ност, би трябвало да се изгради цялостна 
концепция за предаването, която да може 
да обедини голямото разнообразие от те
ми по такъв начин, че те да бъдат адек
ватни една на друга и заедно да не нате
жават и да звучат синхронно. Просто 
предаването трябва да има своя физионо
мия. Идеята как да стане това се зароди 
съвсем естествено заедно с името на пре
даването. Всъщност самото заглавие, „24 
часа жена“, е носител на концепцията. 
Идеята (а това ще бъде и линията на 
анонса в първото издание) е следната: да 
бъдеш жена 24 часа в денонощието е пре
дизвикателство, особено днес и особено 
тук -  в България. Това е нещо, над което 
почти не се замисляме и може би звучи 
абстрактно или превзето. Но независимо 
как звучи, е вярно. За тези 24 часа жена
та (визирам най-вече семейната и работе
щата) претърпява куп метаморфози. Тя е 
съпруга, домакиня и професионалист в 
службата, тя е и любовница и майка (а 
може би и баба). През всичките часове на 
денонощието жената преминава от роля в 
роля, без да й остава много време за репе
тиции. И едва ли е лесно след напрегнат 
работен ден, след като е напазарувала и 
сготвила, решавала задачи по математи
ка с децата и чела им после приказки за 
„Лека нощ“, жената изведнъж да се пре
образи в стилна дама за изискано парти и 
като завършек да изиграе на любимия 
стриптийза от „Девет седмици и полови
на“. Бързам веднага да направя уговорка
та, че съм далеч от мисълта да драмати
зирам прекадено нещата или да оплаквам 
посестримите си за черната орисия да се 
родят жени. И ако нещата звучат попре- 
силено, то това е за да се разбере по-доб- 
ре идеята ми за предаването, за неговия 
„пирон“, така да се каже.

Та, през 24-те часа на денонощието 
жената изпълнява, кога по-трудно, кога 
по-лесно, кога с по-голям, кога с по-ма
лък успех, своите роли. И целта на преда
ването ми е да обедини различните теми 
в такива рубрики, които от своя страна да 
се подчиняват на следната идея -  да посъ
ветваме дамите как да се справят по-лес
но и с по-голям успех със задълженията



си, да им дадем полезни съвети и не на 
последно място -  да ги разтоварим.С две 
думи да помогнем на жените да бъдат по- 
лесно жени 24 часа в денонощието.

В предаването ще има 5 постоянни 
рубрики. Първата символично ще обхва
ща онези часове от деня, когато жената се 
грижи за дома и семейството си. Рубри
ката ще се нарича „Идва подкрепление“ и 
в нея ще се дават полезни съвети за дома
кинята. Втората рубрика , със заглавие 
„Часът на Пепеляшка“, ще съответства 
на часовете, когато жената трябва да зах
върли престилката и да се погрижи за 
своята красота и привлекателност. Трета
та рубрика ще се отъждествява с времето, 
когато жената се преобразява в прелъсти- 
телна и страстна дама. В тази рубрика 
озаглавена „Той е луд по мен!“, ще се го
вори за секс и еротика, тук предмет на 
разговор и обсъждане ще бъдат и мъжете 
-  техните страхове и желания, как да бъ
дат спечелени или отхвърлени, как да се 
преодолее кризата във взаимоотношения
та с партньора и пр. В тези минути на пре
даването ще има гост в студиото -  той мо
же да бъде както психолог или сексолог, 
така и популярен мъж, чието присъствие 
би предизвикало дамският интерес. Чет
въртата рубрика („Отиваме на гости“) 
предвижда гостуване в дома на някоя ин
тересна, позната на зрителите дама. Ос
новна тема в тези разговори ще бъдат 
нейните 24 часа, тя ще бъде заснемана в 
различни ситуации от всекидневието си. 
Мисля, че тази рубрика е подходяща, тъй 
като е известен зрителския интерес, по 
принцип, към личността на преуспелите, 
богатите, популярните. На всяка жена, 
гледаща предаването ще бъде интересно 
да надникне в кухнята на Нона Йотова, 
например, или да разбере как Аня Пенче
ва прави прическата си или какъв стил 
дрехи преобладават в гардероба й. Пос
ледната рубрика, която предвиждам е 
провеждането на анкета, като въпросите 
за всяко предаване ще бъдат съотнесени 
към темата на някоя от останалите руб
рики.

Предаването „24 часа жена“ ще 
има две водещи. Те няма да бъдат изписа
ни красавици във вечерни рокли (от типа 
на някои водещи на Нова телевизия).

Важното е да са телегенични и чаровни, 
да се държат естествено и да умеят да 
осъществяват контакт с аудиторията. Ха
рактерът на предаването е такъв, че е 
нужно да се спечели доверието на зрител
ните. Това предполага по-интимен, отк
ровен, понякога съучастнически, друг път 
сериозно съпричастен тон на общуване. 
Водещите трябва да накарат аудиторията 
си да ги чувствува като приятелки. Кога
то дават някакъв съвет, те трябва да го 
правят с маниера на приятелката, а не от 
позицията на експерти по всичко или със 
самочувствието на новоизлюпени телеви
зионни звезди. За да се постигне този 
ефект от общуването водещите ще вър
шат повечето неща сами. Имам предвид, 
например, когато се показва готварска 
рецепта, демонстрацията да се извършва 
от самата водеща (а може и от двете). Ко
гато се показват различни техники на 
гримиране, например, също е желателно 
за модел да се използва някоя от водещи
те. Известно е, колко голяма е ролята на 
водещия за изграждане имиджа на всяко 
телевизионно предаване. Той е лицето на 
предаването. И ако по някакви причини 
не се хареса на аудиторията, ако не успее 
да й „влезе под кожата“, предаването ед
ва ли ще се радва на успех. Затова за мен 
е много важно моите водещи да съумеят 
да постигнат интимност и непринуденост 
на изказа си, да спечелят доверие, да се 
харесат на аудиторията. Ако успеят да 
осъществят този контакт, то и предаване
то ще има наистина добър шанс да се на
ложи, да се гледа с интерес и постепенно 
да се сдобие със своя постоянна аудито
рия.

За да се подсили внушението, че 
водещите са „едни от нас“, че няма „нищо 
нагласено“ в цялата работа, е много важ
но те да разговарят помежду си ( точно 
затова са две, а не една жена). А за да при
добие общуването им онзи оттенък на ин
тимност, който да се придаде и на зрител
ните, водещите ще разговарят като майка 
и дъщеря (разбира се, като такива, които 
са и приятелки, които споделят една с 
друга). Затова едната ще бъде момиче на 
около 20-22 години, а другата зряла жена 
-  на около 40 години. Това дава възмож
ност да се разчупи самата постановка на



предаването. Например, кулинарната ре
цепта да се изпълнява от по-младата во
деща, докато другата й помага и дава нас
тавления (както прави понякога моята 
майка). Освен това, по-сериозните теми, 
касаещи по-възрастните, семейни жени 
ще бъдат приоритет на „майката“, а оне
зи, които се адресирани към по-младите 
или неангажираните дами ще бъдат пове
рени на „дъщерята“. Разбира се, тази ди
ференциация няма да бъде строго фикси
рана -  самата размяна на функциите на 
двете водещи, от време на време, ще до
несе свое допълнително внушение за не
посредственост и правдивост у аудитория
та.

Предаването ще се излъчва на за
пис й ще бъде заснемано в телевизионно 
студио. Самото студио ще бъде декорира
но като приятна и уютна гостна( подобна 
на студиото от „Най-смешните домашни 
видеоклипове на Америка“). Целта е от
ново да се подпомогне внушението за ин
тимност, да се създаде предразполагащ 
общуването комфорт.

Предаването ще бъде с продължи
телност 35 мин. И ще се появява на мал
кия екран веднъж седмично. Мисля, че 
ще бъде по-подходящо то да се излъчва в 
делничен ден, отколкото в събота или не
деля. Програмата на БНТ през уикенда 
по-принцип е по-богата, почти всички ма
газинни и други развлекателни предава
ния и състезания се излъчват в почивните 
дни. Така, че за моето предаване на прак
тика трудно ще се намери място пред те
зи два дни. Освен това, ако предаването 
се излъчва, например, в четвъртък, кога
то няма кой знае какво интересно за гле
дане, то има шанса да привлече повече ау
дитория. Мисля, че е подходящо „24 часа 
жена“ да се излъчва по Канал 1, в четвър
тък от 18,45 ч. Това е час, в който в прог
рамата няма фиксирана постоянна рубри
ка или предаване. Освен това е време, ко
гато работещите жени са се прибрали у 
дома, по-младите неангажирани дами съ
що са в къщи, тъй като е делничен ден, а 
освен това 18-19 часа е прекадено ранен 
час за излизане с приятели.

В рубриката „Часът на Пепеляш
ка“ ще бъде представен един нов и изклю
чително ефектен метод за удължаване и

сгъстяване на косата. Аз лично съм била 
свидетелка на извършването на процеду
рата и на резултата от нея, и мога да ви 
уверя, че ефектът е поразяващ. Удължа
ването или сгъстяването се постига, като 
към естествената коса на клиентката се 
вплита допълнителна (която също е от 
естествен произход). Това вплитане е из
ключително фино и незабележимо. Резул
татът е, че една жена (или мъж, защо не) 
влязла в салона на „Дима стил“ с 5 см 
дължина на косата си, може да излезе от 
него с коса до раменете, която е толкова 
гъста, колкото клиентката желае. Новата 
прическа стои напълно естествено, а и с 
допълнителната коса може да се прави 
всичко, което една жена по принцип пра
ви с фризурата си.

Според собственичката на модния 
салон, Дима Тодорова, много от светов
ноизвестните топмодели използват този 
трик и не само те -  нашата „Мис Бълга
рия“ Евгения Калканджиева също се е 
ползвала от новата технология, за да изг
лежда косата й по-тежка и гъста.

Сигурна съм, че тази тема онагле
дена чрез телевизията, ще предизвика го
лям интерес сред дамите. Самата аз дос
коро не бях предполагала, че съществува 
нещо подобно, а още по-малко, че се при
лага у нас и то на достъпна цена.

Ето такива теми ще се включват в 
рубриката „Часът на Пепеляшка“ -  инте
ресни, провокиращи и сензационни, поня
кога съвсем непознати за зрителните и 
точно затова будещи още по-голям инте
рес.

В следващото (второ на брой) из
дание на „24 часа жена“ ще присъстват 
следните теми.

В рубриката „Часът на Пепеляш
ка“ ще покажем една също нова техноло
гия за нанасяне на т.н. „контурен“ грим с 
траен ефект -  не се размазва и изтрива, а 
технологията не неговото поставяне е съ
що слабо позната за широката дамска ау
дитория.

В рубриката „Идва подкрепление“ 
както и в първото предаване ще покажем 
една лесна за изпълнение и икономична 
кулинарна рецепта.

В „Той е луд по мен!“, гост в студи
ото ще бъде топманакенът Стоян Стоя-



нов, известен като „българския Антонио 
Бандерас“.

В това второ издание на „24 часа 
жена“ екипът на предаването ще гостува 
в дома на Бойка и Даниел Грапльови -  се
мейството сдобило се преди година с че
тири дъщери близначки.

И така, смятам, че „24 часа жена“ 
има реалния шанс да се превърне в инте
ресно, очаквано и с постоянна аудитория 
предаване. Но това би могло да стане са
мо ако то се реализира с желание, амби
ция и хъс. Ако екипът върши работата си 
с удоволствие, ако постоянно се рови за 
нови интригуващи теми и се отърси от те
мите-табута; ако водещите успеят да осъ
ществят контакт със зрителките и наис
тина спечелят тяхното доверие и симпа
тия, тогава предаването ще се получи.

Авторски 
репортаж 
на актуална тема: 
„Акция „Комар“

Дипломна работа 
за „специалист“ 
на Ема Димитрова,
„Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“

Репортажът е най-често кратък 
разказ на очевидец на дадено събитие и 
отразява атмосферата. Необходимо е да 
се усети новото, непознатото, явленията, 
събитията и процесите, както и действия
та и реакциите на хората. Целта на репор
тажа е да даде точна представа за съби
тието, за мястото, за хората, които участ
ват в него, да разкрие условията, при кои
то възниква.

Репортажите трябва да улавят от
делни съдби, без да претендират за общо- 
валидност.Написаното на хартия трябва 
да казва нещо повече от картината. Нуж
ни са факти, които могат да оформят мне
ние, да описват настроението, духът на 
събитието.

Важен е елементът на изненадата, 
непредвидената ситуация. Детайлите пре
дизвикват у читателя чувството, че жур
налистът е вътре в нещата. Те подчерта
ват атмосферата, настроението. В начало
то трябва да има нещо, което привлича 
вниманието, след това -  нещо, което го 
задържа, а всеки пасаж трябва да извежда 
към другия. Разказът трябва да предлага 
на читателя всичко, от което той се нуж
дае, цялото събитие, а в допълнение фон. 
Интересни са съпоставящите подробнос
ти. В телевизията са валидни преди всич
ко: коректност, яснота, краткост и цвят.

Сюжет: освен самите събития, и 
връзката между тях, мотивацията на пер-



сонажите. Елементи на психология, на со
циални връзки.

Образ: типизиран или индивидуа
лизиран

Персонажи: протагонист (засегна
та страна) и антагонист (предизвикващ 
действията), поддържащ (резоньор) -  
чрез който се разкрива образа на основ
ния персонаж; епизодичен

Конфликт: основен и спомагателен 
(разяснява или усложнява). Един от видо
вете конфликти е нарастващият -  експо
зиция, завръзка, кулминация, развръзка. 
Експозицията представя персонажите, 
средата, конфликта. Завръзката обикно
вено е конкретно събитие. Различия в це
лите. Развитие с перипетии. Кулминация. 
Развръзка. Отвореният финал е с възмож
ност за продължаване.

Темпоритъм -  външен (чрез начи
на на снимане); вътрешен (чрез монтаж) 
-  скоростта на действието; Интензитет -  
количеството събития, с които се развива 
действието

Покадров монтаж:
Конструктивният монтаж е съеди

няване на кадрите в логическа последова
телност. Паралелният отразява две или 
повече действия, протичащи на различни 
места, а асоциативният е съпоставяне на 
кадри, чиито вътрешни връзки предиз
викват у зрителя нови асоциации.

Вътрешнокадровия монтаж се осъ
ществява чрез изменението на плановете 
посредством движението на камерата: 
приближаване, отдалечаване, фарт, 
швенк (местене около оста), травелинг 
(движение на камера заедно с човека) и 
други.

Интерпунктоацията е нова мисъл, 
ново действие. На екрана се изразява 
чрез затъмнение и оттъмнение, прелива
не, минаване през двойна експозиция, 
каш, вставки, къси кадри, крупни плано
ве, разфокусиране и фокусиране и други.

Анотация: кратко описание на те
мата и лаконично описание на сюжета и 
съдържанието. Има ролята на предсцена- 
рен план. Може да има обобщаващо опи
сание на кадрите. Анотациите съдържат 
преди всичко съществителни имена и 
„ключови думи“.

Сюжетно възпроизвеждане на ре

портажа „Акция „Комар“
1. Усложнение, проблем, събитие. 

Върхов момент -  предава на зрителя същ
ността на темата -  какво се е случило

2. Първа линия на развитие -  анта
гонист. Експозиция. Причинна част -  
обяснява защо нещо се е случило, обстоя
телства

3. Втора линия на развитие -  про
тагонист.

4. Заблуждаваща развръзка -  резо
ньор.

5. Окончателна развръзка -  пос
ледно действие. Следствие -  дава на слу
шателя контекста на темата и евентуално 
някои подробности за това, какво ще оз
начава тя в бъдеще

АНОТАЦИЯ НА СЪБИТИЕН
РЕПОРТАЖ
„АКЦИЯ „КОМАР“
(27 март 1997г„ четвъртък ) -  

сюжетно възпроизвеждане -  
„екшънстори“

Начало (Върхов момент) 
Тротоарът пред бившата сладкар

ница „Магура“.
Характерно действие (Проверяват 

шофьор с мобифон в кола).
Ефект на присъствие -  репортер в 

кадър. Какво се е случило, къде, как. 
Новото. Цел на акцията.
Колата, шофьорът (детайли). 
Мнение на полицай (антагонист). 

Къде отиват, докога ще продължава ак
цията, какво става и какво ще стане?

Независими мнения на минувачи 
(резонъори)- анкета „Одобрявате ли ак
ция „Комар“?

Завръзка (Причинно-следствен мо
мент)

Общи планове на проверявани ко
ли из столицата.

Текст зад кадър на репортер: Мо
тиви на антагонист (Богомил Бонев).

Кадър от репортерска кола, която 
следва задържана.

Реакция на минувачи.
Настроение.

Кулминация (Инцидента във Вра



ня)
Поляната на завоя на Враня. Група 

собственици на автомобили.
Непредвидена ситуация -  изненада. 

Атмосфера.
Мнения на протагонисти (собстве

ниците) -  анкета. Крупен план: очите, 
дрехите. Откога чакат, какво се проверя
ва, дават ли им документи?

Полицаи отказват да коментират 
инцидента (антагонисти).

Портала пред Враня. Пристигащи 
коли. Колко коли са влезли? Какви? На 
кого? -  джипът на Мво Карамански. Въп
роси към шефа на „Трон“ Красимир 
Стойчев.

Любопитни мнения на свидетели 
(резоньори).

Развръзка (заблуждаваща)
Порталът пред Враня.
Текст на репортер зад кадър. Ре

ШАПКА

ВИДЕО

(оттъмнение)
(отдолу на екрана -  изписан нас) 
Репортер в кадър пред „Магура“-  

американски план.На втори план: спряна 
западна кола. Около нея има полицаи. 
Собственикът седи вътре.

Американски план на полицая. 
Разглежда документи.

зултати: Какво са открили?
Тема в темата -  какво стана с анке

тирания собственик? Собственикът изли
за.

Мнения на представители от дру
гите политически партии -  анкета с поли
тици от БСП, ДПС, БББ в Народното 
събрание.

Интервю с вътрешния министър 
Богомил Бонев в кабинета му. Как беше 
замислена акцията и как се осъществи? 
Резултати. Какво предстои?

финал (отворен)
Интересен момент за финал. Зат

варяне на кръга и ключов момент от пър
вия абзац: репортер в кадър пред „Магу
ра“, шофьор на скъпа кола с мобифон. 
Съпоставка с подобно на акция „Комар“ 
събитие. Ще промени ли нещо акция „Ко
мар“?

АУДИО

Намираме се пред „Магура“, едно 
от местата, където служители от Цент
ралната служба за борба с организираната 
престъпност и Икономическата полиция 
започнаха първата по рода си мащабна ак
ция под кодовото название „Комар“. Цел
та на акцията по заповед на вътрешния 
министър Богомил Бонев е да се провери 
дали луксозните западни автомобили, 
произведени след 1994 година, не са краде
ни и платени ли са данъците им.

В момента полицаите са спрели 
мерцедес и искат документите на собстве
ника.

Репортер: Ще бъде ли откарана ко
лата до поделението на Вътрешни войски 
във Враня?

Полицай: Да.



Движение към колата. Приближа
ване. -  крупен план на лицето на собстве
ника на колата (напрегнато изражение, 
прави се, че не вижда камерата). Близък 
план на мобифона на седалката до него. 
Движение към полицая.

Полицаят вдига рамене и се отда
лечава.

(затъмнение)

(оттъмнение)
Репортер и мъж на средна възраст

в МОСКВИЧ.
Мъжът в близък план.

Възрастен мъж в близък план.

, Млада двойка момче и момиче в 
близък план.

(затъмнение)
(оттъмнение)
(час на екрана)
Статични кадри от спрени коли на 

кръстовище, до полицейско управление и 
кафене. Проверяват ги полицаи. Общи 
планове. Среден план на минувачи -  лю
бопитни погледи.

Репортер: Как ще бъде извършена 
проверката?

Полицай: Ще бъде направен прото
кол и ще се проверят документите.

Репортер: Какъв точно протокол?
Полицай: Протокол за задържане

то на колата.
Репортер: За колко време?

Репортер: Одобрявате ли акция 
„Комар“?

Мъж: Определено, защото точно 
това заслужават тия.

Репортер: Ако имахте скъпа кола, 
пак ли така щяхте да мислите?

Мъж: Да, защото никого нямаше 
да съм пребил или обрал заради нея.

Мъж: То всеки преди изборите 
предприема разни неща. Трудно ще ги 
сплашат тия с мобифоните.

Репортер: Одобрявате ли акция 
„Комар“?

Момче: Дано нещо да се проме
ни...обаче големите акули отдавна са си 
оправили нещата и по този начин няма да 
ги хванат.

Момиче: Добре е, че нещо се пред
прие, а не само както досега -  на думи.

Текст на репортер зад кадър: Мо
тивът на вътрешния министър Богомил 
Бонев е, че двайсетгодишни момчета, ко
ито никога не са работили, карат джипове 
за по 200 хиляди долара и имат къщи за по 
един милион. „Ако сега отстъпим пред ор
ганизираната престъпност, каза Богомил 
Бонев преди четири дена, България ще ос
тане мафиотска държава.“ Майор Георги- 
ев от отдел „Регистрация“ на КАТ обясни 
в интервю по телефона, че при регистра-



(оттъмнение)
Изтегляне от номер на задържана

та кола от купето на репортерската кола, 
движеща се след конвоя.

Синхрон:
(затъмнение)
(оттъмнение)
(час на екрана)
Общ план и приближаване към 

група от собственици на поляната преди 
завоя на Враня. Говорят и ръкомахат. 
Пристигат пет коли и спират на завоя. 
Близък план на собственика на колата, 
който седи на мястото до шофьора. Кола
та управлява полицай.

Синхрон: Мъж, наведен до прозо
реца на първата кола -  близък план.

Собственикът на колата мълчи и 
остава вътре.

Мъж в близък план (афектиран).

Документ -  крупен план.

ция на автомобила се проверява дали но- 
мерата, щанцовани върху рамата и двига
теля, отговарят на описаните в докумен
тите. Органите проверяват дали няма за
пор върху автомобила и дали не се издир
ва. Собствеността се установява само от 
митническите документи

Текст на репортер зад кадър: Без
да оказват съпротива, но недоволни и в 
напрегнато очакване собствениците заед
но с автомобилите си бяха откарани до 
Враня.

Шум от колата.

Текст на репортер зад кадър: При
пристигането ни във Враня се оказа, че в 
поделението е станал инцидент. Веднага 
щом започнахме да снимаме, един мъж 
извика: „Недейте да снимате, и вас ще ви 
бият!“

Мъжът: Слез от колата, бе! Не 
влизай вътре, ще те бият! Слез от колата!

Репортер: Какво стана в поделени
ето?

Собственик: Ами влязохме съвсем 
спокойно и оставихме колите. После взеха 
да ни блъскат.

Репортер: Кой?
Собственик: Ами баретите с черни

те качулки.
Репортер: Защо са ви блъскали?
Собственик: Исках да си взема ня

кои лични вещи от колата и ключа.
Репортер: И просто така взеха да 

ви блъскат?
Собственик: Ами хората искаха да 

си вземат нещата. Дадоха ни документ за 
колата, но не и за другите работи вътре. 
Откъде да знам дали после няма да кажат, 
че нищо друго не е имало в колата?

Репортер: Откога чакате?
Собственик: От час и половина и 

имам важни срещи. Изобщо нямат право 
да ни задържат по този начин.



Бавно движение -  далечен план -  
поделението Враня отвън. Улицата, огра
дата, пътят.

Репортер: По принцип одобрявате 
ли акцията?

Собственик: По принцип да, обаче 
такава проверка може да се направи чрез 
КАТ, а не по този начин! Те много добре 
знаят кои са крадените коли, да не говорим, 
че и в полицията има голяма корупция.

Репортер: Бихте ли се представи
ли?

Собственик: Петър Стоилов.

Репортер: Какво стана вътре?
Втори собственик: Изгониха ни с 

ритници, какво!
Репортер: Предизвикахте ли ги с

нещо?
Собственик: Не.
Репортер: Защо не искате да заста

нете пред камерата? Не искате някой да 
Ви види ли?

Собственик: (мълчи)
Репортер: Одобрявате ли акцията 

по принцип?
Собственик: Абсолютна глупост. 

Всичко се прави, за да се покаже, че пра
вителството е погнало богатите и да се 
покаже как са прибрали колата на еди- 
кой си...

Текст на репортер зад кадър: По
лицаи от поделението отказаха да комен
тират случката и да дадат информация.

Портала на поделението. Крупен 
план -  решетките и приближаване към по
лигона. Отвътре полицай маха с ръка да 
не се снима.

Общ план: пет скъпи автомобила, 
които влизат в поделението. Джипът на 
Иво Карамански. Изтегляне от емблема 
на кола към собственика вътре.

Движение в гръб на Красимир 
Стойчев. Репортери тичат около него.

Красимир Стойчев в близък план. 
Продължава да върви.

През половин час продължаваха да 
пристигат средно по пет-шест автомоби
ла. Сред тях бе и джипът „Нисан“ на ше
фа на „Корона-Инс“ Иво Карамански. 
Свидетели коментираха, че скоро не са 
виждали такова стълпотворение на „мут
ри“ и че ако се съберат парите, с които са 
купени тези коли, ще си платим част от 
външния дълг.

Пристигна и бързо излезе шефът 
на „Трон“ Красимир Стойчев.

Репортер: Има ли Ваша кола вът
ре?

Стойчев: Не.
Репортер: Как ще коментирате ак

цията?
Стойчев: Покрай сухото гори, и 

мокрото.



(час на екрана)
Статичен кадър в среден план -  

Стоилов излиза през портала и маха през 
прозореца на камерата. Пристигащи лук
созни автомобили -  статичен кадър.

(затъмнение)
(оттъмнение)
Политик от БСП в крупен план.

Политик от ДПС в крупен план.

Политик от БББ в крупен план.

(затъмнение)
(оттъмнение)
Богомил Бонев и репортер в среден 

план. Кабинет на Богомил Бонев.
Приближаване към Бонев и статика. 
Изтегляне към среден план -  ре

портер и Бонев.

Приближаване към Бонев в близък
план.

Приближаване към Бонев -  крупен
план.

Текст на репортер зад кадър: Мал
ко по-късно един от тези, които бяха пус
нати да си вървят заедно с колите, беше г- 
н Стоилов. Другите останаха да чакат. От 
пресцентъра на МВР съобщиха, че до мо
мента са задържани два крадени автомо
била, а на много от тях документите са не
редовни. Открито е и незаконно оръжие.

Репортер: Как оценявате операция
та?

Политик от БСП: Смятам, че по то
зи начин се нарушават правата на хората.

Репортер: Как според Вас трябваше 
да се проведе акцията?

Политик: Има и други начини.

Политик от ДПС: Важен е резулта
тът.

Политик от БББ: „Комар“ е предиз
борна пропаганда. Трябва да се почне от
горе, а не отдолу. Бизнес блока знае как да 
го направи.

Репортер: Г-н Бонев, как оценявате 
самият Вие акция „Комар“?

Бонев: При проверката на толкова 
много автомобили са възникнали пробле
ми. Но това не означава, че акцията ще 
спре. От свое име се извинявам на гражда
ните, на които сме причинили неудобства.

Репортер: Собственици на колите 
казват, че са ги блъскали без причина и че 
между задържаните коли е имало и фир
мени?

Бонев: След проверката тези, които 
са превишили правата си, ще си понесат 
отговорността.

Репортер: Изненадва ли Ви, че не
щата не протекоха съвсем по план?

Бонев: Не.'Усложнения винаги мо
гат да се очакват.

Репортер: Не мислите ли, че много 
хора са знаели предварително за деня на 
акцията и просто са оставили колите си 
вкъщи?



Изтегляне към среден план -  Бонев 
и репортер.

(затъмнение)
(оттъмнение)
Репортер в кадър -  среден план. На 

втори план -  тротоара пред „Магура“.
Бавно прибилижаване към близък 

план на репортер и статика.

(затъмнение)
(оттъмнение)
Крупен план на мъж пред поделе

нието Враня, който говори по мобифон.

Стоп-кадър на лицето на мъжа. 
(затъмнение)

- финал

Времетраене: приблизително 6 ми
нути

Бонев: Това няма значение, защото 
те могат също да бъдат проверени. Акци
ята ще продължи и с търсене на неплате
ни данъци. По този начин в бюджета 
трябва да постъпят средства.

Репортер: Не трябва ли първо да се 
почне от корупцията в полицията?

Бонев: По това също се работи.
Репортер: Някои Ваши колеги от 

други парламентарни групи смятат, че ак
цията е само предизборна пропаганда.

Бонев: Служебното правителство 
започва неща, които следващото трябва 
да продължи. По-важно е не какво се го
вори, а какви всъщност ще са резултатите 
от акцията.

Репортер: Кога ще има по-катего
рични резултати?

Бонев: Утре.
Репортер: Защо все пак решихте 

акцията да бъде толкова показна и в поде
лението във Враня?

Бонев: Има причини, които не бих 
искал да разяснявам в момента.

Репортер: Благодаря Ви.

Репортер в кадър: През април 1991 
година полицията започва масови хайки в 
района на бившата сладкарница „Магу
ра“. Тогава за първи път за незаконна дей
ност са прибрани състезатели по свободна 
борба. Министър на вътрешните работи е 
Христо Данов. Оттогава досега голямата 
престъпност в страната си остана голяма. 
Акция „Комар“ продължава. Дали'тя не
що ще промени?

Мъж: Ало, абе лошо те чувам! Ту
ка съм, да! Не излизай с колата, да!



Акция „Комар“. Новото.
Акция „Комар“ започна в момент, 

в който осезаемо вече се чувстваше про
мяната. Тя всъщност се усещаше още от 
деня, в който Николай Добрев върна ман
дата. От момента, в който започна доказ
ването чрез дела на това, което се заявя
ваше в предизборни платформи.

Периодичното повтаряне, че е 
нужна борба с престъпността и откъслеч
ните нищо не променящи акции не може
ха да накарат когото и да е да повярва, че 
нещо действително ще се предприеме.

Решително заявената готовност на 
служебното правителство да се пребори с 
голямата корупция постресна хората. В 
първия ден на акция „Комар“ те като че 
ли не можеха да повярват на очите си, 
виждайки как най-после полицаите спи
рат когото трябва, а не когото могат. 
Доскоро станалата мръсна дума „прави
телство“ като че ли започна да поизчист- 
ва петната от себе си. Някой най-после се 
осмели да спре луксозния западен авто
мобил и да принуди самоуверения му соб
ственик да чака пред портала на поделе
нието на Враня. Психологическият мо
мент беше улучен. Българинът беше учу
ден от мащабността на акцията, протича
ща из страната. Той се зарадва по-скоро 
на решимостта й, отколкото мислеше за 
нейната функционалност, показност или 
преизборна пропагандност.

Образът на „мутрата“ с мобифона 
отдавна излезе от тези кавички. Българи
нът знае много добре, че не всеки е моби
фон е мутра, че не всяка мутра има моби
фон, и че не всяка мутра прилича на така
ва. И все пак символът продължава да съ
ществува, защото продължава да същест
вува престъпност, защото продължава да 
ги има тези, дето се почесват с антенката 
зад врата. Новото в акция „Комар“ беше, 
че в този ден те нямаха много възмож
ност да се почесват.

Съмненията
Дали акция „Комар“ не беше дема

гогия? Дали не беше прекадено показна? 
Дали това бе най-ефективният вариант и 
ще уплаши ли големите риби? Къде се 
скъса веригата по време на акцията? -  
всички тези въпроси си задаваха медиите

на следващия ден. Както обикновено, те 
не получиха изчерпателен отговор, както 
и всички останали.Нищо учудващо няма
ше във факта, че някъде веригата се скъ
са. Нищо учудващо нямаше и в думите на 
Богомил Бонев:“Който е превишил пра
вата си, ще си понесе отговорността.“ Не 
е учудващо и че не се разбра понесе ли я 
всъщност някой.

Акцията обаче продължава
Съмненията също... но все пак но

сейки духа на промяната.



Структура 
и композиция 
на спортно 
предаване 
„Без паника“

Дипломна работа 
за„специалист“ 
на Георги Тодоров,
„Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“

Обосновка на избора на темата
Темата за разработване на мое 

собствено телевизионно предаване ме 
вълнува доста, защото съм свързан емо
ционално с нея. Казвам емоционално, тъй 
като вече съм я обмислял, в по-груб план 
наистина, когато преди време имаше 
шанс подобно предаване за нестандартни 
спортове да намери място в спортната 
програма на БНТ. Примерно предложе
ните за критика предавания и начините 
на водене на интервю в тях, с малки изк
лючения като „Добро утро“ и „Панора
ма“, според мен са доста статични. Те в 
по-голямата си част се опитват да разг
леждат проблеми, но не и личностите с 
техните персонални качества и възмож
ности. Подобно нещо се получава дори 
при доста социалните публицистични 
предавания, с изключения например като 
това на Снежана Атанасова, което трудно 
би търпяло критика.

Може би вече е време да уточня и 
какво точно имам предвид да разработя. 
Това е предаване, на което съм автор на 
сценария и водещ. По жанр то е трудно 
определимо и е нещо между разказ, ре
портаж и събитийна публицистика. То е 
насочено главно към младежите и хората 
до 30-годишна възраст. За него задължи
телно е да бъде раздвижено, да се предс
тавят „щури“ спортове и момчета и мо

мичета, които не са като всички. Цялата 
атмосфера трябва да е весела, дори весе- 
ляшка или както се изразяват хората, към 
които е насочено -  „купонджийска“. Като 
автор трябва да разчитам на фактите и 
изводите, до които достига Виленски, а 
именно че вътре в масовото дезинтегри- 
рано общество все още съществуват здра
ви връзки, в това число и приятелски. Те 
играят изключително важна роля за въз
приемането на информацията и формира
нето на общественото мнение. Водещият 
трябва да създаде такава „приятелска гру
па“ сред зрителите и да се превърне в не
формален неин лидер, за да може по-лес
но и цялостно зрителите да приемат ин
формацията.

Анализ на същността на темата в
принципен план
Имайки примера на подобни пре

давания по MTV и други телевизии шап
ката и катовете задължително трябва да 
са с бързосменящи се кадри , а в самите 
репортажи действието да се развива опти
мално динамично. Задължително е да 
има и нестандартни гледни точки на ка
мерите, включително когато водещият 
трябва да говори и да бъде показван сам, 
камерата да го снима в близък или среден 
план, леко отгоре или отдолу, или пък 
малко наклонен на една страна, като през 
времето на монолога му не стои статич
но. Така трябва да се потърси хармонич- 
ността от ефекта на словото и на изобра
жението без да се отдава предимство на 
някое от двете.

Самото предаване би се казвало 
„Без паника“ и ще представя така нарече
ните екстремни спортове като скокове с 
ластично въже, спускане с лодки по бър
зи реки, скайсърфинг, спускане в техни
чески сложни пещери, маунтайн байк, 
скокове с парашути, парапланери, скално 
катерене, развиване на максимални ско
рости с различни возила, поставяне на не
обичайни рекорди и други. Единственият 
критерий е да се вдига максимално пулса 
и адреналина.

Разбира се ще бъдат представяни 
не само самите спортове като такива, но 
и „лудите глави“, които се осмеляват да 
ги практикуват. Ще има интервюта с тях,



представяне на гледните им точки, свето
усещането им, личните проблеми, поро
дени от практикувания спорт и прочее. В 
разработения (за първото предаване) сце
нарий присъства повече разглеждането 
на самите спортове, за да се фокусира ин
тереса на кръга зрители, към които е на
сочено то. Така ще бъде и в следващите 
няколко предавания, тъй като самото ин
тервю, дори с по-различни от общоприе
тите въпроси е само по себе си малко ста
тично и разконцентрира зрителя на фона 
на динамиката преди него. Цялото преда
ване трябва да се монтира така, че темпо- 
ритъма през цялото време да бъде опти
мално висок. Така да се каже зрителят да 
не губи темпото и когато започне следва
щият репортаж, който ще е отново дина
мичен, веднага да го възприеме.

Подобно предаване досега в бъл
гарския ефир няма, което ме накара да се 
спра на темата. Разбира се, такива неща 
са правени в чужбина и искам или не по
вечето идеи са заимствани, а някои са 
пригодени към нашите условия, предвид 
факта че техниката ни не е на изисквана
та високо ниво и някои от техническите 
средства нужни за реализирането на про
дукцията трябва да се търсят под наем от 
други места. Най-близкото подобие на то
ва, което бих направил е предаване по 
MTV, наречено „Show Ball“, което обик- 
новенно се излъчва вечер. Няма нищо об
що обаче с получилото популярност у нас 
напоследък „Спрайт ЕКСтрийм“, което 
по същество е рекламно шоу. Освен това 
„Спрайт ЕКСтрийм“ представя само 
спорта, а не хората, които го практикуват. 
Спортовете в него са насочени към тий- 
нейджърската публика, а аз се стремя да 
привлека и по-възрастни зрители.

Тук ми се иска и да посоча кое оп
редели избора ми на заглавие за предава
нето, а именно „Без паника“. Според мен 
то насочва вниманието към нещо вълну
ващо, емоциите, които се стараем да под
тиснем, но на практика се получава обра
тен ефект и те се разпалват повече. Все 
едно някой ти казва „Спокойно, спокой
но“, но и двамата прекрасно знаете, че не 
можете да бъдете равнодушни. Освен то
ва „Без паника“ е мото на един от главни
те герои (Форд Префект) в популярната

сред хората докъм 30-годишна възраст 
четирилогия „Пътеводител на галакти
ческия стопаджия“ от Дъглас Адамс. В 
тази книга се случват най-неочаквани и 
невероятни неща на обикновени и на екс
центрични личности по цялата Вселена. 
Подчертах за Вселената, защото амбици
ята на предаването е да разкрие пред зри
телите си максимално голям спектър от 
видове нестандартни и непознати спорто
ве и рекорди в областта на физическите 
възможности на човека.

Самият водещ трябва да се вмести 
в представите на хората за човек обичащ 
и практикуващ спортовете, които предс
тавя или поне част от тях, за да може бър
зо да спечели доверието на публиката си. 
Затова той трябва наистина да има отно
шение към представяното и да влиза лес
но в контакт с хората, с които ще работи, 
да познава манталитета им.

Водещият задължително трябва да 
е облечен спортно -  по джинси и фланел
ка и в облеклото му да присъстват някои 
от атрибутите необходими за даден спорт, 
но навлезли и като украшения в масовата 
практика. Например да има ключодържа
тел от алпийски карабинер; на ръката си 
да носи като гривна връзка, която иначе 
се използва за прикачване на инструмен
ти, за да не изпадат когато ги изпуснеш и 
други подобни. Прическата на водещия 
ще е свободна, тоест може да е много къ
со подстриган или с по-дълга коса, може 
дори да е направена на кичури и да има 
обеца. В представите за освободеност на 
съвременната младеж това са почти за
дължителни неща, а нали целта на преда
ването е да показва освободени от пред- 
расъдъци хора на други такива или иска
щи да са такива, пред телевизорите си.

Водещият не трябва да бъде и само 
посредник между тези, които практику
ват и зрителите. Той трябва сам, когато е 
възможно, да бъде участник в действието, 
на което е посветен репортажа и да при
канва зрителите сами да се включат. По 
този начин се допълва ефекта на докуме- 
налността, който е много важен за спе
челването на доверието. Така зрителите 
ще имат пълно доверие, че говори самата 
истина, че не си измисля и не се опитва да 
ги заблуждава или прави на глупаци, кое



то е присъщо на българина -  той е недо
верчив. За целта водещият трябва и да ин
формира кога и къде ще е следващото та
кова събитие, какви са условията за учас
тие и към кого да се обърнат желаещите. 
В същото време трябва да има и обеща
ние за незабравимо преживяване, за голя
ма веселба и стимул, като например безп
латен сувенир за престрашилите се да 
опитат да станат „част от отбора“.

Репортерът трябва да държи и пос
тоянния контакт с наблюдаващата го ау
дитория на мястото на събитието, както и 
със зрителите, предвид спецификата на 
телевизията, макар предаването да е из
цяло на запис. За целта той може напри
мер, когато говори с някого в кадър да се 
обърне към камерата и да каже: „А да по
питаме ли X еди-какво си?“. Също така 
той трябва да говори от първо лице мно
жествено число („Ще ни покажете ли...“, 
„Бихте ли... за нас“ и т.н.) за да приобщи 
максимално зрители към развиващото се 
на екрана действие и в крайна сметка 
съпричастни към ставащото и към само
то предаване.

Езикът, на който говори водещия 
не бива да е строго литературния стил на 
сериозните предавания, а близък до стила 
на младежите, до техния жаргон без да 
става обаче твърде фриволен. Освен това 
той трябва да използва и определените, за 
отделните спортове терминологии и да 
търси специалисти, които да обясняват 
непопулярните и съвсем специфични по
собия, движения, техники и понятия.

. Съобразявайки се с ефекта на 
програмния поток най-подходящото вре
ме на излъчване е събота следобед от 
16.00 или от 16.30 часа по Канал 1. Преди 
този час по тази програма върви „форму
ла“ 1 или друго спортно предаване и така 
ще бъде подготвена почвата за „Без пани
ка“. През зимния период малко по-късно 
пък е времето след футболен мач или пре
ди друго спортно събитие, обикновено из
лъчвано директно. Желателно е нашето 
предаване да е в събота, още и защото 
през уикенда са повечето спортни прояви 
и телевизията излъчва повече такива пре
давания. Неделята е неподходящ ден, за
щото в следобеда й хората вече започват 
да се настройват за понеделник, за учили

ще или работа, а нашето предаване изис
ква аудитория, която да е настроена за 
разпускане. В събота следобед младите 
хора тъкмо са събрали сила и настроение 
за „купона“ вечерта и с радост биха гледа
ли подобно „адреналинно“ предаване, ко
ето запълва максимално подходящо вре
мето преди да тръгнат към срещата с 
приятели. Още повече, ако то им даде ня
коя емоционална идея, която да обсъдят и 
приложат.

Защо съм избрал за шапката на 
предаването фона да е на песента 
„Kickstart my heart“? В превод това озна
чава „Развълнувай сърцето ми“. Изпълне
нието е на „пъстрата банда“ „Motley 
Crue“, доста позната и обичана от млади
те, а барабанистът й Томи Лий е женен за 
актрисата Памела Андерсън, чийто брак 
е постоянно обсъждан в пресата и светс
ките предавания. Членовете на групата се 
обличат доста шарено, целите са татуира
ни, носят обеци и синджирчета, а клипа 
на песента е концертен и действието на 
сцената се развива „меко казано“ бурно, 
като е придружено с фойерверки, пушеци 
и различни сценични ефекти. Така ще бъ
де грабнато вниманието на търсените от 
нас зрители още в самото начало и те ще 
разберат какво да очакват през следващи
те минути. Избрал съм част от шапката и 
за каш, за да не се прекъсва динамиката.

Предаването ще съдържа два цент
рални обекта от по 8 -  10 минути и два 
или три между 3 и 5 минути. Общото вре
метраене ще е 30 минути. Желателно е и 
двата централни материала да са българ
ски, но на практика сигурно ще е само 
единия, защото подобни събития в Бълга
рия не са толкова много и начесто. За 
първото предаване, разбира се са подбра
ни повече български теми. Поне два обек
та обаче трябва да има от България, а 
другите ще са или от видеообмена, или 
ще се сключи договор с компания, под
готвяща телевизионни предавания, като 
УфА. Двата централни обекта са разде
лени с малък репортаж, като например 
някакъв необичаен рекорд или нещо, 
изискващо кратко представяне.



Телевизионен 
портрет 
на обществена 
личност: 
Светлин Русев

Дипломна работа 
за„специалист“ 
на Маруся Димова 
„Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“

„Човек разполага с много средства 
да изрази своите мисли и чувства. Той мо
же да даде естествен израз на радостта си 
като се смее; на болката си като плаче; на 
яростта си като размаха заканително юм
рук. Той може да прибегне и до изкустве
ни средства -  да напише стихотворение, 
да композира музика, да нарисува карти
на. Получава се така, че човек може да 
изрази себе си, изключително с помощта 
на комуникацията. Самоизразяването и 
комуникацията са така тясно преплетени 
във всички форми на човешкото поведе
ние, че не е възможно да говорим за една 
от тях, без дори да се докосваме до друга
та“.

Затова да направиш телевизионен 
портрет на една личност, пречупвайки ко
муникацията през всеобхватното око на 
камерата е много вълнуваща и привлека
телна тема. Още повече, ако това е човек 
от областта на изкуството и културата.

Защото човекът на изкуството ви
наги е бил предизвикателство за мен. Да 
разкриеш възгледите му, да се опиташ 
да проникнеш в неговия душевен мир, да 
го представиш такъв, какъвто е чрез ду
мите и жестовете му; за да можеш да се 
докоснеш истински до неговото изкуст
во.

Но защо точно Светлин Русев?
Идеята дойде спонтанно, когато в

една галерия, негова картина привлече 
вниманието ми с особеното очарование, 
което излъчваше; в мелодичните насите
ни тонове на тази композиция, звучеше 
неподправена искреност. И което е по- 
важно -  тази искреност изразяваше нещо 
„свое“, в нея се долавяше онази рядка са
мобитност, която е присъща само на го
лемия талант. А несъмнено Светлин Ру
сев е своеобразен художник, добил меж
дународно признание; той има зад гърба 
си внушителна серия от платна, справед
ливо поставяни между най-добрите пос
тижения на нашето изкуство.

В картините на Светлин Русев се 
оглежда духът на времето; и гледайки ги 
си мисля, че нищо не може и не трябва да 
бъде забравено. Художникът открива 
жизнено-същественото и човешки инте
ресното и в големите обществени конф
ликти, и в епизодите на личния бит, и в 
драматизма на отделния характер, и в 
своеобразието на обстановката, сред коя
то протича животът ни.

Светлин Русев създава цяла поре
дица проникновени портрети, между кои
то „Портрет на майка ми“, „Мъжки порт
рет“, „Юлия“, „Детски портрет“; той е ав
тор и на многобройни пейзажи и фигурал- 
ни композиции като „Край Дунава“ и „Зе
мя“; „Пейзаж от Балчик“ и „Пейзаж с те
раса“; „Агресията“; „Жажда“; „Хлябът“; 
„Очакване“; „Размисъл“ и много други. 
Във всичките си произведения художни
кът се стреми към онази цел, голямата и 
може би недостижимата в изкуството -  
но без която не може да се осъществи и 
това реално достижимото и прекрасното, 
с което всеки истински талант обогатява 
културата на своя народ.

„Защото в картината на човечест
вото, поколенията идват и си отиват и 
проектирани във вечността, са само ня
какви бактерии върху лъскавото предмет
но стъкълце на земята; упадъкът или въз
ходът на една държава -  изключително 
важни за участниците в събитията -  си ос
тават незабележими върху предметното 
стъкло и може би само изкуството предс
тавя историята в настоящето за да може 
промяната, която е естествения ход на 
живота, да донесе и надежда за нещо по- 
добро“.



Анализ на същността на темата:
На пръв поглед да направиш теле

визионен портрет на обществено-извест
на личност не изглежда трудно, а напро
тив -  много интересно и приятно занима
ние. Но пристъпвайки към работата се 
убедих, че създаването на такъв филм- 
портрет е в голяма степен произведение 
на изкуството и след това опит за комуни
кация; или той по-скоро е и комуникация, 
и произведение на изкуството. А труд
ността е още по-голяма, ако човекът, кой
то искаш да представиш е човек на изкус
твото, и то художник. Каква форма да из
береш, за да може зрителят да стане съп
ричастен? Музика и картина с глас зад 
кадър или интервю, което да е изградено 
така, че да се възприема като естествен , 
непринуден разговор, едновременно прив
лекателен и съдържателен -  може би е 
нещо между двете. Защото телевизионни
ят филм-портрет не е само снимане на 
действия, той трябва да изведе главната 
идея на преден план и тук основна роля 
играе, както журналиста, така и едно дру
го око, незабележимо за хората отсреща -  
окото на камерата. Именно това око мо
же да предаде най-непосредствено фигу
рата на твореца-художник и неговия свят, 
в който се отразява, настанява се цело
купният и многолик културен живот в об
ществото, сякаш за да се представи за 
пръв път цялото си многообразие и по 
съвкупност пред погледа на един-единст- 
вен човек. И ако трябва да говорим за чу
дото на телевизията, то е именно в тази 
концентрация на духовна култура, на ней
ната актуална форма и състояние в съ
държанието на телевизионния процес.

Защото телевизията предава съ
държанието на съобщенията си, тълкува 
действителността, идейно я осмисля -  
както в художествените, така и в доку
менталните форми, използвайки кадъра, 
плана, ракурса, звучащото слово, при то
ва всичките тези елементи на екранния 
език се обединяват и от монтажа.

Журналистът, „пишейки история
та на съвременността“ с камера и микро
фон, всекидневно се сблъсква с необходи
мостта да фиксира факти и явления, да 
проследява съдбите на конкретни личнос
ти, тълкувайки и оценявайки тяхното раз

витие от определени позиции. Мисля, че 
това направих и аз със своя скромен опит 
-  да представя телевизионния портрет на 
художника Светлин Русев.

Разработка на темата:
Всичко в този филм започва и за

вършва с всепроникващото око на каме
рата.

И пристъпила в ателието на худож
ника си зададох въпроса -  какво всъщ
ност представлява твореца? И на кое от 
неговите сто лица да се спра? Аз извед
нъж истински се усъмних в необходи
мостта от думи и въобще в силата на ду
мите. Помислих си, че трябва да оставя 
изкуството само да говори, пречупено 
през призмата на камерата. Защото, кои 
думи ще предадат погледа на Светлин Ру
сев, когато той пристъпва към платното. 
Думата е безсилна пред този нравствен 
жест. Трудно може да го опише. Но с един 
широк замах на четката, творецът сам ни 
въвежда в своя свят, много близо и съв
сем далеч от нас в този момент, открит за 
моралните ни въпроси и съвсем недостъ
пен за човешките претенции.

В полумрака на голямото, като 
двукорабна базилика ателие на Светлин 
Русев, спомените се мяркат като Кентър- 
вилски привидения. Лампите светват вне
запно и призраците се изпокриват в хаоса 
от картини, пластики, сухи цветя, японски 
пана, купища книжа, четки и буркани с 
бои.

Ден преди откриването на излож
бата в галерия „Досев“ той трескаво до
вършва картината, която сам определя 
като мото на новата експозиция -  „Пред
дверието на храма“. Платното повтаря 
щрихите на основната фреска в храма на 
Ванга в Рупите. Застанал пред картината, 
художникът безпомощно се оглежда за 
място, където да сложи подноса с кафета
та, без да бутне някои статив или да раз
сипе разтворите върху палитрата. След 
като кафетата намират няколко свободни 
сантиметра на пода, домакинът съобща
ва, че наред с новите си картини излага и 
една стара по настояване на пророчицата: 
Баба Ванга смятала пейзажа с дървото и 
орела за много специално видение и пос
лание за хората. Те трябвало често да



виждат тази картина. „Не знам точно 
какво е имала предвид пророчицата“ -  
казва творецът.

Двайсетина години преди да изог
рафиса църквата в Рупите, Светлин Русев 
изпитвал леден страх от надничането в 
бъдещето. Някъде през 70-те години баба 
Ванга идвала при Людмила Живкова и 
рекла на шофьора: „Абе, художниците 
имат един председател, той е при мен, 
пък не е дошъл“ -  разказва Светлин Ру
сев. После в кабинета при Людмила пита
ла: „Кам го Светлин? Га го доведеш, то
гава ще ви гледам“. Тутакси ме намериха 
и ме заведоха при нея. Успокои ме, че не 
яде хора и ме посъветва: „Зъбите ти са ка
то кошове, да идеш да ги оправиш“. Така
ва бе първата ни среща.

Според художника не е трудно да 
бъдеш верен на себе си и да нехаеш за ка
нона и за съображенията -  „Човек като 
мен, който вярва, че животът не свършва 
тук, а продължава отвъд, няма какво да 
губи“. Вярата си той подхранва с книгите 
на Достоевски, Оскар Уайлд, Бердяев и 
Блавадска.

По повод откриването на изложба 
в лондонската галерия „Суит Уотърс“ 
през 1993 г. Петър Увалиев пише за Свет
лин Русев: „Пол Елюар казва, че ако има 
отвъден свят, той е вграден в отсамния. 
Не е ли странно, драги ми приятелю, че 
един чистокръвен французин описва така 
безупречно същината на твоето изкуство, 
родено и откърмено на Балканите? Май 
не всички в родината ти са го забелязали. 
Ти облагородяваш човешкото тяло, дори 
когато го посичаш. Всички телесни из
лъчвания изразяват пречистващо страда
ние“. Според Увалиев платната на Свет
лин Русев свързват Ренесанса с „изотер
мичната възвишеност на православните 
икони“.

Иконописецът на храма в Рупите е 
сигурен, че хората не се интересуват от 
канона. „Вярващите палят свещи и целу
ват ликовете на Дева Мария и Младене
ца, независимо от обвиненията срещу 
мен, че съм нарушил канона -  казва ху
дожникът -  иконите бяха изпоцапани с 
червило, та ходих да ги чистя със спирт и 
терпентин“. (Тук камерата се спира на 
картините в ателието и след това просле

дява плавното движение на художника, 
когато хваща палитрата; на фона на кла
сическа музика гласът зад кадър обобща
ва: „и наистина вещите и телата в карти
ните на Светлин Русев имат сила и плът
ност, тъкмо защото не са една куха фор
ма, изявена посредством играта на свет
лосенките по повърхностите. Самата 
светлина тук добива особена материал
ност, защото не е „проявител“ на види
мостта, а е вътре в материята, защото 
предметите, сякаш изваяни от светлини и 
мрачини, излъчват своя собствена свет
лина; тяхното своеобразие съществува не 
само за себе си, а като последица от свое
образието на образа-отражение. Затова и 
в живописта багрената материя не може 
да бъде самоцелна проява на фактурни 
похвати, а трябва да представлява отра
жение на материалността на предметния 
свят и на тази най-трудна и богата мате
рия -  човека“.)

На въпроса -  кое е най-важното, 
което трябва да знаем за човека Светлин 
Русев, за да разговаряме за художника и с 
художника Светлин Русев? -  той се усмих
ва и казва:

„ -Аз в момента за първи път нау
чавам, че сме двама, че мога да бъда раз
множен на човек и художник. Винаги съм 
се блазнил от мисълта, по-скоро от илю
зията, че художникът всъщност съдържа 
човека и обратното. И понеже е доста по- 
трудно да се обяснява човекът, аз бих ви 
предложил все пак да започнем с обясне
нието на художника, комуто би се искало 
да има нещо човешко в това, което пра
ви“.

Добре тогава как започнахте про
фесионалната си кариера? Какво си спом
няте за първите години в рисуването? И 
още нещо -  какво искате да забравите?

С.Р. -  В класическия смисъл, про
фесионална кариера не съм започвал, за
почнах да рисувам. Ако имате предвид 
първоначалните години на занаята, за
почнах доста несполучливо, меко казано. 
Три пъти кандидатствах в Академията, 
докато станах студент, след завършването 
при първото представяне на работи за из
ложба всички бяха отхвърлени. Спомням 
си много неща, не бих искал нищо да заб
равя, още повече, че човешката памет не



винаги се съобразява с нашите капризи и 
желания. Спомням си например, че наши
те родители не по-малко обичаха децата 
си по онова време, но въпреки това не се 
„паркираха“ денонощно пред Художест
вената академия, когато децата им дър
жаха изпити. Обикновено не се старая да 
забравя хубавите неща, заради хубавото, 
което съдържат, а лошите и трудностите, 
струва ми се, че дори са по-необходими 
като своеобразна мярка на доброто. Ми
налото, дори най-трагичното, е вече част 
от нас, то е наш опит и да се опитваме да 
го забравим е нелепо -  фактите съществу
ват. Това няма да ни направи, нито по
добри, нито по-спокойни. Ако можеше с 
гума да се трие по човешката памет от съ
вестта на човечеството, струва ми се, не 
би останало нищо. А ние българите, като 
че ли не отдаваме дължимото на истори
ята и не извличаме поуките от нея.

. -  Казахте, че рисуването е занаят, 
не звучи ли прекадено грубо тази дума?

С.Р. -  Не, занаят е! Трябва да изу
чиш всичките закономерности на изобра
зителното изкуство, да легнат в теб, да 
попият в теб, след туй да забравиш заная
та и да правиш изкуство.

-  Спомняте ли си, коя беше първа
та картина, която видяхте?

С.Р.- Струва ми се, че това беше 
едно копие, направено от един от първите 
плевенски учители-художници от начало
то на века, което изобразяваше „Бедният 
музикант“, който си скубе косите сред 
зимната виелица. Картината беше закаче
на в коридора на някогашното Винарско 
училище, в което баща ми беше учител. 
Действаше много трагично и силно на 
детските ми представи.

Как гледаха във вашето семейство 
на художниците?

С.Р. -  Струва ми се, че родителите 
ми доста по-късно започнаха да се вглеж
дат в художниците -  заедно с моите зани
мания. Точно определено не мога да ви 
кажа какво са мислели и как са гледали, 
но при всички случаи -  по-различно от 
техния син.

А как гледате самият вие сега на 
младия Светлин Русев? Какво ви свързва 
и какво ви разединява с него?

С.Р. -  До известна степен съм бла

годарен на така наречения млад Светлин 
Русев, но общо взето, критично гледам на 
него. Преди всичко, че не изгради в себе 
си по-сериозно трудово-професионални 
навици, че не натрупа повече познания, 
които да служат на по-възрастния, и че не 
ценеше достатъчно времето и възмож
ностите, които имаше. Има неща, които 
са невъзвратими във времето, и пропусна
ти един път на определена възраст, на 
друга възраст е трудно да се наваксат.

-  Вие говорите за пропуснатите 
шансове?

С.Р. -  не толкова за шансовете, 
колкото за недооценяване на времето, на 
възможностите, на енергията, която носи 
определена възраст, съпоставяйки я с 
възможностите, които имам в момента.

-  Понякога съжалявали ли сте в 
моменти на слабост, че сте станали ху
дожник?

С.Р. -  Не, не съм съжалявал. По- 
скоро съжалявам, че не съм станал по-до
бър художник, че съм пропуснал някои 
шансове и възможности да стана по-до
бър художник, но че съм станал художник 
-  не!

-  Какво ви импулсира всеки път да 
започнете една картина? Какво мислите в 
този момент, как изглеждате?

-  С.Р. -  За различните картини -  
различни неща ме импулсират. И при раз
личните случаи поводите са различни. 
Една картина може да започне с един спо
мен, с едно вълнение. Може да започне с 
един разказ, с нещо прочетено, с едно съ
битие, с една идея, но при всички случаи 
е различно. Започвам обикновено с малко 
повече подем и малко повече съсредото
чаване.

-  А кога се чувствате объркан и до
ри изоставен пред платното. Имали ли 
сте такива моменти?

С.Р. -  Изоставен се чувствам поч
ти винаги, когато започвам, а объркан -  
винаги когато не ми върви и не знам за
що.

-  Има ли случаи, в които да мрази
те рисуването? То да ви уморява?

С.Р. -  Не, такива случаи нямам. 
Какво ми е виновно рисуването? И кога
то не ми върви, самият аз съм си виновен. 
Как може изкуството да е уморително! То



е животът, то дава импулс да живееш, да 
твориш, да си непрекъснато в движение и 
наблюдение.

-  Кой е онзи миг, в който разбира
те, че една картина е станала?

С.Р. -  Тя става тогава, когато всяко 
петно или четка, която ще прибавя е из
лишна.

-  Идва моментът, в който една 
картина е завършена. На кого я показва
те най-напред, в чия оценка вярвате най- 
много?

С.Р. -  Вярвам в оценката на някол
ко души, които по своему ценя. Обикно
вено на тях показвам една работа, която е 
току-шо завършена. И по-скоро не толко
ва заради оценката, не ми е безразлична, 
но и заради проверката на съмненията, 
които носим със себе си в процеса на съз
даване на тази работа. И, от друга страна, 
и заради утвърждаване на вярата в нещо, 
което ми се струва, че съм постигнал.

-  А как би изглеждал диалогът ви 
със зрител, застанал пред ваша картина? 
Ако той не я разбере какво ще му кажете?

С.Р. -  Мисля, че е съвсем естестве
но един зрител да разбере или да не раз
бере една моя картина. Самият диалог на 
изкуството на художника със зрителя е 
такъв, че това е нещо съвсем естествено. 
Разбира се, когато не съществува преду
беждение, не е толкова опасно, че един 
зрител няма да хареса картината. Тогава 
може би авторът е виновен, а може би ви
ната да е и в зрителя. Зависи вече от кар
тината, която гледа зрителят.

-  Кой беше най-трудният момент 
за вас, в творчески план досега?

С.Р. -  Трудни моменти съм имал 
доста, но бих казал, че най-трудният мо
мент беше кандидатстването ми в Акаде
мията, вече споменах в началото -  три 
пъти кандидатствах, но сега не съжаля
вам. Смятам, че това беше една школа, 
която в последна сметка беше полезна за 
самия мен.

-  Какво научихте все пак от рису
ването?

С.Р. -  От рисуването могат да се 
научат много неща. Аз ако ви кажа, че на
учих всичко, ще бъде много общо, и няма 
да е точно. Струва ми се, че се научих да 
мисля, да си обяснявам нещата и явлени

ята. Чрез рисуването се научих да мисля 
за живота на пространството, научих се 
да си обяснявам съдбата и живота на хо
рата. С други думи -  мисля, че рисуването 
може да даде всичко на един творец.

-  Означава ли това, че изкуството 
ви внуши някаква особена прозорливост, 
за да виждате по-добре света?

С.Р. -  Това, мисля е задължително 
за всеки художник. Художникът трябва 
да е прозорлив, той трябва да вижда све
та, да вижда явленията и да намери под
ходящи средства, за да ги изрази.

-  Вярвате ли, че изкуството проме
ня хората?

С.Р. -  Променя ги, обезателно.
-  С какво ви промени вас самия?
С.Р. -  Направи ме един жизнен чо

век, направи ме един човек наблюдате
лен, един човек, който откликва на про
мените.

-  Мислили ли сте върху това, коя е 
идеалната картина, към която се стреми
те?

С.Р. -  А-х... Идеалната ще покажат 
онези след нас, така че това ще бъде она
зи картина, която ще преживее времето... 
само една искрено изживяна картина -  тя 
ще преживее.

-  Ако трябва да кажете само две 
думи на един млад художник, който те
първа започва своя път, какви ще бъдат 
те?

С.Р. -  Да се обогати със законо
мерностите на изобразителното изкуство. 
Да намери себе си. Честно да пристъпи 
към натурата и явленията в нея. Събити
ята да ги пречупи през себе си. Да бъде 
оригинален. И това е достатъчно. (Каме
рата се спира върху лицето на художника, 
след това показва ръцете му и преминава 
върху фигурите на платната.) Глас зад ка
дър: Живописецът търси находките си в 
далечното, обичайното, баналното. Той 
успява да види привичното от една непри
вична гледна точка, да разкрие всекид
невното в един неочакван и неподозиран 
аспект, да издигне тривиалното до фан
тастиката на едно видение не по пътя на 
произволната измислица, а по линията на 
извличане на дълбокия смисъл, скрит зад 
сивата фасада на очевидното. Хубостта на 
лицата, на фигурите, на пейзажа, тук ня



ма нищо общо с външно-миловидното 
или класически-безупречното. Художни
кът възприема красотата не като физика, 
а като същина, не като обаятелна обвив
ка, а като характер. Светлин Русев откри
ва простата и откровена хубост на човеш
кото и родното, сгъстява ги до смисъла и 
звученето на едно художествено обобще
ние, внушава ни, че красотата не се нами
ра през девет земи, та в десета, че тя е тук 
у нас и около нас, че тя е готова всеки миг 
да се разкрие пред този, който носи у себе 
си трепета на една сърдечна отзивчивост.

В рисунъка, в линията, в контура 
той улавя основните черти, които разкри
ват характера, главните посоки, по които 
тече движението на физическото усилие и 
на психическия порив, гръбнакът, около 
който се развива и наедрява формата, 
структурата на самата тая форма. Затова 
преди да стигне до образа като действие, 
той вече го е оформил като строеж и същ
ност.

В живописната детайлизация на 
картината Светлин Русев не разказва, а 
показва, защото знае спецификата и въз
можностите на изкуството, с което си слу
жи. Той не само изобразява, а и внушава 
всичко онова, което нито може, нито е 
нужно да се изобрази. Той се стреми да 
постигне един първообраз-основа за оня 
образ-последица, който ще продължи да 
зрее и да се обогатява във въображението 
на зрителя.

-  „Вечното безмълвие на безкрай
ните простори ме ужасява“, пише люби
мият ви философ Паскал. Струва ми се 
нарисувахте много пъти тази мисъл...

С.Р. -  Пространството е нещото, 
което винаги ме е вълнувало. И професи
онално, и емоционално, и смислово. 
Пространството съдържа времето в себе 
си, съдържа движението на нещата. То не 
е просто нещото от мен до вас, то не е 
празно. Наситено е с мисли и чувства, с 
хората, които са били и ще бъдат. Наис
тина в много неща следвам мислите на 
Паскал. Между другото, гордея се, че той 
е от моята зодия -  Близнаци. Много от 
собствените си мисли съм ги откривал в 
неговите мисли.

-  Да не би независимо от него да 
сте стигнали до убеждението, че човек е

мислеща тръстика?
С.Р. -  Е, не само това. Убедих се, 

че човек е много повече. Ако бяхме само 
мислещи тръстики, нямаше да сме това, 
което сме -  тъмни и светли, пълни с вяра 
и със зло. Не е възможно едни и същи хо
ра за няколко години да станат неузнава
еми. Разделиха се отколешни приятели. 
Между мен и доскорошни приятели се из
пречи нещо. Грубото политизиране изва
ди на бял свят съществуващи, но подтис
нати комплекси у някои, разкри тъмни 
страни, които преди са били неуловими.

-  Вие сте били в държавната и пар
тийната йерархия, били сте шеф на СБХ. 
Защо един художник се решава да стане 
администратор, да оперира с някакво ко
личество власт?

С.Р. -  Има различни видове попа
дане във властта. На времето моето попа
дане във властта беше от позиция на опо
зицията. През 60-те години аз и още не
колцина колеги бяхме в опозиция на офи
циалната линия на СБХ и на официално
то ни ръководство. На първия конгрес 
през 1970 година бяха назрели промени и 
се потърсиха нови и по-различни хора. 
Така попаднах в ръководството. Разбрах, 
че много неща могат да се направят за 
младите художници от позиция на власт
та. Не вземах на сериозно инструкциите 
на ЦК. Каквото правех, то мигом бе дона
сяно в ЦК и ме викаха да давам обясне
ния. Веднъж „ми писна“ и казах на Люд
мила Живкова, че си „хващам шапката“ и 
напускам, ако ще трябва да се обяснявам 
за всяко нещо. Защото за мен е много ве
рен афоризмът: „Удобен човек -  това е 
човек, чието присъствие е равносилно на 
отсъствие!...“

Художникът е огорчен, че мнозина 
гледат на дарителските му жестове с по
дозрение. Бедното момче от плевенското 
село Върбица години след завършването 
на Академията в класа на Дечко Узунов 
ще проумее, че тук нямаш право да при
тежаваш неща, които другите нямат, че 
не можеш да хвърляш средства, за които 
българинът не би дал и пет стотинки, и че 
не може за собствено удоволствие да се 
разделяш с неща, които са цяло състоя
ние. „Седем-осем години след като пода
ри на Плевен цялата си колекция карти



ни, бомба-самоделка избухна в галерия
та, експозицията като по чудо остана нев
редима“. „Има неща, които завистта ни
кога няма да разбере -  реализирането на 
мечтите и порива на духа да се освободи 
от земята“, разсъждава маестрото.

-  Какво е останало най-ярко в съз
нанието ви от проф. Дечко Узунов?

С.Р. -  Че щом искаш да станеш ху
дожник трябва да си с високи професио
нални и морални качества.

-  В какво според вас се изразява 
моралът в изкуството?

С.Р. -  Ами, да отстояваш принци
пите си за цял живот.

-  Имате ли някакво мото, от което 
се ръководите в изкуството и живота?

С.Р. -  Чак, мото -  не! Но има една 
мисъл на Толстой, която напоследък ми 
се върти в главата.

-  И каква е тя?
С.Р. -  „Прави каквото трябва, да 

става каквото ще“. Това е една мисъл на 
късния Толстой, която той е написал пре
ди смъртта си.

Черните покривала се свличат от 
картините на земята, когато студентите 
на Светлин Русев редят експозицията в 
галерия „Досев“, ден преди официалното 
откриване. В залата призраците и музите 
на художника оживяват от магия -  тя е 
направена по-скоро със светлината, от- 
колкого с цветове. Светлин Русев оглеж
да стореното: „Все по един и същ път вър
вя, макар че с възрастта експресията из
мести поетичността. Всички сме в пред
дверието на храма, никой не е в самия 
храм“ -  казва художникът и дълго съзер
цава картината. И гледайки го мисля, че 
този човек нищо не може да го накара да 
спре да рисува -  нищо, защото съдбата му 
е изкуството и рисуването. А изкуството е 
и мъка, голгота!

„Кръстът е и криле, но не за всеки“

Сравнителен
анализ
на националния 
и софийския ефир

Дипломна работа 
за „специалист“ 
на Елена Петрова, 
„Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“

Живеем в сложно и динамично 
време. Промяната в обществено-полити
ческия и икономическия ни живот, нови
те социални реалности доведоха до коли
чествени и качествени изменения в об
ластта на средствата за масова комуника
ция. Новият качествен скок в информаци
онните технологии, тоталното скъсяване 
на дистанцията и дори синхронизирането 
между събитията и тяхното възприемане 
от страна на аудиторията благодарение 
на електронните медии -  радио, телеви
зия, сателитна и кабелна телевизия, пре
дизвика и ще предизвиква много същест
вени изменения в печатните медии. Бур
ното си развитие от началото на нашия 
век, електронните медии дължат изклю
чително много на научно-техническите 
постижения в областта на радиото, теле
визията, компютърното производство и 
комуникациите, превърнали тези средст
ва в неделима част от живота на всички 
нас. В световен мащаб развитието на жур
налистиката следва своя естествен ход. 
Периодичният печат и днес изпълнява 
традиционните си функции, описва изми
нали събития и предизвестява за други, 
като само изследователите могат да отк
рият вътрешни изменения в тази дейност.

Радиото се демасифицира. В тази 
демасификация се забелязва акцентът на 
комерсиалното. Дори „качено“ на изкуст
вени спътници, радиоразпръскването още 
не може да се похвали с популярността,



която имат спътниковите телевизионни 
програми.

Лесно се вижда, че българският пе
чат, довчерашен лидер на общественото 
мнение у нас и дори конкурент на елект
ронните медии в информационната надп
ревара, постига скромни успехи в регио
нален мащаб и малко по-добри резултати 
в локален -  по отношение на специализи
рани по някакъв признак аудитории, ако е 
предназначен за такива. В това отноше
ние в България, след повече от 65-годиш- 
но съществуване, радиоразпръскването 
съвсем категорично размени мястото си с 
пресата. Днешният български печат, ако 
съдим по обема и съдържанието на раз
личните издания, е по-скоро под знака на 
политическата статия и рекламата.

Информацията във вестниците, 
особено в онези, които претендират за по- 
обширна аудитория, е донякъде близка и 
еднаква по съдържание -  независимо от 
опитите да бъде представена по различен 
начин. В същото време радиото в Бълга
рия денонощно работи за задоволяване на 
обществените (слушателските) интереси 
с изобилна и разнообразна, далеч не само 
журналистическа информация. То работи 
за осведомяване на аудиторията си за съ
битията по време на тяхното протичане 
(оперативност, непосредственост), изпол
зва метода на повторението на отделни 
информационни единици -  акценти. Ради
ото е в състояние да удовлетворява лич
ностни интереси, които са по-деликатни, 
отколкото обществените, а следователно 
и по-трудно е да бъдат задоволявани. В 
същото време: личните, личностните ин
тереси, желания, изживявания, в сравне
ние с другите масови посредници, могат 
да бъдат предизвикани от радиото много 
по-лесно, много по-бързо могат да бъдат 
събуждани, поради непрекъснатостта на 
неговия „работен процес“.

Времето след 10 ноември 1989 г. 
даде тласък на промените във всички 
сфери на обществения ни живот. Отменен 
бе държавният монопол върху радиоразп
ръскването в България, а по-късно се по
явиха и недържавните радиостанции с 
местно значение, повечето от които днес 
са с намерението да се превърнат в част
ни национални мрежи. Този факт повлия

и на Българското национално радио, кое
то до известна степен се реорганизира. И 
тъй като темата изисква конкретност, 
съм разгледала промените, настъпили в 
програмно и концептуално отношение в 
двете програми на БНР -  „Хоризонт“ и 
„Христо Ботев“, така и появата и разви
тието на частните радиоорганизации в со
фийския ефир.

Година преди появата на недър
жавните радиостанции „Хоризонт“ играе
ше главната роля при очертаването на де
нонощната динамика на радиоаудитория- 
та. Според практикът и изследовател на 
радиото Михаил Минков, слушането на 
радио в страната е отбелязвало три кул
минации -  сутрешна (6.30 -7.30), по време 
на информационно-музикалния блок 
„Преди всички“; обедна (12.00- 12.30), по 
време на обедния осведомителен бюле
тин; и слаба вечерна (18.00 -  18.30). Воде
ща години наред е била утринната кулми
нация, чийто пик се фиксира между 6.45 и 
7.15 часа. вечерното струпване на аудито
рия практически не може да съперничи 
на утринното и обедното -  тази кулмина
ция се определя като слаба. Към слуша
телските нрави трябва да причислим и 
силния спад на интереса към радиото във 
вечерните часове след 20.00 часа (тради
ционен отлив на аудиторията към телеви
зията) и незначителното нощно слушане 
(2.7% към 24.00 часа, който бързо нама
лява с всеки час). „Хоризонт“ се характе
ризира с максимално стандартизирана 
програмна структура и програмно съдър
жание. Тук отчетливо са подредени еми
сиите с новини, обзорните политически 
предавания, увеличава се видимо присъс
твието на музиката (в „чисти“ концерти и 
в говорно-музикални цялости). Като ин
формационно-музикална програма „Хо
ризонт“ има относително стабилно прог
рамно време, разделено равномерно меж
ду говор и музика, в съотношение 1:3 в 
полза на музиката. Програмата притежа
ва един незрим на пръв поглед, но доло
вим лесно от аудиторията алгоритъм на 
повторяемост на информационните еди
ници и затвърждава облика си на програ
ма, която по всяко време на денонощието 
осведомява. Забелязва се изключително 
демократичен принцип за радиопрвгра-



мен диалог в ефира между националното 
радио и районните радиостанции. Макар 
неафиширано се усеща смяната на неглас
ния принцип „столицата над регионите“ 
със „столицата за регионите и регионите 
за столицата“. В периода, в който новите 
станции набираха скорост главната черта 
на тяхната аудитория, според социологи
ческо проучване, бе „подмладяването“ й -  
преобладаваха най-вече хора до 30 годи
ни, но и между 30 и 40. Превес имаха уче
ници, интелигенция, собственици. Отли
вът от определен тип аудитория към час
тните програми предизвика промени в 
състава на публиката на БНР. Във въз
растовите групи от 60 надолу слушатели
те на „Хоризонт“ намаляват, а тези на но
вите станции се увеличават.

Сходна е ситуацията с другата на
ционална програма „Христо Ботев“. В 
своите мотиви за вярност към национал
ните програми слушателите се очертаха 
подвластни на навика, но и откровено за
интересувани от социалните събития и 
процеси, от позициите и мненията по оп
ределени въпроси, които националните 
радиопрограми предлагат. „Христо Бо
тев“ се е нагърбил със задачата да дава на 
всекиму по нещо, но и всичко на всеки. 
Нещо повече: чрез тази задача той доказ
ва тезата, че „неслушано“ време в радио
то няма. Един пример: преди години пре
даване като „Златен звук в златна зала“ 
(перфектни музикални записи във вели
колепни изпълнения, получавани от чуж
дестранни радиостанции) щеше да е на 
такова място в програмата, дефинирано 
като „много слушано“, а не в късен сред
нощен час, когато то би останало без въз- 
приемател. Да не говорим за това, че без 
притеснение програматорите и изпълни
телите на „Христо Ботев“ слагат в сред
нощен час и разговорни предавания („Ан
тон Митов шоу“) и радиодраматургия, а в 
пет часа сутринта -  и публицистика.

Част от обществото ни, уморено от 
политиката се отдръпна от нея и от наци
оналните медии, които продължаваха да 
насищат програмите си с политически 
предавания. Именно в този момент се по
явиха недържавните радиоорганизации. 
Младите ги приеха безрезервно, хората на 
средна възраст -  с известно колебание, а

най-възрастните -  твърде сдържано. С 
какво частните радиостанции така бързо 
успяха да се наложат, да се превърнат са
мо за няколко месеца в сериозен конку
рент на националното радио, да привле
кат най-важната, най-ценената от всички 
медии аудитория -  юношеско-младежка
та?. По-долу съм разгледала именно в та
къв план недържавните столични радио- 
организации, със стремежа да следвам 
хронологията на излизането им в ефир.

При появата си радио „FM+“ се са
моопредели като радио, предназначено за 
публика между 19 и 59 години, за хората в 
активна възраст. Почти веднага се приба
виха и три ключови характеристики -  ди
намика, усмивка, вяра. Радиостанцията е 
създадена от журналисти, работили в 
държавното радио (Петър Пунчев, Конс
тантин Тилев, Кирил Калев, Бойчо Ав- 
тов), първите двама -  в нощния блок на 
„Хоризонт“. В този програмен отрязък по 
принцип повечето водещи поддържат 
подчертано близък контакт със слушате
лите, непосредствен, дори изповеден тон, 
което се отрази по-късно и в програмната 
структура на „FM+“. Тук свободата на 
журналистите е сравнително голяма -  то
ва дава възможност да се откроят съот
ветни индивидуални стилове, на фона на 
вече подсказания колективен. Радиото е 
изградило малки дистанции между водещ 
и слушател. Става дума за интимно ради
оразпръскване. Радиоповествованието е 
почти изцяло разтворено в музика и в то
зи смисъл радио „FM+“ се откроява с 
особено лаконични текстове. Това е собс
твена черта, която допълнително подчер
тава избрания стил -  „суперлеки“ съоб
щения, облечени и подплатени с музика, 
„вливащи се“ в съзнанието. Избраната от 
„FM+“ опосредителна формула можем да 
наречем формула на контакта. Проекти
рана върху лека и неангажираща темати
ка, при отсъствието на аналитични и дъл- 
бокомъдрени отклонения, тази релакси
раща формула се оказа особено подчерта
на. Нейната сила е в своеобразното про
тивопоставяне на „Хоризонт“. В радио 
„FM+“ като че ли всичко е позволено: 
рубрики с названия „Мързелив следобед“, 
„Стомахът -  моят приятел“; седмични 
предавания, ориентирани към дома -  „От



нула до три“, „За кучета и котки“. Извес
тно е, че на няколко пъти радиото напра
ви важни промени в програмната си схе
ма. В продължение на няколко месеца 
„FM+“ направи онези няколко стъпки, с 
които се изкачи на върха сред софийски
те радиостанции. С девизи като: „Само 
хитове -  най-добрата музика от 60-те го
дини до днес“ и „Нашето обещание -  по- 
малко говор, повече музика“ без да загър
бва формулата на контакта, радиото се 
опита да я привърже към музикален фор
мат, да се отличи. Така радио „FM+“ 
всъщност тръгна по дирите на „формат
ното“ радио, с цел да увеличи аудитория
та си. И успя.

Дълго време преди официалното 
си стартиране „Радио 99“ се самоописва- 
ше в най-общи черти (денонощна инфор
мационно-музикална забавна програма с 
реклами) -  акцентът бе поставен върху 
безпристрастността, лоялността, профе
сионализма. Като цяло въпросът с опос- 
редителните формули при „99“ е неясен. 
Всеки негов програмен отрязък сякаш за
виси напълно от водещия; като че ли от
съства идеята за постоянство в определе
ни неща. Долавят се само акцентите (ако 
въобще могат да се нарекат така) върху 
бизнес информацията сутрин в блоковете, 
осъществявани със съдействието на вест
ник „Пари“ и друга „сервизна“ информа
ция. Близост с аудиторията се търси, не 
толкова чрез тона и изпълнението, колко
то чрез тематиката -  разговори ио интим
ни проблеми.

Отсъствието на известни имена 
(освен сменящите се програмни директо
ри и един-двама млади журналисти) бе 
обявено като политика. Липсата на еди
нен стил, обаче, пречи да се фиксират 
опорни точки у слушателя. Радио 99 екс
периментира неясна характеристика, то 
не изобразява опосредителна формула. 
Анализите показват, че в близо пет-го- 
дишната си история „Радио 99“ не е спе
челило забележима публика и по всяка 
вероятност сред причините за това е и не- 
избистрената му концепция, „наслагване
то“ на намерения, многоцветността на ре
ализациите. В последно време „Радио 99“ 
отново актуализира широкопрофилно 
послание с акцент върху забавата и овла

дя пространството. Без да търси възмож
ностите на специализацията, радиото 
прибави в ефира още едно широко обръ
щение.

Радио „Експрес“ заяви подчертани 
намерения в областта на софийската ин
формация, акцентира търговския си ха
рактер и развлекателни възможности, за
ложи на бързината -  ключова дума бе 
„експрес“. Тази станция също имаше нас
ледство, отново от „Хоризонт“ -  Радослав 
Янкулов, Ана-Мария Тонкова, група мла
ди, но познати журналисти -  Стойко Вла- 
ховски, Мария Стефанова и др. „Експрес“ 
прие нещо от стила на „Хоризонт за вас“, 
доказано харесващ се стил, усвои забавна
та музикално-информационна формула в 
местни условия -  разнообразна музика и 
богат поток от столична информация. В 
своето начало „Експрес“ не предложи 
специализирани предавания (като изклю
чим музикалните), както и аналитични и 
коментарни; той се насочи към общите за 
всички, към универсалните слушателски 
претенции и мотиви. Спортът бе самосто
ятелна и широко застъпена територия. 
Много важно е да се подчертае, че тонът 
на „Експрес“ балансира между официал
но и неофициално. Особено е вниманието 
към радиоигрите. В същото време радио
то добре използва възможностите на име
ната, като към вече утвърдените от „Хо
ризонт“ прибави и телевизионните звезди 
Бригита Чолакова и Владимир Игнатовс- 
ки. Чрез тази витална формула за малък 
период от време „Експрес“ бе най-слуша- 
ната нова станция в столичния ефир.

Преди старта на радио „Тангра“ 
неговите основатели обявиха програмни
те си намерения така: „24 часа музика, 
новини и реклама“, с идеята да конкури
рат „Гласът на Америка“. „Тангра“ с де
визи от типа на „Музика без край“ е пър
вото българско недържавно радио, което 
се появи със съвсем ясна специфика, то
ест първото „форматно“ радио. То усвои 
една чиста формула, оказала се жизнена в 
практиката извън нашата страна. Тази 
практика не бе нито непозната, нито не 
популяризирана у нас, но всъщност само 
„Тангра“, рискувайки я приложи с катего
ричност и надежда.

формулата на музикалното рок-



радио използва насочено към музиката 
говорно послание, специализирани музи
кални предавания, компетентно анимира- 
ни (тогава -  Даниела Кузманова, Валди 
Тотев). Радиото използва ефективно при
съствието на професионални музиканти, 
вложи елементи от стила на концертите, 
а в анимацията внесе тоналност от звуче
нето на ди-джея. С неофициалния си език 
„Тангра“ предлага на своите слушатели 
ненресторено забавление. Предопреде
ляйки музикалния си формат радиото се 
оказа за определен тип слушатели и свое
образен заместител на домашната аудио- 
техника. В началото аудиторията на това 
радио бе представена най-вече от тий
нейджъри, както и от мъже на средна 
възраст. Основна роля за това играе музи
калният профил (музиката от 60-те и 70- 
те години), както и имиджът на неговите 
създатели Кирил Маричков и Косъо Мар
ков. Всъщност, съединявайки избраната 
формула с музикантски възможности и 
познания, загърбвайки още от първите 
стъпки амбициите в новинарството и ре- 
лортерството, радио „Тангра“ доби една 
стабилна публика. В последно време се 
забелязва малка промяна в облика на 
станцията. Става дума за леко изместване 
на музикалния формат. Вече не се говори 
за рокрадио „Тангра“, а за „Най-добрата 
радиостанция за музика в България“, дос
та дръзко самоопределение, но очевидно 
с цел увеличаване или по-точно запазване 
на аудиторията.

Лозунгът, с който „Витоша“ се по
яви в ефира бе „Българско радио с амери
кански стандарти“. Заявените намерения 
бяха: „Не радио за всички, а всичко за 
онези, на които сме радио“. Създаването 
на „Витоша“ се свързваше с името на 
Петко Георгиев -  един от водещите на по
пулярното предаване по „Хоризонт“, 
„12+3“. Всъщност „Витоша“ бе единстве
ното ново радио в София, което тръгна с 
предварително формирана аудитория -  
тази на „Гласът на Америка“. То имаше 
свои очаквания, които формулира така: 
публика от млади и добре образовани хо
ра. Поставените в началото акценти пада
ха върху бизнесинформацията и строгото 
спазване на програмната схема. Надцене
на се оказа обаче музиката на „Гласът на

Америка“. При старта на радиото опосре- 
дителната формула бе по-особена от оста
налите разглеждани случаи. Това бе фор
мулата „двусъставно радио“. В началото, 
когато „Витоша“ излъчваше няколко ми
нути на кръгъл час, цялостта се контро
лираше само от „Гласът на Америка“. 
Дълго време възможност да съединяват 
двата потока имаха само владеещите анг
лийски език. Постепенно българската 
програма се разшири и уплътни -  най- 
напред чрез 24-минутни емисии по някол
ко пъти сутрин и след обяд и чрез вечер
ното шоу на Игор Марковски.

Още в началото формулата за ези
ка и стила на радио „Витоша“ (официален 
-  неофициален) бе намерена много спо
лучливо: прецизни новини, сериозни ин
тервюта, а в същото време самостоятел
ни и хумористични и забавни предавания. 
Важна черта на тази станция е непрестан
ната му склонност към обновяване. Без 
да променя адресата си, през 1994 година 
радиото обнови своя екип и промени кон
цепцията си. В този период, като постоя
нен акцент в програмната му схема се 
затвърждава присъствието на „звезди“ 
като Тодор Колев, Иван Балсамаджиев, 
Джони Пенков и други, които правят об
щуването с публиката директно. В момен
та в радио „Витоша“ все повече доминира 
прякото обръщение.

В началото (лятото на 1992 година) 
„Дарик радио“ се самопрецени като кон
курент на националното радио в областта 
на журналистическата информация. Тога
ва -  само за софиянци. То е първото в 
България, (но не и единственото), което 
постави началото на недържавна радиом
режа (създава свои филиали в страната). 
Целта на неговите собственици е „Дарик“ 
да покрие 2/3 от територията на страната. 
Доста смели намерения. Неговата опос- 
редителна формула не е никак проста. 
Става дума за информационно-музикална 
програма с коментарен акцент, за нещо 
като стъпка между програмите „Хори
зонт“ и „Христо Ботев“; една хибридна 
формула. Програмната схема на „Дарик“ 
го отличава от структурите на всички ос
танали радиостанции в София. Повечето 
от създателите на радиото са известни 
журналисти от „Христо Ботев“ -  Радосвет



Радев, Пролет Велкова, Владимир Танев 
и др. Съставът се очерта като познат за 
публиката и в същото време -  професио
нално утвърден. Като цяло говорът по 
„Дарик“ е значително повече, отколкото 
в другите частни програми -  дори за сут
решния блок, за който по принцип се при
ема, че трябва да е особено „пъргав“. 
Прословутите ограничения на „Хори
зонт“ (говор до три минути), при „Дарик“ 
са елиминирани. Ако останалите частни 
станции се стремят и са наложили малки
те информационни порции, тук специфич
ния си облик радиото е потърсило по друг 
начин. Ако другите радиостанции откри
то отбягват политиката, по „Дарик“ събе
седниците много често са именно полити
ци. Голяма част от информацията, почер
пена от разговорите в студиото и от ре
портерите, влиза в бюлетините като собс
твена, което прави информационните 
емисии отличаващи се. Струва ми се, че 
програмни промени осъществяват ради
останциите с по-стабилни и постоянни 
първоначални ориентации („Витоша“, 
„Дарик“). В този смисъл може да се отбе
лежи укрепване на формулата на „Да
рик“, което прибави „политическо радио“ 
към самоопределението „информацион
ният лидер“.

Двете софийски радиостанции, 
скроени по особен музикален формат -  
„Сигнал+“ (за фолк) и „Вива“ (преди 
всичко за младежи между 18 и 30 години), 
също формираха относително твърди ау
дитории, съответстващи на първоначал
ните им намерения. С появата си музи
калният топфолк „Сигнал+ “ смути и 
обърка обществените нагласи и предста
ви за радиото като институция. Неговата 
продукция върви почти изцяло на запис, а 
не винаги в студиото има домакин. Но с 
този си облик станцията осигурява на слу
шателите си определен тип говорене и ре
гистрира един постоянен социален знак.

Палитрата на форматите в столич
ния ефир се обогати и след раждането на 
радио „Вива“. Макар да бе тиха и скром
на, неговата поява веднага се забеляза от 
тийнейджърите. Съвсем непретенциозно 
по отношение на анимацията, радиото из
ползва млади, нерутинирани и свободни 
пред микрофона водещи. С младежката

си музика, с изразеното присъствие на ди- 
джейски стил „Вива“ бързо намери свое
то определение -  тийнейджърско, или 
още по-точно ученическо радио.

Последно в столичния ефир, през 
лятото на 1994 г. влезе радио „7 дни“, ръ
ководено при старта си от Явор Цаков, 
по-късно от Мария Кутева, а в момента 
от Стойчо Стоев (последните двама дъл
гогодишни радиожурналисти от ' БНР). 
Най-напред то се определи като формат
но радио в света на бизнеса, тоест радио 
за деловите хора. Излъчваната от него 
музика е разнообразна и обърната главно 
към средното поколение. И независимо 
от смяната на ръководствата в „7 дни“ все 
още не се забелязват съществени проме
ни в програмната схема или на елементи 
от нея. До момента радиото не може да 
изяви достатъчно ясна и подлежаща на 
обобщаване физиономия.

Може да се каже, че частното ра
дио се наложи преди всичко с общото си 
модерно звучене, а това означава актуал- 
на информация, добри водещи, активна 
връзка с аудиторията и не на последно 
място хубава, съвременна музика. Какви 
са преимуществата на частните радиоор- 
ганизации според самите слушатели: чел
но място заема по-разнообразната в сти
лово отношение музика, която динамизи- 
ра всекидневието, следвана от информа
цията. Тук тя е по-обективна, по-малко и 
по-кратки новини, без много политика, 
по-интересна, присъства елемента на 
клюката, липса на цензура, и независимо 
от вида информация, е поднесена нетра
диционно от свободни, независими от по
литически партии журналисти. Често сре
щаната формула за „идеалното“ радио 
според слушателите е съчетанието“по-ху- 
бава музика, по-малко новини, по-малко 
политика“. Според анкета със софийската 
радиоаудитория, макар и малко част от 
анкетираните твърдят, че частното радио 
няма преимущества. Към него се отпра
вят обвинения в имитация на „Хоризонт“, 
все още липса на изградена стабилна 
програмна политика, еднообразна музи
ка, т.е. липса на друга музика освен мо
дерната и наличието на малко политичес
ки предавания.

Но и Българското национално ра



дио има своите предимства и недостатъ
ци. То може да се похвали с по-богата, по- 
пълна информация за всички области от 
живота, която предоставя на публиката 
си, както и по-добрите политически ко
ментари и икономически анализи. Друго 
предимство на БНР е програмната ста
билност, установената традиция (къде, 
какво, кога се излъчва) и по-големия 
опит и рутина. Ако разглеждаме музика
та като предимство на БНР можем да ка
жем, че единствено по националното ра
дио слушаме всички музикални жанрове 
(фолклор, оперна, симфонична). Не на 
последно място трябва да се отбележи 
професионализма на журналистите от 
БНР, които внушават много по-голямо 
доверие, отколкото колегите им от част
ните радиостанции. Важно преимущество 
е и директната връзка с държавните инс
титуции (преки транслации на парламен
тарните заседания), и участието на поли
тици от най-висок ранг. Техническите 
възможности на БНР (обхват и сила на 
радиосигнала) също не са за пренебрегва
не. Някои посочват като недостатък на 
националното радио многото политика и 
наличието на цензура.

Възникването и утвърждаването 
на частните радиостанции е факторът, 
който влияе върху поведението на радио- 
аудиторията. Най-съществена в комуни
кационен план, последица от появата им, 
е промяната на контакта с публиката, т.е. 
преструктуриране на самия характер на 
слушането и на слушателските нагласи. 
Те си остават все така индивидуални, но 
придобиват различни черти. Например 
локалното радио е не толкова средство за 
информиране, колкото спътник и съжи
тел. Обръщенията са директни, дистанци
ите са малки. Недържавните радиостан
ции постепенно разрушиха представата за 
радиото. Промени се отношението между 
медията и събитието. В практиката си но
вите радиостанции не използват радио 
коли за пряко включване от мястото на 
събитието (с изключение на радио „7 
дни“). Този факт разруши дълго градена
та представа за репортерско включване, 
триединство на водещ, репортер и събе
седник. При частните радиостанции мяс
тото на събеседника се промени. Той

сравнително рядко участва „на живо“ в 
репортерските включвания. В повечето 
случаи присъства чрез документален за
пис. Доминира телефонният репортаж. 
Най-важната последица, от разтварянето 
на медията към и за своята публика, е 
разрушаването на преградата между тях и 
появата на език, който се доближава до 
делничния, като радиоречта преминава 
от официална във всекидневна. Независи
мо от своята пластичност и адаптивност, 
и в новите условия радиото у нас остава 
главно „домашна медия“ и основните ха
рактеристики на контакта -  интимност, 
личен характер -  нямат склонност да се 
изменят.

След появата на частните радиос
танции, аудиторията видимо започна да 
се разслоява. Най-забележимо е разслоя
ването по определени социално-демог
рафски признаци. БНР и частните радиос
танции всъщност поне в момента носят 
различни поколенчески обръщения. Раз
лика в адресата съществува и тя се по
ражда не само в програмните намерения 
и реализации. С появата на новите ради
останции започна движението на профе
сионалисти от медия в медия. В определе
ни частни станции се съсредоточиха поз
нати за аудиторията имена. Те превзеха 
микрофоните -  с не винаги ясни, но и нес
тандартни представи за радио. Този мла
дежки журналистически състав произ
вежда продукт, който настойчиво вика 
своя събеседник. Това е само една от при
чините, поради които журналистите от 
БНР често приемат частните станции и 
техните програми като „лекомислени“, 
като създадени в отговор на т.нар. „масов 
вкус“. На свой ред журналистите от част
ните радиостанции често преценяват на
ционалните програми като традиционни, 
скучни и недостатъчно раздвижени. БНР 
и новите радиостанции се различават по 
своите личностни средства и това личи от 
преките и косвени обръщения към публи
ката. Едно е ясно -  децентрализирането в 
ефира е безспорен стимул за радиожурна- 
листите. Разслояването на аудиторията 
между БНР частните радиостанции бе 
последвано от разпределение на аудито
рията между отделните станции. Най- 
напред частните електронни медии дадо



ха основание да бъдат групирани по раз
лични признаци. Обособиха се, условно 
погледнато, два типа програми. Едните 
определено загърбват журналистическо
то отразяване на събития, свързани с по
литиката („FM+“, „Радио 99“, „Тангра“, 
„Вива“ и др.) и другите(„Дарик радио“, 
„Витоша“, „Експрес“), които живо се ин
тересуват от външно- и вътрешнополити
ческия живот. Първият тип подчертава 
развлекателната функция на медията и се 
наложи като заместител на преди слуша
ни по БНР забавни предавания и на до
машната аудиотехника. Вторият тип, при
вързан към политическите интерпрета
ции и политическите личности, произ
вежда медийни факти, многократно цити
рани от други медии.

• Склонността на слушателите да 
общуват с частните радиостанции по-иро- 
дължително се отразява на денонощната 
динамика на аудиторията на тези програ
ми. Вече споменах, че преди появата им, 
в слушането на държавното радио са ре
гистрирани три кулминации -  силно изра
зена утринна, значима обедна и слаба ве
черна. Според последните социологичес
ки проучвания днес новите програми ре
гистрират кулминация на аудиторията в 
по-късното утро (около 10-11 ч.), но те за
държат чак до късно вечерта относител
но постоянна публика. Това показва, че 
именно частните радиопрограми допри
насят за превръщането на привечерните и 
вечерните часове в по-активно слушани. 
В същото време слушането на нови стан
ции е по-равномерно -  обемът на аудито
рията в различните часове на денонощие
то се запазва в близки количествени стой
ности -  особено при музикалните станции 
и при тези, които подчертават развлече
нието („FM+“ и „Радио 99“).

В слушането на повечето нови 
програми не се забелязват изразени и без
спорни кулминации, но което е по-важно 
се регистрира постоянство на аудитория
та. Тази картина на предпочитанията, до
верието и нагласите все пак е моментна и 
твърде динамична. В момента, както ра
диото, така и телевизията се опитват, ма
кар и трудно да изградят личностното 
присъствие, когато години наред лич
ността е отсъствала, била е само посред

ник на институцията. Днес електронните 
новини отчасти са персонализирани, но 
след първоначалната еуфория вече се за
белязва шаблонизиране на езика. При
видната интелектуализация на медийния 
език, която се извършва за сметка на по
литическата терминология води до него
вото шаблонизиране.

Електронните медии (независимо 
държавни или частни) се опитват да запа
зят своя неутралитет, за да покрият по-го- 
ляма аудитория. Остава ни да се надява
ме, че в България националното радио ще 
последва примера на повечето европейс
ки страни, където то е централизирано 
средство за масова комуникация, намира
що се под обществен неправителствен 
контрол и ще спазва известна степен на 
неутралитет, а частният ефир ще се само
определи.

Пазарната икономика ще определи 
кой къде ще гравитира. Кой кого ще купи 
безспорно ще има значение, но вероятно 
по-голямо значение ще има обемът на ау
диторията, която ще гледа и слуша даде
на частна медия.



Програма по 
Public Relations за 
популяризиране 
името
и дейността на 
S&T Bulgaria Ltd, 
официален 
представилтел 
и дистрибутор на 
Hewlett-Packard 
за България

Дипломна работа 
за „специалист“ 
на Велемира Недкова,
„Public Relations“

Навлизането в новото хилядоле
тие е свързано е драстични и динамични 
промени във всяко отношение. Съвре
менният човек е изправен пред предизви
кателствата на модерния свят, свързани е 
нововъведения, изключително в областта 
на комуникациите и технологиите.

Създаването и разпространението 
на информация се е превърнало в основна 
дейност и източник на власт. Високо раз
витите страни са залети от така наречена
та „трета вълна“, свързана е познанието и 
интелектуалните възможности. Те са уст
ремени към господство, постигнато чрез 
създаване на информация, изобретения, 
високи технологии, софтуер и други. Све
товна тенденция е широкото навлизане 
на компютри, факсове, изчислителни ма
шини и други постижения на електрони
ката, автоматиката и технологията във 
всички сфери на живота. Те увеличават 
интелектуалните възможности на човек и

улесняват достъпа, разбирането и кому
никациите с останалия свят.

През последните 5-6 години в Бъл
гария започна по-масовото използване на 
нови технологии и продукти. С нараства
щата производителност на персоналните 
компютри и софтуера за потребителя ста
ва все по-трудно да се ориентира в обста
новката и да избере оптималния вариант. 
Появиха се фирми, които започнаха попу
ляризирането на хардуер, софтуер, елект
роника и други.

S&T Bulgaria Ltd се наложи сред 
клиентите си, а и сред конкурентите си, с 
качествените компютърни системи, ме
дицинска апаратура, производство на 
HEWLETT-PACKARD, както и с профе
сионализма си в области като маркетинг, 
търговия, технически консултации. Въз 
основа на всичко това S&T Bulgaria Ltd 
провежда програмата си за популяризи
ране. Правилното й разработване, гъвка
востта и очакваният ефект от нея са зави
сими от структурата, целите политиката 
и конкретните действия на компанията. 
Програмата е насочена към малък про
цент от обществото, т.е. към постоянни и 
потенциални клиенти, поради специфика
та на дейността.

Целите на S&T Bulgaria Ltd трябва 
да се покриват с целите на нейните слу
жители и на аудиторията й. Те са свърза
ни с обогатяване на пазара и по-масово 
навлизане на нови технологии. Постоян
ният синхрон между идеите и очаквания
та, съответно на компанията и потребите
лите, е необходим за да не се получи обра
тен ефект, т.е. влошаване на имиджа и за
губа на клиенти.

За да се контролира всичко това е 
нужно да се правят маркетингови проуч
вания, анализи, анкети. Целта е специа
листът по Public Relations да е информи
ран за мястото на S&T Bulgaria Ltd и 
HEWLETT-PACKARD сред конкуренти
те. Мениджърският отдел има най-голя- 
мо доверие на американската компания 
IDC (International Data Corporation), коя
то прави международни проучвания. В 
България се използва информация от 
CBS. Според получените резултати се 
преценява на какво ниво да бъде кампа
нията по Public Relations. Тоест дали ще е



необходимо единствено поддържане на 
имиджа или целта ще е излизането на 
S&T Bulgaria Ltd на по-преден план сред 
останалите фирми.

Като началото на програмата ще 
се изработят медиапапки, предназначени 
за клиенти и медии. Те ще са във връзка 
с предстоящи събития -  срещи, конферен
ции. Подготвят се нюзрилийзи за важни 
мероприятия. Като представител на ком
пания за компютърни системи и продук
ти, S&T Bulgaria Ltd ще запише своята 
медиапапка на CD-ROM. За улесняване 
на клиентите, всяка част от медиапапката 
ще започва с т.нар. headline, който ще да
ва кратка информация за съдържанието.

Медиапапка с примерно
съдържание
Медиапапката съдържа: биогра

фични данни, факт листи, покана за прес
конференция, чек лист, брошури и рек
ламни материали -  всички на изсипващи 
се листи, а при CD-ROM-a ще се използ
ват headlines.

факт листите дават информация за 
HEWLETT-PACKARD, S&T HOLDING 
GES.m.b.h. и S&T Bulgaria Ltd, поотделно.

Чек листът съдържа план и подго
товка за провеждане на пресконференция 
или презентация.

За HEWLETT-PACKARD
накратко
Американската компания

HEWLETT-PACKARD е основана през 
1939 г. от Уилюм Хюлет и Дейвид Па
кард. Тя разработва, произвежда и осигу
рява сервиз на измервателни, изчислител
ни и комуникационни продукти и систе
ми. Една от основните цели в дейността й 
е ускоряването на напредъка в науката и 
повишаване ефективността в работата.

HEWLETT-PACKARD е една от 
20-те най-големи компании в САЩ и 
един от компютърните гиганти в света. 
Повече от 70% от бизнеса й се осъществя
ва извън САЩ, като 2/3 от него са кон
центрирани в Европа. Другите основни 
пазари са Япония, Канада, Австралия, 
Близкия Изток и Латинска Америка.

HEWLETT-PACKARD е най-голе- 
мият и световен лидер в областта на из

мервателната техника. Тя израства като 
една от най-реномираните и най-развити 
компютърни компании. Освен в елект
ронната промишленост, основните паза
ри на продукти и системи на HEWLETT- 
PACKARD, са в комуникационната сфе
ра, авиационната, автомобилната, ком
пютърната и военната индустрия, телеко
муникациите, банковото дело, научно-из
следователските програми и други.

Изключителната възможност на 
компанията -  да съчетава измервателни, 
компютърни и комуникационни техноло
гии, я отличава от другите производители 
и я прави предпочетан доставчик на ця
лостни решения. HEWLETT-PACKARD 
превзема и медицината. През 1994 г., в 
Сан Франциско, пред Обществото на 
Американската анестезиологична асоци
ация HEWLETT-PACKARD и компания
та OHMEDA, за първи път представят 
съвместно решение в областта на анесте
зиологията. Това събитие става начало на 
едно плодотворно сътрудничество.

S&T Holding е австрийска фирма, 
основана през 1993 г. Основната й задача 
е да дистрибутора продуктите и да предс
тавлява интересите на HEWLETT- 
PACKARD на пазара на зараждащите се 
нови икономически структури в Източна 
Европа. През 1994 г. към фирмените дос
тавчици се присъединяват OHMEDA, 
MEDAES и ТОМ ТЕСК, обогатявайки 
продуктовата гама на компанията.

S&T Holding има филиали в Слова
кия, Румъния, Украйна, Югославия, Мол
дова и България.

За S&T Bulgaria Ltd
S&T Bulgaria Ltd е и сервизен цен

тър на компанията HEWLETT- 
PACKARD за България. Тя е дъщерна 
фирма на S&T Holding. В дейността си 
спазва принципите на HP. Компанията е 
съставена от високо квалифицирани слу
жители. Те са ангажирани в областите 
маркетинг, търговия, управление на про
екти, системна интеграция, технически 
консултации, обучение, хардуерна и соф
туерна поддръжка, гаранционен и извън
гаранционен сервиз на компютърни сис
теми, измервателна и медицинска апара
тура.



S&T Bulgaria Ltd е интегрирана в 
световната глобална мрежа на 
HEWLETT-PACKARD и има достъп до 
международните й центрове за експерти
за.

Покана за
пресконференция/презентация
До......
Уважаеми г-н/г-жо........
S&T Bulgaria Ltd има удоволствие

то да Ви покани на пресконференция/пре
зентация по повод завършването на фи
нансовото тримесечие/представянсто на 
новата серия принтери HP DESK 
JET690C с PhotoRET на пазара.

Мероприятието ще се състои в ин
формационния център на централния 
офис на S&T Bulgaria Ltd на 5 май 1997 г.

Очакваме Ви!
С уважение.................
(Подпис)

Чек лист
I. Първоначално трябва да се опре

дели темата. Необходимо е тя да прово
кира и да предизвиква интерес у медии и 
потребители.

2,Определяне на целите на лрес- 
конференцията/промоцията, както и 
очакваният ефект от нея.

3. Трябва да се определят „главните 
действащи лица“ -  президент, говорител, 
маркетингов мениджър.

4. Уточняване на присъстващите и 
изпращане на покани до журналисти от 
национални и частни медии.

5. Проучване стила на работа.
6. Разработване и разиграване -  съ

ответно на въпроси и отговори.
7. Брифинг и подробно разглеждане 

на вероятните „клопки“. Измисляне на 
начин за подобряване мнението при про
явили се негативни реакции.

8. Подготовка на реч от говорителя 
на S&T Bulgaria Ltd.

9. Изпращане на съобщения и нюз- 
рилийзи до клиенти и медии, които не са 
присъствали.

Ю.Информиране и подготовка на 
служителите.

II. Осигуряване присъствието и из
казванията на постоянни клиенти като

вид реклама.
12. Подготвяне на видеофилми и 

материали, свързани с мероприятието.
13. Впоследствие може да се даде 

възможност на присъстващите да изпроб
ват представяния продукт -  в случая -  
принтерите HP DESK JET690C с 
PhotoRET.

Информационната комуникацион
на кампания на S&T Bulgaria Ltd е основа
на на задълбочени изследвания. Специа
листите по PR подготвят материали до 
всички масмедии. Специфично е това, че 
няма да се използва телевизията като на
чин за популяризиране. Причината е в ог
раничената дейност на компанията. Тоест 
новите технологии все още не са навлезли 
широко в бита, най-вече поради финансо
вата несъстоятелност на голяма част от 
обществото. Ето защо разходите за тв 
реклама и PR ще са много големи и неоп
равдани, а ефектът ще е минимален.

Процентът на купувачите е малък 
и стратегията е насочена директно към 
тях. Така S&T Bulgaria Ltd, от една гледна 
точка, ще поддържа интереса на постоян
ните си клиенти, а от друга -  ще привли
ча и част от потенциалните.

Радиото е един от инструментите в 
изграждането на Public Relations. Специ
фиката на това СМК дава възможност за 
достигане на изпратеното послание до ре
ални и хипотетични аудитории. Използва
нето на дадена радиостанция трябва да се 
съобрази с нейната слушаемост. Частни
ят радиоефир е подходящ избор. Причи
ната е, че е по-актуален сред младежите, 
а те образуват основния процент от по
тенциалните потребители. Съобщенията, 
които се изпращат имат най-силно изра
зена инструментална функция -  т.е. до 
каква степен те допринасят за изпълне
ние на груповите задачи, като се имат 
предвид и целите. Изключително важно е 
информацията да бъде изчистена от двус
мислици. Трябва да се използват кратки, 
ясни изречения със силен ефект, тъй като 
аудиторията приема посланието само по 
слухов път. Значение има и фактът, че 
всяко съобщение се интерпретира от ре
ципиентите и се видоизменя. Най-добре е 
информацията по радиото да е свързана с



предстояща промоция, парти или игра, на 
която да се раздават награди.

Комуникационната програма 
включва и създаване на дългосрочни от
ношения с пресата и специализирани пе
чатни издания като „PC Magazine“ и „PC 
World“. Чрез тези контролирани медии се 
разпространяват информационни бюле
тини, статии за нововъведения на мрежо
ви продукти, принтери, матрици и други. 
Целевата аудитория непрекъснато полу
чава послания в разнообразни форми. Не 
трябва да се пренебрегват блокиращите 
съобщения от други фирми -като акт на 
нелоялна конкуренция -  например 
EPSON.

Печатната реклама е един от начи
ните за популяризиране. Тя представлява 
по-ниско ниво на PR. Включва билбордо- 
ве, плакати -  като изкуство на модерния 
свят, както и реклами във вестници и спе
циализирани издания. Такъв вид кампа
ния има за цел да популяризира продукт 
на HEWLETT-PACKARD, а не неговата 
дейност като цяло. Целта е по-ефективно 
решаване на възникнали проблеми, фир
мата се включва в голям екип от страте
гически сътрудничества, за да могат да се 
посрещнат изискванията на клиентите. 
S&T Bulgaria Ltd внедрява в България 
световните споразумения за съвместна 
развойна дейност на HEWLETT- 
PACKARD с водещи компании като 
Microsoft, Oracle, Informix, SAP, Lotus, 
Computer Assosiates, Software AG и други.

Тази информация доказва на пот
ребителите, че репутацията на 
HEWLETT-PACKARD се базира на пер
фектно качество на продуктите и на про
фесионалното обслужване. Тоест клиен
тите имат на разположение най-добрите 
средства в компютърната индустрия, кои
то са в пълно съответствие с изисквания
та на международните стандарти.

S&T Bulgaria Ltd може да използва 
и друг начин за популяризиране на про
дуктите и дейността си. Еолям успех би 
имало решението им за подмяна на мо
рално остарели системи с нови. Клиенти
те приемат предложенията ентусиазира
но, тъй като преди закупуването на даден 
софтуерен или хардуерен продукт, те ще 
имат възможност да го тестват по-дълго

време и да се убедят в предимуществата 
му. Системите на HEWLETT-PACKARD 
осигуряват максимална безотказност, ле
кота на обслужване и запазване на инвес
тициите, съчетани с изключително висо
ки технически показатели.

Чрез компанията HEWLETT- 
PACKARD развива обща програма от се
минари, модули и технически курсове. 
Целта е подготовката на организациите и 
техните специалисти за придобиване на 
усет и разбиране, при работа с новите сис
теми на UNIX и WINDOWS NT. Акцен
тира се на последните компютърни и съ
общителни технологии, на електронната 
поща, Интернет и Интранет. В открития 
през 1995 г. от S&T Bulgaria Ltd, лицензи- 
ран образователен център на HEWLETT- 
PACKARD, се провеждат базови курсове 
за проектиране и управление на локални 
и глобални мрежи. Включено е и специа
лизирано обучение за запознаване със 
софтуерните продукти и средства за раз
работка и програмиране. Ефективно ре
шение ще бъде включването на нови кур
сове в областта на Интернет и Интранет.

Даването на диплома-сертификат 
от HP и осигуряването на работа към 
S&T Bulgaria Ltd, на успешно завършили
те, може да привлече голям процент сту
денти, които също са потенциални клиен
ти. Всичко това, от една страна, увелича
ва ефикасността на усвояване на нови 
знания и умения, а от друга -  има решава
що значение за популярността на S&T 
Bulgaria Ltd сред обществото.

Част от информационната кампа
ния може да включва и създаването на 
поредица справочници. Те ще бъдат по
лезни, както за начинаещи, така и за нап
реднали. Тези пособия ще обхващат най- 
разпространените, а и най-нови програм
ни продукти.

Кампанията по Public Relations 
трябва да докаже, че решенията на S&T 
Bulgaria Ltd като официален представител 
и дистрибутор на HEWLETT-PACKARD, 
са отворени към бъдещето. Те дават въз
можност за оптимално ефективно изпол
зване и поддържане на последните ин
формационни технологии, изчислителни 
системи и медицинска апаратура. Те, от 
своя страна, откриват ново равнище на



интеграция, с перфектното си качество и 
високите си технически показатели.

Всички основни мереприятия -  ка
то нюзконференции; реализиране на об
разователни програми; издаване на вът
решноорганизационни специализирани 
списания; спонсорство; създаване на съ
бития; срещи с партньори, клиенти и слу
жители; подържане на отношения с меди
ите -  са с цел популяризиране името и 
дейността на S&T Bulgaria Ltd и 
HEWLETT-PACKARD. Планирането, ор
ганизирането, ръководството и контро
лът са от изключетелно значение. От тях 
зависи създаването и поддържането на 
здрави и хармонични отношения с общес
твото и вътре в самата компания. Прог
рамата по Public Relations на S&T Bulgaria 
Ltd може да се приеме за успешно реали
зирана след постигане на крайната й цел 
-  осъществяване на обратна връзка с це
левата аудитория и постигане на опреде
лените ефекти и резултати от проведена
та кампания.

Ролята на 
професионалиста 
по Public 
Relations при 
организирането 
на вътрешните 
комуникации 
в институциите 
(„Тексим“)

Дипломна работа 
за „специалист“ 
на Иванка Тенева,
„Public Relations“

Сама по себе си фирма „Тексим“ е 
уникална и е обект на изследване от мно
го специалисти и икономисти. През 1960 
година в една софийска стая трима души 
с десет хиляди лева капитал полагат нача
лото на „Тексим“. Тогава създаването на 
„Тексим“ е било ново вълнение, нов пог
лед на няколко човека за развитието на 
икономиката в България. „Тексим“ -  
първият български „социалистически 
концерн“ дал толкова много на икономи
ката ни и толкова хулен от тогавашните 
управници. През 1967 година „Тексим“ се 
обединява с корабостроенето и Българс
ки търговски флот. Създават „Кинтекс“, 
натоварен със задачата да снабдява Ал
жир с военни консумативи и оръжие. По 
това време именно „Тексим“ извършва 
договора по сделката между българското 
и алжирското правителство.

Четиридесет и пет хиляди работни 
места, милиони долари печалба за държа
вата, притежание на повече от 45% от 
международния сухопътен транспорт, 
20% от въздушния, обслужване на почти



100% сделки с Русия. Това всъщност беше 
„Тексим“, начело с Георги Найденов.

Това е кратка биография на фир
мата, която „възкръсна“ отново след 
около двадесет и две години. Подозирам, 
че сте запознати с факта, че дейността на 
фирмата беше прекратена поради обвине
нията срещу управителния съвет на фир
мата за служба на чужди интереси.

През 1988 година във Виена, Моск
ва и Варшава се регистрира новият „Тек
сим“, а по-късно „Тексимбанк“, „Тексим- 
реклама“, „Тексимзастраховки“, „Тексим 
комерс“, „Тексим лизинг“. Едно възраж
дане на старата идея с изравнени със све
товните образни на обслужване, с нови 
работни навици и взаимноизгодно акцио
нерно участие на юридически и физичес
ки лица.

След еуфорията около създаването 
и учредяването на фирмата и отделите й 
се начертават полетата и областите на ра
бота на „Тексим“. Установява се и един 
от главните проблеми, от чието разреша
ване зависи бъдещето развитие на „Тек
сим“ -  възстановяването на имиджа, ли
цето на фирмата, да се постигне доверие 
от страна на клиентите и бизнес партньо
рите.

През 1993 година се организира 
Public Relations отдел, който започва изг
раждането на стратегията за изпълнение
то на поставените цели. Според мен, за да 
заработи една фирма или организация 
ефективно и успешно е необходим подбор 
на високо квалифициран екип от специа
листи, който да работи с взаимно разби
ране чрез изграждане на конструктивен 
диалог, хармония във взаимоотношения
та, етика в комуникациите. Този Public 
Relations отдел беше създаден, освен за 
изграждане на имиджа на фирмата, но и 
за мотивирането на служителите да рабо
тят и да контактуват помежду си.

Специалистите по Public Relations в 
„Тексим“ решиха, че трябва да обединят 
екипа и целите си в послание, което да 
служи като мото и мотивация за работа и 
с няколко думи да изясни на обществото 
тяхната идея за развитие. „Ние бяхме, сме 
и ще бъдем“, бяха думите, с които фирма
та започна утвърждаването си в Бълга
рия. С тези думи всяка брънка от верига

та „Тексим“ трябваше да заработи целе
насочено и в хармония от директора до 
последния служител. Когато един колек
тив работи за обща кауза, то в отношени
ята между тях трябва да съществуват хар
мония, коректност, колегиална конкурен
ция, трябва да се раждат нови идеи и да се 
работи за тях.

Първоначално осъществяването 
на големия проект за реабилитиране на 
фирмата на българския пазар започна с 
подбора на високо квалифицирани специ
алисти в областта на рекламата, иконо
миката, финансите и банковото дело, доб
ри чиновници и работници.

Следващата стъпка на отдела по 
Public Relations беше създаването на вът
решните комуникации (комуникациите 
между отделите, филиалите и хората, ра
ботещи в тях). Направи се план за органи
зационното изграждане и функциониране 
на фирмата.

Дейността на фирмата и осъщест
вяването на контактите с клиентите и 
бизнес партньорите беше разпределена 
по отдели, на които се даде автономност 
в работата (за разлика от силно централи
зираното управление от преди няколко 
години). Това всъщност се прави с цел са
моутвърждаване и утвърждаване на рабо
тещите специалисти в отдела. Тук се при
лага И така нареченият ротационен прин
цип на управление на отделите. Всеки 
служител с необходимата квалификация 
и образование, с доказан принос в работа
та на екипа и фирмата може за определен 
период от време да управлява отдела. Да
ва се възможност на служителите да взи
мат важни и отговорни решения, което 
понякога е по-добър стимул, отколкото 
високото парично възнаграждение. Така 
работещият за фирмата усеща нуждата на 
компанията от него и необходимостта да 
работи упорито именно за тази фирма. 
Ето тези принципи на работа първона
чално наложи отдела по Public Relations 
на „Тексим“.

По-нататък в изпълнението на 
програмата се въвежда и метода на само
контрол и взаимоконтрол. Този метод се 
прилага на ниво служител и отдел. Всич
ки данни за работата на всеки специалист 
или отдел са вкарани в база данни в цент



ралния компютър и всеки от служители
те винаги може да се запознае с дейност
та, разработките или идеите на различни
те отдели или специалисти. При тази ор
ганизация на работа не се забелязва фор
мулата шеф -  подчинен, а само контроли
ране на колеги от различни равнища на 
вертикалната структура на управление. 
Въвежда се и електронна поща за контак
ти между офисите и служителите им. Та
ка се улесняват комуникациите между ра
ботещите в другите клонове и офиси на 
фирмата в страната.

Общото вземане на решения е фак
тор, който играе важна роля в програма
та за постигане на целите, защото самото 
събитие предизвиква конструктивна дис
кусия между работещите служители във 
фирмата, а всъщност дискусията е кому
никация. Всички заедно решават и са ед
накво отговорни и равноправни в изказ
ването на мнения, идеи, планове. Целта 
на тези общи решения не е само комуни
кативна, но и информационна -  така 
всички знаят бъдещите планове и концеп
ции. Също така цел общите решения е из
работването на правилни и взаимно при
емливи оценки на проблемите, алтерна
тиви за решаването им, начин на тяхното 
преодоляване.

Интересен ход на специалистите 
по Public Relations в „Тексим“ е и създава
нето на иновационни или работни групи, 
които веднъж седмично провеждат засе
дания, на които служителите обсъждат 
проблемите на управлението на фирмата, 
хода на развитие на начертани вече прог
рами и тяхното по-нататъшно продълже
ние. Тези иновационни групи, обаче ня
мат управленски характер и структура.

Интересно в развитието на вът
решните комуникации в „Тексим“ е заим- 
стването на идеи от международния опит. 
Методът „учител -  ученик“, използван от 
„Електроник дейта систем“ за премества
не на по-опитни и пробивни специалисти 
в по-нови отдели и работни групи с по- 
слабо динамични изяви също е ефективен 
за добрите комуникации вътре във фир
мата, а и значително ускорява развитието 
й и печеленето на нови клиенти и търгов
ски пазари. Това подобрява общуването 
на хората с опит и новите по-неопитни,

млади специалисти. По този начин те не 
се чувстват непълноценни за фирмата и 
се приобщават по-бързо, работещи в екип 
с най-добрите специалисти.

Някои по-стари, но доказали своя
та ефективност методи също бяха прило
жени в изпълнение на програмата на 
Public Relations специалистите за инфор
мационна, мотивационна и комуникаци
онна програма вътре в самия колектив на 
фирмата.

Поощряваше се конкуренцията 
между отделите, между специалистите, 
работещи по отделни програми, като го
ворим само за лоялната и конструктивна 
надпревара. Организираха се състезания 
по отделните дейности; организираха се 
клубове и работни срещи между екипите, 
клиентите и акционерите след работно 
време. Така хората имат възможност да 
се опознаят по-добре в извън работна сре
да и отново да обменят мнения и идеи за 
работа. Организирането на спортни със
тезания с конкурентни фирми (много раз
пространено на Запад), което освен че 
стимулира служителите за победа и ко- 
лективизъм, пренася същите тези жела
ния в офиса.

Друга част от Public Relations прог
рамата за мотивиране на екипа за работа 
и тяхната добра комуникация е осигуря
ването на пълноценна почивка в новопос
троена почивна база на „Тексим“, снабде
на с електроник вилидж и електронна по
ща, чрез която всеки служител може да 
следи хода на развитие на фирмата и да 
поддържа връзки с работещия в момента 
екип.

Неоспорим факт е, че там където 
работят или живеят хора не може да не 
съществуват конфликти и спорове, но се
га ще ви запозная с краткия план на 
Public Relations специалистите за бърза 
премахване на тези конфликти. Диплома- 
тичността при решаване на тези пробле
ми естествено е задължителна:

-  отказ от признаването на същес
твуващите и потенциални разногласия -  
само временна мярка, която не премахва 
конфликта;

-  изглаждането на всяко разногла
сие чрез намаляване на значението, с цел 
постигане на съглашение (недостатъците



се появяват в подтискане на търсенето на 
по-ефективни пътища за решаването на 
проблема);

-  достигане на компромисно реше
ние с цел достигане на някаква степен на 
удовлетворение за всяка от страните -  из
ползва се когато целите на страните са 
различни;

-  участие на всички, засегнати и 
незасегнати служители в конфликта.

Бързото и дипломатично разреша
ване на конфликтите има за цел те да не 
пречат на работния процес и да не създа
ват лоши взаимоотношения в колектива. 
Комуникацията е пред срив, ако са нали
це враждебност, нелоялна конкуренция и 
агресивност сред колектива. Игнориране
то на персоналните различия води до раз
стройване на комуникационния процес. 
Трябва да се изяснява позицията на ръко
водството и позицията на другите; да се 
уточнят сферите на познание и възприя
тие.

Липсата на доверие може да е при
чина за неефективно общуване. Трябва да 
има последователност в поведението, от
вореност и да се насърчава диалога. Пра
вилната организация на комуникацията е 
процес от значителна важност. Когато то
ва липсва се наблюдава затруднение във 
воденето на разговор и/или дискусия. От 
отдела по Public Relations строго се спазва 
принципа съобщенията да бъдат планира
ни преди да се изпратят. Особено значе
ние се обръща на онези послания, които 
могат да дезорганизират работния процес 
и нормалните работни взаимоотношения. 
Използват се подходящи начини за преда
ването и разпространението на съобще
нието, като се вземат предвид факторите 
оперативност, обратна връзка, точност.

Необходимо е да се има предвид, 
че хората често пъти са съпротивляват на 
промяната. Те трябва да знаят, че се раз
бира безпокойството им. Търси се тяхно
то съучастие. Добрата комуникация е в 
зависимост от статуса на отделни групи. 
Да се насърчават по всякакъв начин слу
жителите от по-долните равнища на орга
низацията.

Специалистите от отдела по Public 
Relations в „Тексим“ установяват в проце
са на работа, че често срещано явление е

разстройването на вътрешните и външни 
комуникации в организацията, резултат 
на появата на неблагоприятни слухове. Те 
са причина за нарушаване на нормалните 
взаимоотношения. Понякога слуховете 
засягат големи международни компании, 
които им нанасят финансови поражения, 
загуба на пазари, отлив на клиенти и пот
ребители. Това дава възможност на кон
курентите да заемат по-добри стратеги
чески позиции, затова те (PR специалис
тите в „Тексим“) имат план за неутрали
зирането на слухове.

Техники за неутрализиране на
слухове (PR-отдел „Тексим“)
1. Да се анализира природата и въз

действието на слуха преди да се предпри
емат мерки за неутрализирането и прео
доляването му. Много от слуховете са от
носително безобидни и изчезват за крат
ко време. Не е необходимо да се изпълня
ва специална програма за тях.

2. Да се разкрие причината за слуха. 
Да се локализира.

3. Да се събере пълна, точна, автен
тична информация. Такава, която потвър
ждава или опровергава слуха.

Едно от най-големите постижения 
на „Тексим“ е, че тук се набляга на не
формалния тип комуникация. Мениджъ
рите се респектират до голяма степен от 
мненията на служителите. Често тук се 
създават отворени линии на комуника
ции. Съобщенията се движат с еднаква 
ефективност, както отгоре надолу, така и 
обратното. Разбира се , информационният 
поток се насочва хоризонтално, а също 
така навътре и навън от фирмата.

Друг метод, приложен за усъвър
шенстване на вътрешните комуникации в 
„Тексим“ е така наречената „стратегия на 
сънливеца“. Тя намира приложение при 
подобряването на вътрешната комуника
ция и разрешаването на организационни 
конфликти. Нейните основни принципи 
са:

1.Да се демонстрира фундаментал
ното желание на групата или личността 
за коопериране и сътрудничество, а не за 
съревнование (конкуренция) -  постига се 
чрез умел подход и подбор на комуника
ционните техники и подходи.



2. Предявяване на определени изис
квания към другите, а именно -  да не се 
стремят към предимства само за себе си и 
своята група. Да разберат необходимост
та от реципрочни действия.

3. Да се убедят другите, че на тях се 
гледа не като на врагове и опоненти, а ка
то съюзници, ако те разбира се наистина 
желаят да изградят добри взаимоотноше
ния.

4. Да се демонстрира отговорност и 
откритост чрез моделиране на типовете 
поведение. Нашето поведение в много 
случаи се определя от поведението на 
другите.

След написаното дотук за всички 
приложени планове и концепции на отде
ла по Public Relations в „Тексим“, е нор
мално да си зададем въпроса дали те са 
действали ефективно. Дали хората, рабо
тещи във фирмата наистина са мотивира
ни и готови с всички сили да работят за 
налагането на компанията си на българс
кото бизнес поле и за изграждането на ус
пешен имидж пред обществото.

Искам да ви представя факти, кои
то сами по себе си са красноречиви. Цяла
та мрежа от 14 клона на банката и още 
няколко, които извършват операции само 
по влогове и депозити се организират са
мо за около година и половина. Само ме
сец след откриване на банката, акционе
рите от 1600 стават 1800. В бъдеще проек
тите са за 18 000. „Тексимбанк“ не е оцве
тена в нито един от политическите цвето
ве. Нейният флаг е националният, нейния 
двигател е стремежът за принос за прос
перитета на България и на инициативния 
собственик. Капиталът на банката нарас
тва за три-четири месеца от 52 млн. на 84 
млн. Намеренията са за една година той 
да нарасне с около още 100 млн. За разли
ка от всички други банки „Тексимбанк“ 
няма лоши кредити. Кредити са били от
пускани на пет юридически и физически 
лица измежду 280 кандидати. Съгласно 
баланса на „Тексимбанк“ за 1995 година:

Основни средства -  95 000 000 лв.
Съгласно баланса на фирмата към 

30.02.1994 г. -  198 000 000 лв.
Сума по задължения- 52 000 000 лв.
Чиста печалба на фирмата- 146 000

За период от няколко години се 
създадоха много подразделения на фир
мата. „Тексимреклама“, „Тексимзастра- 
ховки“, „Тексимкомерс“, „Тексим-ли- 
зинг“. Започна възраждане на старата 
идея с равнение по световните образци на 
обслужване, с нови работни навици, с вза
имноизгодно акционерно участие.

Когато говорих с Георги Найденов 
за историята и бъдещето на фирмата, ко
ято ръководи той ми каза: „Тексим е мо
ето минало, бъдеще и настояще“. Негово
то лично мото, под което е живял и рабо
тил през всичките години е цитат от бро
керите в лондонското сити: „Моята дума 
е моето задължение“. Екипът на фирма 
„Тексим“ заработи с тези думи и направи 
невъзможното за няколко години.

000 лв. 
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Контент-анализ 
на „Демокрация“ 
и „Дума“

Дипломна работа 
за „специалист“ 
на Румяна Пенкова 
„Public Relations“

Медиите са тези, които след прези
дента и правителството представляват 
лицето на една държава. Не е тайна за ни
кого, че те диктуват и от позицията на 
четвърта власт. Като такива, медиите 
трябва да са обективни и актуални, не на 
последно място организирани. Заради то
ва смятам, че на тях трябва да се обърне 
специално внимание. Едва ли за някого е 
изненада фактът, че в момента страната 
ни се намира в един от най-трудните пе
риоди от нейното съществуване. И точно 
сега хората се нуждаят най-много от вяра 
и морална подкрепа. Такава помощ може 
да бъде оказана единствено от медиите, 
било от малкия екран, радиоприемника и 
вестника.

С помощта на контент-анализа ще 
разгледам стиловите характеристики, чи
тателските ефекти и различните аудито
рии, които покриват двата основни пар
тийни всекидневника -  „Демокрация“ и 
„Дума“. Паралелно сравнявайки ги, ще 
потърся разликите в комуникационното 
съдържание на текстовете, както и техни
ката им на убеждаване.

Особено важно е за специалист по 
Public Relations да е наясно с медиаобста- 
новката в страната, в която живее и рабо
ти. Това е необходимо, защото PR-аген
тът непрекъснато контактува както с 
всички звена на една организация, така и 
с външни организации и медии.

Контент-анализът, по думите на Б. 
Берелсон, е „техника на изследване, из
ползвана за систематично, обективно и 
количествено описание на явното съдър

жание на комуникациите, съответстващо 
на предварително поставени цели“.

Р. Мертон разделя контент-анали
за на няколко направления. Първото е 
свързано с разчитането на символите и се 
заключава в идентифициране и описание 
на специализирани ключови символи в 
комуникациите.

Следващо направление е едноиз- 
мерна класификация на символите. Те се 
разчитат в зависимост от използването 
им. Трябва да се конкретизира в какъв 
контекст се намират -  позитивен или не
гативен. Това е първата стъпка, необхо
дима за определяне на апелите и за пости
гане на определени резултати.

Следващото направление в кон
тент-анализа е т.нар. „айтъм анализ“. Той 
представлява класифициране на отделни 
сегменти или участъци от пропагандата 
(сцени от филми, песни, излъчвани по ра
диостанциите). Селекционират се значи
мите от незабележителните теми, като 
това се извършва на базата на психологи
ческата теория за „вниманието като цен
ност“. Търси се отговор на въпроса как 
отделните части се интерпретират от раз
личните аудитории.

Тематичният анализ е друга насока 
в контент-анализа. При него се извършва 
класификация на експлицитни и импли
цитни теми, които присъстват в реклам
ните материали или информациите по 
Public Relations.

Структурният анализ е свързан с 
изучаването на взаимоотношенията меж
ду различните теми в посланията.

При анализа на кампании се разг
леждат различни документи и връзката 
между тях.

Според Ал. Джордж разликата 
между количественото и качествено изс
ледване се състои в това, че докато качес
твеният анализ отчита наличието или от
съствието на дадена характеристика, то 
количественият анализ разглежда често
тата на отделните теми и символи, съдър
жащи се в един текст.

Анализът, който ще направя, се от
нася до всекидневните издания на двата 
вестника за месец май. Резултатът от из
следването може да бъде по-ефективен, 
ако се допълни с т.нар. качествен анализ,



тоест да се разглежда не само честотата 
на отделните символи в текста, но и да се 
анализира наличието или липсата на от
делни елементи, приети предварително 
като необходими. Според някои автори 
може да се говори за такива характерис
тики като „важност“, „ценност“, „увлека- 
телност“ и „актуалност“ на дадена тема.

Контент-анализът може да обхва
не всички данни на словесното съобще
ние, което има значение в обществения 
живот (писмени и устни текстове вестни
ците, радиото, телевизията); всички дан
ни от социално-психологичното изследва
не (отчети за беседи, лекции и т.н.)

Анализът може да бъде непосредс
твен или косвен. Прекият количествен 
анализ се ограничава с преброяването на 
отговорите в такъв вид, в какъвто са да
дени. Косвеният може да открие и това, 
което авторът на текста умишлено иска 
да скрие. Недоизказаността, темпът и ри
тъмът на речта, изборът на думи в текста, 
могат да помогнат при интерпретацията 
на съдържанието на представителната и 
инструменталната комуникация.

Съвременните работи по контент- 
анализ са насочени и към изучаване на 
връзката между комуникатор и реципи
ент. Тя се разглежда в широк социален 
контекст, съдържащ значително количес
тво взаимодействия, които не се поддават 
на разчленение. Те влияят на комуника- 
тора, на реципиента и на този, на когото 
съобщението е предадено по косвен на
чин. Огромната мрежа на комуникацията 
не може в такъв случай да бъде обхвана
та напълно и възпроизведена. Въпросите, 
на които трябва първо да си отговорим 
са: Кой? Как? Към кого? Защо? Какво? С 
какъв ефект?

Въпросът „кой?“ е свързан с хипо
тези за фокуса на вниманието, насоките 
на комуникацията или различията на 
средствата за комуникация.

Въпросът „към кого?“ предполага 
хипотези относно начина, по който съ
държанието на съобщенията ще се дифе
ренцира в зависимост от аудиторията.

С въпроса „как?“ са свързани изс
ледванията на стила и техниката на убеж
даване.

Някои изследователи сравняват

съобщенията от отделен източник в раз
лични ситуации (например Холсти анали
зира интернационалната комуникация в 
условията на ниско и високо напреже
ние). Друг доста широк подход е да се 
проучва съдържанието на отделния из
точник и да се сравнява чрез аудиторията. 
Сравняването на качествата на комуни
кацията във времето, ситуацията или чрез 
аудиторията често дава интересни резул
тати. Изводите могат да се базират на об
щото изменение на две или повече про
менливи.

Хипотезите могат да се изпробват 
като се сравнят съобщенията на два или 
повече различни източника. Обикновено 
целта е да се свържат теоретично значи
ми качества на комуникационните източ
ници с различията в съобщенията, проду- 
цирани от тях (например опитват се да 
определят дали по-компетентните вест
ници осигуряват значително по-добри но
вини от некомпетентните). Двамата изс
ледователи Никсон и Джонс с помощта 
на този метод установяват различията в 
пропагандистките призиви на двама или 
повече оратори, политически партии и др.

Според друга насока на изследва
нията, текстът се анализира, за да се отк
рият причините или факторите, които 
предшестват съобщението, и по-специал
но да се спре вниманието върху предава
щия съобщението. Този анализ според ня
кои автори, се използва за да се разкрият 
„отношенията“ между събитията в съоб
щенията и процесите, които стават у ин
дивидите, продуциращи тези съобщения.

Основните изисквания към кон
тент-анализа са няколко. На първо място 
е обективността, т.е. всички категории и 
работни определения трябва да се разби
рат от изследователите по един и същи 
начин. Второто е, че изследването трябва 
да се подчинява на принципа на система- 
тичността, изразяващ се в интегриране на 
съдържанието в категории, избрани в за
висимост от поставената цел. Третият е 
измеримост-изброяване на значимите 
елементи и честотата на тяхното използ
ване.

Според проучването на „Маркет 
тест“, които са провеждат системно сред 
читателската аудитория, се забелязва из



вестно раздвижване на аудиториите на 
печатните издания. Най-общо тенденции
те са към намаляване на хората, четящи 
всеки ден. Това е обяснимо, имайки пред
вид тежкото материално положение на 
населението, чиито грижи са насочени 
към осигуряването на материалната и ед
ва след това на духовната храна. Известен 
е принципът, че телевизията показва, ра
диото доказва, а печатът анализира съби
тията. Поради намалената си покупател
на способност, хората все повече предпо
читат само да чуят или да видят новина
та, без тя да бъде анализирана. Средната 
честота на четене на всекидневник е око
ло три броя седмично на глава от населе
нието.

На въпроса „Вярвате ли напълно в 
публикациите в пресата?“ се забелязва 
малкият процент хора, вярващи в двата 
политически всекидневника: „Демокра
ция“ -  19,7% и „Дума“ -  12,7%. Не е за 
пренебрегване фактът, че тези два вест
ника са доста далече от процентите на 
един независим вестник, какъвто е „Дне
вен труд“ (58%). Това говори за известна 
аполитичност у хората и за предпочита
нията им към независимия печат.

При задаване на въпроса „Позици
ята на кой вестник е най-близо до вашата 
лична позиция?“, вестник „Демокрация“ 
се нарежда на по-високо място с 24%, 
пред „Дума“ с 13,6%. В проучването на 
агенция „BBSS Gallup International“ за ме
сец май ‘97 е отразено доверието, недове
рието и колебанието на читателите на 
двата вестника.

Прави впечатление голямата раз
лика между доверието на двата полити
чески всекидневника и „Дневен труд“ 
(41%), като те са съответно с 11% и 22%. 
Това отново доказва явното предпочита
ние на аудиторията към пресата, предста
вяща се за независима. „Демокрация“ се 
приема с по-голямо доверие и основният 
процент се заема от колебание на читате
лите, докато при „Дума“ -  от недоверие. 
От тук може да се съди, че читателите на 
социалистическия всекидневник в по-го- 
лямата си част не вярват в публикациите 
в предпочитания вестник, но го четат.

Въпреки че анализът, който правя 
се отнася за месец май, ще спомена едно

от най-новите социологически проучва
ния, направени от „Галъп“, „Ноема“ 
НЦИОМ през месец юни. То сочи нови и 
интересни резултати. При „Демокрация“ 
се забелязва спад в доверието и увелича
ване на недоверието. От 22% през май то 
е спаднало на 21%, а недоверието от 33% 
е скочило на 37% за юни. При „Дума“ е 
виден обратния процес -  изразеното дове
рие за май е било едва 11%, докато през 
юни е нарастнало с 5%. Недоверието на 
читателите от 49% е намаляло на 40%.

На въпроса „Кои са най-добрите 
български вестници?“ (за месец май), 8% 
от българите над 15 години посочват „Де
мокрация“ като такъв. За „Дума“ се зас
тъпват 5%.

Хвърляйки поглед върху външния 
вид на двата всекидневника, прави впе
чатление удобния, стандартен формат на 
„Демокрация“ и вече остарелия и непрак
тичен формат на „Дума“. Това едва ли 
може да бъде основна пречка за по-мал
ката читаемост на вестника, но все пак 
оказва влияние. Доказано е, че хората 
предпочитат да не правят излишни дви
жения, независимо че става дума за съв
сем елементарни. Ето защо не може да се 
иска от аудиторията да разгръща вестник, 
неудобен при пътуване, например, в град
ския транспорт.

Придържайки се към изисквания
та в контент-анализа, първо ще опиша на
соките на комуникационно съдържание и 
установяване отличителните характерис
тики на източниците и техните съобще
ния. Този проблем се разрешава с помощ
та на въпроса „кой?“ с цел да се опишат 
характеристиките на комуникацията.

Двата вестника си приличат по ха
рактера на своите публикации от гледна 
точка на това, че са политически и ин
формацията в тях е малко или много изк
ривена и пристрастна. Това се знае от ау
диторията и се „възнаграждава“ с по-ма
лък интерес.

„Демокрация“ и „Дума“ са съста
вени от единици информации новини, ре
портажи, редакционни коментари, интер
вюта, мнения, развлекателни и хуморис
тични материали. Разбира се, двата вест
ника имат други рубрики от различни ти
пове. Както единият, така и другият, имат



колонки с къси новини, в които намират 
място късите вести. При „Демокрация“ 
се наричат „Какво ново?“, а в „Дума“ са 
обозначени като „Репортер“. За месец 
май в първия вестник са публикуване 783 
такива кратки информации, докато при 
втория те са 1226. Единиците информа
ции новини, пълно отразени в „Демокра
ция“ са 2965. При „Дума“ са значително 
по-малко -  1578. Събирайки пълните и 
кратки новини в „Демокрация“ и „Дума“ 
ясно се вижда разликата -  3748/2804 в 
полза на синия всекидневник. Оттук мо
же да се съди за степента на информира
ност на аудиторията на двата всекиднев
ника. Чисто политически са причините 
едните да предпочитат краткото, а други
те подробното предаване на вестите.

Що се отнася до репортажите и в 
двата вестника, те са малко на брой, но 
при все това в „Демокрация“ те са около 
десет за май. При „Дума“ тази цифра е 
доста по-малка -  едва три.

За сметка на репортажите и двата 
вестника наблягат особено на коментар
ните си рубрики. Това е нормално като се 
има предвид политическата им насоче
ност. Във всеки брой на „Демокрация“ на 
челната страница има редакционен ко
ментар от различни журналисти. Той е 
свързан с най-актуалното от деня. В „Ду
ма“ липсва коментар на първа страница. 
Отделни коментарни рубрики в синия 
всекидневник представляват „Защо?“ и 
„Мнения“. „Мненията“ са около 4-5 за 
брой, а „отговорите“ на въпроса „Защо?“ 
около три. Прави впечатление, че „Дума“ 
е доста по-наситен с коментари -  около 5- 
6 на брой. Коментарите и мненията в два
та всекидневника са винаги във връзка с 
политическата обстановка в страната. 
Коментарите в „Демокрация“ са от раз
лични репортери, докато в „Дума“ има 
специална колонка на Стефан Продев, но
сеща името „Ние пак сме тук“, като така
ва има публикувана седем пъти за май.

Единиците информации интервю
та са 80 броя за месец май в „Демокра
ция“ и са от всякакво естество -  с личнос
ти от икономическия, политическия и 
културния живот на България. В „Дума“ 
се забелязва рекордно малък брой интер
вюта за месец -  едва 14. Причина за това

може би е спадане на доверието на значи
мите личности, от което следват нисък 
рейтинг и намаляване читаемостта на 
вестника.

Изследванията установяват, че е 
много важно читателският интерес да е 
напълно задоволен с всякакъв род инфор
мация. Развлекателни материали в „Де
мокрация“ има около 206 броя за месеца, 
като всеки ден читателите на вестника 
получават средно по осем от тях. При 
„Дума“ нещата не стоят така. Редакцията 
основно лишава читателите си от разто
варваща информация; за месеца са публи
кувани едва към 34 такива материали. То
ва може да се тълкува като индиректен 
метод на пропаганда, тъй като по този на
чин читателите са атакувани от поток 
силно политизирана информация, без да 
им се дава възможност да я преосмислят 
и асимилират. От друга страна обаче, по
вечето от читателите на „Дума“, както 
ще представя по-късно, са на възраст над 
60 години. Предполага се, че интересът 
им към подобен род информация е зани
жен.

Всяко от изданията има специали
зирани рубрики като „Афери“ на „Демок
рация“, където са прави журналистическо 
разследване или се анализира голям ико
номически или друг скандал. Разкриват 
се около 15 такива „афери“ на месец. Раз
следване на такива случаи „Дума“ прави 
едва два пъти месечно.

Хумористичните рубрики на двата 
вестника носят имената „Демократер“ и 
„Дума дупка не прави". В „Демокрация“ 
през брой различни журналисти пишат и 
„фейлетони“, сред които Иво Беров, Де
низ Божков и други. В този смисъл от 
„Дума“ отговарят с „карикатура на деня“, 
поднесена с ирония и подигравка към 
„сините“. По пет за май са те и в двата 
всекидневника. Има и други единици ин
формации, които не класифицират в оп
ределен жанр. В „Демокрация“ те са -  
„Медии“, „Срещи“, „Проучване“, „Кафе
не България“, „Библиотека“, „Пътешест
вия“, „Анализи“. Съществува и поредица
та „Човек на деня“, където читателите се 
запознават с личности и тяхната филосо
фия за живота. Клюки от живота на важ
ни български личности се поднасят за



привържениците на синия всекидневник в 
рубриката „VIP“. „Дума“, пък, прави ан
кета във всеки свой брой със случайни хо
ра от улицата на различни теми, която се 
нарича „Дума на улицата“. Други нейни 
рубрики са „Четиво“, „Разминаване“, 
„Общество“. Прави впечатление слабата 
културна информация, която „Дума“ 
предлага на своите читатели с името „Ар- 
ткооп“, замислена като поглед върху из
куството. В нея липсват интервюта и ин
тересни вести. Културната страница в 
„Демокрация“ я превъзхожда, изпълнена 
с новини от културния живот в България 
и множество интервюта с най-различни 
хора на изкуството. Не е за пренебрегване 
и факта, че „Демокрация“ седем иъти в 
месеца публикува на своите страници 
подробен културен афиш, в който се съ
държат програмите на кината, театрите и 
Националния дворец на културата.

На първата си страница вестник 
„Дума“ отразява в каре топновината на 
деня с едно изречение. Стилът и техника
та на убеждаване ясно личи -  „имаме 
хлебно зърно до месец“, „съкращават 12,5 
на сто от учителите“, „3500 лекари оста
ват на улицата“. Тези най-важни новини 
се редуват с доста маловажни -  (пример 
от 22 май) -  „Какаото причинява кожни 
болести“, „Българският антифашистки 
съюз протестира против оскверняването 
на Альоша“. Видно е, че при наличието 
на добра новина тя се поднася с ирония 
(пример от 20 май) -  „Токът и въглищата 
поевтиняват“ е придружено с репликата 
„Не може да бъде“. Явното пропаганди
ране лъха дори от чистото новинарство. 
Първа страница обикновено е придруже
на от новини с гръмки заглавия „Петър 
Стоянов по погрешка нарече Константи- 
неску Чаушеску“ (01.05.), „Иван Костов 
оставя Варна на произвола на свлачища- 
та“(07.05.). Доста е спорен въпросът дали 
точно тези са най-актуалните и горещи 
новини. Въпреки специфичните за вест
ника техники и стил на убеждаване про
фесионализмът трябва винаги да бъде на 
първо място. Разбира се не бива да забра
вяме, че тези всекидневници са издания 
на двете най-големи политически сили у 
нас. Следователно те не могат да се пред
пазят от известно изкривяване и не до

там обективно предаване на информация
та.

Възрастта на читателската аудито
рия може да се определи по няколко на
чина -  чрез телефонни обаждания или 
специализирани анкети в самите издания, 
по косвен вачин, чрез анализиране въз
растта на взелите участие в изборите. За 
разрешаването на този въпрос използвам 
един по-нестандартен начин -  допитване 
сред разпространители на печатни изда
ния. Интервюирани са 20 души разпрост
ранители, които продават по около 300 
всекидневника дневно. От тях продадени
те около 200 броя са „24 часа“ и „Труд“, а 
останалите 100 -  всички останали всекид
невници. Всеки от анкетираните 20 души 
има средно съответно по около 20 клиен
та на „Демокрация“ и 5 за „Дума“. Тоест 
получават се 400 души общо четящи „Де
мокрация“ и средно 100 души, четящи 
„Дума“. По данни на интервюираните ре
зултатите сочат, че читателите на синия 
всекидневник се движат в доста голям 
възрастов диапазон. Само най-младата 
аудитория (до 30 години) почти не проя
вява интерес към „Демокрация“. Всички 
останали възрастови групи го четат ре
довно.

Сред читателите на „Дума“ поло
жението е съвсем различно. Преоблада
ващата част от читателската публика е 
във възрастовата граница над 60 години. 
Малка част е на възраст между 45 и 60 го
дини, а читатели от младежка и средна 
възраст почти липсват.

Показно за мисията на един вест
ник са посланията, съдържащи се в него. 
Посланието само по себе си се утвържда
ва от аудиторията, за която е предназна
чено. То представлява доброволно убеж
даване, подчинено на някакви етични ко
декси. Посланието трябва да бъде огле
дално отражение на стремежите и мечти
те на публиката, да задоволява нейните 
потребности. То трябва да активизира въ
ображението, възприятията на аудитори
ята, да мотивира хората да възприемат 
неговите идеи. С посланията трябва да се 
апелира за вяра, коректност и сигурност. 
Ето защо посланията трябва да са ясно 
написани и лесно смилаеми. В този сми
съл апелите на вестник „Демокрация“ са



по-успешни, тъй като внушават хармо
ния, честност, промяна, откритост и диа
лог.

След изборите всекидневника на 
Съюза на демократичните сили се пре
върна в трибуна на управляващите. Ето 
защо коренно се промениха и посланията 
към читателската аудитория. Основни из
ползвани думи са: „Победа“, „Съгласие“, 
„Реформа“, „Споразумение“, „Благотво
рителност“, „Подкрепа“, „Политическа 
стабилност“, „Кризата“, „Полицията хва
на“, „Българските деца“, „Процеси на 
промяна“, „Дава шанс“.

Ако направим съпоставка с „Ду
ма“, техните основни послания към чита
телите са: „Не одобрява“, „Печели прес
тъпността“, „Връхлетя“, „Жертви на те
рор“, „фантомна“, „Обща манифиста- 
ция“, „Криминалната държава“, „Гаври“, 
„Постоянен стрес“, „Тинята на прехода“, 
„Голямото надлъгване“.

Посланията на вестник „Демокра
ция“ имат за цел да внушат взаимно раз
биране, хармония във всички области на 
държавното управление, стабилност и на
дежда. Генералното е: „нека запазим ми
ра и спокойствието“.

При „Дума“ посланията са обратни 
на тези на „Демокрация“. Те имат за цел 
да представят негативната страна на об
ществения живот, говорейки за дестаби
лизация, дискомфорт на личността и пос
тоянна заплаха от нарастващата престъп
ност. Ключовото изречение е: ,;Нека да се 
спасим от разрухата“.

Една от най-важните характерис
тики на контент-анализа е разглеждането 
на отделни символи в текста и тяхното 
повторение във времето.

Месец януари, както е известно, 
беше пренаситен със събития. Ето защо 
смятам, че един поглед върху него не е из
лишен. Този период е интересен, тъй като 
посланията в двата вестника са най-силно 
изразени, целите и мисиите са най-избис- 
трени. Апелите на вестник „Демокрация“ 
към аудиторията започват със зараждане
то на една идея и завършват с нейното 
осъществяване. Постепенно се вижда как 
с помощта на ключови думи в публикаци
ите се внушава и узрява мисълта за про
теста (идеята): „Надига се“, „Тръгва“,

„Гневът“, „Обречен премиер“, „Отказа“, 
„Оцеляване“, „Общонационална подпис
ка“, „Спасение на България“, „Правител
ствена криза“, „Изолация“, „Чистка“, 
„Криминален и нелегитимен кабинет“, 
„Бягство от властта“, „Разпад“. От особе
но значение са изреченията, изписвани 
във всеки брой на вестника на заглавната 
страница: „Да -  на декларацията за наци
онално спасение!“, „Бит от полицаи ум
ря“, „Национално нещастие“, „Вълна от 
гняв заля България“, „Дестабилизация“. 
Тук вече се стигна до същинския резул
тат, постигнат от посланията: „Народът 
щурмува парламента“, „Бунтът на унизе
ните“, „БСП окървави протеста“, „Гла
дът изкара хората“, „Нощта на насилие
то“, „Народът е непреклонен“, „България 
цяла се вдигна“, „Миньори затварят гра
ницата“ . Тези революционни лозунги 
имат за цел да предизвикат духовното съ
единение на нацията и взаимната соли
дарност. Те поддържат духа на хората, 
внушават им непримиримост и желание 
за промяна. В този смисъл посланията из
пълняват отлично своята роля. Оптимис
тичната нотка веднага се забелязва в апе
лите на вестника към края на месеца: 
„Предчувствие за празник“, „Стоянов се 
закле пред Бога и поведе България нап
ред“, „Нова България“, „Кабинет на съг
ласието“ .

През същия период, пък, „Дума“ 
започва „обработването“ на своята ауди
тория. На читателите първоначално се 
внушава, че няма никаква заплаха за пар
тията и за тях, целта е „спокойствие сред 
масите“: „Кабинет на широка основа“, 
„Добрев премиер“. Малко по-късно, оба
че, посланията коренно са променят с 
друга цел -  да се отвлече вниманието на 
читателите от главния проблем: „Атаката 
на сините“, „Протестите в Пирогов пла
шат пациентите“. Докато се стига до кул
минационната точка, където посланията 
наподобяват отчаяни викове за помощ. 
Аналогични чувства трябва да споходят и 
читателската аудитория на вестника -  
ужас от безредието и заплаха от насилие: 
„Опит за държавен преврат“, „Синята 
тълпа безчинства“, „Демокрацията е в 
опасност, хора бдете“, „Не на улицата“, 
„Не на стихията“, „Да на реда и закона“,



„Синият фанатизъм“. В един момент се 
забелязва леко отстъпване и песимизъм, 
но положението бързо е овладяно и ата
куващата самоотбрана продължава: „Жи
вотът не е безкраен митинг“, „Всички сме 
грешни“, „Операция чисти ръце сред сво
ите“, „Нещастно място е България“, 
„Стачка на нацията срещу нацията“, „На
ционалната стачка тръгна с провал“, „Не 
падаме на колене, подаваме ръка“, „На
пъва се синдикалната стачка“.

Както вече споменах в теоретична
та част, резултатът от изследването може 
да бъде по-ефективен, ако се допълни с т. 
нар. качествен анализ. Тоест разглежда
нето на честотата на определен символ в 
текста, анализиране липсата или наличи
ето на определени характеристики.

Известно е неприкосновеното пра
во на човека да получава, съхранява и 
предава информация. Медиите са, за да 
информират обществото обективно и без
пристрастно. Иначе не биха се наричали 
средства за масова комуникация.

Важен проблем е разширяването 
на НАТО на Изток и бъдещото ни членс
тво там. За да е наясно обществеността с 
този непознат за много хора въпрос, е не
обходимо редовно осведомяване от средс
твата за масова комуникация.

Вестник „Демокрация“ за месец 
май има около 8 публикации на тази те
ма. В статията си от 28 май на този проб
лем е отделена цяла страница. В броя си 
от 23 май темата „евроинтеграция“ е за
сегната подробно също в цяла страница. 
На 16 май читателите на синия всекид
невник получават информация във връз
ка с разширяването на НАТО. На 15 май 
също има информация по този въпрос,а 
на 14 май има поместено интервю с ис
панския посланик у нас на тази тема.

В това отношение информацията, 
която вестник „Дума“ предлага на своята 
аудитория по този проблем е доста оскъд
на. Думата „НАТО“ се споменава във 
връзка с изследване на „Евробарометър“, 
в което е отразено отношението на бив
шите социалистически страни към евен
туалното им присъединяване към Атлан
тическия съюз. Коментърът към това из
следване е с негативен оттенък относно 
българското членство там. Този комен

тар е излишен, тъй като от същото изс
ледване е видно, че всички бивши соц- 
държави подкрепят евентуалното си 
членство в НАТО. Едва след разговора 
между Елцин и Клинтън, където Русия 
показа благосклонното си отношение 
към разширяването на НАТО на Изток, 
вестник „Дума“ излиза с материал, в кой
то се казват добри думи по този въпрос.

В „Демокрация“ коментарите при
ветстват възможността за членство в НА
ТО и с помощта на обширни интервюта и 
репортажи журналистите подкрепят своя
та теза.

За да разберем как се посрещат 
мненията по този въпрос от аудиторията, 
трябва да се обърне внимание на направе
ното проучване на тема как приемат бъл
гарите евентуалното ни членство в НА
ТО. Изцяло положително отношение 
имат около 28% от запитаните българи, а 
12% изцяло отхвърлят тази идея. От ко
лебаещите се 28% имат по-скоро положи
телно, а 15% -  по-скоро отрицателно от
ношение към бъдещото ни членство в Ат
лантическия съюз. Имайки предвид мне
нията на единия и другия вестник може 
да се смята, че „Демокрация“ по-добре 
изпълнява мисията си, като изразява по
ложителното си отношение по този въп
рос.

Най-важното призвание на средст
вата за масова комуникация е да инфор
мират обективно и отговорно общество
то. Не по-малко важна задача е непрекъс
натият стремеж към самоусъвършенства- 
не. Това от своя страна води до вдигане на 
нивото на масовата култура. Медиите са 
тези, които определят и моделират об
щественото съзнание. Ето защо връзката 
общество -  медии е толкова силна. Вест
ниците „Демокрация“ и „Дума“ са поли
тически всекидневници. Това, обаче, не 
бива да ги оправдава в монотонното им и 
едностранно развитие. Те трябва да се 
стремят все повече да избягват „поръчко- 
вото“ информиране, за да запазят профе
сионалното си достойнство. От изследва
нията ясно се вижда, че това не остава не
забелязано от хората.

Особено важен е стремежът към 
повишаването на информираността на 
журналистите, работещи в медиите, а от-



там и на обществото като цяло. Необхо
димо е българските медии да навлезат в 
ролята си на четвърта власт от всичките 
и страни. И да използват това свое пре
димство винаги в полза на обществото.

Подбор 
и договаряне 
на основния 
състав
от продуцентска 
гледна точка

Дипломна работа 
за „специалист“, 
на Стойко Петков 
„Продуцентство в СМК“

След отпадането през 1989 година 
на държавния монопол над филмопроиз
водството и електронните масмедии, в 
България се създадоха условия за въвеж
дане на продуцентска практика. Полити
ческите и икономическите промени дадо
ха шанс на частната инициатива. Това се 
отрази на начина на работа в средствата 
за масова комуникация. Възприети бяха 
нови принципи, които се утвърдиха чрез 
закони и нормативни актове.

През 1991 година бе приет „Пра
вилник за продуцентската дейност“, спо
ред който „Продуцент на филм, или друго 
аудиовизуално произведение е физическо 
или юридическо лице, което организира, 
осигурява икономически и поема отго
ворността за създаването на произведени
ето“. Приетият през 1993 г. Закон за ав
торското право и сродните му права 
(ЗАПСП) в чл. 62, ал. 3 ни дава следното 
определение: „Продуцент по смисъла на 
този раздел е физическо или юридическо 
лице, което организира създаването на 
произведението и осигурява финансира
нето му“.

Следователно, продуцентът е ини
циатор и организатор на създаването на 
аудиовизуалното произведение. Един от 
основните моменти при развитието на 
продуцентския проект е договарянето. В



дипломната си работа желая да разгле
дам именно този ключов за всеки филмов 
проект период -  подбор и договаряне на 
основния творчески състав. Практиката е 
доказала, че строгото регламентиране на 
права и пълномощия между продуцент и 
реализаторски екип е условие за успешно
то реализиране на самия проект.

Кой всъщност е продуцентът?
Ако трябва да дадем по-свободно 

определение за продуцент, можем да ка
жем, че той е мечтател, бизнесмен, тво
рец, психолог и търговец взети заедно. 
Има различни видове титли на продуцен
ти, които се появяват в надписите в нача
лото и в края на филма.

Когато в самото начало на филма, 
на самостоятелна заставка се появи над
пис „Продуцент...“, това е човекът у кого
то е възникнала идеята за филма, осигу
рил е сценария, изготвил е бюджета, ком
плектовал е екипа, получил е необходи
мата сума, организирал е снимачния и 
монтажно-озвучителния период, осигу
рил е рекламата, сключил е договори за 
разпространение и получава приходите и 
печалбата, ако има такава.

Изпълнителен продуцент
Това е продуцентът, който осигу

рява и гарантира финансирането на про
дукцията. Неговото име също се появява 
в началото на надписите на самостоятел
ната заставка. Изпълнителният проду
цент обикновено е представител на сту
диото или е адвокат на сериозни инвести
тори.

В България по аналогия длъжност
та изпълнителен директор от други сфери 
се възприема като лице, което по време 
на реализация на даден продукт поема 
част от функциите на продуцента. Тази 
характеристика до голяма степен съвпада 
с тази на оперативния продуцент.

Асоцииран продуцент
(извънреден продуцент)
Много е трудно да се даде точна 

длъжностна характеристика на асоциира
ния продуцент. Обикновено това е чове
кът, който запознава продуцента с бъде
щия основен инвеститор на филма.

Копродуценг
В американското кино, това може 

да е помощник на продуцента, или инвес
титор, който е поставил като условие за 
участието си в проекта, да бъде изписано 
името му в началото на филма. В евро
пейската практика копордуцентът участ
ва с определен дял в проекта. Той е рав
ностоен на продуцента и участва при взе
мането на решения.

Оперативен продуцент
Това е продуцентът, който през 

производствения период отговаря за пер
сонала, материалната база и следи за из
пълнението на календарно-постановъч- 
ния план.

Основни положения 
в продуцентската практика
За да упражнява законосъобразно 

своята професия, продуцентът е длъжен 
да се регистрира по Търговския закон 
(ТЗ) като търговец. Чл. 1, ал. 1, т. 8 от ТЗ 
гласи: „Търговец по смисъла на този за
кон е всяко физическо или юридическо 
лице, което по занятие извършва... произ
водство на филми, видео- и звукозаписи, 
както и други подобни дейности“. Регист
рацията на дружество (КДА, АД, КД, 
ООД) не е само досадна формалност. Тя е 
своеобразен гарант при преговори с евен
туални партньори, а от друга, -  дава на 
продуцента възможност за счетоводни 
операции, които пряко подпомагат него
вата дейност. Това означава, че всички 
договори, които продуцентът сключва в 
процеса на своята работа, са от името и за 
сметка на дружеството.

Кога продуцентът сключва дого
ворите с основния творчески със
тав?
Има няколко основни фази, през 

които преминава развитието на един про- 
дуцентски проект.

Идея -  договаряне -  комплекто
ване -  финансиране -  развитие -  
продукция
След избирането на идеята и при

добиването чрез съответния договор на 
правата за използване на материала (си-



нопсис, сценарий, права за екранизация 
на литературно произведение и т.н.) про
дуцентът преминава към втория етап на 
проекта -  съставяне на основния творчес
ки състав и сключване на договорите с 
него.

Основен творчески състав
Съществуват две различни концеп

ции по отношение на носителите на ав
торското право върху филмите. Това е ос
новната причина да съществуват и две 
различни схващания за състава на основ
ните творчески кадри.

Законодателството на САЩ, Вели
кобритания и англоговорящите страни 
определят продуцента за носител на ав
торското право върху филма. Като се го
вори за основен творчески състав в аме
риканското кино се имат предвид творци
те, записани „над чертата“. Понятието 
„над чертата“ произлиза от начина на 
съставяне на бюджета. При описването 
на разходите за филма хонорарите на про
дуцента , режисьора, изпълнителите на 
главните роли и сценариста винаги се за
писват над чертата, а всички останали 
разходи, съответно под чертата.

Има логическо обяснение за въ
веждането на такава структура. За студи
ята или инвеститорите в Америка е мно
го лесно да изчислят разходите по даден 
проект, които са написани под чертата. 
Те изчисляват въз основа на относително 
твърди тарифи, докато размера на хоно
рарите на състава над чертата може да се 
разпростира в широки граници. Един ма
лък пример може да ни илюстрира за 
какво става дума. За нискобюджетен 
филм в САЩ се приема проект под 15 
млн. долара, за среднобюджетен от 15 до 
35 млн. долара и за високобюджетен над 
35 млн. долара. Ако разработваме проект 
за нискобюджетен филм, разходите ни 
под чертата ще са около 12 млн. долара, 
което означава, че разходите над чертата 
не могат да надвишават 3 млн. При дого
варянето продуцентът определя начина 
на разпределение на тази сума между ос
новния творчески състав.

Според законите в Европа и на 
френскоговорящите развиващи се страни, 
авторското право върху филма принадле

жи на режисьора, сценариста, оператора, 
сценографа и композитора, т.е творците, 
които са го създали. Това е и основния 
творчески състав в Европа, респективно в 
България. Докато в Америка специфика
та на договорите с творците „над черта
та“ е в разпределението на хонорарите и 
индивидуалния подход към „звездите“, то 
в Европа се прибавя необходимостта от 
прехвърляне на авторските права от авто
рите на продуцента. Самият характер на 
филмопроизводството налага разпростра
нението на филма да е отговорност и за
дължение на продуцента. Затова той 
трябва да притежава необходимите за то
ва права от авторите.

Подбор на основния творчески
състав на филма
При подбора на всеки един от ос

новния творчески състав на продукцията 
трябва да се имат предвид неговите досе
гашни успехи и неуспехи в творческата му 
кариера. Това трябва да са професиона
листи със сходни творчески виждания. 
Работният екип изисква обединяване на 
творческия им потенциал, а това е въз
можно само при добри междуличностни 
взаимоотношения. Добрият подбор на ос
новния реализаторски състав гарантира 
на продуцента по-добри позиции при пре
говорите с инвеститорите на филма.

Договаряне
Договарянето става все по-сложна 

част от филмопроизводството. Днес стра
ните по договора трябва да имат предвид 
не само заснемането на филма, но и пра
вата за кабелните телевизии, домашното 
видео, рекламите, отделното издаване на 
музиката от филма, правата за чужбина, 
споразуменията с творческите съюзи и 
синдикати и т.н.

Поради промените в закона, въз
можностите и начините на работа, позна
ването на договарянето от работещите 
във филмопроизводството става все по- 
голяма необходимост. В същото време 
обаче, не трябва да се забравя, че крайни
ят продукт е филма, а не договора. Зрите
лите се интересуват само от качествата 
на филма и целта на добрата сделка е да 
осигури успех на филма.



При съставянето на договор проду
центът има предвид два основни фактора. 
От една страна това са основните задъл
жения на твореца по време на работата 
му над проекта, а от друга -  законовата 
база, която регулира договорните взаимо
отношения (ЗАПСП, ЗЗД и ТЗ).

Българският Закон за авторското 
право и сродните му права дели носители
те на авторското право върху филма на 
две групи. В чл. 62, ал. 1 четем, че: „Ав
торското право върху филми и друго ау
диовизуално произведение принадлежи 
на режисьора, сценариста и оператора“. 
Във втората група са изброени авторите, 
чиито произведения по някакъв начин са 
част от филма: „Авторите на музиката, на 
диалога, на вече съществуващата литера
турна творба, по която е създадено аудио
визуалното произведение, на сценографи
ята, на костюмите, както и на други про
изведения, включени в него, запазват ав
торското си право върху своите произве
дения“. (ЗАПСП, чл. 62, ал. 2)

Всички тези автори сключват до
говори с лицето, което организира създа
ването на филма и осигурява финансира
нето му, т.е. филмовият продуцент. Зако
нът постановява договорите за създаване 
и използване на дадено аудиовизуално 
произведение да са в писмен вид.

В чл. 63, ал. 1 на ЗАПСП е записа
но, че „авторите по предходния член (ре
жисьора, сценариста, оператора, автора 
на музиката, на диалога , на вече същес
твуващата литературна творба, по която 
е създадено аудиовизуалното произведе
ние, на сценографията, на костюмите, 
както и на други произведения, включени 
в него) сключват с продуцента писмени 
договори, с които ако не е уговорено дру
го или ако този закон не предвижда дру
го, се смята, че му предоставят, както за 
страната, така и за чужбина изключител
ното право за размножаване на произве
дението, публичното му прожектиране, 
излъчването по безжичен или предаване
то му по кабел или друго техническо 
средство, възпроизвеждането му върху 
видеоносители и тяхното разпростране
ние, както и правото да разрешава прево
да, дублирането и субтитрирането на тек
ста“.

Правото на основно и отделно
възнаграждение
Право на възнаграждение за изда

ването на филма имат всички автори и те 
трябва да уговорят неговите размери в до
говорите си с продуцента. Някои от авто
рите, а именно режисьорът, сценаристът, 
операторът и композиторът (възможно е 
и другите автори да уговорят това в свои
те договори с продуцента) имат право на 
отделно възнаграждение при всеки вид 
използване на филма. (ЗАПСП, чл. 65, ал. 
1) Тези допълнителни възнаграждения се 
изплащат от киноразпространителите, 
телевизионните станции, производители
те на видеозаписи и т.н. Изплащането мо
же да стане чрез продуцента или чрез ор
ганизация за колективно управление на 
съответните авторски права. Това възнаг
раждение е процент от всеки приход на 
продуцента.

Въпросът за отделното възнаграж
дение се урежда при сключването на до
говора между продуцента и вторичните 
ползватели, според който те получават 
правото да използват филма по съответ
ния начин срещу уговорен размер на зап
лащане. В договора изрично се упоменава 
дали тази сума включва възнаграждение
то на авторите, при което продуцентът се 
ангажира да изплати съответния процент 
или не го включва, което означава, че 
вторичният ползвател трябва да го изпла
ти на авторите чрез тяхната организация 
за колективно управление на авторските 
права.

Договори
Всеки договор трябва да съдържа 

ясно определени задължения на страните 
при възможно най-пълно упоменаване на 
всички евентуални варианти, които могат 
да възникнат.

Възможно е сценаристът, режисьо
рът или композиторът също да са регист
рирали свое търговско дружество. В този 
случай договорите се сключват между 
двете юридически права -  дружеството на 
продуцента и това на твореца от основния 
творчески състав. От гледна точка на тво
реца, това е по-изгоден вариант. В повече
то случаи дружеството е 100% негова соб
ственост и изплатената от продуцента су



ма е за него. Преимуществото е в това, че 
като фирма творецът има възможност да 
включи в счетоводните документи разхо
ди за офис, телефон, социални, здравни 
осигуровки и т.н.

Договор с режисьора
Кой е режисьорът? За разлика от 

продуцента, на когото обикновено се гле
да като на бизнесмен, режисьорът е тво
рец. Той взема идеята на продуцента и 
прави една визуална реалност. Режисьо
рът постига това с разчитане на сценария 
и изготвяне на режисьорската книга, под
бора на актьорите и на местата за сним
ки.

По време на снимките режисьорът 
заедно с оператора, осветителя и сценог
рафа се стреми да направи играта на ак
тьорите колкото е възможно по-визуална. 
По време на монтажно-озвучителния пе
риод режисьорът контролира работата на 
монтажиста, звукорежисьора и на работе
щите в лабораторията, с цел постигането 
на най-качествен краен продукт.

Задълженията на режисьора в най- 
общ вид са записани в Договор за задъл
женията на основните и спомагателните 
творчески кадри, подписан между Съюза 
на българските филмови дейци и Нацио
налния филмов център през 1991 г. и ак
туализиран с анекс на 24.03.1993 г. (За съ
жаление това рамково споразумение като 
цяло се оказа нефункционално и в този 
момент -  юни 1997 -  се правят нови про
екти.)

Какво включват задълженията на 
режисьора:

1. „Да избира съвместно със сце
нографа и оператора местата на натурни 
снимки в разумно определен от продуцен
та срок;

2. да завърши в разумно определен 
от продуцента срок проекта за реализа
ция;

3. да определи, съгласувано с проду
цента, актьорското разпределение на 
главните роли;

4. да прави промени в сценария, 
съгласувано с автора на сценария и проду
цента;

5. да определи изобразителното ре
шение на филма, съвместно с оператора и

сценографа и това да се запише в проекта 
за реализация;

6. да приеме ескизната разработка 
на декорите;

7. да приеме ескизните проекти на 
костюмите на главните изпълнители;

8. да определи съвместно с операто
ра, сценографа и художник-гримьора гри
ма на актьорите в разумно определен от 
продуцента срок;

9. да определи основния творчески 
състав за реализация на филма съвместно 
с продуцента, като продуцента сключи 
договор с тези лица;

Ю.да определи своите асистенти в 
разумно определен от продуцента срок, 
като продуцента сключи договор с тези 
лица;

11. да определи готовата музика на 
филма съвместно с продуцента;

12. да ръководи цялостната твор
ческа дейност в предподготвителния, под
готвителния, снимачния и монтажно-оз
вучителния период;

13. да спазва определената съвмест
но с продуцента календарно-постановъч- 
на програма“

Всички тези задължения на режи
сьора служат на продуцента за база при 
изготвянето на съответния договор. Раз
мера на възнаграждението, допълнител
ните изисквания и условия на режисьора 
са обект на взаимно споразумение между 
договарящите се страни.

Договор с оператора
Когато стане въпрос за оператор в 

представите на много хора се появява об
раза на човек с камера. Това е само мал
ка част от творческото участие на опера
тора при заснемането на филма. Операто
рът преобразува режисьорското виждане 
за даден кадър в серия от движещи се 
изображения. Той координира всички 
елементи на кадъра, които изграждат 
изображението -  осветление, място на ка
мерата и ъгъл на снимане, движение на 
актьорите и на камерата и т.н.

Основни задължения на оператора:
1.„Да определи съвместно с режи

сьора и сценографа местата за натурни 
снимки в разумно определен от продуцен
та срок;



2. да установи с режисьора и сце
нографа декорната доработка на натурни 
интериори и екстериори в разумно опре
делен от продуцента срок;

3. съвместно с режисьора и сценог
рафа да определи изобразителното реше
ние на аудиовизуалното произведение, 
както в неговата цялост, така и в отдел
ните епизоди и кадри и това да се запише 
в проекта за реализация в разумно опре
делен от продуцента срок;

4. да запише в проекта за реализа
ция всички необходими му специални съ
оръжения, операторска техника, снимач
на техника и операторско осветление и 
съгласува с продуцента фирмите, от кои
то да се наемат или изработят съоръже
нията;

5. да определи типа на светлочувст
вителния материал или видеоносителя и 
съгласува неговото количество с режи
сьора и продуцента;

6. да установи режима на обработка 
и да сключи договор чрез продуцента с 
лаборатория за обработката му, не по- 
късно от една седмица преди началото на 
снимки, като продуцентът се задължава 
да му предостави снимачен материал, не 
по-късно от две седмици преди началната 
дата на снимки;

7. да определи съвместно с режи
сьора, сценографа и художник-гримьора 
грима на актьорите в разумно определен 
от продуцента срок;

8. да определи състава на оператор
ската група в разумно определен от про
дуцента срок и продуцентът сключи дого
вори с тези лица;

9. през снимачния период да е на 
разположение на продуцента през цялото 
денонощие и може да напуска мястото на 
снимки само с писмено съгласие на про
дуцента;

10. през снимачния период да изис
ква, контролира, ръководи работата на 
операторската група, осветителската бри
гада, техниците на снимачната и опера
торска техника, пиротехници;

11. през снимачния период да прие
ма готовите декори и додекорявания и 
изисква поправки на некачествено извър
шената работа;

12. през снимачния период да опре

деля началния час на снимки при работа 
в екстериор;

13. при забавяне на договорените 
срокове от страна на лабораторията и 
неспазване на технологичния режим на 
обработка да сигнализира незабавно на 
продуцента;

14. през снимачния и монтажно-оз- 
вучителния период съвместно с режи
сьор-постановчика да определи кадрите и 
дублиге, които да влязат в окончателната 
версия на аудиовизуалното произведение;

15. да подбере съвместно с режи
сьора и организира изготвянето на меж
динни изходни материали, необходими за 
фонове на надписи и трикова работа в ра
зумно определен от продуцента срок;

16. да определи съвместно с режи
сьора и сценографа шрифта за надписи и 
композицията им в срока определен в 
предходната точка;

17. да дава указания на лаборатори
ята за режима на съчетаване на еталонно
то копие на филма и приема последното в 
разумно определен от продуцента и лабо
раторията срок;

18. да приеме първото копие от дуб- 
негатива на филма в разумно определен 
от продуцента срок, последващ датата на 
приемане на еталонното копие;

19. да контролира и изисква от ла
бораторията при прехвърляне от филмов 
на магнитен носител или обратното да 
приеме копието на другия носител.“

При съставянето на договорите с 
основния творчески състав, продуцентът 
трябва да следи за синхрона на сроковете, 
правата и задълженията при всички твор
ци.

Договор със сценографа
За цветовете, размерите и формата 

на сцената, мястото, костюмите, декори
те и за всичко, което се вижда във филма 
отговаря сценографът. Това е творецът, 
който превежда думите на сценариста и 
въображаемите образи на режисьора във 
видимо изображение.

Задължения на сценографа:
1.„Да определи съвместно с режи

сьора и оператора местата за натурни 
снимки в разумно определен от продуцен
та срок;



2. да установи с режисьора и опера
тора павилионните декори и декорната 
доработка на натурните интериори и екс
териори в разумно определен от проду
цента срок;

3. съвместно с режисьора и опера
тора да определи изобразителното реше
ние на аудиовизуалното произведение, 
както в неговата цялост, така и в отдел
ните епизоди и кадри и това да се запише 
в проекта за реализация в разумно опре
делен от продуцента срок;

4. да се запознае основно със сце- 
нарната драматургия, да проучи епохата и 
нейната материална култура и бит;

5. да изготви ескизи за цялостното 
сценографско решение на павилионните 
декори и натурни постройки, придружени 
с подробни описания и мащабни реше
ния;

6. да изготви ескизи за изработване 
на специалния реквизит и оръжие с под
робни данни, необходими за изпълните
лите;

7. да запише в проекта за реализа
ция всички необходими реквизити и съг
ласува с продуцента фирмите, от които да 
се наемат или изработят;

8. да взема участие в изработването 
на календарно-постановъчния план на 
филма, съвместно с продуцента, режисьо
ра и оператора;

9. да уточни материалите, необхо
дими за реализирането на декорите и рек
визита, и да информира продуцента с ог
лед на своевременното им доставяне;

Ю.да определи предварително кои 
от фундусните елементи от складовете на 
студиото ще бъдат използвани, съобразно 
разработката на ескизите на декора, как
то и други налични архитектурни детай
ли;

11. да участва, чрез продуцента, в 
сключването на договори за построяване
то на декорите в срок, съобразен с начал
ната дата на снимки;

12. да утвърждава заедно с режи
сьора, оператора и продуцента ескизите 
за костюми;

13. да определя, съвместно с режи
сьора и художника на костюмите, харак
тера, стила и епохата на костюмите;

14. да определя, съвместно с режи

сьора, оператора, художника на костюми
те и художник-гримьора, актьорския 
грим в разумно определен от продуцента 
срок;

15. да участва в кино пробите на ак
тьорите и да организира необходимото за 
това снимачно пространство;

16. да следи за качеството на рабо
та на асистент-художниците, реквизито- 
рите, техническите изпълнители на деко
рите и реквизита (дърводелци, железари, 
бутафорчици, тапицери, бояджии и др.);

17. да приема заедно с режисьора, 
оператора и продуцента готовите декори 
и додекорявания;

18. да дава указания заедно с режи
сьора и оператора на художника и опера
тора на комбинираните снимки и да ут
върждава скиците и макетите им;

19. да определи съвместно с режи
сьора и оператора шрифта и композиция
та на надписите на аудиовизуалното про
изведение в разумно определен от проду
цента срок;

20. реализирането на филмовата 
сценография се извършва изключително 
под ръководството и контрола на сценог
рафа;

21. при забавяне на договорените 
срокове от страна на фирмата-изпълни
тел или отделни изпълнители на строежа 
на декора или изработването на реквизи
та да информира незабавно продуцента;

22. да гледа заснетия материал по 
време на снимачния период и обсъжда ре
зултатите заедно с режисьора и операто
ра;

23. да определя състава на асис
тент-художниците, реквизиторите и дру
гите технически сътрудници, участващи в 
аудиовизуалното произведение в разумно 
определен от продуцента срок и проду
центът да сключи договори с посочените 
лица;

24. през снимачния период е на раз
положение на продуцента и не може да 
напуска мястото на снимки без негово 
съгласие.“

Договор с композитора
Когато продуцентът избира музика 

за филма, най-общо казано той има две 
възможности. Едната е да откупи правата



на вече композираната музика или да на
еме композитор, който да напише музика 
специално за филма. Най-често срещани
ят вариант, обаче, е комбинация от двете. 
Продуцентът купува правата на същест
вуващи песни или други музикални про
изведения и наема композитор, който 
композира останалата музика във филма, 
прави цялостния аранжимент, а в повече
то случаи и оркестрира, и дирижира запи
сите' в студиото. Много често в музикал
ното оформление се включват песни и 
мелодии, които не са обект на авторско 
право -  фолклорни творби, творби с неиз
вестен автор или е изтекъл срок на вре
метраене на авторското право. В такива 
случаи продуцентът трябва да обърне 
внимание единствено на правата на ар
тист-изпълнителя и продуцента на записа 
(ако се използва записано музикално про
изведение).

Когато се сключва договор за из
ползване на готово музикално произведе
ние трябва да се преговаря с всички носи
тели на авторско и сродните му права. То
ва могат да бъдат: композиторът на музи
ката, авторът на текста, артист-изпълни
телят и продуцентът на записа (звукоза
писната компания).

Договорът между продуцента и 
композитора, както всички договори с 
творците от основния състав не е типов. 
Понякога композиторът се задължава за 
своя сметка да наеме музиканти, певци и 
студио и да предаде на продуцента завър
шен „мастер“. Това означава, че компози
торът ще получи възнаграждение, към 
което са прибавени значителен брой до
пълнителни услуги.

Актьори
В Европа актьорите обикновено не 

се разглеждат като част от основния 
творчески състав, докато в Америка дого
варянето с изпълнителите на главните ро
ли (звездите) е в повечето случаи решава
що за успеха на проекта.

Оперативен продуцент
Сключването на договор е опера

тивния продуцент е също много важен 
момент при договарянето. Тук не става 
въпрос за творческо, а за административ

но лице, което на практика се разпорежда 
с финансите по време на производствения 
процес. Той е един вид съдружник на ос
новния продуцент и трябва да се ползва с 
пълното му доверие.

Обобщение
Много често в литературата се сре

ща условното разделяне на успешните 
продуценти на два типа -  продуценти, ко
ито са добри търговци (Produser- 
Dealmaker) и продуценти, които са добри 
творци (Produser-Filmmaker). И двата ти
па продуценти започват проектите си по 
един и същ начин. Първо, те трябва да 
имат идея за филм, която да е продаваема 
и стойностна. След това осигуряват сце
нария за филма. И оттук пътищата им се 
разделят. Продуцентът-творец купува 
филмова лента (35 мм или 16 мм), наема 
камера, сключва договори с посредствен 
(и евтин) екип, наема актьори, които са 
готови да играят каквото и да е роля, зас
нема филма и го подготвя за показ на 
предстоящите фестивали.

Продуцентът-творец преговаря и 
сключва договори само е „продаваеми“ 
творци (сценарист, режисьор, актьори). 
По този начин той изготвя една добра 
бизнес оферта за инвеститорите и получа
ва огромни суми, които в голяма степен 
предопределят качеството на крайния 
продукт.

Ако анализираме обстановката в 
българското филмопроизводство ще ви
дим, че поради икономическата криза, у 
нас няма условия за първия тип продуцен
ти. Продуцентът-творец трябва да разпо
лага е бюджет, който в сравнение с бю
джетите на другите филмови проекти да е 
минимален, но сума в размер на 400 млн. 
лева все още е трудно да се осигури. Това 
принуждава всички продуценти да търсят 
държавна субсидия (чрез НфЦ) или коп- 
родуценти от чужбина. Следователно, те 
трябва да са преди всичко продуценти- 
търговци. Колкото по-добре се договори 
филмовият проект от продуцента и се 
представи пред чуждите фондове и инвес
титори, толкова по-големи са шансовете 
на български филми да присъстват в на
ционалното и световното филморазпрост- 
ранение.



Основни 
източници 
за финансиране 
на
аудиовизуалното
производство

Дипломна работа 
за „специалист“ 
на Юлия Спиридонова,
„Продуцентство в СМК“

Смята се, че финансирането не е 
творческа дейност, но как би се осъщест
вил творчески проект без средства? Из
куство без пари не се прави. Икономичес
ката ситуация, в която се намираме не 
позволява да се осъществи развитието на 
всяка идея (независимо колко е добра). 
Основна задача на продуцента е да наме
ри средства за осъществяването й. В про
тивен случай тя ще си остане само идея.

Във века на комуникациите аудио
визуалното производство е от изключи
телно значение. То непрекъснато се раз
вива в хода на научните и творчески отк
рития. Нужно е само да споменем, че ау
диовизуалното производство не може да 
се осъществи без средства. Това показва 
колко значим е въпросът за източниците 
на финансиране.

Преди да търси такива източници 
продуцентът трябва да е развил проекта, 
който желае да осъществи. Този проект е 
да се открие и развие сценарий, от който 
до голяма степен зависи дали ще бъде фи
нансирано начинанието. Това развитие е 
скъп и рискован процес, защото повечето 
набрани материали не се реализират. 
Обикновено продуцентът набира т. нар. 
„пари за развитие“, които да осигурят 
възможност да се плати на сценариста 
или на писателя. Парите за развитие мо-

же никога да не се възстановят. По тази 
причина се правят договори за развитие, 
според които веднъж след като филмът е 
финансиран, продуцентът не само изпла
ща на инвеститорите договорената сума, 
но и им връща по-голямата част от инвес
тицията с цел да ги купи. Така инвестито
рът е заплатен и не участва в продажбата 
на филма.

Продуцентът трябва да определи 
„финансовото превозно средство“, което 
да го доведе до финансиране на проекта. 
Това може да е сътрудничество с ограни
чен дял, сътрудничество на общо основа
ние, джойнт венчър, корпорации или фон
дации. Необходимо е финансовата струк
тура да бъде готова преди намирането на 
парите. Така продуцентът винаги може да 
приеме финансова помощ. В някои слу
чаи финансистът може да има претенции 
относно начина на финансиране, в случай 
че приносът му е достатъчно голям. Ето 
защо, изключително важно е продуцен
тът да има добра представа за начините 
на финансиране.

Критичен момент във финансовия 
пакет на проекта е професионално изгот
вения бюджет. Този бюджет трябва да бъ
де реален, да отразява реалните стандарт
ни суми, поради факта, че инвеститорите 
гледат критично на прекалено високите 
бюджети.

Една от възможностите на финан
сирането е способът за спестяване на па
ри за продукцията. В такива случаи про
дуцентът е много находчив -  той може да 
го постигне по няколко начина. Напри
мер чрез използвани вече декори, копро
дукция с познат продуцент, сключване на 
договор с лаборатория срещу осигуряване 
на техника, участие във филмови фести
вали с цел привличане на вниманието на 
дистрибутори, създаване на дълготрайни 
взаимоотношения с инвеститори, и най- 
важното: постоянно водене на преговори.

Друг способ за финансиране е заба
веното плащане, стига да се избегнат мо
ралните проблеми с изплащането на хо
норарите на екипа. Този принцип е сло
жен и рядко се приема от състава. Преди 
снимки се плаща част от хонорара, оста
налата част се изплаща след приключва
не на снимките.



Прогнозите за прихода не винаги 
са реални. Повечето бюджети са твърде 
ниски, а прогнозите за приходите -  твър
де високи, с цел да се „запали“ инвестито
рът. Но ако тези прогнози не се осъщест
вят, продуцентът ще има големи затруд
нения при набирането на средства за 
следващата продукция. Ако е изготвен ре
ален бюджет, прогнозите за прихода са 
основателни и продуцентът разбере, че 
съществува малка вероятност да се върне 
обратно парите, в такъв случай не трябва 
да се търсят инвеститори, които очакват 
възвръщаемост на инвестициите си. На
мирането на субсидии и дарения не задъл
жава продуцента да връща парите, а и ин
веститорите не търсят парите си обратно. 
Това е възможно най-добрия начин за съ
биране на финансовия пакет.

Банката изисква от продуцента га
ранция за добър край (completion bond), 
така че завършването на филма да бъде 
гарантирано. Тази гаранция е вид застра
хователна полица за инвеститорите, бан
ката и дистрибуторите. Ако се превиши 
бюджета гарантът или го довършва, или 
дава сумата, необходима за това.

Ролята на банките е много важна. 
Те участват в много сделки, свързани с 
производството на аудиовизуални произ
ведения. филмопроизводители, които из
ползват банките правят така, защото на
мират този начин (да си служат с техните 
пари) за по-евтин. Банките обикновено не 
взимат никакъв дял във филма и това е 
добре за продуцента, който поема такъв 
риск. Банката сама се обръща към него за 
изплащане на дадения заем. Продуцентът 
може да изгуби имуществото, т. е. собст
веността му може да се приеме като неус
тойка за заема. Инвеститорите използват 
банките, като взимат пари от името на 
продуцента чрез кредитно писмо. По този 
начин инвеститорът лично гарантира 
възвръщаемостта на заема, при условие, 
че продуцентът не успее.

Банкерите не желаят да се впускат 
в рискован бизнес. За разлика от инвести
торите, партньорите и актьорите, банке
рите не са зашеметени от невероятните 
проекти. Трябва да се разбере какво тър
си един банкер, с цел да натрупа отговор
ност и да вземе необходимия заем.

Пакета, състоящ се от сценарий, 
режисьор, актьори и обикновено договор 
за разпространение е продукта, който 
продава продуцентът. Купувачите са бан
кери, инвеститори, разпространителски 
компании, платена телевизия, чуждест
ранни дистрибутори, всички които ще фи
нансират проекта. Продуцентът е длъжен 
да гарантира на своите купувачи, че фил
мът ще оправдае очакванията им и не на 
последно място -  инвестициите им.

Банките се интересуват и преценя
ват дали ще имат възвръщаемост на па
рите, дали производителят и неговите 
партньори имат достатъчно авоари, за да 
си върнат заема, реален ли е бюджета на 
филма. Най- важното нещо, което трябва 
да знае продуцентът, когато възнамерява 
да се обърне към банка за финансова по
мощ е дали банкерите се интересуват 
единствено от това и дали даването на 
банков заем ще е безопасно и нерискова- 
но за тях. Служителите не ги интересува 
колко ще е гениален филма. Задължение 
на продуцента е да им вдъхне доверие при 
представяне на проекта. Положителната 
страна на банковите заеми е, че продуцен
тът не трябва да връща парите от печал
бата на филма.

Банките по принцип не са във фил
мовия бизнес и повечето от тях не искат 
да рискуват. Съществуват обаче такива, 
които участват в производството на ауди
овизуални произведения. В повечето слу
чаи те са клонове на по-големи банки.

Всяка банка има различни изиск
вания, които се променят. Всяко споразу
мение е различно и желанието на банки
те да финансират аудиовизуалното произ
водство се променя непрекъснато. Препо
ръчително е продуцентът да се свърже 
по-отрано с банката и да е осведомен за 
изискванията й. Това може да отнеме 
много време и средства за легални такси, 
което зависи от сложността на заема и 
допълнителните споразумения. В послед
ните години банките започнаха да търсят 
правото си на собственост върху филма.

Банките правят бизнес, те са съг
ласни да дават заеми, но само при усло
вие, че заемът е изгоден. Те са заинтере
сувани от едно по-дълго сътрудничество и 
евентуално финансиране на всички след



ващи проекти на продуцента, финансира
нето на еднократен проект е доста по-бе- 
зинтересно за една банка, отколкото уста
новяване на дългосрочни взаимоотноше
ния за бъдеща съвместна работа. Ако 
продуцентът заслужи доверие, банката 
със сигурност ще инвестира в него. Тя ще 
иска да заема пари всяка година защото 
колкото повече пари инвестира, толкова 
по-голяма е печалбата. В крайна сметка 
целите на банката и продуцента са сход
ни. И двете страни се стремят към дъл
готрайни взаимоотношения.

Трудно е да се определи какво точ
но искат банките, защото бизнесът е не
постоянен. Продуцентът трябва да поло
жи много усилия, докато се ориентира в 
банковия пазар, когато дойде времето за 
финансиране на проекта. Банковите изис
квания и договори се променят всекид
невно. В такива случаи продуцентът е 
длъжен да бъде достатъчно продуктивен 
и съобразителен, за да съумее да върши 
добър бизнес.

Рисковият капитал са обикновено 
похарчени за аудиовизуалното производс
тво пари, в замяна на равностойна или из
годна част от печалбата. Рисковият капи
тал може да се даде от продуцента, него
вото семейство, приятели, инвеститори, 
чуждестранни и местни корпорации, дис
трибутори, копродуценти и други. В ня
кои случаи той може да бъде под форма
та на кредитно писмо. По принцип инвес
титорите не са длъжни да залагат парите 
си, но могат да използват собствените си 
препоръки за кредит, за да осигурят фи
нансирането на проекта от банката, с ко
ято работят. Така инвеститорът не трябва 
да тегли влоговете си с цел да подпомог
не финансово продуцента. Инвеститорът 
дава на продуцента кредитно писмо, с ко
ето да тегли пари от банката в брой. Бан
ката определя лихви, които друг инвести
тор би могъл да покрие. Продуцентът 
взима пари от инвеститора чрез банката, 
за да направи своя филм, след което изп
лаща заема и му дава част от чистата пе
чалба.

Равностойното инвестиране е най- 
добрият и безопасен начин на финансира
не. При равностойното сътрудничество 
вложените пари не носят риск, нито за

продуцента, нито за продукцията.
Това, което продуцентът е длъжен 

да направи, е да гарантира, че инвестито
рите имат добри изгледи за обезщетение 
и участие в печалбата.

Друг способ за финансиране по 
принцип е чрез фирми или лица, които 
набират пари за продуцентите. Най-доб
рият начин за постигане на целта за про
дуцента е инвеститорите да са равностой
ни партньори. Ако продуцентът набира 
средства извън кръга на своите близки, 
той се обръща към хора, които по различ
ни причини желаят да участват в проекта. 
Тези хора не са пасивни инвеститори, те 
са равностойни финансови партньори в 
проекта. Съответно, колкото по-малко 
хора участват, толкова по-добре.

От гледна точка на филмопроиз
водството копродукциите са един от най- 
практичните начини за финансиране. В 
случай, че привлекат партньори копроду
центи, рисковете и печалбите се поделят 
по равно, както и възможността за фи
нансиране на проекта се разширява. Така 
продуцентът не само се улеснява с произ
водството на продукта, но и се осигурява 
разпространителски пазар.

Много независими американски 
продуценти използват т. нар. джойнт вен- 
чър концепция, в която партньорите учас
тват във финансирането и всеки от тях 
споделя дял от доходите.

Сделките за производство са също 
вид копродуцентски споразумения за: 
екипи, студиа и оборудване.

Обръщането на продуцента към 
частни инвеститори е един от най-изгод
ните методи за финансиране на аудиови
зуално производство, но само при усло
вие, че продуцентът ще има възможност 
да изплати инвестицията и евентуално ня
каква печалба. Този род инвестиции да
ват по-голяма свобода на продуцента да 
направи филма си, защото всеки би могъл 
да помогне, разбира се ако разполага с не
обходимите средства.

В зависимост от жанра на филма и 
потенциалните възможности на междуна
родния пазар, предварителните продажби 
покриват най-много от 40 до 60% от бю
джета.

Когато продуцентът работи с чуж



дестранни търговски посредници, той не
минуемо засилва възможностите на фил
ма.

Желателно е да се посещават фил
мовите пазари на големите компании за 
да се ориентират как се развива бизнеса в 
международен аспект. Често предвари
телната продажба с участието на между
народен дистрибутор увеличава възмож
ността филма да бъде продаден на повече 
пазари.

Предварителната продажба излиза 
скъпо, защото продуцентът може да загу
би около 50% от сумата, която се прибавя 
към дела на чуждестранния дистрибутор 
-  това се явява хонорара на търговския 
посредник. Въпреки това средствата от 
тази продажба са много важни защото 
покриват около 50-60% от бюджета на 
филма. Предварителните продажби се из
вършват от търговски посредници, които 
работят с международни компании за 
разпространение. Когато се продаде про
дукта, продуцентът не получава пари в 
брой, кредитно писмо, с което заема сума 
от банката. Тази процедура важи тогава, 
когато се работи с известна на банката 
фирма (един вид допълнителна гаран
ция). Разбира се предварителната про
дажба може да се осъществи само тогава, 
когато проектът обещава да предизвика 
голям зрителски интерес.

Друг начин на финансиране на ау
диовизуални произведения е чуждестран
ното финансиране. Много продуценти 
отиват в чужбина специално за да произ
ведат филма си. Една от причините е, че 
там има данъчни поощрения за инвести
торите. Самите данъчни споразумения 
представляват подробен списък от прави
ла, отнасящи се до финансирането, данъ
ците, обединените структури и регистра
цията, което означава, че е желателно 
продуцентът да наеме данъчен експерт, 
който да го ориентира в ситуацията.

Едно от преимуществата да се про
извеждат филми в чужбина (разбира се, 
става дума за западно производство; ситу
ацията в България ще изясним по ната
тък в темата) е, че производствените раз
ходи и хонорарите за спомагателния, тех
нически персонал се плащат в местна ва
лута. В страни, в които доларът владее

местния финансов пазар, продуцентът би 
могъл да спести от 10 до 30% от разходи
те за производство, предвидени в бюдже
та. Това е възможно за високобюджетни- 
те филми, където спестяванията могат да 
бъдат значителни.

Понякога единственият начин, по 
който продуцентът може да финансира 
проекта си е чрез намиране на разпрост
ранител, който би участвал с финансова 
помощ предварително, но срещу запазва
нето на всички права (за кинопоказ, до
машно видео и телевизия). С едно умело 
разпространение филмопроизводителят 
ще е в състояние да привлече инвестито
ри, които да участват в сътрудничество с 
ограничен дял.

Как стои въпросът за източниците 
на финансиране на аудиовизуалното про
изводство и въобще за финансирането в 
България? В България финансирането на 
проект може да стане по различен начин. 
Източниците могат да бъдат:

1. Държавна субсидия, дадена от
НфЦ;

2. Спонсорство от страна на 
EUROIMAGE;

3. Копродукция с Националната те
левизия;

4. Копродукция с частни телевизии;
5. Авансово финансиране срещу 

разпространение;
6. Собствени инвестиции на проду

цента и др.
Всички източници са много специ

фични. Преди да се спрем на всеки от тях 
е необходимо да се отбележи, че редица 
телевизионни предавания използват 
спонсори за осигуряване на средства сре
щу реклама по време на излъчване на 
предаването. Но тази тема би станала 
твърде обширна ако се спираме и на тези 
предавания от типа на: магазинни и пр.

Държавна субсидия
Основна функция на Н фЦ  е да: 

„осъществява субсидирането и контрола 
от държавата на производството, разп
ространението и показа на филми и други 
аудиовизуални продукти от български ав
тори на български език и международни 
копродукции чрез бюджетни средства по 
ред, определен в този правилник.“(Пра



вилник за устройството и дейността на 
НфЦ, юли 1995, София, глава II, стр. 1)

В глава VI, пак там се казва, че: 
„Държавната субсидия се отпуска на про
екта на български филм, съгласно параг
раф 1, т. 7 от Допълнителни и преходни 
разпоредби, които спомагат за съхранява
не и развитие на националната култура“.

Размерът на държавната субсидия 
се определя специално за всеки отделен 
проект и се дава за игрален, документа
лен, научно-популярен и анимационен 
филм. Ако игралният филм е със средна 
постановъчна сложност, Н ф Ц  отпуска 
субсидия в размер от 60 до 80% от бюдже
та на филма. Документалните и научно
популярните получават от 80 до 90% от 
средностатистическия бюджет за пред
ходната календарна година. За анимацио
нен филм се отпускат 60-80% от стой
ността на минута анимация със средна 
постановъчна сложност, умножено по 
времетраенето на филма.

Досега в рамките на годишния раз
мер на субсидията за филмопроизводство 
се спазваха определени квоти. При усло
вие, че тази субсидия намаляваше чувст
вително всяка година, и както прогнози
рат (а и според думите на сегашния ди
ректор на НфЦ), че Н фЦ  няма да полу
чава държавна субсидия, ще се намали 
бройката субсидирани филми, а най-веро
ятно е от следващата година да няма дър
жавни субсидии за филми.

Съществува (съществуваше?) и та
ка наречената субсидия за международни 
копродукции с българско участие. „Про
дуцент, който има осигурено международ
но финансово участие за проект, отгова
рящ на изискванията за български филм, 
съгласно параграф 1, т. 7 от допълнител
ните и преходни разпоредби, има право да 
получи държавна субсидия, съгласно чл. 
13, ал. 1, и по реда на член 23, 24 и 25 в 
размер до 80% от бюджет на филм със 
средна постановъчна сложност за игра
лен и анимационен филм, и до 90% от 
средностатистическия бюджет за доку
ментален и научно-популярен филм“. 
(Правилник за устройството и дейността 
на НфЦ, юли 1995, София)

За да получи субсидията за между
народни копродукции с българско учас

тие, продуцентът трябва да отговаря на 
следните условия:

1. Проектът му да е получил субси
дия от Паневропейския фонд за подпома
гане на копродукции и разпространение 
на европейски филми към Съвета на Ев
ропа „EUROIMAGE“ или да е получил 
субсидия от Националната институция 
или продуцентска фирма в страна членка 
на EUROIMAGE или страна, с която Ре
публика България има сключена спогод
ба или двустранен договор за предоставя
не на най-облагодетелстван режим за 
копродукции;

2. Разходите на територията на 
България при реализацията на проекта да 
не са по-малко от 20% от общия бюджет 
на филма;

3. Продуцентът да е изпълнил за
дълженията си по сключени договори с 
филмовия център, съгласно изисквания
та на чл. 45, ал.1 и 4

EUROIMAGE
Паневропейският фонд EUROIM

AGE е основан в края на 1988 година ка
то Частично споразумение на Съвета на 
Европа. Неговата цел е чрез финансова 
помощ да подкрепи копродукциите, дис
трибуцията, представянето на други 
форми на експлоатация на творчески, 
кинематографически и аудиовизуални 
творби сред членуващите държави. По
ради тази цел фондът има две основни 
амбиции:

1. Културна -  позволява да се под
помагат творби, които отразяват евро
пейското общество;

2. Икономическа -  предлага финан
сова помощ на индустрия, която не се 
стреми само към търговски успех, но и да 
демонстрира, че киното е едно от изкуст
вата и трябва да бъде третирано като та
кова.

EUROIMAGE насърчава копроду- 
цирането и разпространението на худо
жествени аудиовизуални произведения, 
създавани от държавите членки на фонда, 
по-специално чрез финансово подпомага
не на съвместното производство на таки
ва произведения и чрез частично финан
сиране на разходите за дублиране и суб- 
титриране.



Структура на фонда
EUROIMAGE се управлява от Уп

равителен съвет, в който всяка държава- 
членка има представител, запознат с ау
диовизуалната индустрия в страната, коя
то представлява. Управителният съвет е 
този, който определя политиката и усло
вията за отпускане на финансова помощ и 
взема всички решения в рамките на ос
новните правила, заложени в Резолюция 
88/15, с която е учреден фондът във фран
ция. При вземането на решения за финан
сова помощ, Съветът има предвид артис
тичните качества на проектите и профе
сионалните позиции на хората, включени 
в него. Управителният съвет е взел реше
ние да се концентрира върху три програ
ми за финансова помощ, които са:

1. Копродукции на пълнометражни 
игрални и документални филми;

• 2.Дистрибуция;
З.Киномрежа.
Условията за отпускане на помощ 

за продукция от EUROIMAGE гласят, че 
копродукцията трябва да включва най- 
малко трима независими продуцента от 
различни страни членки на фонда. Специ
ално внимание се обръща на проекти на 
държави с ниско равнище на филмопро
изводство.

Много важни критерии за за избо
ра на проект са диалогът или коментарът 
да са на език от езиците на копродуценти- 
те на страната-членка; режисьорът, глав
ните актьори, сценаристът, композито
рът и останалите основни членове на еки
па да са от европейска страна, член на 
EUROIMAGE.

Приемат се проекти за пълномет
ражни филми (минимум 60 минути) за 
кино показ от страна членка на фонда, 
продуциран най-малко от трима копроду- 
центи от различни страни. Такива копро
дукции трябва да се създават съгласно 
правилата, приложими в страните, от ко
ито са копродуцентите, и трябва да отго
варят на следните условия:

■ 1.Участието на миноритарния про
дуцент да е минимум 10% от стойността 
на бюджета. В някои случаи Управител
ният съвет има правото да се отклонява 
от това правило;

2. Делът на миноритарния проду

цент или цялостното участие на копроду
центите от страните-членки не трябва да 
надвишава 70% от бюджета. В някои слу
чаи, както в точка първа, Управителният 
съвет има правото да не се съобрази с 
изискванията.

3. Приемат се и копродукции, в ко
ито двама от продуцентите работят тех
нически и творчески заедно, докато дру
гият продуцент (или продуценти) участва 
само с финансова помощ. Сумата, осигу
рявана от този (или тези) копродуценти, 
чрез собствени инвестиции или споразу
мения, уговорени и подписани от него, 
трябва да е от страна членка на 
EUROIMAGE. В такъв случай участието 
на финансиращите копродуценти не тряб
ва да бъде по-малко от 10%, нито да над
вишава 25% от бюджета на филма.

4. Ако в проекта са включени коп
родуценти от страни, които не членуват в 
EUROIMAGE, цялостното им участие не 
трябва да надвишава 30% от общата сума 
на филма.

5. Негативът е обща и неделима 
собственост на всички копродуценти. ф и
нансовата помощ може да бъде дадена от 
обикновени или от юридически лица, 
упълномощени от законодателството на 
страните, членки на фонда, чиято основна 
дейност се състои в това да продуцират 
кинематографични и аудиовизуални твор
би, и които са независими от частните 
или националните радио-телевизионни 
организации.

6. УС приема и разглежда молби 
само ако снимките още не са започнали и 
няма да започнат преди одобряването им.

7. Проекти, които се отнасят до 
порнография, защитават насилието или 
подбуждат към нарушаване на човешките 
права, не подлежат на финансова помощ 
от EUROIMAGE под никаква форма.

Предпочитание за предоставяне на 
помощ се дава на копродукции, чието из
пълнение не се заключава само и единст
вено в общото финансиране, а където по
мощта на EUROIMAGE може да осигури 
реализацията в различни държави като 
„отстрани материалните затруднения“

финансовата помощ е под форма
та на субсидия, заем или предплата на 
постъпленията, разделена между всеки



копродуцент според неговия дял. Плаща
нето от фонда на EUROIMAGE се осъ
ществява по банкова сметка, открита от 
делегирания продуцент на въпросното ки
нематографично или аудиовизуално про
изведение.

Максималната сума, която се дава 
за копродукция за пълнометражен игра
лен филм е 5 млрд. френски франка. При 
даването на специална помощ на проду
центи с ниски кинематографични произ
водствени нива, живеещи в страни членки 
на фонда, финансовата помощ на 
EUROIMAGE може да бъде разпределе
на неравномерно, спрямо приноса на все
ки копродуцент към бюджета на филма. 
В такива случаи помощта на EUROIM
AGE не бива да надхвърля 50% от прино
са на всеки от копродуцентите. Такова не
равномерно разпределение на финансова
та помощ на един от копродуцентите не 
трябва да е по-ниско от 10%, нито да над
вишава 50% от цялата сума, разпределена 
от EUROIMAGE за копродукцията.

При условие, че няма други спора
зумения с Управителния съвет, изплаща
нето се извършва на три вноски. Първата 
вноска е при подписването на споразуме
нието и началото на снимачния период; 
втората -  при завършването на снимките 
и представяне на всички окончателни 
точки по финансирането. Последната 
вноска, представляваща 10% от цялата 
сума не се изплаща докато:

1. EUROIMAGE не получи и одоб
ри цялата сума за продукцията и разходи
те на всеки продуцент, удостоверени от 
квалифициран счетоводител, показващи 
отклоненията от цената в сравнение с бю
джета;

2. След като копродуцентите са из
пълнили всички задължения, по-специал
но отнасящи се до пускането на филма на 
пазара и представянето му пред публика.

Основното изискване да се получи 
финансова помощ за копродукцията доку
ментален филм е в проекта да участват 
независими продуценти най-малко от две 
страни-членки. Освен това, филмът тряб
ва да е предварително закупен от дистри
бутори от три различни държави-членки, 
включително и тези, от които произлиза 
проекта.

Управителният съвет на EUROIM
AGE подпомага кинематографичните и 
аудиовизуални копродукции под формата 
на безлихвени заеми, които се връщат 
при определени условия. Връщането на 
помощите не означава само, че филмът е 
успешен, но също така попълва запасите 
на фонда. По този начин се дава възмож
ност върнатите пари да бъдат пренасоче
ни към други продукции, тоест към нови 
проекти. В този смисъл продуцент, който 
частично или напълно е изплатил полу
чен преди заем, има предимство при кан
дидатстването за нова помощ.

Общите условия на финансовия 
правилник на EUROIMAGE относно ва
лутата са следните: „Сметките по фонда 
на EUROIMAGE са във френски франко- 
ве и субсидиите и кредитите се определят 
във френски франкове. финансовата по
мощ се изплаща или във френски фран
кове или пожелание на получаващата по
мощта страна -  в друга конвертируема ва
лута на стойност, определена във френски 
франкове“. „финансовата помощ, отпус
ната от Евроимаж за копродуцентство и 
/или за разпространение трябва да бъде 
отбелязана в главата на филма (в надпи
сите)“. (Общи условия на финансовия 
правилник на EUROIMAGE)

За да се определи еквивалента на 
френския франк на всички разходи по 
продукцията, на приноса на всеки копро
дуцент и стойността на исканата субсидия 
е подходящ само курса на чуждата валута 
във френски франкове, който редовно се 
определя от финансовия отдел на Съвета 
на Европа.

Други начини на финансиране
Когато български продуцент реши 

да финансира даден продукт, пред него се 
отварят и други източници на финансира
не освен н ф ц  и Евроимаж. Една от най- 
често срещаните възможности е копро
дукция с БНТ (в това число и частните те
левизионни канали, но при тях нещата ед
ва сега „тръгват“) и предварителните 
продажби. Точно определен и фиксиран 
начин няма. Всичко е въпрос на прегово
ри и договаряне. В някои от случаите те
левизията може да участва в копродукци
ята само с техника или със снимачен те



рен. В други случаи делът на телевизията 
в продукцията може да е с материал (лен
та, касети). Не рядко е срещана възмож
ността телевизията да участва и с персо
нал. Понякога се случва продуцентът да 
продаде правата на филма на телевизията 
срещу разпространение и излъчване. Мо
же да се сключи и т.нар. бартерна сделка 
-  вместо телевизията да плаща на проду
цента му дава безплатно еквивалентно 
рекламно време, с което той да разполага 
както сметне за необходимо.

Предварителната продажба са ба
зира на предварителна уговорка на теле
визията, че тя ще излъчи, дистрибутира 
или продаде филма. Тази възможност се 
среща значително по-често в телевизион
ната продукция, документалното и науч
но-популярното кино. В повечето случаи 
към този тип финансиране се пристъпва 
в доста напреднала фаза на производство 
на проекта. Едва тогава може да се пока
же, макар и в незавършен вид, на потен
циален купувач или инвеститор.

Най-рискования източник на фи
нансиране са собствените инвестиции на 
продуцента. В България този тип финан
сиране рядко се среща, поради това, че

финансирането на проект не е във 
възможностите на обеднелия българин. 
Затова пък копродукцията с юридическо 
или физическо лице е често използван на
чин за финансиране на аудиовизуални 
произведения.

Друга възможност е финансовото 
участие на инвеститор. Инвеститорът съ
що като продуцента може да бъде юриди
ческо или физическо лице. В повечето 
случаи за инвеститори се привличат фир
ми. Намирането на инвеститори в аудио
визуалното производство в България е из
ключително трудно, особено в настоящия 
момент. Когато някой инвеститор се съг
ласи да финансира определен проект, той 
изцяло е въвлечен в продукцията и е въз
можно да променя сценария или да учас
тва в снимките като пълноправен челен 
на екипа, освен договорената печалба в 
случай, че съществува подобна уговорка.

Подобно на инвестирането е спон
сорството. Разликата е, че спонсорът дава 
пари или участва по друг начин, което за
виси от естеството на проекта, но той

почти не се интересува от процеса на про
изводството. Срещу дадената сума спон
сорът получава или някакъв процент от 
печалбата, или по време на филма се пра
вят скрити реклами.

Най-неизгодният за продуцента ва
риант е ползването на стандартен банков 
кредит за финансирането на проекта. То
ва е особено валидно за нашата държава, 
защото продуцентът трябва да погасява 
взетия кредит при високи лихви, нещо, 
което не е в негова полза. Има вариант, 
при който самата банка или специален 
отдел на банката става инвеститор на 
проекта, но за съжаление в България то
зи начин не е приложим.

финансирането е най-трудната 
част от работата на българския проду
цент. Това е изключително сложен и най- 
вече дълъг процес, който изисква изд
ръжливост, упоритост, творчество от 
страна на продуцента. Трябва да има ясна 
представа за пазара, да се изграждат ста
билни и трайни връзки; репутация -  име
то на продуцента трябва да бъде запазена 
марка за качеството и гаранция за възв
ращаемост на средствата. До известна 
степен, въпреки общото мнение, финан
сирането на аудиовизуален продукт е 
творческа дейност днес в България.



Ролята
на продуцента 
в различните 
форми
на копродукция

Дипломна работа 
за „специалист“ 
на Боряна Тодорова, 
„Продуцентство в СМК“

„филмите не се правят, а с родилни 
мъки се докарват на бял свят.

Ако искате да станете продуцент
докарайте на бял свят един филм. “ 

Лора Зискин  -  продуцент

Най-краткото определение на про
дуцента се съдържа във френското зако
нодателство, което гласи: „физическо или 
юридическо лице, което поема инициати
вата и отговорността за създаване на про
изведение.“

Съгласно Правилника за проду
центска дейност от 1981 година, който 
става основата за въвеждането на лроду- 
центството в България, „продуцент на 
филм или друго аудиовизуално произве
дение е физическо или юридическо лице, 
което организира, осигурява икономичес
ки и поема отговорността за създаването 
на произведението.“

В цитираните две дефиниции се съ
държа основната характеристика на про
дуцента:

-  поемане на инициативата -  лан
сиране на проекта;

-  организиране и разработване на 
проекта;

-  финансово осигуряване на проек
та;

-  реализиране на проекта.
С горното в никакъв случай не се 

изчерпва обема от основни задължения и

видове дейности, които осъществява съв
ременния продуцент. Може би най-точно
то определение за продуцента и неговата 
„длъжностна характеристика“ остава 
сравнението му с домакинята, чиято ра
бота в къщи никога не свършва.

Темата, на която ще се спра е „Ро
лята на продуцента в различните форми 
на копродукция“. От тук следват въпроси
те: кое лице е копродуцент и какви са не
говите функции? По същество това е по
мощник на продуцента. Обикновено коп- 
родуцента е постоянен сътрудник на про
дуцента и функциите му имат главно ад
министративен характер. В европейската 
практика е равнопоставен на продуцента 
и всички решения, свързани с реализаци
ята на филма се вземат заедно от копро
дуцентите.

Според Правилника на БНТ коп
родуценти са всички физически или юри
дически лица извън щатните структури 
на БНТ, които влагат финансови и/или 
технически средства за реализация на 
продукция, съвместно с БНТ. Взаимоот
ношенията на Националната телевизия с 
копродуцента като носител на права по 
смисъла на ЗАПСП са предмет на отде
лен договор.

За копродукция се смята всяко ау
диовизуално произведение, в което фи
нансиращите го продуценти участват с не 
по-малко от 1/3 от реално направените 
разходи при реализацията му. При про
дукция с чуждестранно участие реализи
рането й се съобразява с настоящия пра
вилник при съблюдаване нормите на бъл
гарското и чуждестранно законодателст
во.

Всяка копродукция с чуждестранно 
участие задължително се реализира на 
договорна основа чрез дирекция „Марке
тинг и продажби“.

Търсенето на пари трябва да за
почне още със зараждането на идеята за 
филма, тъй като необходимите средства 
винаги са повече от наличните. Почти е 
невъзможно в момента в България да се 
направи филм без да бъдат привлечени 
български или чужди инвеститори. Това 
могат да бъдат финансови институции, 
наши колеги (независими продуценти) 
или бъдещите разпространители на фил



ма. Важното е да намерим всички необхо
дими средства преди да е започнала реа
лизацията на филма. Един от начините да 
привлечем средства от други продуценти 
или разпространители е да ги включим 
като копродуценти. Във всяко предложе
ние за копродукция има няколко неща, за 
които трябва да внимаваме. Първото от 
тях е изборът на подходящ партньор за 
съвместна дейност. За тази цел не би 
трябвало да се жалят средства и време, 
като издирим информация за дейността 
му, използвайки наличните официални 
данни и проведените разговори с хора, ра
ботили преди това с този потенциален 
партньор.

Следващата стъпка са преговори
те. За да бъде ефективен евентуалният 
копродукционен договор в преговорите 
трябва да бъдат разгледани всички въз
можни сфери на интереси. За тази цел 
партньорите би трябвало да изложат сво
ите виждания по всички аспекти на про
екта. Много е важно да изслушаме и да 
разберем гледната точка на другата стра
на с цел да открием някое скрито намере
ние, след което да преговаряме ефектив
но.

Препоръчително е да се изготви 
списък на ключовите условия. Трикът се 
състои в това да се разглеждат тези усло
вия в пакет за договора като цяло. Трябва 
да се търси отстъпка в отговор на напра
вена отстъпка от другата страна. Целта е 
да се избягва отказване от някоя от точ
ките на списъка и да се преговаря, докато 
се изгради пакет от условия, който като 
цяло изглежда приемлив за всички стра
ни.

От съществено значение, в течение 
на преговорите, е да изпращаме и да изис
кваме от партньорите си съобщения в 
писмен вид, с ясна формулировка на въп
росите и недвусмислено изразена готов
ност за влизането ни в договорни отноше
ния. Това би ни спестило значителни 
проблеми в бъдеще. Възможно е да се 
подпише договор, с който да декларираме 
своето общо намерение копродукционни- 
ят договор да не влезе в сила без предва
рително да бъдат изпълнени някои усло
вия (например: получаване на субсидия от 
Националната комисия или от Управи

телния съвет на EUROIMAGE).
На всеки етап трябва да изяснява

ме писмено с партньорите си дали сме го
тови да сключим договор или не. Когато 
се подписва документ, за който се предпо
лага да има договорна сила, страните под
писали документа трябва да изразят това 
намерение съвсем ясно. Затова е препо
ръчително да се потърси юридически съ
вет още в началото, за да бъдат намалени 
рисковете.

Много е важно, когато се обсъжда 
копродукционната сделка да решим как 
да се разделят отговорностите. Често е 
проблем, когато продуцентите са постиг
нали съгласие някои неща да бъдат нап
равени, а в последствие се оказва, че това 
е трудно. Тогава възниква опасност про
дукцията да бъде забавена поради това, че 
не се знае кой от продуцентите трябва да 
разреши проблема. В такива случаи отно
во е препоръчително изготвянето на съ
ответен списък. Накратко ще спомена 
какви точки включва договор между коп
родуценти.

I. Бюджет
2.0CHOBHO произведение
3. Контрол върху копродукцията
4. Преразход
5. Икономии
6. финансов план
7. Кандидатстване в EUROIMAGE
8. Кандидатстване пред национал

ните филмови институции
9. Паричен поток
10. Сценарий
II. Глава на филма
12. Европейски елементи
13. Договори с трети страни
14.3астраховки
15. Производство
16. Предаване на филма
17. Гаранция за завършване
18. Притежаване на правата за из

ползване на филма
19. Регистрация на филма от нацио

налните власти
20. Разпространение
21. Кинопоказ
22. Негатив
23.Отразяване в надписите
24.Разпределение на приходите и 

участие в печалбата



25. Събиране на приходите
26. Счетоводни книги
27.Заверка на разходите
28. Неплатежоспособност
29. Прекратяване на договора
30. Избор на закон
31. Юрисдикция
Към този договор има и няколко 

приложения:
Приложение 1 - Бюджет
Приложение 2 -  финансов план
Приложение 3 -  Глава на филма
Приложение 4 -  Изходни материа

ли
Приложение 5 -  Разпореждания 

към банката
Подписването на подобен договор 

е партньори от други европейски страни 
позволява по-лесното получаване на суб
сидия от международни фондове и нацио
нални институции, поддържащи киноиз
куството или казано по-просто: намира
нето на пари за нашия проект по по-лесен 
начин. Освен това осигурява по-голям па
зар и по-бързо връщане на вложените във 
филма пари.

При кандидатстване пред Нацио
налната комисия за игрално кино проду
центът трябва да внесе в Националния 
филмов център следните документи в 10 
екземпляра:

1. Молба до председателя на Наци
оналната комисия, в която са упоменати 
регистрационния номер на продуцента, 
регистрационния номер на аудиовизуал
ното произведение, проектобюджетната 
стойност и размера на исканата сума.

2. Синопсис до две машинописни 
страници, даващ представа за основните 
герои и техните взаимоотношения, епоха
та на действие, основните места на сним
ки.

3. Подробна сценарна разработка 
по епизоди и обекти.

4. Проект на календарно-постано- 
въчен план.

5. Проектобюджет на разходите по 
пера, необходими за създаването на фил
ма и включващ освен това следните дру
ги разходи, които ще се поемат от дър
жавната субсидия:

-  разходите на продуцента за тру
дово възнаграждение

-  разходите, произтичащи от за
дълженията на продуцента по договорите 
е авторите

-  разходите за реклама
-  разходите за дубнегатив и дубпо-

зитив
-  разходите за 10 позитивни копия
6. Копие по договорите е всички 

творчески лица, участвали в изготвянето 
на подробна сценарна разработка.

7. По преценка на продуцента и ре
жисьора може да бъде представен списък 
на изпълнителите на главните роли във 
филма.

8. Такса в размер на 0,1% от стой
ността на проекта, представен за разглеж
дане, внесена във фонда на НфЦ.

Също така се сключва договор 
между продуцента и НфЦ. В този договор 
намират конкретен израз нашите права, 
задължения и отговорности към държа
вата, определени в Правилника за проду
центска дейност и произтичащи от това, 
че получаваме значителна сума за реали
зиране на нашия проект.

Какви са условията при кандидатс
тване за отпускане на помощ за копро
дукция на пълнометражен игрален филм.

1. Прецизно попълнен формуляр
2. Подробен синопсис на филма 

(около 4-5 страници), който да послужи 
вместо сценарий при процедурата на под
бора

3. Режисьорска експликация за сти
ла,структурата и образните средства на 
филма

4. Кратко описание на главните ге
рои

5. Кратка биография на режисьора 
и всички копродуценти

6.Обща сума за производствените 
разходи по пера и общ бюджет

7.финансов план за участието на 
всеки от копродуцентите (ако са от друга 
националност) във френски франкове и 
национална валута

Основен източник за финансиране 
в европейските страни е субсидията, от
пускана от държавата. Парите, давани от 
държавата по същество са безсрочен, без
лихвен кредит и се предоставят след ут
върждаването на проекта от Национална 
комисия за съответния вид кино.



Особеност при немското
финансиране
Частните канали също подпомагат 

и подкрепят обществените канали. Про
цедурата е следната: за 3 години частните 
канали трябва да платят към 30 000 гер
мански марки за подпомагането. Комиси
ите включват лица от държавните и част
ни тв канали. В това число влизат проду
центи, режисьори, известни личности от 
киноиндустрията. Различията идват от 
там, че частните канали имат друг поглед 
върху съставянето на една програма, по- 
различен от обществените.

Пример за копродукция
Представяме синопсис, трипсис, 

сметка-бюджет. Необходимата ни сума е 
600 хиляди германски марки. НфЦ дава 
60 хиляди марки. Останалите пари трябва 
да ги намери продуцентът. Ако копроду
цент стане Германия ще се интересува да 
има немски актьори, филмът ще бъде ре
ализиран изключително в България, как
то и разпространението ще бъде в страна
та от частна фирма. За съвместната дей
ност Германия се интересува какви са 
възможностите за изгода. От българска 
страна Българската телевизия е предло
жила два модела за коопериране: 8 дола
ра за минута излъчване и да участват с 
техническо оборудване. Но официално 
споразумение няма. Ако се отиде в Хам
бург като български копродуцент и се 
кандидатства за финансиране за сумата 
от 540 000 германски марки, от немска 
страна ще искат проекта да бъде взет от 
техен продуцент и 750 000 германски мар
ки ще искат да бъдат върнати обратно в 
Хамбург. Разбира се, че по този начин 
съвместна дейност не може да функцио
нира.

Да погледнем от страната на немс
ки продуцент, работещ в копродукция с 
българи. На немския копродуцент му е 
ясно, че финансовите средства от наша 
страна са напълно недостатъчни. Затова 
интересът му ще е насочен към техничес
ките средства. Също така ще се интересу
ва до каква степен има капацитети студи
ото и персонала на това студио. Друг въп
рос е дали има художествено-технически 
персонал за създаване на такъв вид твор

чество.
Приемаме, че има персонал, но 

има недостиг на техника. Продуцентът 
ще трябва да съобрази какво му трябва 
още и какви ще са разходите за добро ка
чество. Това е облекчаване три-четири 
пъти в разходите в сравнение с подобна 
реализация в Германия. В този случай 
България изиграва ролята на изпълните
лен продуцент с техника и персонал, но 
без придобиване на права за филма, естес
твено със заплащане на работата му.

Според д-р Хаазе, преподавател в 
Университета в Хамбург по продуцентст- 
во и действащ продуцент, не е трудно в 
Европа да се финансират филми, стига да 
се познават механизмите. Но е трудно в 
целия този хаос от материали да избереш 
най-доброто, това което ще бъде подходя
що за публиката и ще буди интерес. Той 
казва: „В Европа има голяма нужда да се 
произвеждат програми. Но един проду
цент трябва да обединява всички точки на 
творческия процес -  да води камера, да 
организира, да има режисьорски качест
ва, да разбира, както от работата на 
скриптера, монтажиста, така и на опера
тора“.

Ще използвам интересен пример 
за подобна съвместна дейност между 
Италия и Германия, филмът „Марио и 
вълшебникът“ е заснет изцяло в Сицилия. 
Техническите услуги са извършени от 
италианците. Но в последствие те искали 
и да финансират. Това може да стане по 
следните начини:

1. Изчисляването на работата тряб
ва да е на половината, а останалата част 
от парите остават за права.

2. Да се кандидатира в държавната 
си организация за финансиране и така 
участва в проекта и придобива права.

Тристранна копродукция
чрез EUROIMAGE
Освен два копродуцента ще ни 

трябва и трети копродуцент. Може бе 
партньор, с когото сме работили вече. 
Един от тези три копродуцента трябва да 
има предимство пред останалите. Нор
мално е страната, която предлага сцена
рия да е основния копродуцент. Но тогава 
той трябва да осигури 60% от целия бю



джет. Втората страна остава да осигури 
30% и третата страна може да бъде 
EUROIMAGE, която не рядко подпомага 
копродукции. Но задължително условие 
при нея е да има включена и трета стра
на. Това е сложен път на действие, защо
то процедурата изисква много време и па
ри. Досието, което трябва да представим 
ще бъде повече от 100 страници, включ
ващо превод на три езика и много пътува- 
ния за лични срещи с копродуцентите. Но 
от гледна точка на финансирането това е 
разумен път.

Искам да спомена за това, че от на
чалото на януари 1998 година България 
става член на друга организация, подобна 
на EUROIMAGE, наречена Медия-2. То
ва е допълнителен шанс за наши проекти, 
тъй като тя подпомага, както продукции, 
така и сценарното начало. При нея неща
та стоят така:

В рамките на следващите три годи
ни ние искаме да развием два или три 
проекта. Медия-2 може да поеме 50% от 
финансирането, но естествено срещу съ
ответни условия. Тя изисква страната да 
членува в нейната организация и изисква 
предварително представени разчети за 
разходите, както и поемането на адми
нистративните, телефонните, персонал
ните и разходите на копродуцента за уго
вореното време.

Друга възможност за копродукция 
е свързана с нашия личен ангажимент. Да 
намерим в Европа някой независим про
дуцент. При положение, че установим 
лични интереси и близки идеи можем да 
започнем съвместна работа. Естествено, 
ако не сме работили преди това с този 
партньор, добре е да съберем необходи
мата ни информация за него, за да не ос
танем измамени по един или друг начин. 
Много важно е нашият партньор да има 
необходимите връзки за пласирането на 
продукта, който съвместно ще произве
дем. Естествено той ще иска същото от 
нас или някакви подобни очаквания -  то
ва зависи от нашата предварителна уго
ворка и предварително подписан договор.

Важна точка от дейността на коп
родуцента е продажбата на филма в чуж
бина, както и международния маркетинг. 
В момента филмите се оценяват много

строго по критерия колко зрители ще гле
дат филма. В Америка филмите са с бю
джети до 50-70 млн. долара. Последният 
филм на Спилбърг имал 6000 копия. Един 
американски филм може да си върне са
мо 60% от разходите, останалите 40% са 
от световни прожекции.

Около 50% до 100% американците 
употребяват за реклама. Тя е във вид на 
фланелки, книги, електронни игри. Мно
го важен фактор е издаването на ком- 
пакт-дискове с музиката от филма преди 
той да се появи на екрана. За съжаление 
това не е много развита система в Евро
па, в това число и в Германия. Сумата, 
която се отпуска за немския филм за та
кава стратегия е 2 000 000 германски мар
ки, а това разбира се е съвсем недоста
тъчно. Липсват средства, а и така да се 
каже този урок още не е научен добре за 
тази част от маркетинга.

За да се получи някаква помощ от 
обществените институции, подпомагащи 
такъв вид дейност трябва да се представи 
програма за маркетинг и ние трябва да 
имаме изготвена такава. Понякога мар
кетинга може да включва: книга за фил
ма, 10-15 минутен филм, както и монета с 
лика на главния герой, ако той е някаква 
известна личност от историята на страна
та.

Продажби в чужбина
В Германия големите продукции 

стартират с около 400-500 копия. За нем
ските филми възможността да влязат в 
кината е много малка, както и у нас в 
България. „Да почукаш на небесните вра
ти“ стартира с 400 копия и за седмица си 
възвръща разходите.

Там съществува форма: Има въз
можност да се даде филма на частен ка
нал с права от 6 до 12 месеца и излъчване 
от 8-10 пъти (преди излъчване по общест
вените канали). Мнението на специалис
тите е, че процента, който е 1/2 гледащи 
канала, няма да навреди и да понижи зри
телския интерес, както и да отнеме зрите
лите на държавния канал. Всъщност по 
този начин се облекчава бюджета на фил
ма.

Проблем е, че европейския филм 
обикновено не разполага със звезди, кои



то да направят филма гледан. Хубавата е, 
че през последните 6-7 години се появиха 
доста сериални звезди, тъй като се правят 
вече много сериали в Германия. Това до
някъде накара хората, занимаващи се с 
кино да се замислят и да започнат да ан
гажират някои от сериалните звезди.

Обикновено хубавият, гледан филм 
се продава в пакет, състоящ се от кино 
правата, видео и телевизионните права. 
Понякога се случва филмът, направен за 
кино да има успех по телевизията.

Разлики в договора, който се под
писва за световно разпространение глав
но с големи фирми:

1. Лицензен договор за телевизион
но разпространение.

2. Договор за копродукция и разп
ространение в кината.

Така от наша страна държим не
щата, които ни вълнуват. Те ще искат 
общ договор в пакет, но тогава за нас ще 
бъде трудно да следим кое, къде отива и 
какво е продадено. Затова се препоръчва 
подписването на договорите, споменати 
по-горе.

Как стоят тези въпроси
във франция?
При продажба могат да се получат 

за един филм от 800 000 до 1 млн. марки. 
В това число са включени кино и видео 
правата за период от 3 до 5 години. При
чината е, че там един филм се гледа с та
кава продължителност от време. За Ита
лия може да се каже, че цените са по-нис
ки. А в Испания -  още по-ниски.

Бившият Източен блок
„Резачът на огъня“ -  немски филм, 

продаден в Полша за 10 години с права за 
Естония, Литва и Латва -  за телевизия и 
независими телевизии. Сумата е 300 000 
германски марки. В Полша правата се от
дават, както за държавна, така и за част
на телевизия.

На фестивала в Кан тази година 
филмът „Да почукаш на небесните вра
ти“ бе продаден на Русия за 7 години, с 
правата за всички медии за сумата от 50 
000 долара. Малко учудващо, но поглеж
дайки в системата на медиите там се виж
да, че вече има много частни телевизион

ни канали и се откриват различни въз
можности за излъчване. Същият филм се 
е приел много добре и от Югоизточна 
Азия и е взел добра цена на този пазар.

Важно е да се знае каква е струк
турата на разпространение в отделните 
страни, как функционират техните медии. 
Много са полезни срещите на кинофести
валите, съвместните разговори. Проду
центът трябва да има предвид и какъв е 
периода на амортизация на филма, което 
зависи главно от самия филм. Ако той 
има период на гледане около 1 година, ко
ето е много дълго, той ще се изхаби мно
го бързо. Това допълнително се усложня
ва, ако филмът има и малко копия. Един 
пример: филмът „Росини“ има бюджет 
14-15 млн. германски марки, 3 млн. зрите
ли и около 1 година ще бъде показван в 
Германия, само по кината. Той е скъп, но 
е и с много копия -  250. Предполага се, че 
до края на годината зрителите ще станат 
4,5 млн. Но разходите по разпространява
нето и копирането са много и тези пари 
ще трябва да се върнат също от приходи
те. Обобщено периодът е около 8 до 12 
месеца, но при масиран старт, парите мо
гат да се върнат и за 6 седмици. Това е 
най-добрият случай. В световен мащаб 
периодът може да бъде и 3 години.

В крайна сметка работата на един 
продуцент в копродукция съвсем не е ле
ка. От казаното по-горе се видя, че за да 
се прави творчество се изискват значи
телни средства, достатъчно време, много 
контакти, организаторски качества, и не 
на последно място -  талант. Ще завърша 
с цитат, който прекрасно потвърждава 
моите думи:

„Продуцентът е като туба лепило. 
И това е най-важната функция на проду
цента да слепи това разпадащо се начи

нание в едно цяло. “ 
Анджей Липински



Копродукциите -  
европейски опит 
и българска 
действителност

Дипломна работа 
за „специалист“ 
на Васил Николов, 
„Продуцентство в СМК“

Навлизането на свободните пазар
ни отношения в България след старта на 
демократичните реформи през 1989 годи
на може би засегнаха най-слабо телевизи
ята от всички бюджетни и небюджетни 
организации в страната. Тази констата
ция до голяма степен е невероятна и шо
кираща, тъй като телевизията в свобод
ния свят е от най-комерсиализираните 
стопански дейности. За България обаче 
се оказва, че политическите нрави, които 
седем години държат икономиката в мър
тва хватка, се нуждаят от силно централи
зирана мощна медия, която да облъчва 
общественото съзнание с пропагандните 
послания на управляващите. Докато по
ради по-ниския размер необходими ин
вестиции и по-малката ефективност вест
ниците и радиостанциите бяха освободе
ни от тоталния държавен деспотизъм, те
левизията остана на пряко подчинение на 
парламент и правителство. Законодател
ният орган продължава да избира и сваля 
генералните директори на БНТ, като по 
този начин ги държи непрекъснато в по
литически шах. Правителството определя 
бюджета и диктува до голяма степен ико
номическите правила. Това обяснява изк
лючителния нормативен и финансов хаос, 
който битува седем години в национална
та медия. Оттук черпи живителни сили 
„джунглата“, в която единственото прави
ло е, че няма правила.

Една от най-цветистите илюстра
ции на тази нелепа „родна картинка“ в

БНТ са копродукциите. Те синтезират в 
своята специфика парадоксите на израж
дането на свободните пазарни отношения 
в националната телевизия. Чрез анализа 
на българските проявления в тази широ
ко застъпена в телевизиите в модерните 
страни форма могат да се изведат по-об
щите изводи за състоянието на българс
ката телевизия, а и на обществото като 
цяло.

Европейският опит
Ще цитираме някои основни мо

менти от Ръководството на Съвета на Ев
ропа за копродукциите. Така ще може да 
се направи сравнителен анализ между 
регламентацията и правилата при тази 
специфична форма на телевизионно про
изводство.

ПРЕГЛЕД НА ВИДОВЕТЕ
ДОГОВОРИ
ЗА КОПРОДУКЦИЯ

Предимства на копродукцията.
Въпреки че понякога копродукции

те създават проблеми, защото продукция
та изисква място и/или средства, намира
щи се на определено място, повечето от 
копродукциите се лансират, защото реа
лизацията им може да стане възможна, 
само когато се финансират от повече от 
един източник.

В Европа копродукцията активно 
се лансира и поддържа от Съвета на Ев
ропа, чрез различни методи, които тя е 
възприела в аудиовизуалния сектор, и 
чрез финансовата подкрепа за европейс
ките копродуценти от програмата Юри- 
маджис, която подпомага копродукцията 
на документални и тематични филми. 
Медия програмата на Европейския съюз 
освен всичко провежда курсове по копро- 
дуцентство, ръководи редица програми, 
които предлагат финансова подкрепа при 
развитието, производството и експлоата
цията на европейските аудиовизуални 
творби.

Важно предимство на копродукци
ята в европейски контекст е това, че тя 
позволява на продуцентите да се възполз
ват не само от подкрепата, предоставена 
от Съвета на Европа и програмите на Ев



ропейския съюз, но и от различните суб
сидии за аудиовизуални продукции. В до
пълнение към очевидните финансови 
предимства на копродукциите във време 
на нарастващ натиск върху програмните 
бюджети, копродукцията дава уникални 
възможности да се обогати качеството на 
програмирането, чрез обмяната на талан
ти и идеи из цяла Европа.

От гледна точка на независимите 
производители копродукцията може да се 
окаже средство за развитие на собствена
та продукция, вместо да се разчита един
ствено на комисионни. По този начин се 
осигурява по-голям контрол както над 
творческия процес, така и над собстве
ността, което позволява на независимите 
производители да укрепят финансовата 
си база и да разширят дейността си.

Въпреки че в някои страни терми
нът копродукция може да има и друго 
значение, като цяло в най-общи линии 
той се използва за да се назове всякакъв 
вид продукция, в която е ангажирана по
вече от една страна, и с независимо какъв 
ангажимент. В по-тесен смисъл копро
дукцията може да бъде дефинирана като 
продукция, където двама или повече про
дуценти играят активна роля във физи
ческото производство на програмата чрез 
осигуряването на изпълнители на продук
цията; заедно допринасят за финансира
нето й, и заедно (пропорционално според 
приноса си) притежават правата над гото
вата продукция. Статутът на страните в 
различните договори за копродукция е 
различен в отделните случаи, в зависи
мост от такива фактори като: от кого и по 
какъв начин е била генерирана програм
ната идея, относителната степен на при
нос към бюджета на продукцията на вся
ка една от страните, и творческите и ко
мерсиални стимули, които може да бъдат 
приложени към финансирането.

Един от най-важните фактори, ко
ито трябва да бъдат определени при всич
ки многостранни договори за копродук
ция, е коя страна с кого се договаря: обик
новено една от страните се договаря по 
отделно с останалите, като по този начин 
си осигурява окончателния контрол и из
пълнение на задълженията си към оста
налите страни. Очакванията на всяка ед

на от страните в договор за копродукция 
по отношение на такива ключови момен
ти като редакторски контрол, собстве
ност върху права и дялове от печалбата 
също зависят от относителния принос на 
страните към общата сделка. Твърдите и 
солидни правила са трудно приложими 
към нещо толкова променливо като теле
визионната продукция.

Различни видове договори
за копродукция
Когато се сключва двустранен до

говор за копродукция между двама разп
ространители преговорите могат да ми
нат бързо и директно. Тъй като разпрост
ранителите са и финансиращи продукции
те, по този начин те могат да гарантират 
средствата за продукцията веднага след 
като се постигне споразумение относно 
творческите и комерсиалните изисква
ния.

Двустранният договор за копро
дукция между двама независими проду
центи е по необходимост по-бавно и не 
толкова директно постигнат, тъй като е 
по-малко вероятно двамата независими 
продуценти да финансират продукцията 
със собствените си средства. Възможно е 
те да наберат средства от трета страна, 
която може да бъде -  разпространител, 
кабелен оператор, дистрибутор, прави
телствена агенция за финансиране, банки 
или друг инвеститор. В такъв случай са 
два договора: първият, който установява 
параметрите, според които независимите 
продуценти се споразумяват да работят 
заедно за осигуряване финансирането на 
продукцията; вторият -  да регламентира 
споразумението между тях за самата про
дукция. В някои случаи, финансиращият 
продукцията може да се превърне в стра
на по договора за копродукция, като по 
този начин го превърне в многостранен 
договор за копродукция.

Многостранните договори за коп
родукция в каквато и да е конфигурация 
между разпространители, независими 
продуценти и финансиращи, неизбежно 
изискват време, за да бъдат структурира
ни. Има някои случаи, когато три или по
вече страни изявяват едновременно жела
ние да направят многостранна копродук



ция. Тогава във всеки случай договорът 
за копродукция ще трябва да бъде изг
раждан стъпка по стъпка с постепенно 
въвеждане на всеки от партньорите. Това 
обикновено се прави от продуцента, на 
когото принадлежи оригиналната идея за 
програмата.

Етапи при договарянето
на копродукция
Когато търсите или ви търсят пар

тньори за копродукция е важно преди на
чалото на преговорите да проверите по
тенциалния продуцент и самия проект. 
Телевизията е творчески бизнес и като 
такъв има много повече, отколкото е не
обходимо индивиди, чиито „творчески 
способности“ се свеждат до преувелича
ване на собствения талант и компаниите 
си.

Проверка на копродуцента. Разс
ледване на фирмата.

В много европейски държави съ
ществува система за регистриране на 
фирмите, които са задължени да правят 
годишни отчети. В страните от ЕС е въз
можно да се получи информация от Ме
дийните Бюра към Медия’95 -  програма
та на ЕС.

Производствени кредити ( характе
ристики ) препоръки.

Предишните кредити и успехи го
ворят твърде много за това дали потенци
алният копродуцент притежава необходи
мия продуцентски опит за реализирането 
на предложената копродукция. Като цяло 
е възможно да се проведе собствено разс
ледване. Продуцентът не би трябвало да 
има никакви резерви при допитването до 
тези, с които потенциалният продуцент е 
работил в миналото. „Когато се съмня
ваш -  недей!“ е добра максима, когато 
подхождате към нещо с толкова голям 
обхват и дълготрайни последствия като 
продуцентско партньорство.

История на проекта.
Препоръчително е да се поинтере

сувате за опитите, които евентуално вече 
са направени да се привлекат спонсо- 
ри/други копродуценти.

Заложени права в проекта.
Собственост върху правата.
В много случаи предложената коп

родукция се основава на вече съществу
ващ текст, книга или друг литературен 
материал със собствени авторски права. 
Копродуцентът трябва да притежава или 
да държи изключителното право да при
добие правата.

Валидност и съвместимост на до
говора за правата.

Ако съществуват някакви неред
ности те своевременно се договарят пре
ди да се продължи каквато и да било дру
га дейност.

Временен финансов план
и времеви график на продукцията
Потенциалната „жизненост“ на 

копродуцентския финансов план е добър 
показател за надеждност на копродуцента 
като партньор. Всички финансови аспек
ти на финансирането трябва да бъдат вни
мателно огледани, както следва: прогноз
на цена и бюджет на продукцията; под
робности за вече набраните фондове; 
предложени източници за допълнително 
финансиране; времеви график.

Ползи от копродукцията
за партньорите
Отделно от необходимите усилия и 

разходи за преговори и изпълнение на 
копродуцентските договори, копродукци
ята може да наложи на копродуцентите 
финансови и правни отговорности, които 
да не са в съответствие с вероятните пол
зи от копродукцията: в някои случаи те 
може да не надхвърлят изписването на 
името в края на програмата. Ето защо се 
прави внимателна преценка за възможна
та творческа и финансова възвръщаемост 
за всеки от копродуцентите, като се отчи
та участието им със средства, време, уси
лия и поетите рискове.

Предпроизводствен договорен
списък
Предпроизводствения договор е 

необходим, когато копродуцентите се 
споразумеят да работят заедно, да про
дължат подготвителната работа и/или да 
набират още средства. Предпроизводстве-



ния договор ясно документира, че копро
дуцентите ще започнат продукцията, едва 
когато е 100% финансово осигурена.

Разработване
Бюджет на разработката разделен 

на преки и непреки разходи по предвари
телната работа.

Договорът упоменава дали копро
дуцентите ще посрещнат бюджетните 
разходи със собствени средства или ще 
направят постъпки пред трета страна за 
набиране на средства.

„Роля“ на всеки копродуцент в 
разработването/предварителната работа.

Договорът регламентира кой про
дуцент поема отговорността за самата 
предварителна работа.

Собственост върху правата при 
съвместно изпълнената работа от предва
рителния етап.

финансиране на
разработката/продукция
Бюджет/финансов план.
Договорът дава прогноза за очак

ваните разходи по продукцията и си пос
тавя „цели“ за набиране на средства пред 
всеки един от копродуцентите.

Продукция
Като предусловие за влизане в 

предпроизводствен договор копродуцен
тите се споразумяват за техните отговор
ности и пълномощия в евентуалната коп
родукция.

Контрол на продукцията: назнача
ване на „Изпълнителен продуцент“.

Номинира се изпълнителен проду
цент, отговарящ цялостно за продукция
та.

Разпределение на ползите между 
копродуцентите.

Степента, до която бюджетът на 
продукцията би позволил финансово об
лагодетелстване на копродуцентите вари
ра в зависимост от практиката в дадена 
държава и конкретните финансови усло
вия.

График на продукцията. Език и 
времетраене.

Езикът, на който ще се говори в 
продукцията и точното времетраене се

включват в договора. Упоменават се 
евентуални дубли, дублаж и субтитрира- 
не, за да се изпълнят изискванията на 
страната на копродуцента и/или различ
ните версии за различните държави.

Копродуцентски надписи.

Завършена продукция
Собственост и контрол върху пра

вата.
Собствеността и контрола' върху 

правата на готовата продукция се опреде
лят от споразуменията с финансиращите 
продукцията.

Подялба на постъпленията/печал- 
би от продажбата на продукцията.

Доколкото разпореждането с пе
чалбите са обект на споразуменията с фи
нансиращите, много важно е да се поста
нови, че част от печалбата остава и за 
копродуцентите. Тези печалби ще се раз
пределят в съответствие с копродуцентс- 
ките дялове.

Прекратяване на
предпроизводствения договор
Една от основните причини и най- 

ценна функция на предпроизводствения 
договор е да установи ясни и прагматич
ни процедури за прекратяване на копро- 
дуцентските отношения, ако стане ясно, 
че те не са в състояние да продължат да 
работят заедно за реализирането на про
дукцията. Необходимо е в предварител
ния договор да се засегнат следните точ
ки: продължителност на предпроизводст
вения договор; вероятния график, необхо
дим за завършването на набирането на 
средства от фондове; времеви график за 
постъпки спрямо други източници на 
средства; времето необходимо да се из
пълни предварителната работа, като под
готовката на сценария и друг програмен 
материал; необходимостта, ако има така
ва, да се завърши продукцията в опреде
лено време ( като общо правило период 
по-къс от 12 месеца едва ли би осигурил 
достатъчно време, а по-дълъг от 2 години 
ще бъде разточителен).

Основания за прекратяване.
Във всички случаи, за да се избег

нат съмнения в договора трябва да е посо
чено, че съобщението е наложително да



бъде в писмена форма.
Собственост върху правата след 

прекратяване на договора.

Прехвърляне на права
Това споразумение трябва да бъде 

решено между самите копродуценти. 
Целта е да не позволи правата на единия 
от копродуцентите да бъдат прехвърлени 
на друга страна без писменото съгласие 
на партньора му.

Без партньорство.
Според законите на редица държа

ви е обичайно в договора да не се записва 
изрично и да не се формулира партньорс
тво в между страните.

Ръководен закон.
В договора трябва да бъде упоме

нато, според кой закон ще се ръководят 
договорните отношения. По принцип то
ва са законите и законодателството на 
държавата на първоначалния продуцент.

Съобщения.
В договора трябва да бъде записа

на и регламентирана процедурата за пре
даването на съобщения между страните 
по този договор.

Контракт за копродукция.
В случаите, когато има предпро- 

дукционен договор между страните конт
рактът за копродукцията ще бъде изгот
вен когато е осигурено финансирането и 
продукцията може да започне. Там, къде
то страните не са сключили предпродук- 
ционен договор и влизат директно в коп- 
родукционен контракт, ще бъде задължи
телно да приемат, че контрактът ще вле
зе в сила, само когато определени специ
фични условия бъдат изпълнени.

Предварително изискване за всяко 
договаряне на копродукция е споразумя
ване между отделните копродуценти за 
ролята, която всеки от тях (всички) ще 
имат в продукцията. Разглеждането на 
всички въпроси, свързани с договарянето 
на копродукцията ще обедини тези отдел
ни роли и отговорности. Ключ към това е 
изборът на мениджмънт-продуцента. Той 
е продуцентът, който има пълната отго
ворност за всички аспекти на продукция
та -  редакторски, творчески, администра
тивни, финансови и юридически. Вторият 
по важност въпрос, който следва да бъде

решен, като предварително условие към 
споразумението, е въпросът, свързан с 
пропорцията с която всеки от копроду
центите ще разделя правата на собстве
ност и приходите от продукцията.

Следните ключови точки трябва да 
залегнат в копродуцентския контракт:

Организация на копродукцията -  
спецификация на продукцията; менидж
мънт-продуцент; роля и отговорности на 
всеки копродуцент; право на консултации 
и одобрение; бюджет; график на продук
цията; сценарии/разработка; назначе- 
ние/смяна на персонала на продукцията; 
груб монтаж/чист монтаж; процедури за 
упражняване правото на консулта- 
ции/одобрение; кредити за продукцията; 
реклама и материали за промоцията/кли- 
пове.

финансиране на копродукцията -  
финансов план; сключване на договор за 
финансиране на продукцията; движение 
на парите/финансиране на дефицита/ва- 
лутни колебания; бюджет на продукция
та; банкова сметка на продукцията/под- 
писване на чекове; отчетни доклади/док- 
лад за окончателните разходи; продажба 
на собственост; преразход; икономии; 
пълномощия на копродуцента към „пе
чалбите“ от бюджета на продукцията; 
брутен доход/чиста печалба/пропорцио- 
нални дялове.

Застраховка -  застраховка на про
дукцията; застраховка срещу грешки и 
пропуски; застраховка изпълнение.

Авторско право -  прилежащи пра
ва; индивидуални контракти в продукция
та; контракт за услуги; музика; архивен и 
библиотечен фонд; авторски права в про
дукцията.

Правата за употреба на продукция
та -  разпределение на териториите и па
зарите; продължителност на правата за 
употреба/лицензиране; отчетна отговор- 
ност/разпределение на комисионните и 
разходи; назначаване на дистрибутор от 
трета страна; удържане на такси върху до
ходи от продажби; участие във фестивали.

Основен негатив -  притежание на 
негатива; съхранение на негатива; пов
торна употреба на негатива/непотребен 
метраж.

Гаранции и компенсации. Прекра



тяване -  нарушаване на споразумението; 
несъстоятелност; замяна на партньор в 
копродукцията; „форсмажорни“ обстоя
телства.

Разни -  спорни процедури; допъл
нения и изменения на споразумението; 
отсъствие на партньорство; бележки; ре
гистриране на контракта; задължения за 
конфиденциалност.

Назначение. Водещи закони/юрис- 
дикция. Разписание

Подробното описание на юриди
ческите и административни процедури, 
характерни за европейския „маниер“ на 
конституиране на копродукции ни служи 
да покажем колко детайлно е уредена та
зи деликатна тема и в правно, и във фак
тическо отношение. Да видим как стоят 
нещата у нас.

Българската действителност
В приетия от предишното Народно 

събрание Закон за радиото и телевизията 
няма нито един текст, който да регламен
тира материята на копродукциите. Уреде
ни са единствено рекламата и спонсорст
вото. Така или иначе, голяма част от тек
стовете на този неудачен закон бяха отме
нени от Конституционния съд и новия 
парламент пое амбициозния ангажимент 
до края на годината да произведе нов за
кон за електронните медии.

При този законодателен вакуум 
копродукцията се урежда от изработени в 
самата национална телевизия правила. 
Ниската юридическа стойност на тези 
правила естествено предопределя лесното 
им и на практика безнаказано нарушава
не, както и нерегламентираните взаимо
отношения между телевизията, която ви
наги е страна в договорите за копродук
ция, тъй като разполага е техническия и 
ефирен ресурс.

В момента в БНТ се изработват 22 
копродуцентски предавания, голяма част 
от които представляват значими прог
рамни акценти. Телевизията и партнира- 
щият копродуцент делят наравно реклам
ните приходи, без обаче да делят корект
но направените разходи. Телевизията до
ри не калкулира стойността на продукта 
„ефирно време“, за когото има изработе
ни критерии за изчисляване на цената.

Външните копродуценти предоставят 
единствено интелектуалния продукт -  
идеята и организацията по реализиране
то, което обезсмисля поддържането на 
огромен персонал от БНТ, който няма съ
ответната мотивация да върши същото. 
Срещу „ноу-хау“-то на външните копро
дуценти телевизията предоставя програм
но време, камери, технически персонал, 
монтажни апаратни, студиа, дори и жур
налисти. По принцип клаузите от догово
рите са „свещена“ тайна, но по неофици
ални източници средно на 1 час излъчва
не се падат по 8 минути реклама. Ето ед
на конкретна илюстрация: предаването 
„Всяка неделя“ на Кеворк Кеворкян раз
полага с два часа и половина ефир в края 
на всяка седмица. Ако приемем неофици
алните средни стандарти това прави око
ло 20 минути реклама. В този часови по
яс съгласно действащите тарифи прави 
приблизително около 20 000 долара на 
предаване. Половината от тях „влизат в 
джоба“ на външния копродуцент. При то
ва Кеворкян си позволява нееднократно 
да нарушава договора си с телевизията, 
без това да предизвика каквито и да било 
последствия. Официалната ревизия конс
татира, че „Всяка неделя“ е реализирало 
колосалните спрямо тогавашния валутен 
курс над 80 милиона приходи, 75% от ко
ито са от реклами.

Интересни неща могат да се забе
лежат, ако зрителското внимание се фо
кусира върху вече спряното предаване 
„Наблюдател“. Програмата се излъчваше 
в прайм-тайма, като двамата копродуцен
ти Тома Томов и Димитри Иванов полу
чават по 3 минути рекламно време. Това 
им носи приходи между 10 и 15 хиляди до
лара на предаване. След като предишното 
ръководство на БНТ две години отбива
ше мераците на двамата автори, самият 
факт, че веднага след като Иван Гранитс- 
ки седна в шефския кабинет на „Сан Сте
фано“ 29 побърза да подпише договора за 
предаването показва, че това е ангажи
мент към политическата сила, която на
ложи Иван Гранитски за шеф на БНТ. 
Дълбоките реверанси към частниците 
стигат дотам, че те се преместват от 
Ефир 2 в Канал 1, където рекламното вре
ме е седем пъти по-скъпо. Абсолютната



безнаказаност на авторите ги прави тол
кова самоуверени, че те не внасят в каса
та на телевизията рекламните приходи за 
дълъг период от време. И което е най- 
фрапантното -  самият генерален дирек
тор опрощава тези финансови задълже
ния. При това въпиющо нарушение на 
собствените интереси на телевизията 
бледнеят производствените разходи, нап
равени за реализацията на предаването. 
Юридическите безобразия само около та
зи копродукция са покъртителни. С анекс 
БНТ се задължава, ако не запълни пола
гаемото й се в предаването рекламно вре
ме да го заплаща в левове. В следващ 
анекс е предвидено сумата да се превежда 
директно в долари, което е в пряко нару
шение на действащия валутен режим.

Въпросът обаче има не само фи
нансови измерения. Изкушени от бързата 
печалба частните лица и фирмите, които 
се явяват страни по договорите за копро
дукция, предлагат безвкусни телевизион
ни програми, лишени от идея и съдържа
ние.

На практика тази схема на иконо
мическо изсмукване на телевизията е ма
сова практика в съвременния български 
стопански контекст. Частно лице или 
фирма застава на входа и изхода на пред
приятието, като прави всичко възможно 
на базата на монополния достъп до ресур
са да „изсмука“ максимални печалби за 
рекордно кратък срок. М тъй като досега 
бюджетните организации разполагаха с 
отзивчивата помощ на бюджета, на прак
тика загубите и разходите се поемаха от 
данъкоплатците, които не разполагат с 
достатъчно ефективна форма на контрол 
върху събраните от тях пари.

Същевременно частните телеви
зии са поставени в ситуация на неравнос
тойна конкуренция на рекламния пазар. 
Вярно е, че държавната телевизия изпъл
нява държавни поръчки, но двойното й 
финансиране -  от бюджета, и от собстве
ните й рекламни приходи прави битката 
между нея и частниците абсолютно обре
чена.

При така описаната финансова си
туация би било противоестествено, ако 
зад всеки договор за копродукция не над
никваше всепроникващият призрак на ко

рупцията. В сравнение с ясните и прозрач
ни правила прилагани в Европа се очерта
ва хранителната почва, която позволява 
на външните копродуценти в името на го
лемите печалби да подкупват хората в те
левизията, от чийто подпис зависи дали 
да тръгне или да спре дадено предаване.

Типичен български принос са и 
„копродукциите“, при които няма подпи
сан договор. Чрез тях се реализира скрита 
реклама. Например, собственик на заве
дение предоставя своя имот като декор, 
като тук-там авторите на предаването 
пускат логото на фирмата му или някой 
уж случайно влязъл фирмен знак. Приме
рите за подобни похвати са безкрайни. 
Наскоро предаване, което се занимаваше 
с проблемите на хората с наднормено тег
ло излъчваше демонстрации на физичес
ки упражнения, заснети в столичен фит
нес салон, като уж случайно отвреме-нав- 
реме се показваше надписа на фитнес за
лата.

Безобразната разпасаност на взаи
моотношенията между телевизия и коп
родуценти достигнаха дори до Народното 
събрание и станаха основен мотив за отс
траняването на Иван Гранитски. Явно 
обаче подмолните икономически интере
си около БНТ са били толкова мащабни, 
че смяната на един държавен чиновник 
от не особено висок ранг предизвика се
риозни политически сътресения в управ
ляващата партия, фактически при смяна
та на Гранитски противопоставянето 
между отделните крила в БСП за пръв 
път изплува непримиримо на повърхност
та. Много публикации в печата дискути
раха и целесъобразността и юридическа
та перфектност на договори, сключени по 
времето на управлението на Хачо Боя
джиев. Детайлите по сделката с „ProSoft“ 
дори бяха занимание и за главна прокура
тура.

Изводите на експертите от офици
алната ревизия са, че „сключването на 
копродукционни договори не е придруже
но с необходимата обосновка за тяхната 
изгодност и отсъства система за предва
рителен контрол. Нормативната уредба 
се утвърждава от генералния директор, 
което му дава възможност не винаги да се 
съобразява с нея. Разпределението на пое-



тъпленията от реклами между БНТ и 
копродуцентите не е извършено според 
дяловото им участие в разходите по про
изводството и в повечето случаи е в 
ущърб на телевизията. Това, че БНТ не 
участва в процеса на реализация на коп
родукциите, затруднява дирекция „Мар
кетинг и продажби“ в събирането на рек
ламните приходи.“ Като доказателство се 
привежда факта, че от копродуцентски 
договори БНТ има несъбрани вземания в 
размер на 189 хиляди долара, финансови
те експерти са открили слабости в бар
терните договори с „Уорнър“ и „Уолт 
Дисни“.

Задълбочаването в правната регла
ментация на реализираните в БНТ копро
дукции ни навежда на тъжни размисли, 
когато ги сравним с точните и ясни пра
вила, описани в първата част на настоя
щата работа. Единствено утешение оста
ва, че с въвеждането на валутния борд 
икономическите аномалии ще бъдат уни
щожени по естествен начин и копроду
центите ще започнат да регламентират 
своите взаимоотношения по процедурите, 
характерни за цивилизована Европа.





Двупосочната 
улица 
на Public 
Relations
Въпреки дълголетните практически 
традиции на Public Relations в развитите 
страни, въпреки въведеното 
университетско обучение по тази 
дисциплина от 1946 г., въпреки 
многобройните теоретико- 
изследователски публикации - все още в 
световни мащаби се доуточняват 
дефиниции, обсъждат се нови пътища за 
въздействие, търси се смисъла на 
взаимодействието с обществото. Ако 
Public Relations наистина представлява 
„двупосочна улица“, по която 
институциите и публиката поддържат 
демократичен диалог, това означава и 
непрекъснато осведомяване за всичко 
ново, което може да издига на по-високо 
равнище двустранната комуникация. 
Поместените в този раздел на 
Годишника материали са взети чрез 
Интернет и списанията „Public Relations 
Review“ и „Public Relations Quarterly“, 
които са абонирани от библиотеката на 
НБУ по поръчка на Департамента по 
масови комуникации. Подборът и 
преводът от английски е дело на 
студенти от програма „Public Relations“ 
под ръководството на техния 
преподавател д-р Руси Маринов.



Какво
представлява 
Public Relations

Може би най-известната дефини
ция за PR е представена от Груниг и 
Хънт. В Managing Public Relations те опре
делят PR просто като „управляване на ко
муникацията между една организация и 
нейната публика“. Повечето от дефини
циите за PR използват трите ключови ду
ми: управлявам, организация и публика. 
В Effective Public Relations Кътлип, Сен- 
тър и Бруум заявяват, че „Public Relations 
е управленска функция, която установява 
и поддържа полезни взаимоотношения 
между организацията и публиката, от ко
ято зависи нейния успех или провал“.

Друга обща дефиниция дават Бес
кин, Арноф и Латимор в техния труд 
Public Relations: The Profession and the 
Practice:

„Пъблик Рилейшънс е управленска 
функция, която спомага за постигането 
на организационни цели, за определянето 
на философията и улесняване на органи
зационната промяна. Практиците по PR 
общуват с всички важни вътрешни и вън
шни аудитории, за да развият положител
ни взаимоотношения и да създадат хар
мония между целите на организацията и 
обществените очаквания. Практиците по 
PR развиват, изпълняват и оценяват орга
низационните програми, които доприна
сят за обмяната на влияние и разбиране 
между отделните съставни части на орга
низацията и публиките.“

Кребъл и Вибърт представят PR 
като „многостранна функция на комуни
кационното управление, която включва 
изследване, анализиране, влияние и пов
торно оценяване на взаимоотношенията 
между една организация и която и да е 
страна свързана с нея“.

Въпреки, че текста на Симон 
Public Relations Concepts and Practices не 
дава едно единствено определение, той 
очертава шест елемента в тази област. Те

са: 1) управленска функция; 2) взаимоот
ношения между организация и нейните 
аудитории; 3) анализиране и оценяване 
чрез изследване; 4) управленски консул
тации; 5) осъществяване на планирани 
програми за действие, общуване и оценка; 
6) достигане на доброжелателство. По съ
щия начин Уилкокс, Оулт и Еджи в Public 
Relations: Strategies and Tactics се въздър
жат от представяне на единствена дефи
ниция за PR и изброяват съществените 
елементи: 1) намерение; 2) планираност; 
3) изява; 4) публичен интерес; 5) двуст
ранна комуникация; 6) управленска функ
ция.

Харлоу е събрал стотици дефини
ции и е обменил опит с над 80 водещи 
практици, за да развие следното опреде
ление:

„Public Relations“ е отличителна 
управленска функция, която спомага за 
установяване и поддържане на двустран
на комуникация, разбирателство, одобре
ние и сътрудничество между една органи
зация и нейните публики; включва управ
лението на проблеми или въпроси; пома
га на управлението да бъде непрекъснато 
информирано и отзивчиво относно об
щественото мнение; определя и набляга 
на мениджърската отговорност за обс
лужване на публичните интереси; помага 
на управлението да е винаги в крак с 
всичко и ефективно да използва промени
те, и служейки като една по-ранна пре
дупредителна система, да може да пред
вижда тенденциите; използва проучвания 
и етични комуникационни техники като 
принципни инструменти.“

Интересна дефиниция е представе
на от PR News. Тя е следната:

„Public Relations е мениджърска 
функция, чрез която се оценяват общест
вените отношения, идентифицират се по
литиките и процедурите на един индивид 
или организация с обществения интерес, 
планира се и се изпълнява програма за 
действие, за да спечели общественото 
разбирателство и одобрение.“

На базата на този кратък преглед 
виждаме, че много от дефинициите за PR 
са достъпни. Сийтъл казва: „Въпреки че 
практиците все още не могат да се спрат 
на една всеобща дефиниция за PR, се за



белязва съществен прогрес в разбирането 
на тази област.“

Характеристики, предположения
и ефекти от предложените
дефиниции
Както вече отбелязахме, трите еле

мента (управление, организация и публи
ки) се повтарят между определенията. На 
първо място PR е представен или като уп
равленска функция, или като управление 
на общуването. Най-често се среща спе
цифичното определение за PR като управ
ленска функция. Изследванията, обаче, са 
показвали, че влиянието на PR в една ор
ганизация зависи от преобладаващата ко
алиция. Наред с неуспеха на PR да спече
ли достъп до преобладаващата коалиция, 
са направени и постъпки той да бъде 
включен в тази коалиция. Определението 
на PR като управленска функция предс
тавлява една нормативна концептуализа
ция.

Нормативната концептуализация, 
според която PR е, или би трябвало да бъ
де елемент от преобладаващата коали
ция, отразява предположението, че PR пе
чели влияние чрез преобладаващата коа
лиция.

Термините „организация“ и „пуб
лики“ са разпространени във всички де
финиции. Всички определения диктуват 
една специфична среда, в която PR изпъл
нява ролята на посредник между органи
зацията и публиката. Единствено дефини
цията дадена от PR News отчита, че PR 
може да се практикува индивидуално. Все 
пак, въпреки усилията да се обхванат съ
ществените характеристики на практику
ването на PR, смятам, че всички дефини
ции се провалят в опита да представят 
действителността. PR не само може да се 
практикува индивидуално, но и да бъде 
насочен към едно единствено лице. Обик
новено известни личности и политици 
употребяват стратегиите на PR, за да съз- 
дадат благоприятни за тях взаимоотно
шения. Също така, практиците по PR чес
то се насочват към лица като представи
тели на масовите комуникации, полити
ци, бизнес-лидери и специфични публики 
по интерес. Този феномен се разглежда 
все повече и повече с новоразвития модел

на лично влияние.
Дефинициите твърдят, че PR под

държа взаимно благоприятни отношения, 
създава взаимна съвместимост между ор
ганизационните цели и очакванията на 
обществото, установява и поддържа вза
имни линии на общуване и обслужва ед
накво публичните и организационни ин
тереси.

Очевидно една нормативна цел се 
обслужва, представяйки PR като въздейс
твие в идеален модел на двустепенно-си
метрична комуникация. Нормативното 
твърдение, което се среща в дефиниции
те, е, че двустепенно-симетричната кому
никация е етичния път, по който PR би 
трябвало да се практикува.

Още повече, че това, което очевид
но липсва в дефинициите е термина 
„убеждаване“. Според пропуските в на
шите дефиниции, убеждаването не е еле
мент от областта на PR. Различни възгле
ди диктуват, че убеждаването може да бъ
де или неетично, или лишено от морален 
характер само по себе си.

От друга страна, има и възглед, че 
убеждаването е вродено етично. В Бур- 
кинската традиция убеждаването „включ
ва избор, воля и е насочено към човека, 
доколкото той е свободен“. В тази коцеп- 
туализация PR е етичен, тъй като негови
те усилия включително и убеждаването, 
оперират в общества, където реципиенти
те са свободни да приемат или отхвърлят 
идеи изказани от практиците по PR. За
вършваме с възгледа, че етическата при
рода на убеждаване и на дейностите по 
PR не е вродена, а е определена според си
туацията. Милер твърди, че „ефективно, 
морално-оправданото убеждаване и ефек- 
тивият морално-оправдан PR са факти
чески еднозначни“. Въпреки, че ситуаци
онната етика предизвиква куп проблеми 
и разглеждания, които няма да бъдат об
съждани тук, Милер заявява, че убежда
ването пада под дефиницията на PR, и че 
„винаги, когато контролът на заобикаля
щата среда влияе върху отношението и 
поведението на други, опитите за управ
ление на това отношение и поведение са 
неизбежни“.

Ако можехме да одобрим различни 
концептуализации за убеждаването и



участието на PR в повлияването върху от
ношенията и поведенията, нашите проуч
вателни дейности може би щяха да възп
риемат различни перспективи и законно 
да се разрастнат в други области като убе
дителни теории.

Функцията на тази интерпретация 
не е била да порицае всички тези, които 
са поели огромното предизвикателство да 
се опитат да определят сложната природа 
на PR, а надеждно да изтъкне някои от 
преобладаващите предположения и воде
щите предпоставки в тази област. Често 
се случва нашите предположения и твър
дения да противоречат не само на дейст
вителните заключения, но и да си проти
воречат помежду си. Едновременно с 
твърдението че PR трябва да бъде част от 
преобладаващата коалиция и управленс
ката функция, ние защитаваме идеята, че 
преобладаващата коалиция има способ
ността и мотива да доминира и в други 
сектори от обществото. Ние сме ограни
чили PR до ролята му като „посредник“ 
между организациите и публиките, и сме 
поели огромната отговорност за устано
вяване на „взаимност“ между тези групи.

Алтернативна дефиниция
за Public Relations
Перълмън заявява, че „всички те

зи, които защитават някаква дефиниция, 
искат тя по един или друг начин да повли
яе на начина, по който вероятно би могла 
да бъде използвана идеята без тяхната на
меса, и най-вече да повлияе върху отно
шението на това понятие с цялата мис
ловна система“. По същия кратък начин 
се изказва Зарефски: „да избереш една де
финиция е все едно да пледираш за някак
ва кауза“. Мотивирано представям една 
алтернативна дефиниция на PR.

Подобно средство, представящо 
такава алтернативна база за концептуа- 
лизирането на PR, е символния интерак- 
ционизъм на Хербърт Блумър. Този инте- 
ракционизъм е една ориентация -  фокуси
рана върху значението и конструкцията 
на социалната действителност с помощта 
на символи и социално взаимодействие. 
Моделът на Блумър прилича много на ед
на конструкция, лансирана от неговия 
предшественик Джордж Хербърт Мийд.

Относно метода на Мийд, Грифин казва, 
че „символният интеракционизъм е не 
толкова теория, колкото перспектива или 
ориентация“. Докато Мийд фокусира вни
манието си върху развитието на личност
та чрез взаимодействие с другите, Блъ- 
мър се спира върху конструкцията на 
всички значения чрез употребата на сим
воли и социални дейности. Най-доброто и 
подходящо обяснение за символния инте
ракционизъм е представено от Блумър:

„Този метод разглежда човешкото 
общество като съвкупност от жизнени 
дейности. Животът е един процес от про
дължителна дейност, в който участници
те развиват ред от действия в многоброй- 
ните ситуации, в които попадат. Те са об
хванати в един широк процес на взаимо
действие, в който процес трябва да приго
дят техните развиващи се действия едни 
към други....“

Символният интеракционизъм да
ва една отлична база за повторно концеп- 
туализиране на PR. Идеалите са съвмес
тими с нашата традиционна системна те
ория и нашата концептуализация, че оце
ляването на дадена организация зависи от 
взаимодействието с другите части на об
ществото.

Използвайки теориите на Блумър 
относно символния интеракционизъм, PR 
участва активно в изграждането на соци
ален смисъл. Тази дефиниция е естестве
но широка и ни поставя пред един пара
докс, с който отдавна се занимават сту
дентите по риторика, а именно дали PR е 
всичко или нищо. Въпреки неуспеха на 
предложената дефиниция да се направи 
изключение относно отделянето на PR от 
другите комуникационни дейности, пов
торната концептуализация на PR предла
га многобройни възможности за нови оп
ределения на предположенията.

Вместо организацията да бъде до
миниращ играч, способен да определя 
значение на другите, тя по-скоро е предс
тавена по един реалистичен начин като 
един от многото участници в една широка 
социална динамика, която непрекъснато 
формира значения. Блумър е забелязал 
принудите за свободно формиране на 
мнението в обществото. Той настоява, че 
една ефективна публична дискусия влияе



на качеството на общественото мнение, и 
че тя „зависи от разположението и подат
ливостта на средствата за масова комуни
кация, като преса, радио и публични съб
рания.“ Според Блумър една ситуация е 
неетична, когато се намесва ефективната 
публична дискусия и оспорваните възгле
ди „не могат да бъдат защитени от предс
тавяне на незаинтересованата публика 
или са дискриминирани като не им се да
ва възможност преди това да бъдат аргу
ментирани.“ Такава нова концептуализа
ция ни позволява да поставим под въпрос 
нашите предложени етически задълже
ния и да открием други средства за етич
но саморазвитие.

Символният интеракционизъм, ос
вен че участва в една различна концепту
ализация относно властта на учреждения
та, също така показва и една нова перс
пектива чрез убеждаване. В мисловната 
система на Блумър „знаците“ и „интерп
ретирането на знаците“ са внедрени в 
практиката на убеждаването. То се прев
ръща в естествен текущ феномен на об
ществено взаимодействие.

Нашата нова концептуализация е 
отворена към по-кръстосани културни 
приложения и алтернативни модели за 
взаимодействие. В тази алтернативна 
концептуализация изобилстват възмож
ности за нови изследователски насоки и 
методи. Символният интеракционизъм 
предлага многобройни възможности за 
повторно оценяване и определяне не само 
на предположенията ни, но и на нашите 
схващания за света, професионални цели, 
обществени роли и етическо развитие. 
Точно когато си мислим, че сме разбрали 
повече за тази област, виждаме едни ал
тернативни концептуализации, които по- 
скоро биха ни подтикнали да задаваме 
въпроси за областта, отколкото да ни я 
обяснят.

Превод от английски: 
Таня Кишкин

„Public Relations", първа година 
Източник:

Public Relations Review, Spring 1997, 
Statement by Joye C. Gordon

Никога 
не събаряйте 
оградата, преди 
да сте разбрали 
причината 
за нейното 
издигане

Изпитвате ли нужда да се противо
поставяте на липсата на интерес от стра
на на висшето ръководство и да покажете 
по-добре как вашите публикации могат 
да помогнат за достигането на стратеги
ческите цели на предприятието? Ако е 
така, работете в обратна посока на бъде
щето, което желаете, по посока на дефи
ниране на настоящето, в което се намира
те. Как точно ще изглежда успехът кога
то стигнете до него? Къде точно се нами
рате сега? Този анализ ще ви помогне да 
решите какво трябва да се направи днес, 
за да постигнете вашите утрешни цели и 
какви средства са ви нужни за да изпъл
ните задачите си?

Това малко прилича на увода в 
„Мечо Пух“, където четем...“Мечето Еду
ард слиза по стълбите ...бум, бум, бум е 
главата надолу, зад Кристофър Робин. 
Доколкото му е известно това е единстве
ният начин за слизане по стълби. Поняко
га му се струва , че сигурно има и друг на
чин -  само да можеше за минутка да не 
си блъска главата, а да помисли малко“.

Нека спрем за минутка „да си 
блъскаме главите“ и да обмислим някои 
стъпки, които да ни помогнат в случай, че 
чувствате необходимостта от по-добро 
фокусиране на публикациите ви върху 
стратегическото направление, по което се 
движи вашата организация.

На първо място, предлагам да 
препрочетете последните бизнес плано
ве на вашата компания, за да сте сигур
ни, че добре схващате мисията, страте



гиите, приоритети и проблемите. Отбе
лежете си сферите на превъзходство и 
на критика в нейните компетенции, 
както и пропуските. След това провере
те дали вашите публикации отразяват 
тези теми.

Ако продължавате да пишете за 
X или за У, докато вашият изпълните
лен директор е повече загрижен за сък
ращаване на продължителността на ци
къла , за ускореното създаване на нови 
продукти или за удвояване на броя на 
клиентелата през следващите десет го
дини, вие може да се окажете откъснат 
от висшето ръководство. Ако изпълни
телният директор провежда радикална 
културна промяна, реорганизирайки 
например бизнеса по-скоро в методоло
гичен план, отколкото във функциона
лен или застъпва значителна промяна в 
управленския стил на поведение, то вие 
няма да подкрепите идеята с набързо 
нахвърляна история за обикновения 
бизнес . Евентуално една статия върху 
новия „върховен“ манталитет би помог
нала на персонала да разбере значение
то на постоянните увеличения на дохо
дите и на поръчките, основаващи се на 
действителен растеж в сравнение с на
маляването на сделките.

За да се избегне несъответствие
то между съдържанието на вашите пуб
ликации и плана на висшето ръководст
во, съставете списък за следващите 12 
или 18 месеца, който да не се отклоня
ва от набелязаните приоритети в биз
нес плана. Включете всички значител
ни или корпоративни събития като се 
започне от големите управителни съб
рания и се стигне до брифингите на ана
лизаторите. Дайте на вашия вицепрези
дент да прегледа новия план на матери
ала, а също така и на други членове от 
управленския състав, за да видите тех
ния принос и да проверите вашето схва
щане и вашите предположения. В край
на сметка преди да заложите по-добър 
капан за мишки, ще е хубаво да узнаете 
дали има такива.

Не изхвърляйте нищо от направе
ното досега. Придържайте се към съве
та на английския писател и поет Д. К. 
Честъртън, който казва: „Никога не съ

баряйте оградата, преди да сте разбра
ли защо е била вдигната“. Много от 
публикуваните ежегодно статии същес
твуват именно поради някаква причина. 
Сега обаче стратегическото ви съсредо
точаване може да ви помогне да подхо
дите към тях от много по-мащабна и 
по-подходяща гледна точка.

След окончателното изготвяне 
на редакционните бележки по дати, по
искайте информация за програмата за 
действие на топмениджърите и техния 
отдел, за да съставите крайния си план 
и да получите благословия. Възполз
вайте се от случая, за да прегледате от
ново кореспондентския списък на отде
ла и да се осведомите дали представи
телят на отдела е подходящото лице, за 
да бъдете сигурен, че сте в унисон с 
техните планове и следите напредъка 
им.

След това, поддържайте посла
нието си по примера на политиците. 
Ако на вашата аудитория й е омръзна
ло от бюджетни орязвания, временно 
освобождаване от работа, от реоргани
зации и слухове от външни източници, 
много вероятно е тя да е разтревожена, 
сърдита и алиенирана. Ж елае да раз
бере какъв управленски план е в със
тояние да разшири бизнеса и да го озд
рави, за да може повече клиенти да ку
пуват повече продукция и за да могат 
вашите служители да запазят работата 
си.

Анкета, проведена от списание 
„Нюзуик“ миналото лято, показва, че 
работниците се оплакват най-често от 
недостатъчната комуникация между 
тях и ръководството. 64% заявяват че 
този проблем пречи на работата им.

Време е за един открит разговор 
по проблемите и плановете на компа
нията на страниците на вашите публи
кации. Ако малко се поогледате, идеи
те за материали по въпроса са безброй 
и повечето от тях са в обществената 
сфера. Например, прекадено много об
ществени компании информират по- 
добре Уолстрийт, отколкото собстве
ните си служители. Изградете тясна 
връзка с директора по инвестициите, 
раздайте копия от вашите разговори



на финансовите анализатори и на най- 
крупните инвеститори. Използвайте за 
това събранията на акционерите или 
тримесечните конференции за печалби
те на компанията и после ги преработе
те в статии за вашите публикации. 
Приложете допълнение с най-често за
даваните въпроси от анализаторите, 
които следят вашия бизнес, придруже
ни от отговорите на ръководството. 
Работата с текстове и записи спестява 
повтарящите се разговори , с които се 
губи ценното време на мениджърите. 
Една свързана с това идея: редовно 
включвайте в публикациите си откъси, 
цитати от аналитичните доклади, със
тавени за вашата компания. В какво, 
по тяхно мнение, се състои силата или 
слабостта на фирмата? Да се разбере 
как Уолстрийт гледа на вашата органи
зация и нейното бъдеще, може да прив
несе голяма доза реализъм в персона
ла. Служителите биха били изненадани 
от това колко информирани и дори 
колко нетърпеливи могат да бъдат 
анализаторите.

Друг пример: ако вашият топме- 
ниджър се опитва да промени начина 
на поемане на отговорност, на даване 
на отчет или да насърчи поемането на 
по-големи рискове, предложете исто
рия за хора, предлагали някакъв про
дукт, но се провалили и каква поука са 
извлекли от този „провал“. Той е един 
добър опит. Преди 45 години Лилиан 
Върнън положи началото на изключи
телно успешната компания за катало
зи. Миналата година приходите на ком
панията бяха 222 милиона долара. Го
ворейки за предприемаческия дух тя за
явява: „Всеки, бил той адвокат, писа
тел или майка може да се препъне, 
всички ние може да сбъркаме. Истинс
ката проверка се състои в това как от
ново да се изправяме и да продължава
ме напред. Важно е да имаме желание, 
да извлечем нужната поука. Занимава
ла съм се е подобен вид корпоративна 
дейност и не мога да приема несполу
ките. А предприемчивите винаги отно
во ще се изправят на крака и ще заявят: 
взех си поука“. Защо не опишете случаи 
на провали във вашата компания и не

покажете поуките, извлечени от тях? 
Това не е като песента на Том Пакс- 
тън, в която се пее, че „вече е прекаде
но късно да се научи урока“. В действи
телност чуждия опит предлага доста
тъчно много поуки за всички, стига са
мо да го вземем под внимание.

Тук имаме друга идея: ако обс
лужването на клиентите е ключовия 
проблем на вашата организация, какво 
ще кажете да се интервюират недовол
ни клиенти и несполучили доставчици? 
Схващанията им могат да стреснат слу
жителите и да ги извадят от самодовол
ството им. В края на краищата обслуж
ването е смисъла на бизнеса.То предс
тавлява де факто същността на бизне
са. Тази идея не е нова -  през 1950 г. 
Питър Дракър пише, че единствената 
цел на всеки бизнес е да задоволява 
потребностите на клиентите.

Още няколко предложения:
-  Ако компанията ви участва в 

сливания, стратегически съюзи или в 
смесени предприятия, създайте, напи
шете истории, материали за нейните 
партньори. С какво се занимават те, 
подчертайте конкуретноспособните 
предимства , които предоставят на ва
шата компания в подобряването на об
служването на клиентите и в увелича
ването на акционерите.

-  Помолете шефа на отдел „Мар
кетинг“ да посочи най-силните конку
ренти на вашата компания, за да напи
шете статия за най-добрите им страни, 
с които вашата организация трябва да 
се пребори, за да стане конкурентнос
пособна. Или разширете обсега, 
включвайки компании, смятани за най- 
добрите -  без значение предмета на 
действие -  в сферата на обслужването 
на клиентите, на разходите, на оценки 
в мениджмънта или на своевременното 
предлагане на нови пазарни продукти. 
Много групи по „М аркетинг“ или 
„Стратегическо планиране“ на компа
ниите събират подобен род информа
ция от обществени източници. Тази ин
формация може да се получи и от го
дишните списъци, и от статии, публи
кувани в бизнес списания като „фор- 
чън“, „форбс“ и „Бизнесуик“. Обмяна-



та на подобен пилотен опит и на ин
формация за цялата компания от най- 
старите ешелони може да осведоми 
служителите за мястото на вашата 
компания на пазара и да насърчи нова
торството, генериращо конкурентнос- 
пособност, както и императивното же
лание тя да стане номер едно.

-  Позовавайте се на изказвания
та на главния изпълнителен директор и 
на други топмениджъри, направени из
вън рамките на компанията или на 
вътрешните конференции. За разлика 
от общоприетите бизнесдокументи, 
разговорите за изпълнителната дей
ност обикновено са пълни с последните 
бизнес новини и проекти и често пъти 
разкриват един по-задушевен и личен 
стил.

Това са някои от идеите, които 
ви изложих, основани на над трийсет- 
годишното ми присъствие в света на 
корпорациите. Несъмнено собственият 
ви опит и задълбоченото познаване на 
вашата компания ще ви помогнат при 
генерирането на повече и по-добри 
идеи.

Ако все още не сте го сторили, 
разменете си телефонните номера за 
контакти с колеги по PR и се снабдете 
със списъците с публикации на други 
водещи компании. Вероятно също като 
вас някой колега е изправен пред по
добни трудности и пише за тях с амби
ция и творчески дух. Нещото, наречено 
качество е във вашето поле на дейност 
и е толкова всепроникващо, колкото и 
неуловимо. Възползвайте се от сътруд
ничеството на колегите от вашата про
фесия, с които можете да си подадете 
ръце и да направите това, което труд
но ще сторите сами.

Зная, че в трудни моменти ще се 
изкушавате да постъпите като У.С. 
фийлдс, който заявява: „ Ако от пър
вия път не успееш, опитвай отново и 
отново. След това се откажи. Няма 
смисъл да се превърнеш в глупак зара
ди това.“

Но аз ви призовавам настоятел
но. Не се отказвайте! Мартин Лутър 
Кинг ни учеше, че истинската мярка за 
човека не се изразява в това къде сме

когато ни е леко и удобно, а по-скоро 
къде сме пред лицето на предизвика
телствата и на трудностите. Затова не 
се отказвайте да станете първокласни 
комуникатори и съветници. Също как
то не трябва да се отказвате да отразя
вате в публикациите си желанията и 
нуждите на вашите служители.

В същото време, поставете си за 
цел да постигнете по-добро равновесие 
включвайки в тях повече от приорите
тите на ръководството. По този начин 
вашите публикации ще бъдат надеждни 
и уместни за всички -  от изпълнител
ния директор до отдела за продажби. 
Така публикациите ви ще бъдат истин
ски, ценни стратегически инструменти 
на вашата организация. И по този на
чин ще станете повече от ценен парт
ньор за вашия топмениджър и виеше 
ръководство.

Превод от английски: 
Бояна Маркова,

„Public Relations“, първа година 
Източник:

Public Relations Quarterly, Winter 199611997 
„Are your employee Publications Tmly 

Strategic Tools“ 
by Carolin M. Howard



Правдивостта 
като цел на 
комуникацията

Въпросите, свързани със съобща
ването на „истината“ в PR са били пред
мет на спорове и разисквания още откак- 
то Едуард Бернайс въведе термина „Съ
вет по Public Relations“ и написа първата 
книга по PR през 1923 година. Всъщност 
спорът по това време вече бе започнал 
Айви Лий -  споменаван често като баща 
на PR. Той е описан като човека, който 
стана инициатор за формиране на нечест
ни впечатления. Когато, например, предс
тавя фактите за въгледобивната стачка в 
Колорадо, това доведе до инцидент, поз
нат под името „масовите убийства в Луд- 
лоу....“. Лий изтъква по-късно, че „факти
те“, които е изнесъл за кървавата афера, 
били факти, видени от администрацията 
и че той не е проверил тяхната точност. 
Лий би могъл да посочи в бюлетина, изп
ратен до редакторите на вестника, че же
ните и децата може би са жертва на собс
твената си небрежност.

Очевидно никой не е задължен да 
казва „истината, цялата истина и нищо 
друго освен истината“ при всички обстоя
телства. Наистина, могат лесно да се отк
рият ситуации, при които това би било 
безсърдечно и нехуманно действие. Целта 
на етичният комуникатор следва да бъде 
правдивото осведомяване на реални тема- 
инцидент-събитие. Ако по някаква при
чина практикът не е в състояние да нап
рави това, той следва сериозно да запита 
себе си -  защо изобщо полага усилие да 
общува. Отговорът, разбира се, е, че твър
де често практиците по PR търсят сигур
ното преимущество на една лъжа, без да 
кажат буквалната истина. В резултат на 
това, по думите на Скот Калтип, практи
ците по PR „са довели до създаване на ха
ос в нашите, вече задръстени от късове 
псевдосъбития и музикални хапки, кому
никационни канали, които по-скоро обър
кват, отколкото изясняват“. В този про

цес те са накърнили соствената си прав- 
допособност и същевременно развраща
ват каналите за комуникация.

Практиците загрижени за етично и 
правдоподобно информиране, следва да 
помислят „какво да се съобщава“. Това 
обаче значително усложнява въпроса, за
щото почти при всички обстоятелства би 
било невъзможно да се съобщи всичко -  
„цялата истина“. Това е дилемата, която 
настоящата статия се стреми да разгледа.

„Истината“ срещу правдивостта
Най-важният принос към PR на 

американската авторка Сисела Бок се 
състои не толкова в нейната дискусия 
върху лъжата, а по-скоро в подчертаване
то на правдивостта като цел на комуника
цията. Тя твърди, че има „голям риск от 
понятийно объркване“, ако не се различа
ват дискусиите за правдивостта от тези за 
истината и че „истина и правдивост не са 
идентични, както и фалшификация и лъ
жа.“ Набляга на това, че: „фактът, че 
„цялата истина“ никога не се постига на
пълно, не трябва да бъде препятствие 
пред търсенията по въпроса за правди
вост...“ Възможно е да се избегнат заблу
дите, възникващи от смесването на „исти
на“ и справедливост, и да се очертаят раз
личията, като се отчете адекватността и 
релевантността на информацията, която 
достига до нас.

Накратко, следва да се отхвърлят 
твърденията на тези, които поддържат 
тезата, че практикът не е в състояние да 
съобщи напълно цялата истина. Въпро
сът за правдивостта при неговите усилия 
не е необходимо да се повдига. Разбира 
се, може да се прецени дали един практик 
по PR в определена инстанция е истински 
правдив при съобщаване на информация, 
без да дебатираме относно „цялата исти
на“ в концептуалната й тоталност и ней
ното поднасяне.

За специалист по PR, искрено заг- 
рижен за правдивостта на комуникация
та, ключово съображение следва да бъде 
впечатлението, което той иска да напра
ви. Докато почти винаги е невъзможно да 
се предаде цялата информация относно 
разглежданата „пълна истина“, то не се 
отрича отговорността на практикуващия



при преценката на интерпретацията, коя
то другите ще направят въз основа на съ
общеното.

Обективен критерий
Установяването на един обективен 

критерий е от голяма важност. Полезно 
понятие с оглед на това, което Клайдман 
и Бошан наричат „субстанциална цялост
ност“ (СЦ). СЦ се дефинира като „степен 
за разумно задоволяване на потребности
те на индивида от информация“. Такъв 
критерий не предполага да се каже „всич
ко“, но изисква комуникаторът да бъде 
правдив. Клайдман и Бошан твърдят, че 
„решението къде точно да се ситуира пра
гът на СЦ в континуума зависи от прак
тическите, моралните, инсталационните, 
политическите основания“. Понятието 
СЦ може да се ситуира като се съотнесе 
към специфични цели, политики и отго
ворности. След като веднъж тези основа
ния са определени, СЦ става разумна (ло
гична) и достижима цел.

Практикът по PR, стремящ се да 
постигне СЦ и правдивост, ще се интере
сува от гледната точка на „приемателя“ 
на съобщението. Доколко специалистът 
съобщава тази информация, която е необ
ходима на приемащата страна, за да се 
вземе интелигентно и обосновано реше
ние? Ако практикуващият иска да кому
никира с останалите, това усилие трябва 
да бъде насочено към тяхното истинско 
информиране, а не да създава фалшиви 
представи.

В етиката се задава въпросът дали 
можем да се съгласим с един индивидуа
лен акт, ако обърнем позициите. Т.е. ако 
практикуващият стане приемник на опре
делено съобщение, вместо предавател, би 
ли повярвал тогава, че тя е субстанциално 
пълна? Възприятията на едно честно съ
общение и усилие може да се изменят 
драматично, ако са постигнати чрез пог
леда на приемника (а не през собствения 
поглед).

Специалистат по PR, загрижен за 
предаването на истински правдива, по съ
щество пълна информация, няма да при
бягва, насочени към претрупване на ко
муникационните канали с празни фрази, 
насочени по-скоро да объркват, отколко-

то да изясняват. Неговите или нейните 
усилия ще бъдат насочени към разяснява
не, а не към объркване и затъмняване на 
реалната истина. Практикът няма да при
бягва към измама на другите, докато са
модоволно прокламира, че не е изрекъл 
лъжа.

Може ли защитникът да
информира правдиво?
Ще успеят само тези практикува

щи, които възприемат двойния симетри
чен модел на Груниг и Хънт за PR, къде
то се акцентира повече върху постигането 
на взаимно разбирателство, отколкото 
върху убеждаването да се предава правди
ва и пълна по същество информация. 
Майкъл Раян, например, твърди, че „тези, 
които са възприели адвокатският модел 
за PR, са приели главно, че клиентът е 
значимата публика и трети страни не са 
наистина релевантни, освен като обекти 
на манипулация“. Много от отрицателни
те мнения относно съвременните PR биха 
могли значително да се намалят, ако 
практикуващият изостави адвокатския 
модел и просто настоява за пълни и чест
ни показания. Това обаче се явява твърде 
опростенически отговор. Джакса и При
чард заявяват, че „не може сериозно да се 
твърди, че всяко убеждаване е лошо или 
нежелателно... Ние не сме напълно неза
висими, трябва да разчитаме един на друг 
до известна степен за съвет и услуги, пос
рещайки основните си нужди и интереси“. 
Андерсен посочва, че усилието за убежда
ване (адвокатска дейност) може да обс
лужва „индивиди, групи и общество. То 
може да служи добре или зле“. Отбелязва 
още, че убеждаването, функциониращо по 
най-добрия начин,... утвърждава и допри
нася за взаимното уважение и самоуваже
ние на тези, които участват в процеса на 
убеждаване. Той казва, че етичните кому
никации трябва да се стремят да постиг
нат ефект на „доброволна промяна в по
ведението и/или действията на получате
лите“. Коментирайки Андерсоновото ак
центиране върху доброволната промяна, 
Джаксън и Причард твърдят: „Тази ха
рактеристика разграничава убеждението 
от индоктринирането и принуждението, 
които не позволяват значителен избор.



Но тя също внушава, че морално прием
ливи начини на убеждение не почиват на 
измамни манипулативни тактики...“

Андерсън разглежда убеждаващи
те и тяхната публика като съучастници в 
процеса на комуникация. Слушателите 
трябва да имат значителна власт да прие
мат, отберат или отхвърлят нещо или 
всичко, което се препоръчва от източни
ка на съобщението. Практикуващият PR, 
застъпващ лично мнение, следва обаче да 
предостави необходимата информация, 
така че другите да могат да направят 
обоснован избор -  това е информация 
пълна по същество. Освен това, манипу- 
латив-ни и измамни средства за убежда
ване не трябва да се използват, понеже те 
не допринасят нито за верността, нито за 
самоуважението на тези, към които се об
ръщате.

Казано в идеалистична терминоло
гия, може да се внуши,че практикуващи
ят, стремящ се да убеждава правдиво, 
трябва истински да вярва, че помага на 
реципиента, добирайки се до това, което 
приемателят вече имплицитно търси и е в 
негов интерес. И правейки това е длъжен 
да представя вярна и пълна информация, 
която ще позволи на получателя да взема 
рационално решение за приемане или от
хвърляне на изложението.

Превод от английски: 
Кристина Георгиева,

„Public Relations“, втора година 
Източник:

Public Relations Quarterly, Winter 199611997 
„Truthfulness“ in Communications Ls 

Both a Reasonable and Achievable Goal 
for Public Relations Proctitioners“ by 

David Martinson

Съвети 
за успешна 
PR кампания
Новите технологии и 
проучвания увеличават 
влиянието на Public Relations

„ Новите технологии са критерий 
за увеличилата се надпревара за внимани
ето на публиката. Специалистите по PR 
за критични ситуации и маркетингови 
проучвания играят важна роля в набеляз
ването и достигането на тази публика.“-  
това са част от заключенията на фирма 
Remsik-Mueller&Associates Inc., направени 
с маркетингови и PR специалисти в юго
източен Уинсконсин.

Анкетните карти са били изпрате
ни до 625 маркетингови и PR специалис
ти от водещите 25 компании в Уинскон
син, работещи в следните направления -  
финансови служби; комуникации; произ
водство; транспорт; обществени служби; 
професионални служби; правителствени 
организации и организации с идеална цел. 
Общо 147 от тях са върнати попълнени и 
обявени за валидни. Със стандартен отго
вор са 24%. Много от анкетираните са об
съдили как технологиите са увеличили 
конкурентното напрежение между компа
нии с приблизително еднакво производст
во. Други са отбелязали, че новите техно
логии драматично увеличават надпрева
рата за вниманието на аудиторията, 
включително текущите и потенциални 
клиенти, обикновените и проспериращи 
служители, както и новинарските медии и 
лидерите на мнение.

1.Видове съвременни технологии 
използвани от анкетираните:

• факсови служби 80%
• e-mail 53%-
• телефон 800 53%-
(безплатен телефон)
• бързо достъпна база данни 21%
• информационно време 9%



• сателитни предавания 13%-
• видео конференции 12%
2. Анкетираните измерват ефек

тивността по различен начин:
• количество спечелени медии

42%
• количество на продажбите 39%
• достигане на цели 37%
• качество на спечелени 

медии 33%
• контент-анализ 15%
• оценка на анализите 14%
• комуникационно одиторство10%
3.65% от анкетираните използват

проучванията, за да им помогнат при оп
ределяне на целите, за достъп до целевия 
пазар на компанията и/или за внедряване 
на нови програми, продукти, услуги, 
служби.

Програмите са насочени към след
ните аудитории:

• вътрешна 18,5%
• външна 35%
• и двете 46,5%
4.54% от анкетираните имат вътре

шен PR отдел, а ако нямат PR отдел фун
кциите се предоставят на следните отдели 
в организацията:

• маркетингов 30%
• комуникация със сътрудници

15%
• административен 7%
• рекламен 5%
• други 8%
5.69% от анкетираните комбини

рат PR функциите с рекламни и марке
тингови функции в един департамент. Са
мо 15% имат отделни департаменти, 14% 
нямат формална PR функция или компа
ниите им не са достатъчно големи, за да 
им трябва.

6. Само 24% от анкетираните из
ползват външна PR агенция, финансови
те и производителните компании са най- 
вероятните клиенти на външните PR кон
султанти.

7. Най-важните характеристики, за 
да бъде нает външен PR консултант са:

• знание и опит 31%
• цена 14%
• изобретателност 12%
• извършени дела 5%
• презентация 2%

8.3а онези, които използват аген
ции изборът се базира на различни проце
си:

• чрез процес на насочване 16%
• чрез процес на наддаване 8%
• устна информация 7%

9.Анкетираните използват PR фир
мата за следните функции:

• Връзки с медиите 24%
• Маркетинг и PR 20%
• Спечелване на медия18%
• Редактиране 15%
• Планиране на специални слу- 

чай14%
• Кризисни комуникации 13%
• Бизнес комуникации 11%
• Мениджмънт на изданията 10%
• Правителствени дела 5%
• Подготовка на говорители 4% 
Ю.Тези, които използват агенции

предпочитат да плащат по следните начи
ни:

• проектна база 30% (най-вече бан
кови и финансови институции)

• на час 9% (инженерни и техни
чески институции)

• предварително плащане 7% (зас
трахователни компании)

Видео новините (VNR) 
и сателитните медиини 
турове (SMT) -  
съвременни PR 
инструменти

Комбинираният проект, свързващ 
издаването на видео новини (VNR-Video 
news release) и сателитни медийни турове 
(SMT- Satellite media tour) е нова тенден
ция в PR, която осигурява по-големи въз
можности за клиентите ни. Ето три при
мера в подкрепа на това:

-  Symantec предлага над сто безп
латни продукта към комбинирания пакет, 
с които представя новия антивирусен соф
туер за Windows’95.

-  Ziff-Davis представя своя нов про
дукт CyberHome. Комбинираният пакет 
включва повече от деветдесет рекламни 
притурки с характеристики за фирмите,



включително Micron, Epson, Berkeley 
Systems, Trancell и Hughes.

-  Lucas-Meyer разпространява де
сетки пъти новината за хранителната до
бавка Leci-PS, която възпира отслабване
то на паметта.

■ Системата функционира по след
ния начин. Обикновенно първо се издава 
VNR с B-Roll пакет. Медиите се уведомя
ват за съществуването на VNR, като ед
новременно с това се предлага директно 
интервю с един от говорителите на VNR 
по време на SMT. VNR е готово прибли
зително една седмица преди SMT. Следва 
второ „подхранване“ на новината и ди
ректни кореспонденции преди SMT. Иде
ята е да се предостави видео материала на 
колкото се може повече телевизионни ре
портери, по възможност преди SMT. То
гава SMT се прередактира.

„SMT дава нови възможности за 
захранване на заинтересованите станции 
с VNR. -  казва Джейн Соуър, главен про
дуцент на „D S Simon Productions“ -  Ние 
само записваме обобщено SMT, което се 
допълва от VNR по молба на телевизион
ната станция, изискваща видео продук
та.“

Към комбинирания пакет проявя
ват засилен интерес и репортерите. Спо
ред Джули Ронинг, репортер в „Conus 
Communications’“ -  канал за всички видо
ве новини: „Много по-склонна съм да из
ползвам сюжет, който е свързан в комби
ниран пакет. Това ми дава по голяма гъв
кавост. Обичам също така да имам видео 
материала предварително, защото това 
ми дава възможност за по-прецизна рабо
та.“

Според наблюденията на Nielsen 
SIGMA, комбинираният пакет дава въз
можност за по-обширно излъчване, от
колкото VNR и SMT като самостоятелни 
продукти. „Повечето VNR излъчвания 
траят по-малко от минута и половина- 
казва Джон Ханрахан, директор разпрос
транение на новини в D S Simon 
Productions- въпреки това ние сме имали 
излъчвания по-дълги от три минути, бла
годарение комбинацията на VNR и SMT.“

Друга важна причина да нарасне 
популярността на комбинирания пакет е 
неговата ценова ефективност. Комбини

раният пакет обикновенно спестява на 
компаниите $ 5000 спрямо разходите, ко
ито биха били направени за отделните 
проекти VNR и SMT. Като продуценти и 
дистрибутори ние сме в състояние да 
спестим пари чрез едновременно бораве
не с двата проекта.

Превод от английски: 
Мария Шиндарова, 

„Public Relations“, първа година 
Източник:

Public Relations Quarterly. Winter 1996/1997 
„New Tecnologies and Research Increasingly 

Influence Marketing Strategies Survey“ 
by Jeffery J. Remsik 

„ VNR/SMT Packegies Are A Hot PR Tool“ 
by Douglas Simon.



Значение 
на медиа- 
обиколката

Защо трябва да пропътуваме 
цялата страна и да 
разговаряме с толкова много 
журналисти?

Медия обиколката е най-подходя
щия начин да подадете информация на 
ресорните журналисти от вашата област. 
Всички тези срещи позволяват да персо- 
нализирате вашата организация и да се 
представите за нейн говорител. След като 
медия обиколката приключи, редактори
те и журналистите, които пишат във ва
шата област, вече ще имат човек, на кого
то да позвънят при нужда от информация 
за дадената област или от специфична ин
формация за организацията или нейни 
продукти.

Това звучи привлекателно, но как
ви са клопките?

Проблемите при медия обиколката 
възникват, когато пристигате неподгот
вен и тогава клопките са много. Със си
гурност ще се провалите, ако не направи
те следното:

Да имате какво да кажете и под
готвени допълнителни материали.

Да се срещнете с вярното издание 
или редактор/журналист.

Да потвърдите писмено срещата 
си.

Да уточните в детайли мястото на 
срещата и подробностите.

Да си осигурите пътуване навреме 
за срещите и от срещите.

Да осигурите предварително необ
ходимата техника.

Да носите винаги допълнително 
копие от всички материали.

Да изпълните точно своята програ
ма.

Да се съобразите с други събития,

празници и сезони.
Най-важното е да имате добре при

готвена история и написани допълнител
ни материали в нейна подкрепа. Това зву
чи просто, но не е. Може да се наложи да 
се развие стратегическа позиция за орга
низацията или за новия продукт или услу
гата, която ще се представя по време на 
медия обиколката. След като вече сте ре
шили, защо ще тръгвате на медия оби
колка и сте развили своята история, ще се 
нуждаете от материали, които да я подк
репят. Тези материали ще трябва да 
включват история на организацията, ин
формация за пазара, за продукти и услу
ги, биографии на говорителите на органи
зацията, упълномощени да дават интер
вюта и снимки.

Всички тези подкрепящи материа
ли трябва да представляват пълно копие 
на версията, която представяте при разго
ворите. Ще е много добре ако в комплек
та от допълнителна информация включи
те и визуални материали. В зависимост от 
големината на вашата аудитория и посла
нието, може да избирате от компютърно 
представяне или видео материали.

Кой го интересува това?
Въпросът е с кого трябва да се сре

щате? Това зависи от вашата организация 
и вашия пазар. Ако нямате установени 
контакти е дадено издание или не знаете 
към кого да се обърнете, за да отправите 
своето послание, най-добре се обадете 
предварително и се поинтересувайте кой 
редактор отговаря за вашия пазар. Ако 
направите това малко усилие, преди да 
тръгнете на медия обиколка, ще можете 
да сте сигурни, че вашето послание ще 
бъде чуто от някой, който се интересува 
от тази информация.

Детайлите при започването на ме
дия обиколката са тези, които могат да 
осигурят успеха или провала. Ето един 
примерен списък на детайлите, които 
трябва да помните:

Веднага след като сте уговорили 
дадена среща я подтвърдете с пис- 
мо/факс.

Изпратете предварително прес ма
териали, така че редакторът или журна
листът да могат да се подготвят.

Снабдете се е карти на местата, ко



ито ще посетите. Определете предвари
телно маршрута си и колко време ви е 
нужно.

Направете медия обиколката през 
пролетта или есента. Лятото е време на 
отпуски, а зимните условия могат да про
валят вашите планове.

Проверете дали вашата медия оби
колка не съвпада с търговски изложения 
или други икономически събития.

Може би мислите, че можете да 
организирате медия обиколката и после 
да оставите говорителите на организаци
ята да пътуват и да изпълнят вашия зами
съл, а вие само да дирижирате събитията. 
Не само, че това не може да стане, но е и 
лоша практика. Поради много причини, 
ако вие сте организирали медия обикол
ката трябва да участвате в нея. Трябва 
всяка сутрин да потвърждавате по теле
фона срещите и ако случайно нещо не е 
наред ще бъдете най-информирания чо
век и ще вземете най-правилното реше
ние за случая. Също, ако нещата не вър
вят по план и не сте на мястото да ги оп
равите, ще чуете за всички грешки, които 
сте допуснали и за всичко, което се е 
объркало, защото не сте били там. Дори 
и допуснатите грешки да не са ваши.

Как могат да се гарантират жела
ните резултати?

Първото и най-важно е, че не мо
гат да се гарантират никакви резултати. 
Но има някои неща, които може да нап
равите, за да увеличите своите шансове 
съобщението ви да бъде получено и после 
да комуникира е публиката чрез публика
циите.

Основното, за да осигурите най- 
добрите резултати, е свързано с това да 
определите ясно и точно своето съобще
ние преди да стартира медия обиколката. 
Представянето на ясно съобщение с веж
ливост и кратки биографични материали 
е най-добрата застраховка. Опитайте се 
да узнаете какво се готви да публикува из
данието в следващите няколко броя. Ако 
успеете, скройте вашето съобщение така, 
че да попадне в един от тях. Като всяка 
добра търговска презентация, срещите от 
медия обиколката трябва да завършат 
със заключителни думи. Попитайте своя 
събеседник как ще използва информация

та, която сте му дали. Попитайте го вър
ху какво работи сега или дали предвижда 
да използват информацията в своите ско
рошни публикации. Предложете да изпра
тите допълнителни материали или сним
ки. Препоръчайте своите говорители ка
то експерти във вашата област. Не тряб
ва да искате, обаче, да видите статията 
преди тя да е отпечатана. Всички журна
листи смятат, че това е толкова обидно, 
колкото да ги попитате колко получават.

Медия обиколката приключи и вие 
сте се върнали в офиса, опитвайки се да се 
справите с купищата документи, натрупа
ли се през вашето отсъствие. Колкото и 
да сте заети, това е моментът да изпълни
те всичките си обещания, дадени по вре
ме на срещите. Ако сте си водили добре 
бележки, това няма да е проблем. Бъдете 
сигурен, че ще изпълните обещанията си 
в нужния срок.

Дано да сте запомнили всичко? 
Разбира се, ако има човек е опит, който 
да ви помага първия път е от полза. Но 
ако това не е възможно, предварителното 
планиране и подготовка ще са вашите съ
юзници.

На медия обиколка
без да напускате дома си
Ако сте убеден в ползата от медия 

обиколка, но не искате да пътувате, има 
решение. Много често медия обиколката 
обхваща говорители на организацията и 
придружители, които пътуват до ключови 
пазари в страната, за да дават интервюта 
за медиите. В „Медия рилейшънс“ с успех 
организирахме много медия обиколки, 
без да се налага някой да пътува. Това 
сред PR общността се нарича „Обиколка 
с кресло из страната“, защото повечето 
интервюта се дават от креслото в дома 
или офиса на клиента. Ние открихме, че 
това е много удобен вариант за клиенти, 
които трябва да покрият широка географ
ска площ за кратко време.

Ако сте решили, че ще направите 
медия обиколка без да напускате офиса и 
дома си, има някои неща, които могат да 
ви помогнат да увеличите покритието на 
аудиторията си. Често използването на 
видео материали и телевизионни помощ
ни материали заместват нуждата от ин



тервю на живо. И най-вече, вие можете да 
постигнете по-голямо въздействие в да
ден регион като свържете своята история 
с местно събитие. Например: кажете, че 
вашата компания е спонсорирала местна
та клиника за лечение на рак. За по-голя- 
ма гаранция е добре да осигурите за ин
тервюто местен човек, който пряко е 
участвал в събитието в този регион.

Успехът и интересът към вашата 
история ще са гарантирани, ако това, ко
ето казвате го свържете с дадения регион. 
Но по-често интервютата подпомагат 
продажбите, а телефонните услуги и уеб 
страниците подпомагат услугите или да
ден продукт. В този случай, едно интервю 
по телефона, придружено от изпратени 
предварително диапозитиви, каталози 
или снимки може да гарантира добър ре
зултат.

Често първо се планират радиоин- 
тервютата, които без проблем могат да се 
проведат дори и на живо по телефона от 
офиса или дома на клиента. В този слу
чай, за да осигурите успех , е най-сигурно 
да предложите теми за дискусия, да даде- 
те примерни въпроси и кратка биография 
на госта. Ако предлагате широка гама от 
продукти идеално е да предложите безп
латни материали с образователна стой
ност. Ако продуктът се продава на дреб
но, дайте имена и адреси. Уеб адресът съ
що може да свърши добра работа. В про
дължение на половин часово интервю по 
телефона, е добре на всеки 15 минути да 
повтаряте адреса и допълнителната ин
формация. Помага, ако по време на ин
тервюто дадете информация за безплат
ните материали на вашата компания.

В „Медия рилейшънс“ имаме мно
го примери за успешни „Обиколки с крес
ло из страната“ като клиентите са от най- 
различни области. Един художник имаше 
колекция от авторски творби, които гаст
ролираха из страната, а той нямаше въз
можност да е на откриванията във всеки 
град. В този случай ние осигурихме видео 
материали и кураторите от местните га
лерии даваха интервюта. Този художник 
рисуваше динозаври, а за щастие „Джура- 
сик парк“ вървеше по екраните, така че 
бяхме в точния момент. В някои от градо
вете осигурихме местни палеонтолози,

които да разказват на посетителите и да 
отговарят на въпросите им, както и да да
ват интервюта за местната телевизия. 
Както радио интервютата, така и тези за 
телевизията бяха проведени по телефона 
от художника. По време на интервютата 
той посъветва публиката да посети мест
ния музей и обърна внимание какво точ
но да се види там. Печатните медии свър
шиха чудесна работа. Ние им осигурихме 
най-различни фотоматериали и снимки 
на художника и така те ни осигуриха ши
роко покритие в региона. Учудващо, но 
фактът че художникът не присъстваше 
заедно със своите творби, не се отрази на 
успеха на изложбата.

Очевидно е, че този вид медия оби
колки не може да се използват във всеки 
случай, а предимството им е, че не напус
кате дома и офиса си, а обикаляте пазари
те, които ви интересуват. Но ако все пак 
решите да пътувате определете си поне 
три-четири сигурни интервюта преди да 
тръгнете.

Превод от английски: 
Десислава Николова,

„ Управление на масовите комуникации“,
пета година 
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На посещение 
при
Едуард Бернайс

Едуард Бернайс Снимка: 1991 г.
Книгата на Стюарт Иьн „PR! 
Социалната история на вторичното 
въртене“ излезе в Америка през 1996 г.
В нея авторът прави преглед 
на историята на американското 
общество и как събитията 
предразполагат утвърждаването 
на Public Relations. Иьн разкрива 
причините, породили PR, чрез задълбочен 
анализ на установяването 
на демокрацията в САЩ. Той го 
разглежда като неизменна част от 
развитието на обществото. Силата на 
PR расте с увеличаването на свободите 
и правата на обикновения човек,

гарантирани от конституцията и 
хартата за правата на човека.
В книгата се представя един нов поглед 
върху миналото, породило нуждата 
от PR-практиката, фактите не са 
изложени сухо, а е показана 
задълбочената връзка между 
достиженията на социалните науки, 
развитието на обществото 
и историческите процеси. Книгата 
започва с есето „На посещение при 
Едуард Бернайс“, което предизвиква 
интерес само за себе си и веднага беше 
публикувано в няколко списания, 
както и включено в Интернет.



Роден във Виена през 1891 г. Бер
найс е двоен племенник на Зигмунд 
Фройд. Неговата майка е сестра на 
Фройд, а баща му е брат на съпругата на 
Фройд. Произходът му го отвежда напра
во в света на неограничената сила на ми
сълта и го привиква към привилегиите и 
утвърдения комфорт на буржоазията.

Бернайс се превръща в човека, 
който създава техниките на модерната 
пропаганда и който след 1920 г. успява да 
обедини в едно теориите на масовата пси
хология и схемите за корпоративно и по
литическо привличане на вниманието.

По време на Първата световна 
война Бернайс служи на първа линия в 
Комитета за публична информация на 
САЩ -  най-огромния пропаганден апарат 
в Америка, създаден през 1917 година, за 
да изгради, рекламира и продава войната 
като нещо, което ще направи света по -  
сигурен за демокрацията. Комитетът се 
превръща в основата, от която всички 
следващи стратези в тази област черпят 
информация и опит.

През 20-те години Бернайс създава 
връзката между корпоративните компа
нии и масовите социални проблеми. Рабо
тейки за „Американ Тобако Къмпани“, 
той убеждава членовете на Комитета за 
правата на жените да накарат своите 
членки да запалят публично цигарите на 
Лъки Страйк като „факел на свободата“. 
През октомври 1929 г. Бернайс организи
ра останалия в историята под името „Све
товно медия събитие“ златен юбилей на 
Светлината -  честване на 50-та годишни
на от откриването на електрическата 
крушка. Едно събитие задкулисно спонсо
рирано от Дженеръл Илектрик Корпо- 
рейшън.

Въпреки че Бернайс по рождение е 
австрийски евреин, историята на PR пом
ни, как д-р Гьобелс, министър на пропа
гандата в нацистка Германия, е черпил 
вдъхновение и се е учил от нетовите тру
дове.

Влиянието на Бернайс се засилва в 
периода след Втората световна война. За 
да бъде по-ясно, кариерата на Едуард 
Бернайс -  повече от на когото и да било 
друг човек -  предначертава това, което 
днес е стратегията и практиката на PR в

Америка.
Трябва да добавя, че съм се срещал 

с Бернайс и преди. В началото на 70-те, 
когато писах книга за социалната история 
на рекламата -  „Управление на съзнание
то“. Тогава се запознах с някои от негови
те работи, най-вече от периода на 20-те 
години, и от страниците на книгата ми ще 
разберете, че Бернайс се откроява ярко 
като красноречив и влиятелен идеолог в 
областа на информацията за американс
ката потребителска култура.

По-късно, в средата на 80-те, дока
то работех върху друга книга -  за връзка
та между образите и властта в живота -  
отново се върнах към мистър Бернайс. 
Този път към неговите книги от 40-те и 
50-те, където той се явява изследовател 
на масовото убеждение. Опитът му идва 
от практиката. Той работи като съветник 
на политическите фигури за използването 
на средствата за масова комуникация и за 
предимствата на визуалните символи ка
то инструмент за създаване на това, кое
то Бернайс нарича „инженеринг на съгла
сието“. Още веднъж, сред изобилието на 
идеи и практически опит, Бернайс се на
ложи като водеща фигура в моята книга.

И в двата случая срещите ми с Бер
найс приличаха на това, което често се 
случва между историка и историческата 
фигура, за която той пише. Това бяха сре
щи между стари документи и любознате
лен читател, който ги изследва и възпри
ема. Когато започнах работа върху книга
та за социалната история на PR в начало
то на 90-те, вътрешно в себе си възприе
мах самия Бернайс като част от тази ис
тория. И то само заради живият спомен 
за неговите заслуги в тази област.

Съвсем скоро обаче разбрах, че 
предположенията ми не са верни. В разго
вор с моя съсед Ричард Уейнер -  самият 
той работещ в областта на PR, научих, че 
Бернайс е още жив и здрав и приема в 
Кембридж, Масачузетс.

Уейнер ме инструктира: „Ако ще 
пишеш тази книга, непременно трябва да 
говориш с Еди Бернайс“. Аз останах като 
гръмнат, когато чух да се говори за Бер
найс в сегашно време и още повече някой 
да го нарича Еди. Зад аурата на истори
ческата фигура стоеше обикновен мъж на



име Еди. След като се сдобих с телефон
ния му номер , трябваше да се престраша 
и да си определя среща с него. Тогава 
Бернайс беше в навечерието на 99-ия си 
рожден ден и аз не знаех какво да очак
вам. Дали щеше да ме приеме? Дали е все 
още достатъчно жизнен? Истината е, че 
99 години не са обикновена възраст.

Когато събрах смелост да се обадя 
по телефона попаднах на телефонен сек
ретар. Официален женски глас ме инфор
мира, че съм се свързал с офиса на д-р 
Едуард Бернайс и че в момента той отсъс
тва. . Получих инструкции как да оставя 
съобщение. За човек на неговата възраст 
Бернайс добре се справяше с бизнескому- 
никациите. Ето какво казах на секретаря:

„Казвам се Стюарт Иън. Аз съм 
писател историк. Сега работя върху книга 
за социалната история на PR. Много бих 
искал да взема интервю от д-р Бернайс“. 
Оставих телефонния си номер и добавих, 
че ако не ми се обади скоро ще позвъня 
отново. Два дни по-късно Едуард Бернайс 
ме потърси у дома.

Беше много вълнуващо, почти ка
то на сън. Това, което знаех до този мо
мент за него беше информация, черпена 
от книгите. Имах чувството, че говоря с 
част от историята. Гласът му беше сух, 
леко дрезгав, със сигурност глас на въз
растен човек, но звучеше живо и прагма
тично.

Той разпита за мен, за досегашна
та ми работа, защо искам да пиша тази 
книга. Обясних му, че съм историк и ин
тересите ми са насочени към начините, 
по които СМК се вписват и влияят върху 
живота през 20-и век в Америка. Казах 
му, че знам доста за него, за живота и дей
ността му и накрая допълних, че съвсем 
скоро излезе моя книга за влиянието на 
комерсиалните образи върху американс
кото общество. Без да пропуска нито ду
ма от това, което казвам, Едуард Бернайс 
ми отговори нееднозначно: „Предпола
гам знаете, че ние не работим с образи. 
Ние работим с реалността.“

Така започна вълнуващата ми сре
ща с Бернайс. Дори мога да кажа, че по
лучих първия урок от маестрото. Или да 
обясня: професията PR не е просто да из
градиш благоприятен имидж на своя кли

ент. За Бернайс, а и както по-късно разб
рах, за много други в тази област, целта е 
много по-амбициозна. PR цели да моде
лира и обективизира правдоподобна ин
терпретация на самата реалност.

Въпреки разговора по телефона ис
ках среща лице в лице. И успях да си уре
дя посещение в дома на Бернайс в Деня 
на Колумб през 1990 година. В седмиците 
преди интервюто препрочетох някои от 
неговите работи -  „Кристализация на об
щественото мнение“, 1923 г., „Пропаган
да“, 1928 г., „Инженеринг на съгласието“, 
1947 г., и автобиографията му „Биографи
ята на една идея: Мемоари на съветника 
по PR Едуард Бернайс“, 1965 г. Прегледах 
и някои неща, които не бях чел преди: 
книги, няколко памфлета и речи. През съ
щото време и Бернайс се подготвяше за 
интервюто. По пощата ми изпрати фото
копие на статия, която беше излязла ско
ро в специалния брой на списание 
„Лайф“, изброяващ 100-те най-влиятелни 
американци на 20-и век.

В неприветливото сиво утро на 12 
октомври 1990 година взех самолета от 
летище Лагуардиа в Ню Йорк за Бостън, 
като си бях предвидил достатъчно време, 
за да мога да стигна точно в 13 часа за ин
тервюто. Прекосявайки Чарлз ривър на 
път за Кембридж, таксито ме прекара 
през лабиринт от стари сгради, подредени 
в триредни улици около площад Харвард 
и спря пред една голяма червена табела с 
N7, която Бернайс ми беше дал като от
личителен знак. Самата къща беше вели
чествена, с дълга бяла дървена ограда, на
обиколена с жив плет. Крачейки по пъте
ката към входната врата, наистина се чу
дех какво да очаквам.

Натиснах звънеца и зачаках. Мина 
повече от минута, а никой не ми отваря
ше. Никакъв звук. Дали не беше забра
вил? Не беше ли заблуда свежият му ум, 
който пролича от телефонния разговор. 
Позвъних отново и продължих да чакам. 
След минута или повече, не помня, започ
нах да се притеснявам. И тогава извед
нъж чух стъпки, които се приближаваха 
към вратата. Казах :“Бернайс?“. Вратата 
се отвори и пред мене се изправи китайка 
на средна възраст, която отговори: „Да, 
това е домът“. Обясних й кой съм и че



преди няколко седмици съм си уговорил 
интервю с мистър Бернайс за днес след 
обяд.

Тя ме погледна изпитателно и ми 
обясни, че той не се е чувствал добре вче
ра. Покани ме да вляза и каза да изчакам 
на първия етаж в библиотеката. След то
ва изчезна, сигурно да провери дали ще 
ме приеме маестрото. Докато чаках изу
чих етажерките с книгите и самата стая. 
Това беше една наистина просторна стая, 
с високи тавани.

Не бях виждал досега такава ко
лекция от книги: хиляди книги за общест
веното мнение, за индивидуалната и соци
алната психология, изследвания за пропа
гандата, психологичната война и още, и 
още. Голяма библиотека, която съдържа
ше почти всичко за човешката мотивация 
и стратегиите за влияние, обхващаща пе
риод от повече от 100 години. Това не бя
ха книги, събирани от някой лаик, а арсе
нала на един интелектуалец. Дори и бър
зият поглед е достатъчен, за да се разбе
ре, че всяка книга е свързана с цел -  офор
мяне на публичните нагласи. Тук -  в голя
мата бяла стая в Кембридж, Масачузетс, 
е събрана цяла плеяда от идеи, които 
вдъхновяват и информират за проблема 
на 20-и век -  систематичното формиране 
на общественото мнение.

Потънал в мисли, изведнъж чух 
стъпки, които се приближаваха към вра
тата на библиотеката. Предположих, че 
това е китайката, която идва да ме инфор
мира за състоянието на Бернайс. Психи
чески се подготвих за най-лошото. Но ко
гато вратата се отвори , там, пред мене в 
кафяв костюм и вратовръзка, с оживе- 
ност в очите, стоеше нисък мъж с къса, 
бяла коса: Едуард Бернайс. Всичко, което 
бях чел за него, го определяше като про
ницателен и от време на време циничен 
манипулатор на общественото мнение. 
Въпреки тези предубеждения бях запле
нен от пръв поглед. Външният му вид ми 
напомни за една снимка на Алберт Айн
щайн. Той се приближи към мен с усмив
ка и ние си разменихме формалните лю
безности. „Искам да ви дам това“ -  му ка
зах и подадох надписан екземпляр от пос
ледната си книга „Всички потребителски 
образи“. Бернайс я прие с благодарствено

кимване. После ме покани да се качим в 
офиса му на втория етаж за интервюто.

Той ме съпроводи до стълбите, ля
вата част на които представляваше нещо 
като ескалатор. Приличаше на тези инва
лидни колички, които ги има по филмите. 
„Някога возили ли сте се на такова не
що?“-  ме попита Бернайс. „Не. Само съм 
ги виждал“ -  отговорих. „Качете се“ -  из
командва той, „като във влакче на ужаси
те“.

Поогледах се и разбрах, чс нямам 
друг избор освен да седна. „Облегнете се“ 
-  заповяда той.

„Какво?“
„Долепете гърба си за облегалка

та“-  допълни Бернайс.
Без повече да мисля се облегнах 

назад. Бернайс доста пъргаво седна до 
мен.

„Да ви придържам ли?“ -  попитах 
аз, имайки предвид възрастта му.

„Не“ -  отвърна той и натисна коп
чето за старт. Така ние се качихме до вто
рия етаж. Като го гледах как пъргаво се 
движи си спомних за думите му: „Ние не 
работим с образи. Ние работим с реал
ността“. Бернайс ме въведе в една тъмна 
стая. Стените бяха целите окачени с чер
но-бели снимки, повечето от които над
писани. Без думи, за секунди, снимките 
ме отведоха там, където биеше пулса на 
века. Бернайс на Парижката мирна кон
ференция 1918 година, Бернайс заедно с 
Енрико Карузо, Бернайс и Хенри Форд, 
Бернайс и Томас Едисон, Бернайс и Ай- 
зенхауер. Портретът на чичо му Фройд 
също беше на видно място. Бернайс с ве
ликите мъже по време на великите съби
тия на 20-и век. Гледах фотоизложбата с 
благоговение. Той стоеше мълчалив. Та
ка започна нашата среща. Впечатляващо 
наистина.

От фотогалерията преминахме в 
офиса му -  малка и слънчева стая. Сед
нахме до бюрото и започнахме нашия 
разговор. Той заговори пръв. Интересува
ше се от мен, от моите занимания, защо 
точно на него се е спряло вниманието ми, 
за нещата от книгата и изобщо един прег
лед на моето мнение за комуникациите 
през 20-и век.

Започнах с почти риторичен въп-



рос: „Как се занимавате с културата на 
20-и век без да работите . . той ме пре
късна и продължи мисълта ми: . с ос
новната обмяна на идеи, която прави кул
турата.“

• Тръгвайки от твърде различни 
гледни точки, произхождайки от различ
ни епохи ние се разбирахме чудесно. Бер
найс много добре знаеше какво точно ис
кам да науча. За моето историческо изс
ледване на PR исках да открия смисъла 
на самия процес на представяне и приема
не -  обмяната на идеи -  както той самият 
го определи, която беше настъпила, за да 
направи различен културния живот в епо
хата на масовите комуникации.

Последвалите четири часа бяха 
посветени на най-доброто от Едуард Бер
найс. Отново и отново чувах дума по дума 
повтарянето на теми, истории, дори спе
цифични фрази, които бях чел в неговите 
книги. Въпреки това, зад самото изживя
ване от срещата с Бернайс, някои момен
ти от интервюто бяха нови за мене и 
именно те ми помогнаха да разбера обх
вата и структурата на историята на PR. 
Силно ме впечатли, например, схващане
то на Бернайс за връзката между негови
те разбирания и тези на Уолтър Липман, 
който публикува книгата „Общественото 
мнение“ през 1922 г., само година преди 
първата книга на Бернайс „Кристализа
ция на общественото мнение“ да се появи 
на бял свят.

По време на интервюто Бернайс 
сподели едно скандализиращо мнение за 
йерархията в обществото. Дори го повто
ри няколко пъти. Ето какво каза той: 
„Докато повечето хора се отнасят към 
живота инстинктивно, без да мислят, ще 
съществува „интелектуален елит“, който 
ще отговаря за хода и посоката на истори
ята.“

След като в продължение на целия 
си живот Бернайс е писал изключително 
за демокрацията и е издигнал в култ важ
ната роля на PR в демократичното об
щество, самият той явно не беше демок
рат. Бернайс демонстрира липса на ува
жение към средния човек и неговата спо
собност да мисли или чувства за събития
та в света около него.

„В културата има много странни

неща“ -  каза Бернайс. „Средният коефи
циент на интелигентност на американци
те е нисък. Знаехте ли това?“ -  ме попита 
той. За Бернайс от тези изследвания изво
дът беше един. После направи схема на 
специалиста по PR като го постави сред 
интелектуалния елит. Той го определи 
като съветник на клиентите в насока как 
да работят с масите _само като използват 
психологията.

Като член на интелектуалния елит, 
който управлява обществото, специалис
тът по PR, обясни Бернайс, се прицелва с 
уменията си към общата публика, която е 
в основата си лекомислена в своите реак
ции. Работейки зад сцената, далеч от пуб
личния поглед, специалистът по PR е из
цяло социален учен. Човек образован как 
да използва достиженията на социология
та, психологията, социалната психология 
и икономиката, за да въздейства и напът
ства публичните нагласи. По време на на
шия разговор мислите на Бернайс за де
мокрацията бяха насочени в една линия. 
А именно към високо образованите так
тици в областта на формирането на об
ществено мнение, към анализаторите на 
социалните основи, към лимитирания ин
телект на публиката и към желаните ре
зултати.

Спирам се на тази тема не само за
щото се набива на очи, а и защото -  тъй 
като изследвам историческото развитие 
на PR като социална практика -  открих, 
че това се отразява върху фундаментално
то разбиране в тази област като цяло.

Докато някои изтъкваха аргумен
та, че PR представлява „двупосочна ули
ца“, по която институциите и публиката 
поддържат демократичен диалог, на 
практика се оказа, че репликите на пуб
ликата в този диалог се свеждат най- ве
че до мерене на нейното кръвно налягане 
и отчитане на температурата й.

Една друга част от интервюто зас
лужава също специално внимание. Оти
дох да посетя Бернайс, защото той беше 
едновременно участник и свидетел в из
растването на PR в един период от около 
три четвърти век. От разговора очаквах, 
че вследствие на неговата тясна връзка с 
процеса, ще се разкрият исторически тай
ни, от които PR като феномен израства. В



това си очакване бях разочарован.
Разбирането на Бернайс за PR бе

ше забележително с факта, че почти от
ричаше самия процес или детайлите по 
време на историческото развитие. Той 
описа PR като отговор на едно трансисто- 
рическо разбиране: нуждата на тези, кои
то имат власт да формират нагласите на 
масовата публика.

За Бернайс PR отразява усъвър
шенстването на техники, създадени да 
служат на остарели цели. Всъщност той 
разказа прекалено малко за своя живот, 
за своята работа като носител на специ
фична историческа епоха. Още преди да 
си тръгна от дома му, това леко ме разо
чарова.

После започнахме да обсъждаме 
как да стигна до летището. Бернайс дъл
го говори за цената на такситата и ме по
съветва да не си хвърлям парите напраз
но, а да взема тролея. По време на този 
разговор Бернайс сподели, че никога не 
се е научил да кара кола. Това силно ме 
учуди. А той ми обясни, че просто не му 
се е налагало. Неговото семейство е има
ло повече от 13 прислужници и сред тях 
винаги е имало шофьор. Потънал в спо
мени Бернайс ми разказа историята на 
един негов шофьор, който всички нарича
ли Немия Джак.

Всеки божи ден Немия Джак ста
вал в 5 часа и подготвял колата, за да за
кара Бернайс и съпругата му Дорис 
флейшман (партньор в PR) до офиса им. 
След това преданият шофьор се връщал 
вкъщи и отвеждал двете им дъщери на 
училище. После отивал в офиса на разпо
реждане на Бернайс и карал него и съпру
гата му на бизнес срещите през деня. На 
финала взимал децата от училище и до
карвал Бернайс и съпругата му вкъщи. В 
края на деня Немия Джак сядал в кухня
та да вечеря и често задрямвал на масата. 
В 21 часа той вече спял, за да се събуди на 
другия ден в 5 часа и отново всичко да се 
повтори. Сравнявайки това с цената на 
такситата Бернайс допълни, че за тази си 
работа Немия Джак получавал 25 долара 
на седмица и имал право на половин по
чивен ден на две седмици.

„Добра сделка“ -  завърши Бер
найс, пресмятайки ползите, които негово

то семейство е извлякло от Немия Джак 
през всичките години на предана служба. 
После с нотки на носталгия в гласа споде
ли: „Но това беше преди хората да прои- 
мат социална съвест“.

В този момент, в носталгичния 
поглед към миналото, моите търсения за 
историческите обяснения или поне част 
от тях бяха задоволени. Споменавайки за 
„социалната съвест“ Бернайс ми отвори 
очите за историческите промени в соци
алната история на икономиката, хвърляй
ки светлина върху предпоставките за съз
даването на PR практиката. В резултат на 
прогреса през 20-и век хората не се съоб
разяват вече с различните обществени 
норми, които историята поставя пред тях.

Бернайс е рожба на величествения 
свят на буржоазията, който по много на
чини все още се копира от аристократите 
и се смята за символ на благополучие. То
ва е свят, в който отношенията между 
различните класи са определени и норми
те се спазват безпрекословно. През годи
ните, в които Немия Джак е служил на 
Бернайс, той също е бил част от тези об
стоятелства.

„Социалната съвест“, за която Бер
найс спомена, възниква в момента, кога
то аристократичната парадигма за класи
те не може вече да господства. В този мо
мент се появяват модерните демократич
ни, обществени идеали, които се раждат 
сред нисшите обществени слоеве. При то
ва стечение на обстоятелствата стратеги
ите на социалните правила започват да 
се променят. Животът и кариерата на 
Едуард Бернайс служат като доказателст
во за тези промени.

Старите нрави, които дълго са под
държали социалното неравенство, са би
ли сменени от вдъхновяващия идеал за 
демокрация. Институциите и хората от 
властта все повече трябваше да утвърж
дават самите себе си пред публиката, ко
ято се сдоби с правото на демократични
те граждани и справедливостта. Изстрад- 
вайки тези промени аристокрацията даде 
път на технокрацията като стратегия от 
правила. Бернайс израства в общество, 
където нуждата от власт се легитимира с 
мотото „за общото добро“. Той се утвър
ждава като специалист по масово убежда



ване в епохата на социалната съвест. 
Именно това е причината човек като Не
мия Джак в съвременния свят да не бъде 
повече използван безгранично.

Има още една история, която сил
но ме впечатли по време на интервюто. 
Надявайки се да успея да се добера до 
същността на работата на Бернайс или 
по-точно до начина, по който той работи, 
го помолих да ми опише как планира ед
на PR кампания. „Преди всичко“-  започ
на инструкцията си Бернайс, „човек тряб
ва да се освободи от догмите на предста
вата за пресагент“ . „Ние (говорейки за 
себе си) нямахме директен контакт с мас
медиите в продължение на петдесет годи
ни.“ И продължи с това, че работата на 
специалиста по PR е да инструктира кли
ента си как да предприеме действия, кои
то просто да прекъснат хода на живота и 
по някакъв начин да предизвикат отговор 
в медиите.

„Как вие постигате това?“ -  попи
тах аз.

Той помисли малко, после се обър
на към бюрото, където беше оставил кни
гата, която му подарих. Взе я и започна да 
чете представянето на гърба. Помисли 
малко и я запрелиства. И след няколко 
минути с нотка на поучение в гласа се 
обърна към мене:

„Ако ми кажете: „Искам повече 
читатели за тази книга“ (това е написано 
на гърба) веднага ще се свържа с най-го- 
лямата американска асоциация на потре
бителите. Ето какво ще съобщя на ней
ния шеф: „Безспорно голям процент от 
вашите членове, не мога да го определя 
точно, но със сигурност е голям, се инте
ресуват от образите, наложени от капита
листическото общество и ще проявят лю
бопитство към тази тема. Защо не посве
тите една от вашите дванадесет годишни 
срещи на потребителските образи, основ
на тема на новата книга и смятам, че ще 
мога да ви осигуря автора да изнесе лек
ция на срещата в Ню Йорк. От своя стра
на вие ще осигурите телевизионна компа
ния, която да запише тази лекция и така в 
тридесет от най- големите градове на 
Америка ще чуят теорията за потребител
ските образи.“

Като свърши Бернайс ме погледна

и видях как наум пресметна хипотетични
те резултати от импровизирания телефо
нен разговор с шефа на най -  голямата 
асоциация на потребителите в Америка.

„Всеки един от групата на потреби
телите има контакти с местния вестник, а 
дори и някоя голяма информационна 
агенция може да се заинтересува. Така ще 
станете световна звезда.“

Трябва да си призная, че бях силно 
впечатлен. Бях там, седях с Едуард Бер
найс -  създател и творец на модерния PR 
-  слушайки го как говори за мене и моя
та книга. Не можех да осъзная какво ста
ва и си казах: „Какъв ласкател! Този чо
век наистина знае как да излъска старата 
ябълка“. Бях като смаян, разказвах случ
ката на приятели, студенти, на всеки, 
който имаше търпението да ме изслуша. 
За мене тя разкриваше очарователната 
личност на Бернайс, неговия гениален ум 
и способността му да открива точния от
говор.

Около три месеца след интервюто, 
когато вече бях позабравил историята, 
получих най-изненадващото телефонно 
обаждане. Беше от офиса на Стивън Бро- 
бек, президент на „Потребителската фе
дерация на Америка“, една от най-голе- 
мите и влиятелни организации. Той иска
ше да разбере дали ще приема поканата 
му да бъда основен лектор на предстоя
щия им конгрес във Вашингтон, в който 
ще участват над 1000 членове на потреби
телски организации от цялата страна.

От мене искаха да говоря за амери
канската потребителска култура и за на
чините, по които съблазнителните тър
говски образи се използват за представя
не на прахосничеството и непрактичност
та като начин на живот. Компанията С -  
Span щеше да записва речта ми и да я из
лъчи по кабел в цялата страна.

До ден днешен не знам дали Бер
найс имаше пръст в това или всичко беше 
просто случайно съвпадение. Опитах се 
да открия мотивите за тази покана и мал
кото, което разбрах нямаше връзка с Бер
найс. Но съмненията още ме глождят. Не 
мога да забравя особеното значение, кое
то Бернайс отдели на невидимостта на ек
сперта по PR, когато върши своята рабо
та.



По време на нашия разговор спо
менах за включването на името на Бер
найс в списъка на списание „Лайф“ за 
100-те най- влиятелни американци на 20- 
и век. И му казах: „Ако накарате всеки 
американец да направи подобен списък, 
вашето име може би няма да е сред 100-те 
избранници. Малко хора ви познават“. А 
той ми отговори: „Разбира се, че не. Сигу
рен съм в това. За средния американец из
вестните имена са на секс символи или на 
някое красиво момиче. Това са имената, 
които те познават“. И после продължи:

„В PR, точно както и в правосъди
ето, никой не знае кой е адвоката на из
вестните хора. А този адвокат всъщност 
може да прави повече от самите личнос
ти, за които работи. Това е и причината 
никой да не знае името на моя доктор, с 
изключение на приятелите ми, разбира 
се. Той може би е основната причина , за 
това че все още съм жив.“

Дори и сега мистерията остава. 
Въпросът все още стои без отговор. Не
щата някак си странно се случиха почти 
както Бернайс ги описа в своя измислен 
разговор за работата на практика по PR. 
И човек започва да се замисля дали изоб
що има останала някаква друга реалност, 
освен реалността на PR?! Запленен от не
вероятната среща с Едуард Бернайс, от 
неговото влияние в изграждането на ре
алността, подсъзнателно поставих него
вата личност в центъра на събитията в 
моята книга.

Още нещо за край. Отидох в Кемб
ридж, за да интервюирам Едуард Бер
найс. Целта ми беше да науча скритите 
тайни от историята на PR практиката, ко
ято все повече навлиза в живота. В рет
роспекция моята самопреценка е, че дос
та подцених човека, с когото разговарях. 
Предполагах, че този проницателен съз
дател на публичното мнение, този търго
вец на реалност беше в същото време от
ворен към тези, които го изследват. Чак 
след като мина време ми стана ясно, че 
цялото посещение е било оркестрирано 
от виртуоз.

Бернайс дори ми даде ключа, с 
който можех да отворя тайните вратички 
от нашия разговор. По време на дългото 
интервю, което си мислех, че водя, Бер

найс ми обърна внимание на следното:
„Новина е всеки публичен акт, 

който не е част от рутинните обстоятелс
тва. Добрият практик по PR съветва своя 
клиент да създаде такъв публичен акт, 
който да прекъсне по някакъв начин хода 
на живота и да предизвика отговор в ме
диите и съответно в обществото.“

От момента, в който се приближих 
до вратата на неговата къща, минавайки 
през чакането в библиотеката, изкачване
то по асансьора, разходката из фотогале- 
рията до раздялата изминаха пет часа. 
През това време Едуард Бернайс, който 
продължаваше да взима по 1000 долара за 
един час консултация, ми даде безплатен 
урок за основното в Public Relations. Това 
беше моята най-голяма печалба от докос
ването ми до личността на Едуард Бер
найс. А удоволствието да се срещнеш с 
него, да усетиш човека все още действен и 
е пъргав ум на 100 години, е нещо, което 
не може да не се оцени.

P.S. Едуард Бернайс умира на 104 
годишна възраст през 1995 г.

Бележка и превод от английски: 
Десислава Николова, 

„Управление на масовите комуникации“,
пета година 

Източник:
Ewen, Stuart. PR! A Social history of Spin. 

NY, BasicBooks, A Division o f HarperCollins 
Publishers Inc., 1996



Специалисти 
и бакалаври. 
Випуск '91

През 1997 г. се дипломира първият 
випуск на Департамента по масови 
комуникации с образователно- 
квалификационната степен „специалист“ 
и вторият випуск със степен 
„бакалавър“.
Приятно ни е да отбележим, че много 
от студентите още по време 
на следването, както и след 
дипломирането, работят 
по специалността, която са учили.
Те се трудят в: Българска национална 
телевизия, Българско национално радио, 
БТА, Нова телевизия, 7 дни - телевизия 
и радио, София кабел, кабелен канал 
в Перник, частни продуцентски къщи, 
радио Витоша, радио Тангра, радио 
Класик FM, в. Труд, в. Капитал, 
в. Банкер, в. Хубава жена, 
в. Новинар и други.



СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПЕРСОНИФИЦИРАНА 
АУДИОВИЗУАЛНА ЖУРНАЛИСТИКА, ПРОДУЦЕНТСТВО 
В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ,
PUBLIC RELATIONS (ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА)

Аделина Томова
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика
факултетен N 4456
Дипломна работа -  Сценарий и журна
листическа защита на ново забавно пре
даване за кабелните телевизии

Александра Костантинова
Специалност: Public Relations (Връзки с 
обществеността ) 
факултетен N 4622
Дипломна работа -  Медиа-папка: основ
ни материали, оформление, дизайн, 
структура

Александриана Стефанова
Специалност: Public Relations (Връзки с 
обществеността )
факултетен N 5437
Дипломна работа -  Програма no Public 
Relations за популяризиране името и дей
ността на банка

Александър Камберов 
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика
факултетен N 4126
Дипломна работа -  Телевизионният жур
налист като интервюиращ, водещ или 
коментатор и неговата роля за оформя
не на общественото мнение

Анна Цветкова
Специалност: Public Relations (Връзки с 
обществеността ) 
факултетен N 1441
Дипломна работа -  Програма no Public 
Relations за популяризиране името и дей
ността на застрахователно дружество 
„Спартак“

Боряна Тодорова
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен N 4320
Дипломна работа -  Ролята на продуцен
та в различните форми на копродукция

Васил Николов
Специалност: Продуцентство в СМК 
Факултетен N 4679
Дипломна работа -  Копродукциите -  ев
ропейски опит и българска действител
ност

Велемира Недкова
Специалност: Public Relations (Връзки с 
обществеността )
факултетен N 4248
Дипломна работа -  Програма no Public 
Relations за популяризиране името и дей
ността на S&T Bulgaria Ltd, официален 
представител и дистрибутор на 
„HEWLETT-PACKARD“за България

Венелина Желева
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика
факултетен N 4937
Дипломна работа -  Сценарен план за 50- 
минутно детско тв забавно развлека
телно предаване „Смешки човешки“

Веселина Братоева
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен N 3814 
Дипломна работа -  Продуцентство в 
СМК



Веселка Хранова
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика
факултетен N 3173
Дипломна работа -  Структура и компо
зиция на магазинното предаване „Добро 
утро“

Биляна Павлова
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика 
факултетен N 4125
Дипломна работа -Телевизионното ин
тервю

Георги Тодоров
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика
факултетен N 338
Дипломна работа -  Структура и компо
зиция на спортно предаване „Без паника“

Даниела Димитрова
Специалност: Public Relations (Връзки с 
обществеността )
факултетен N 4661
Дипломна работа -  Медия-папка: основ
ни материали, оформление, дизайн, 
структура

Евелина Въткова
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика
факултетен N 4458
Дипломна работа -  Структура и компо
зиция на туристическото предаване „Ля
то 97“

Евелина Кирилова
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика 
факултетен N 4282
Дипломна работа -  Разработка и журна
листическа защита на тип тв предава
не, в което желаете да участвате лично 
като коментатор, водещ, репортер или 
автор на сценария

Евелина Стоянова
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен N4146
Дипломна работа -  Подбор и договаряне 
на основния екип от продуцентска гледна 
точка

Елена Драганова
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика
факултетен N 3376
Дипломна работа -  Анализ на тв преда
ване „Изборът“ и ролята на водещия в 
процеса на реализацията му

Елена Петрова
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика
факултетен N 4319
Дипломна работа -  Сравнителен анализ 
на националния и софийския ефир

Ема Димитрова
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика 
Факултетен N 4522
Дипломна работа -  Авторски репортаж 
на актуална тема: „Акция „Комар“

Емилия Стойнева
Специалност: Public Relations (Връзки с 
обществеността )
факултетен N 4337
Дипломна работа -  Контент-анализ на 
вестник „24 часа“

Ивайло Ведрин
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика
факултетен N 4228
Дипломна работа -  Основни параметри 
на агенционната, телевизионната и ра- 
дионовината. Предпоставки за успех на 
комуникацията.



Ивайло Михайловски 
Специалност: Public Relations (Връзки с 
обществеността ) 
факултетен N 4795
Дипломна работа -  Public Relations -  про
мяна на образ на българска институция 
(президент)

Иванка Георгиева
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика 
факултетен N 4470
Дипломна работа -  Ролята на водещия в 
дискусионните тв предавания

Иванка Тенева
Специалност: Public Relations (Връзки с 
обществеността )
факултетен N 4551
Дипломна работа -  Ролята на професио
налиста no Public Relations при организи
рането на вътрешните комуникации в 
институциите („Тексим“)

Илиана Бойчева
Специалност: Продуцентство в СМК 
Факултетен N 4980
Дипломна работа -  Продуциране на рек
ламно радоипредаване на музикално спи
сание „Нов ритъм“ в ефира на частна ра
диостанция

Ирина Димитрова
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика
факултетен N 3222
Дипломна работа -  Структура и компо
зиция на магазинното предаване „Добро 
утро“

Ирина Кунделова
Специалност: Public Relations (Връзки с 
обществеността )
факултетен N 4173
Дипломна работа -  Програма no Public 
Relations за популяризиране името и дей
ността на фондация, занимаваща се с 
благотворителност

Камелия Любенова
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика
факултетен N 4448
Дипломна работа -  Разработка и журна
листическа защита на тв предаване

Лидия Младенова
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика
факултетен N 784
Дипломна работа -  Телевизионен проект 
на обществено изявена личност -  поли
тик

Лилия Тошева
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика
факултетен N 4073
Дипломна работа -  Комуникационен ана
лиз на поведението на политическите 
партии по времето на парламентарните 
избори -  м. април 1997 г.

Мария Костова
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика
факултетен N 4527
Дипломна работа -  Сценарен план на 30- 
минутно предаване от типа „Ток-шоу“

Мария Рабровянска
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика
Факултетен N 4406
Дипломна работа -  Цялостен поглед вър
ху развлекателното предаване „Канале- 
то“

Маруся Димова
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика 
факфакултетен N 4140 
Дипломна работа -  Телевизионен порт
рет на обществено изявена личност: 
Светлин Русев



Милена Симеонова
Специалност: Public Relations (Връзки с 
обществеността )
Факултетен N 4793
Дипломна работа -  Контент-анализ на 
вестниците „Домашен лекар“ и „Знахар 
у дома“

Паулина Антонова
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика
факултетен N 4222
Дипломна работа -  Разработка и журна
листическа защита на телевизионното 
предаване „24 часа жена“

Ралица Копринена
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен N 4490
Дипломна работа -  Подбор и договаряне 
на основния състав от продуцентска 
гледна точка

Румяна Пенкова
Специалност: Public Relations (Връзки с 
обществеността )
факултетен N 3267
Дипломна работа -  Контент-анализ на 
„Демокрация “ и „Дума “

Самира Ал-Найми
Специалност: Public Relations (Връзки с 
обществеността )
факултетен N 3639
Дипломна работа -  Ролята на професио
налиста no Public Relations при организи
ране на пресконференция на фирма или 
организация

Светла Цветкова
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен N 5490
Дипломна работа -  Продуцентската дей
ност в БНТ

Севда Бейсал
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен N 4409
Дипломна работа -  Работата на проду
цента с режисьора

Стойко Петков
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен N 5644
Дипломна работа -  Подбор и договаряне 
на основния състав от продуцентска 
гледна точка

Тодор Иванов
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика 
факултетен N 4484
Дипломна работа -  Възможни различни 
форми на цензура и борбата с тях

Цветанка Стоянова
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен N 3292
Дипломна работа -  Основни източници 
на финансиране на аудиовизуалното про
изводство в БНТ

Цветелина Малакова
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика 
факултетен N 4115
Дипломна работа -  Разработка и журна
листическа защита на тип тв или 
радиопредаване

Юлия Спиридонова
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен N 6156
Дипломна работа -  Основни източници 
за финансиране на аудиовизуалното про
изводство

Яна Донева
Специалност: Персонифицирана аудиови
зуална журналистика
факултетен N 4480
Дипломна работа -  Телевизионен твор
чески проект на личност от сферата на 
културата. Ролята на водещия, репорте
ра, автора и редактора. Примерен сцена- 
рен план.



БАКАЛАВРИ ПО МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

Аделина Бранева

Родена на 16.09.1972, гр. София
Адрес за контакти: София, ул. „Порой“, бл. 208, вх. Б, 
тел.: 32-29-54
Начало на следване : 1992 г. Край на следване : 1997 г. 
факултетен N: 732
Специалност : Public Relations (Връзки с обществеността)
Тема на дипломната работа: Public Relations в условията на псев- 
дореалност
Работа по време на следването: ДСК

Вергиния Попова

Родена на 07.07.1968 г., гр. София
Адрес за контакти: София, ул. „Н. Петков“ N98 А, тел.: 57-40-33 
Начало на следване : 1993 г. Край на следване : 1997 г. 
факултетен N: 3165 
Специалност : Продуцентство в СМК
Тема на дипломната работа: Видеото като техническо средство 
и предпоставка за ново изкуство
Работа по време на следването: Компютърен специалист във 
фирма

Весела Калъчева

Родена на 04.09.1967, гр. Велинград
Адрес за контакти: София, ж.к. „Люлин“, бл. 120 П, ап. 18, тел.: 
26-55-69
Начало на следване: 1993 г. Край на следване : 1997 г. 
факултетен N: 330
Специалност : Public Relations (Връзки с обществеността)
Тема на дипломната работа: Предизвикателства на съвременно
то визуално изкуство при провеждане на ефективни Public 
Relations кампании
Работа по време на следването: Радио „Витоша“ -  отдел „Марке
тинг и реклама“; ТБ „Юнионбанк“ АД -  завеждащ отдел „Връз
ки с обществеността и реклама“; PA „ССА Publicity“ -  отдел „Ме- 
дияпланиране“,; Нове АД Холдинг -  пресаташе; Програма фАР, 
семинар „Регулиране на цените в енергетиката“ -  медия експерт



Виолета Николова

Родена на 28.06.1966, гр. София
Адрес за контакти: София, ул. „Евлоги reopraeB“N79, тел.: 89-38-44 
Начало на следване : 1993 г. Край на следване : 1997 г. 
факултетен N: 2779
Специалност : Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Комуникация чрез спорта 
Работа по време на следването: Сътрудник на вестник „7 дни 
спорт“

Екатерина Григорова

Родена на 29.05.1967, гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Зона Б-5“, бл. 5, вх. Б, тел.: 22- 
36-34
Начало на следване : 1992 г. Край на следване : 1997 г.
факултетен N: 1939
Специалност : Продуцентство в СМК
Тема на дипломната работа: Видео и електронна технология -  но
ви форми на комуникация
Работа но време на следването: Спедиторска фирма „IN TIME; 
галерия „Ага-рай“; кабелна телевизия „София кабел“

Кети Байрактарова -  Хинрихсен

Родена на 16.09.1968, гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Стрелбище“, бл. 1-А, вх. В, ет. 2, 
ап. 67
Начало на следване : 1993 г. Край на следване : 1997 г. 
факултетен N: 3233
Специалност : Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Журналистиката като четвърта 
власт

Лилия Джотева

Родена на 10.12.1970, гр. София
Адрес за контакти: София, ул. „Димчо Дебелянов“И 10, бл. 86, 
вх. А, ап. 4, тел.: 72-74-81
Начало на следване : 1993 г. Край на следване : 1997 г. 
факултетен N: 4011
Специалност : Public Relations (Връзки с обществеността) 
Тема на дипломната работа: Универсалният журналист 
Работа по време на следването: Счетоводител в БНТ



. Люба Апостолова

Родена на 19.07.1974, гр. Асеновград
Адрес за контакти: София, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 71 А, вх. Г, 
ап. 70, тел.: 47-78-85
Начало на следване : 1993 г. Край на следване : 1997 г. 
факултетен N: 995

В  Специалност : Public Relations (Връзки с обществеността)
В  Тема на дипломната работа: Модерният Public Relations като 

средство за преодоляване на проблема наркомания
Работа по време на следването: Секретарка в „Hoba Trade“ 
GmbH; касиер в „Самекс“ ЕООД -  KFC

Любомир Ковачки

Роден на 03.05.1972, гр. София
Адрес за контакти: София, ул. „Becnen“N2,
тел.: 987-75-00, 44-09-69
Начало на следване : 1992 г. Край на следване : 1997 г. 
факултетен N: 613
Специалност : Public Relations (Връзки с обществеността)
Тема на дипломната работа: Public Relations при организация и 
провеждане на фолклорен фестивал
Работа по време на следването: Предпечатна подготовка и книго
издаване

Марина Долашева

Родена на 30.04.1973, гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Бояна“, ул. 734 N1
Начало на следване : 1993 г. Край на следване : 1997 г.
факултетен N: 3239
Специалност : Продуцентство в СМК
Тема на дипломната работа: Рекламната стратегия на Първо 
частно национално радио „Експрес“
Работа по време на следването: Рекламен специалист в радио 
„Експрес“

Милена Митева

Родена на 13.02.1972, гр. Пловдив
Адрес за контакти: София, ж.к. „Младост 1“, бл. 18, вх. 1, ап. 22 
Начало на следване : 1993 г. Край на следване : 1997 г. 
факултетен N: 3230
Специалност : Public Relations (Връзки с обществеността)
Тема на дипломната работа: Пропаганда и Public Relations



Надежда Пенчева

Родена на 11.04.1969, гр. Пловдив
Адрес за контакти: София, ж.к. „Лозенец“, ул. „Бунтовник‘‘Г452, 
тел.: 65-57-31
Начало на следване : 1993 г. Край на следване : 1997 г. 
факултетен N: 917
Специалност : Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Новинарството -  процес и структура 
Работа по време на следването: 1993 г. -  Редакция „Ефир Со- 
фия“(БНР) -  репортер; 1994 г. -  програма ,,Хоризонт“(БНР), пре
давания „Нещо повече“ и „Бялата лястовица“ -  репортер; Х-1994 
до IV-1995 г. -  репортер в БТА; IV-1995 до V1II-1995 -  репортер в 
радио „Експрес“

Петя Митева

Родена на 16.01.1973, гр. София
Адрес за контакти: София, ул. „Момкова баня“Ы6, тел.: 55-44-68 
Начало на следване : 1993 г. Край на следване : 1997 г. 
факултетен N: 3317 
Специалност : Продуцентство в СМК
Тема на дипломната работа: Основни етапи и дейности при реа
лизацията на продуцентски проект в БНТ
Работа по време на следването: Сътрудник във видеокъща

Соня Иванова

Родена на 13.07.1972, гр. София
Адрес за контакти: Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“Ш02 
Начало на следване : 1992 г. Край на следване : 1997 г. 
факултетен N: 739
Специалност : Public Relations (Връзки с обществеността)
Тема на дипломната работа: Специфика на аудиовизуалното пос
лание и защита от кино и видеопиратство
Работа по време на следването: ДСК

Стефан Стоилов

Роден на 01.09.1973, гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Дружба 1“, бл. 99, вх. Д, ет. 6, ап. 88 
Начало на следване: 1992 г. Край на следване: 1997 г. 
факултетен N: 3724
Специалност: Public Relations (Връзки с обществеността)
Тема на дипломната работа: Приложение на Public Relations в ан- 
ти-СПИН кампании
Работа по време на следването: Книгоразпространител във- фир
мите „Д и Р“, „Бад Ко“, „ЕмПен“, „Атика“, „Клио“; дистрибутор 
на презервативи във фирмите „фармако“ и „Мейл сървис“; пре
зидент на книгоразпространителска фирма „Стив“



Annual Papers of the Department 
of Mass Communications - 
New Bulgarian University

Summary

The motto of the New Bulgarian University is Ne Varietatem Timeamus - Be Not Afraid 
of Diversity. The Department of Mass Communications is among those least fearful of diver
sity, and what is more - its whole establishment strategy, constitution and development are 
governed by this principle. The contents of the present Second Annual Papers are the best evi
dence of how our Department strictly follows the official tenet of the New Bulgarian 
University.

The actuality of the University and its management’s decentralization accentuates the 
extremely important role of the individual departments. The achieved variety and decentral
ization, however, add a greater prominence to the issue of the educational curriculums’ qual
ity and efficiency.

This is the chief reason why the Department of Mass Communications dares to offer 
in a modest and most unpretentious manner, via its Second Annual Papers Collection, kind of 
a self-assessment of its work during the last one-year period.

This self-assessment relates to quality - the quality of our teaching staff observed 
through their research papers; the quality of the original students’ writings published /which 
bring two additional credits to the student as equivalent to one optional course/; the quality of 
the international contacts established and reviewed in the topical reports on part of professors 
and lecturers who had participated in international symposiums and conferences; the quality 
of some of the most outstanding diploma works by the first students in the short history of the 
Department - 1996/97 graduates with Specialist’s Degree in the three-year study /the Mass 
Communications Department offers also a continuation towards Bachelor’s and Master’s 
Degrees/; quality in regard to a constant actualization of information related to the newest ten
dencies in the world of mass communications - a specific example of this is the updating in the 
bilateral communication within the sphere of Public Relations through students’ translations 
from English of materials and data from Internet and from the Public Relations Review and 
the Public Relations Quarterly.

At the end of the present Annual Papers Collection there is attached a list of all 1996/97 
graduates with Specialist’s Degree and Bachelor’s Degree. The three degrees of Specialist, 
Bachelor and Master are attainable by the currently 300 undergraduates in the Mass 
Communications Department in the five current programs:

Public Relations
Media Producer’s Program
Journalism
Mass Communications 
Management of Mass Communications

The Department is also preparing a PhD Program in Mass Communications to become 
operative in the next 1997/98 school year.
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