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Ne varietatem timeamus Щ0 Да не ce боим
от разнообразието
Преди точно двадесет години, през един слънчев септемврийски 
ден на 1978 г., проф. Михаил Минков, когото срещнах случайно пред 
сградата на Софийския университет, ме покани да изнеса 
курс лекции по специфика на телевизията във факултета по 
журналистика. Дотогава бях си изработил вече ил1е на оперативен 
телевизионен критик и току-що беше излязла първата ми 
теоретична книга "Телевизията търси себе си". 
Предизвикателството да работя със студенти ме запали и така 
се занизаха годините във факултета по журналистика, НАТфИЗ 
"Кръстьо Сарафов", Нов български университет.
Би трябвало да съм привикнал, но и до днес тайнството на 
общуването с младите хора предизвиква у мен дълбоко вълнение, 
особено когато застана пред поредния випуск новоприети 
студенти. През последните години, обаче, това вълнение започна 
да се примесва все повече с болка при вида на пустеещите 
аудитории на много от лекциите. Ужасно е състоянието да гориш 
в работата си и от другата страна да срещаш безразличие, 
изразено в познатата на голяма част от преподавателите 
студентска незаинтересованост към учебния процес. 
Препрочитайки неотдавна за собствено удоволствие мемоарите 
на Стефан Цвайг "Светът от вчера" неочаквано открих, че и преди 
сто години е съществувал същия проблем. Когато през 1898 г. 
младият Цвайг завършва училище и започва да следва философия 
във Виена и Берлин, според неговото признание той посещавал 
университета само два пъти на семестър -  веднъж, в началото, 
да се запише и втори път, за да завери книжката накрая.
Колкото и историята успокоително да се повтаря, все пак 
Стефан Цвайг е един в света, а днес се навъдиха толкова 
"стефанцвайговци" в университетите, че да се чуди човек в кое 
време живеем и какво става около нас.
Университетът като институция ли е виновен, Нов български 
университет в частност ли, Департаментът по масови 
комуникации в още по-голяма частност ли, учебните програми ли, 
преподавателите ли или студентите?
Ако тръгнем отзад напред, струва ми се, че у не малка част от 
съвременните студенти липсва навика за упорит учебен труд, 
липсва амбицията да постигнат успех вътре в образованието. За 
тях ще цитирам резултатите от представителното за България 
(не за Америка!) младежко изследване на НЦИОМ през ли юли 1998 
г., според което първостепенна роля за постигане на успех в 
живота се отрежда степенувано на амбицията, 
предприемчивостта, упорития труд и чак на единадесето място -  
на висшето образование.
Прагматичният млад българин доста добре е преценил, че виеше



образование заради самото виеше образование още нищо не 
означава. В такъв смисъл не може да се очаква университетът 
като институция, Нов български университет, Департаментът 
по масови комуникации, учебните програми, преподавателите да 
имат каквито и да е постижения без активното съучастие на 
ответната страна. Излита достатъчно врел1е след преломната 
1989 г., а продължавам да имам усещането, че нашите студенти 
все очакват някой друг да свърши тяхната работа -  да им 
предложи наготово програмата, да им напъха знанията в 
главата, да им намери място за стажа, да ги изпрати да 
продължат да учат в чужбина, да им осигури професионална 
зааигажираност след като завършат и т.н 
АлДицията на учебните програми в Департамента по масови 
комуникации и на стоящите зад тях преподаватели е да се 
създадат възможности за всички тези очаквания. Не готови 
решения и поднесени на тепсия знания, стаж или професионална 
зааигажираност, а именно възможности за тях! Илшме богато 
разнообразие от курсове, известни преподаватели-практици, 
контакти с телевизионни и радиостанции, интересна 
международна дейност, създадохл1е студентско "Сдружение за 
ефективни връзки с обществеността", издаваме книги и 
годишници, организираме конференции и летни школи, участваме в 
изследователски проекти.
Възползвайте се от тези възможности, скъпи студенти! И не 
винете никого освен себе си, ако те не ви харесват, защото 
можете сами да ги промените или да предложете как да ги 
променим.

Доц. Владимир Михайлов, 
доктор на науките

Ръководител на Департамента по масови комуникации



Студии
на
преподаватели
Научноизследователските студии в този 
брой на Годишника на Департамента са 
представени от следните автори:

Д-р Александър Ангелов, преподавател 
по „Увод в теорията и практиката на 
СМК" и "Журналистическа етика“
Проф. Милко Петров, преподавател по 
„История и теория на пресата“
Доц. д-р Мая Димитрова, преподавател 
по „Киното като СМК“
Доц. д-р Руси Маринов, преподавател по 
„Основи на Public Relations“
Владимир Гаджев, преподавател по 
„Попмузиката като СМК“
Доц. д-р Георги Цанков, преподавател 
по „Модели на аудиовизуалната 
интерпретация“
Кирил Е. Гоцев, преподавател по 
„Техника и технология в 
аудиовизуалните СМК“
Доц. Владимир Михайлов, доктор на 
науките, преподавател по „Медийна и 
комуникационна политика“ и „История 
и теория на телевизията и видеото“



Правила на журналистическата 
етика
Д-р Александър Ангелов

Преди да говорим, а и след като го
ворим, за принципите на журналистичес
ката етика е необходимо да изясним ня
кои основни проблема извън журналисти
ката. Защото тя -  журналистиката -  нс 
вирее само за себе си и вън от обществе
ното пространство. Без да е просто огле
дало и просто отражение, тя безспорно е 
огледало и е отражение на обществения 
живот във всичките му форми на прояв
ления. Тази връзка може да се представи 
и просто и сложно, понеже обективно съ
държа в себе си и едното и другото. Като 
не се впускаме тук в пространни разсъж
дения по характера на тази връзка, може 
да се задоволим с твърдението, че избис- 
трянето и ефективното действие на прин
ципите на журналистическата етика мо
же да се мисли и прилага единствено в 
подходяща обществена среда.

Разбира се, веднага изниква въпро
са що е „подходяща“ обществена среда? 
Ако се обърнем към днешната българска 
действителност, можем ли да изискваме 
проява на принципите на етиката в пълен 
или дори в частичен обем?

Свободата на словото е огромно 
достояние. На него би трябвало да се рад
ваме много повече, отколкото в действи
телност го правим.

Струва ми се, че не оценяваме дос
татъчно добре широтата и възможности
те на свободата на словото, защото сме 
все още социално незрели хора, социално 
непълноценни, деформирани от минало
то, вътрешно несвободни, неуверени в се
бе си, а оттам и мнителни и недоверчиви 
към другите. Днешният проблем не е да
ли има или няма свобода на словото. Има 
я без необходимите правила, които да я 
оформят и легализират. По-важното е, че 
нямаме готовност да я издържим, запа
зим и развием. И затова не сколасваме да

създадем правилата на играта на свобод
ното слово, да приемем като вътрешно 
верую етичния кодекс на професионална
та журналистика, да го спазваме.

Няма го мигът, когато рицарство- 
то отново ще стане необходимо като хляб 
насъщен, няма външна и вътрешна пот
ребност от благородство. Рухна една цен
ностна система. Връз нейните руини не
що започна да се подава, да кълни, да рас
те и да се изгражда. Но то е в твърде на
чална фаза, то е още без физиономия. В 
такива периоди изследователите на об
ществата са забелязали отдавна законо
мерната поява на нагонното пренарежда- 
не, моралната деградация, институцион- 
ната и индивидуалната дълбока криза. 
Дори когато обществото и индивидите се 
стремят да постигнат следваща по-висока 
степен именно в морално отношение, ко
гато се опитват да изграждат на чисто и 
по справедлив начин държавните и об
ществените структури -  пак се преминава 
(едва ли не задължително) през този най- 
кален период, когато разговорът за ети
ката предизвиква цинична и презрителна 
усмивка. Очистването се заплаща като че 
ли с пълно и до дъно омърсяване. Трябва 
всичко да се постави под съмнение, нико
му на никаква цена не следва да се дове
ряваме. Всеки ход на ближния като че ли 
задължително е обременен с втори, таен 
и коварен план, носи друг (често противо
положен на демонстрирания) смисъл и 
съдържание, опасни за нас, насочени про
тив нас.

Как да се търсят етичните ориен
тири на професионалната журналистика в 
такъв кризисен момент на обществото? 
Та журналистиката в наши дни минава и 
през невероятни етапи на собствено само
отричане. Защо не -  след като мнозина, 
правещи я, самоотричат и самозачеркват



близкото си минало, уверени като птици
те щрауси, че щом си заравят главата, ни
кой не вижда другия край на тялото, кой
то най-често се цапа. Журналистиката ни, 
попаднала в ръцете на пластелинено мо
ралните колеги, има опасността да се са- 
моотрече. Да се самоизяде. Да се самоо- 
безсмисли. Не е толкова рядко явлението 
да срещаме из печата, да слушаме и гле
даме по радио и телевизия най-канибално 
агресивните послания към бивши колеги, 
приятели, към институции, организации, 
на които до вчера авторът им би се вре
къл или заклевал. Поредни, необясними 
за нормалната психика, примери ни сер
вира практиката. Разполагането с трибу
на, близостта до първа страница, микро
фон и екран не би трябвало да означава 
неконтролируемо използване на тези въз
можности за удовлетворяване на лични 
комплекси, психопатии, параноични стра
хове и мании за преследване.

Времето формира като че ли ня
какви нови, непознати по света, пък и у 
нас, форми на чудовищна непочтеност, 
които минават едва ли не за нещо нор
мално. Убеден съм, че не само не са нор
мални явления, не само нямат място в ци
вилизованите взаимоотношения, но и са 
напълно противопоказни на професио
налната журналистика.

Нищо ново няма да се измисли в 
областта на журналистическата етика! 
Просто това, до което са стигнали в тази 
област колегите ни в цивилизованите 
страни, това до което е стигнал СБЖ са 
приетите на Десетия конгрес през 1994 
година Правила на журналистическата 
етика, които трябва да започнат да се 
спазват. А те гласят:

„Неотменното право на човека на 
информация, свобода на словото и на кри
тика, неотменното право на обществото 
да бъде осведомявано за факти и мнения 
са основата на правата и задълженията на 
журналиста.

Като поема голямата гражданска 
отговорност на професията си, журналис
тът отстоява свободата на словото, зачи
та истината, независимо от политически
те си възгледи, убеждения и пристрастия. 
Журналистът носи цялата отговорност на 
своите произведения -  подписани или не,

публикувани или излъчени. В своята дей
ност журналистът спазва нормите на жур
налистическата етика, ограничени със 
следните правила:

I. ЖУРНАЛИСТЪТ: не допуска 
негови произведения да способстват за 
противопоставяне на хора по расов, етни
чески, верски или съсловен признак; не 
използва квалификации, засягащи човеш
кото достойнство; не се противопоставя, а 
съдейства на засегнатата от него страна 
за правото й на отговор в същото място 
или в същото програмно време; не прие
ма негови материали да се явяват пред 
обществеността в изопачен вид; не допус
ка коментарът на фактите да деформира 
тяхната истинност; не съобщава само 
част от фактите, които са му известни, с 
цел едностранно отразяване на събитие 
или процес.

II. ЖУРНАЛИСТЪТ: не използва 
свободата на словото и възможностите на 
професията с користни цели, за уреждане 
на лични взаимоотношения и удовлетво
ряване на лични амбиции, за облагоде
телстване под каквато и да било форма на 
себе си, други лица и организации; не из
ползва името и професията си за реклам
но-търговски цели.

III. ЖУРНАЛИСТЪТ: не използва 
нечестни средства за набавяне на инфор
мация; не нарушава правото на лична 
тайна освен в случаите, когато това е в из
ключителен интерес на обществото; не 
плагиатства, задължително цитира авто
ра на използваното или възпроизведено 
произведение; не действа във вреда на ин
форматорите си, защитава поверителните 
си източници на информация; не злоупот
ребява с искреността или страданието на 
хората, предмет на съобщението му; не 
разкрива самоличността на малолетни 
извършители или жертви на престъпле
ние.

IV. ЖУРНАЛИСТЪТ: не приема 
задачи, несъвместими с професионалното 
му достойнство; не пречи по какъвто и да 
било начин на свой колега при събиране 
на информация; не предлага услугите си 
при по-неизгодни условия, с цел да отст
рани свой колега.

V. ЖУРНАЛИСТЪТ: не се поставя 
в услуга на службите за сигурност.“



Нищо друго не е необходимо. А 
всъщност... необходимо е много време, 
възпитание, нови генерации, необремене- 
ни от шизофренията на живота по време 
на диктатура, професионализъм, достойн
ство, рицарство, толерантност. Ще чака
ме! Само тогава ще има и истинска сво
бода на словото.

В това отношение нова решителна 
крачка, но все още само документ, който 
разработва същата проблематика е т. нар. 
„Професионален кодекс на журналистите 
в радиото и телевизията“ на Центъра за 
независима журналистика. Проектът е 
създаден през 1997 г. и получи сериозна 
подкрепа в СБЖ и сред колегите в елект
ронните медии. А той гласи:

„Правата и отговорностите на жур
налистите произтичат от правото на об
ществото да бъде всестранно информира
но. Отговорността на журналистите пред 
обществото предхожда всяка друга отго
ворност и по-специално отговорността 
пред властите и работодателите.

Мисията на журналистите, незави
симо от това дали работят в държавна, 
обществена или частна медия, неизбежно 
включва освен ограниченията по закон и 
ограничения, които те доброволно си на
лагат.

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ
1. Да информират за събитията, не

зависимо от последствията за тях или за 
медията, с които е свързано това, тъй ка
то право на обществото е да бъде всест
ранно и точно информирано.

2. Да отстояват правото на свобо
ден обмен на информация, коментари и 
критики; да гарантират правото на отго
вор на засегнатите лица.

3. Да зачитат интелектуалната соб
ственост.

4. Да излъчват информация, източ
никът на която е известен. В случай, че 
източникът не им е известен, да придру
жават информацията с необходимите по
яснения, да не премълчават информация 
и да предават точно съдържанието на 
текстове и документи.

5. Да спазват професионалната тай
на. Да не разкриват източника на повери

телно получената информация.
б.Да зачитат неприкосновеността 

на личния живот на гражданите.
_7.Да не приемат подкупи или други 

облаги от политически партии, рекламо
датели, обществени и бизнесорганизации. 
Да не поставят журналистическата про
фесия в услуга на рекламата и политичес
ката пропаганда.

В.Журналистът има право да от
казва изпълнението на задачи, които про
тиворечат на личните му убеждения и съ
вестта му.

9.Журналистите имат право да от
казват дейности, които не са регламенти
рани в трудовия им договор и не се пред
виждат във вътрешните правила на съот
ветната медия.

Ю.Редакционният състав да изиск
ва предварителна информация за всички 
структурни, програмни и организационни 
промени, които биха се отразили на ре
дакционната работа. Журналистите учас
тват във вземането на решенията чрез 
свое представителство.

ПРИНЦИПИ
НА ПРОФЕСИОНАЛНА
ДЕЙНОСТ
1. При встъпване в длъжност жур

налистът да изисква правилник за редак
ционната дейност, принципите на профе
сионални взаимоотношения в рамките на 
редакционната структура и длъжностна 
характеристика.

2. След приемане на концепцията 
на дадено предаване, утвърдено от прог
рамен съвет и залегнало в програмната 
схема, журналистът да не се съобразява с 
никакви предварителни намеси в работа
та на екипа, към който принадлежи.

3. Журналистическият екип форми
ра свой представителен орган, който не 
дублира управленски структури и който 
участва в решаването на професионални 
спорове.“

Пак повтарям -  това е!
Другото с дърпане на черга. Пуб

лично, свободно, на чист въздух, но... на 
чергата към всеки. Очевидно е обаче, че 
без задължителни периоди на развитие 
няма да изкристализира нищо положи-



телно.
За етика, в това число и за журна

листическа стика, може да се говори:
1. В общество на равнопоставени.
2. В общество, в което „равният 

старт“ е признат, повече или по-малко, от 
всички и е практика.

3. В общество, в което има повече 
спокойствие, отколкото неспокойствие.

4. В общество, в което функциони
ра, добра или лоша, йерархия на ценнос
ти.

5. В общество, в което има правила 
на играта, създадени максимално обек
тивно, а не само в полза на една от врати
те -  т.е. политически изгодни за едни и 
неизгодни за други.

6. В общество, в което тези правила 
на играта не само съществуват нормално, 
но и се прилагат, спазват, уважават.

/



Джеймс Ваучер -
краят на журналистическата
благотворителност
Проф. Милко Петров

Джеймс Баучър имаше странна 
съдба. Той отрано позна превратностите 
на живота и му бе съдено да стане летопи
сец за тридесет години на изненадите на 
Балканите, където според отговора му до 
приветствието на Македоно-одринското 
опълчение „неочакваното се случва като 
правило“. Що се отнася до журналисти
ческото му дело като кореспондент на 
„Таймс“, то не само отрази превратности
те на балканската политика, но и стана 
точката на поврата в отношението към 
българите в англоезичната журналисти
ка. Преходът от обективно-доброжела
телното отношение на пътешественици, 
мисионери и журналисти от първата по
ловина на 19-и век към критично-анали
тичното разчепкване на политическото 
статукво в младата държава и на полуос
трова се осъществява именно в неговите 
близо петнадесет тома с публикации в 
„Таймс“, „Фортнайтли“, „Контемпоръ- 
ри“ и др.

Написаното от Баучър се разделя 
на два основни потока. Първият включва 
кореспонденции, статии, обзори. Вторият 
-  пътеписи и дневници. Те обхващат пе
риода от 1888 до 1920 г. и разкриват как- 
то еволюцията във възгледите на анг
лийския журналист, така и промените в 
политическата история на България и 
Балканите -  в Гърция, Сърбия, Крит, Ру
мъния, Турция. В кореспонденциите, об
зорите и статиите си за „Таймс“ Баучър е 
повлиян от стилистиката на водещото 
световно издание. Езикът му е стегнат, 
точен, подходът -  аналитичен, на места 
констативен, фразата му е резултат от 
много проучвания и анкети и съобщава 
сведения, добити чрез съпоставяне на раз

лични източници. Целта на кореспонден
циите и съобщенията му е да диагности
цират ставащото, да прогнозират разви
тието, да подскажат отношение. Стреме
жът му е да съчетае огромно количество 
информация в лаконични изречения-фор
мулировки, да открои същественото и да 
даде политическа панорама на множест
во събития. По този начин той ориентира 
своята аудитория в непознати за нея про
цеси, явления и личности.

В тези публикации Баучър е сдър
жан, строг, лаконичен и акцентира върху 
причинно-следствените връзки на явле
нията. По-различен е той в пътеписите и 
дневниците. Тук в по-голяма степен гово
ри „Азът“ на журналиста, свидетел на из
вършващата се политическа, военна и ду
ховна еманципация на балканските дър
жави с всичките й превратности и проти
воречия. Именно в тези творби, писани за 
по-развлекателни издания, се разкрива 
сдържаното иначе великолепие на журна
листическия стил на Баучър, пластич
ността и богатството на езика му, негови
ят усет към детайла, психологическата 
проницателност.

В пътеписите му за пътешествия 
из Рила, Родопите, Далмация и др. се от
кроява неговото първоначално отноше
ние към балканските народи. За Баучър 
българите са добросърдечни, сдържани, 
трудолюбиви хора; сърбите -  живописни 
и емоционални; гърците -  предприемчиви 
и т.н. Чрез натрупването на описания на 
природни красоти и на човешки множес
тва, изпълнени с прилагателни, придава
щи колорит, се извайва едно отношение 
на пътешественика-мисионер от цивили
зована страна, попаднал сред непознати



земи и народи, който разказва на съна
родниците си за навиците, обичаите, при
родните забележителности при тези пре- 
любопитни племена.

Баучър е все още гост, пътуващ 
между обстоятелствата, красотите и неу
добствата, акцентиращ често върху това, 
как той е прекарал времето си в битов 
план и как евентуално би се чувствал ан
глийският джентълмен в битовото прост
ранство на тези земи. В това си отноше
ние Баучър продължава журналистичес
ката традиция от репортажите на Хенри 
Стенли от Африка и на кореспонденции
те на Арчибалд Форбс и Уинстън Чърчил 
от Париж и Бурската война. В оценъчен 
план Баучър винаги прави съпоставка с 
евентуалното поведение и условия на жи
вот в Англия, Шотландия и Ирландия и се 
стреми да посочва положителната прили
ка. Изненадващата констатация, че бъл
гарите като човешки същества приличат 
много на англичаните доброжелателно 
приобщава към световната общност един 
изостанал, но предприемчив народ, пас
торален, според Баучър, в своите човеш
ки занимания, неизкушен от опасните от
рови на цивилизацията, откровен, сърде
чен, естествен и трудолюбив.

Структурата на тези му творби на
подобява хроникалното възпроизвеждане 
на събитията в дневниците на пътешест
вениците през българските земи Робърт 
Уолш (1827 г.), Чарлз Франлнад (1827 г.), 
Дюк Алекзандър (1855 г.). Но не само 
структурата на творбите е подобна. Едно
типно е и отношението към описваните 
земи и народи. То е белязано с романтич
но любопитство, с просветителско стара
ние да се изследва непознатото и да се 
оценят евентуалните му перспективи в ед
но индустриално общество. Няма значе
ние дали се описват личности, събития, 
природни красоти, носии, разположение 
на селища, исторически факти. Невиди
мо, но трайно съществува ценностната 
система на по-развитата цивилизация и 
дори възторгът от наблюдаваното е раз
глеждан като моментно, спасително, но 
лимитирано от обстоятелствата бягство 
от „водовъртежа на политиката, борбите 
и вулгарните амбиции на настоящето“ 
(финалът на пътеписа за Родопите) или

като единствена възможност да се про
никне „в мистерията на първичната пое
зия“ (пътеписът за Сърбия и Далмация). 
Журналистът-изследовател, още повече 
пишещият за обективния и безстрастен 
вестник на Джон Уолтър, трябва да бъде 
отвън и над органиката на живота, да 
наблюдава вместо да приобщава към ня
каква форма на човешки живот, да син
хронизира естествения си сгоцснтризъм с 
този на потенциалната си аудитория, за
щото чрез кореспондента си „Таймс“ съ
ди за нещата в този отрязък на света.

Позицията на пътешественика-ми- 
сионер, имплицитно присъстваща в ран
ните творби на Баучър и повтаряща една 
гносеологична парадигма в пътеписите и 
дневниците на споменатите вече Фрик- 
ланд, Уолш, Алекзандър и американеца 
Джон Уошбърн, под напора на обстоятел
ствата трябва да бъде обогатена е още 
един елемент -  необходимостта да се съ
ди активно за политическата и морална 
стойност на събитията.

Политическата обстановка в Ма
кедония се нажежава, възниква Балканс
кият съюз, подготвян не без интензивна
та и неофициална „дипломация на совал
ката“ на авторитетния познавач на Бал
каните Баучър, който охотно е приеман 
от иначе недоверчивите балкански мо
нарси, избухват Балканската и Междусъ
юзническата война. „Вулгарната“ органи
ка на живота се оказва по-настойчива не 
само за Баучър и не само на Балканите.

Растящата поляризация на общест
веното мнение, грохотът на приближава
щата световна война, опасният сплит на 
териториални, етнически, геополитичес
ки и други интереси галванизират духов
ните опозиции съюзник-враг, справедли
во-несправедливо, сила-слабост. Именно 
през този период -  след Илинденското 
въстание и до избухването на Световната 
война се извършва трансформацията в 
емоционално-оценъчното отношение на 
журналиста Баучър към политическите 
процеси на Балканите и към българския 
народ. Той все повече се оказва въвлечен 
емоционално и политически във водовър
тежа на събитията, усеща ги отвътре, пре
живява ги като справедливи и несправед
ливи. И не се страхува да заема позиция,



различна от господстващите синкопи на 
британската политика.

Без да нарушава изискването за 
обективност и добросъвестност при изла
гането на фактите и при тяхното интер
претиране Баучър все повече се превръща 
в емоционално ангажиран наблюдател, 
който съди за политическата физиономия 
на един народ, за неговите водачи, соци
ални прослойки и партии. В този смисъл 
Баучър, може би неочаквано за самия не
го, заговорва с езика и отношението на 
Макгахан и неговите репортажи за Ап
рилското въстание.

Активна оценъчност и експресив
ност бележат стила му. Изоставено е ста
рото етнокултурно, антропологическо от
ношение при описанието на българския 
народ и на неговите страдания. Слага се 
край на късноромантичното противопос
тавяне на българите като „естествен“ на
род на цивилизованите европейски нации, 
признава се самостоятелната политичес
ка воля на младата нация (но и се пред
ставят за изплащане първите тлъсти вън
шнополитически борчове, натрупани от 
гешефтарско-патриотарски правителст
ва), оценява се стойността и военно-поли
тическото значение на българския избор 
в предстоящата Първа световна война.

Благодарение на всестранната ин
формация, осигурявана от вестник 
„Таймс“ и неговия кореспондент за Бал
каните Джеймс Баучър, английският по
литически елит е наясно с истинската 
стойност на България и нейната армия. 
Затова и по-предприемчивите и енергич
ни членове на военния кабинет се проти
вопоставят на странно мудната спрямо 
българските справедливи искания поли
тика на британския външен министър 
Грей, който се стреми да спечели гръцко- 
сръбската подкрепа в ожесточаващия се 
световен сблъсък. Противник на подобна 
ориентация е младият тогава министър 
на флота Уинстън Чърчил, който чрез 
писма, статии и меморандуми се стреми 
да убеди сънародниците си, че България 
„струва колкото останалите взети заедно 
и тя ще докара останалите..., че България 
е истинската награда и чак когато разбе
рем със сигурност, че няма да сс присъе
дини към нас, можем да вземем предвид

сръбските и гръцките интереси.“
Няколко месеца по-късно, предусе

щайки предстоящия провал на Дарданел
ската операция, Уинстън Чърчил става 
още по-настойчив, а стилът му къде по- 
красноречив: “Трябва да спечелим Бълга
рия сега -  отбелязва той -  България е сил
на, армията й е готова, народът й е уязвен 
от руските поражения, териториалните й 
искания са справедливи и напълно отго
варят на принципите за правата на наро
дите, от които трябва да се ръководим. 
Само по себе си подтисничеството, уп
ражнявано от сърбите в българските об
ласти на Македония, е голямо зло. При
съединяването на Кавала към Гърция 
след втората балканска война се оказа, 
както бе признато още тогава, долно и не
разумно дело. В исканията, които сега 
България издига, няма нищо, което да е 
несъвместимо с принципите на разума и 
честта.“ За съжаление по-късно, когато 
по волята на съдбата Великобритания ще 
се окаже сред страните-победителки на 
Версайската конференция, малцина, сред 
които няма да бъде претърпелият поли
тически крах Чърчил, ще се сетят за спра
ведливостта и основателността на тези 
твърдения на темпераментния млад ми
нистър на британската флота.

Но така или иначе българите вече 
имат очертана позиция на картата на Ев
ропа. Те не са само обект на изучаване, 
съчувствие и симпатия, те не са просто 
жертва, те са еманципирани до равнище
то на повече или по-малко самостоятелен 
политически субект, което означава, че 
при тях е извършен процесът на обуржоа- 
зяване, на преминаване към граждански 
стадий на развитие, изравняващ ги в ши
роките граници на общоевропейската со- 
циалност. Настъпил е краят на полити
ческото младенчество на българите. Те са 
обявени за пълнолетни, което значи и за 
достойни да бъдат наказвани.

От този момент нататък започва и 
диференциацията на образа на българина. 
Излиза се от народопсихологическия сте
реотип при изобразяването на българина 
в англоезичната публицистика (българс
кият дом, българската нива, българският 
бит и обичаи) и се детайлизира множест
вото от образи и прослойки, партии и



противоборстващи тенденции. В корес
понденциите и дневниците на Баучър се 
преминава от обобщения образ на един 
„природен“ народ към галерия от образи 
като се извършва партикуларизирането, 
раздробяването на господстващата в анг- 
лоезичната публицистика обобщена пред
става. Чрез писаното от Баучър идва кра
ят на журналистическата благотворител
ност, чрез която един народ бе дотиран, 
за да направи първите си стъпки на евро
пейската политическа сцена. Но с този 
край бе декларирано неговото пълноле
тие. Каквото и да се случеше оттук ната
тък, то щеше да е резултат от умението 
или неумението му да се справи с полити
ческите реалности, да избира партньори и 
пътища на развитие. Но вече никой не 
можеше и не желаеше да го върне в дет
ската стая като изостанал, подведен и 
жертва на чужди воли народ.

Много направи Баучър за България 
-  той разказа за нейния възторг и покру
са. Но основното, което ни завеща, бе: ни
кога отчаяние! Изрече го през 1920 г, в 
период на голяма политическа и духовна 
криза за България. Защото очевидно бе 
вече, че времето на доброжелателните 
кръстници бе минало. Ударил бе часът на 
съдниците за всяка направена и ненаира- 
вена крачка на народа ни, които вече 
имаха за какво и знаеха как да ни отсъдят 
тежка историческа полица. Трансформа
цията на образа на България бе извърше
на не само в публицистиката на англо- 
езичните страни, но и в политическата 
символика -  България бе причислена към 
вражеския лагер и трябваше да извърви 
дългия път към разпознаването като дру
желюбна страна. А това не става без по
мощта на приятели. Журналистът Бау
чър бе един от тях.

Ако трябва да обобщим казаното, 
бих го резюмирал така:

Тезис първи: В журналистическото 
творчество на Баучър се извършва транс
формацията на представата за България в 
англоезичната журналистика и публицис
тика. От субект на етнокултурното, ант
ропологично изследване, подклаждано от 
късноромантичните мотиви на ескейпиз- 
ма и търсенето на „обетованата земя“, ха
рактерно за пътеписите на Уолш и фран-

кланд и дневниците на Уошбърн, през 
публицистиката на Макгахан, където 
българите са представени като жертва на 
безчовечното отоманско насилие, се пре
минава към изобразяването на българите 
като пълноправен политически субект.

Тезис втори: Представата за Бъл
гария и народа й постепенно се диферен
цира в различни социални сили, личнос
ти, партии, противоборстващи тенденции.

Тезис трети: Наблюдават се три 
етапа при отразяването на отношението 
на българина към политическата сфера. 
В англоезичната публицистика -  пътепи
си, статии, дневници, кореспонденции и 
репортажи българинът е природен, фак
тически аполитичен, потопен в битовата 
си реалност и прикован към грижата за 
потомството си. Тук той демонстрира ос
новните патриархални добродетели и съ
бужда симпатии у цивилизационните си 
арбитри. Вторият етап -  българинът е 
разбунтувалият се природен човек, след
ващ своите естествени социални инстинк
ти. Той е жертва на брутално насилие, от
ричащо му правото на свобода, щастие, 
собственост. Поругано е не само достойн
ството и честта му, но в негово лице е по
ругана самата ценностна скала на евро
пейската цивилизация (Макгахан, Глад- 
стон). Отречена е органическата му връз
ка с природата, той със сила е откъснат 
от нея („Житото изгнива по нивите, а 
жътварите гният тук -  в черковния двор“ 
-  пише Макгахан в кореспонденцията 
„Батак: долината на смъртта и хората без 
сълзи“). Третият етап фиксира превръща
нето на естествения човек в „хомо поли- 
тикус“ и отчуждаването му от политичес
кото битие, което вече се превръща в про
фесионално занимание на отделна група 
хора, арена за техните лични борби, инте
реси, амбиции. Връзките с етническата ця
лост са разкъсани, политическата мотиви
ровка за единение на народа не се схваща 
като общоприемлива национална кауза. 
Отчужденият субект може да бъде разбран 
добре само от отстранения наблюдател, 
който хладно претегля плюсовете и мину
сите на едно противоречиво десетилетие -  
от Балканските войни до 1923 година.

Този наблюдател е Хемингуей, 
който в язвителната си кореспонденция



„С какво се занимават кралете в Европа“ 
три години след смъртта на Джеймс Дей
вид Баучър ще даде кратка, но язвителна 
характеристика за една показателна за 
изстрадалата ни през войните и личния 
режим страна. „Българските интелекту
алци -  пише Хемингуей за любопитните 
читатели на Северна Америка и Канада -  
са хора, поели достатъчно знания, за да 
загубят способността да бъдат честни.“ 
Тъжно, но справедливо отсъждане за 
еманципираните вече българи. Макар и 
още в младенческата възраст на своята 
нова държавност, към тях вече се прила
гат критериите на функциониращата со- 
циалност, която предполага съизмерване 
и прецизна преценка за дейността на все
ки елемент на социалния механизъм.

Времето на скиталчество на бъл
гарския дух е свършило, приключен е и 
периодът на снизхождение. Настъпил е 
периодът на изпитанията и себедоказва- 
нето в кървави конфликти. Тогава и чове
кът, и народът имат нужда от верни и от
кровени приятели. Такива като Баучър, 
който искрено и щедро подкрепяше въз
хода на балканските народи и най-вече, 
по думите на Елефтериос Венизелос, уси
лията на българите.
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Стратегията на жанровете 
и филмовия кинопазар 
във френския киномодел
Доц. д-р Мая Димитрова

В съвременното кино жанрът ряд
ко съществува в чист вид. Именно уни
щожаването на границите между жанро
вете е една от най-интересните теми, ко
гато се говори за естетическите измере
ния на промените в европейския филмов 
модел.

Тук може да се обсъдят най-общо 
аналогиите и различията във функциони
рането на европейския и американския 
жанров модел. Най-универсалният при
мер за транзитивност на жанра може да 
се види в историческото присъствие на 
криминалния жанр или черното кино в 
Америка и във франция. В него самото 
европейско кино създава традициите на 
моделните герои и сюжети още през не
мия период, които фактически са захра
нили генеологията на жанра в американ
ската холивудска жанрова система...

Френското „черно кино“ на 50-те е 
инкубаторът, в който и до днес се излюп
ват не само галски петлета по модел на 
Пате и Гомон, а и много от сюжетите на 
американски „петли-убийци“, оборудвани 
с металните шпори на мейджър студията 
в Холивуд, където се съгражда и собстве
ната митологема на съвременния амери
канския трилър още от 30-те.

Историческата екскурзия не може 
да сс пропусне, когато се коментират тра
диционните жанрови, повествователни и 
тематични доминанти в европейското ки
но. Като количествено присъствие в ре
пертоара те се разпределят приоритетно 
различно в разглежданите тук специално 
две десетилетия:

В края на 70-те (като пример е из
брана 1977 година) статистиката на френ

ското кино посочва непрестижната чет
върта позиция със 7% от националния 
филмов продукт за полицейските и шпи
онски филми. Това е огромно отстъпле
ние от епохата на тоталното им присъст
вие на националния филмов пазар 10 го
дини по-рано, когато тази жанрова и те
матична група е в първа позиция с 30% от 
френското филмопроизводство. При това 
във време, когато френският филм устоя
ва на квотата от 60% национален продукт 
на собствен екран.

През 1987 г. този жанр прави лека 
стъпка напред спрямо 1977 г. и е в трета 
позиция, но вече само с 15% от общото 
производство на филми във франция (в 
това число и документалното и анимаци
онното кино). Този факт е от значение, 
когато сс отчитат приоритетни моделни 
жанрови присъствия в западноевро
пейското кино, защото в навечерието на 
изследвания тук период -  точно 1977 го
дина -  документалните, репортажните и 
монтажните филми, т.е. до голяма степен 
филми директно предназначени за теле
визионно разпространение, държат тре
тата позиция в общата филмова продук
ция на Франция, което за онова време е 
15%.

След горните уговорки за най-по
пулярното жанрово кино става още по- 
интересно кое е доминиращото моделно 
присъствие в игралното филмово произ
водство във Франция в края на века. От
говорът идва, когато сс отчете процента 
на драмата, мелодрамата и психосоциал- 
ния филм като обща жанрово -  тематич
на група. Той бележи ръст от 45% за 1977 
до 50% за 1987 г. и продължава да расте



към днешна дата, с което вече второ десе
тилетие драмата неотстъпно държи пър
вата позиция.

Като се конкретизират и заглавия
та, стоящи зад подобна статистика, става 
ясно също така, че към тази моделна гру
па във филмопроизводстовото се причис
ляват и филми с авторски статут. Само в 
рамките на 1967 -  време, считано за „пост 
нова вълна“ -  филми в жанра на драмата, 
мелодрамата и пеихосоциалната темати
ка предлагат автори като Ерик Ромер с 
„Колекционерката“, Маргерит Дюрас с 
„Музиката“, Жюл Бери със „Старецът и 
детето“, Луис Бунюел с „Дневна красави
ца“, Жак Ривет с „Монахинята“. Заглави
ята на следващата група режисьори дори 
не се числят към авторското кино, но в 
тях откриваме имената на Клод Шаброл - 
“Скандалът“ и Жак Дониол-Валкроз -  
„Изнасилването“, наред с традиционните 
майстори на жанровото кино Бертран 
Блие с „Аз бях шпионин“, Пиер Грание- 
Дефер „Голямото дрънкане“, Лео Жоа- 
нон „Семейство Арно“ и по-малко извес
тните Серж Буржиньон -  „От все сърце“, 
Роже Бусино -  „Тринайстият каприз“, 
Франсоа Вейерганс -  „Алин“.

Десет години по-късно -  1977 г. -  в 
този модел се разполагат новите традици
оналиста в жанра на драмата: Мишел 
Драш -  „Минало свършено“, Бертран Та- 
верние -  „Глезените деца“, Жоел Сериа -  
„Като луната“, Жан-Луи Бертучели -  
„Заклинателят“, Жан-Пол Вешиали -  
„Машината“, Шарл Белмон -  „За Кле
мане“ и класиците на мелодрамата във 
френското кино -  швейцарецът Клод Го- 
рета -  „Плетачката на дантели“ и Клод 
Милър -  „Кажете й, че я обичам“.

Повечето от горните заглавия мо
гат да се причислят към психо-социална
та драма, която през десетилетието на 70- 
те все още съдържа и социо-политичсски 
акцента, търсени от публиката. През съ
щата 1977 се появява и авторският филм 
на Ален Рене „Провидението“, стоящ нас
трана от злобата на деня, но превърнал се 
в зрителски международен феномен. Още 
преди 80-те Рене отваря врати към све
товните екрани на авторски филми, които 
поддържат модела на интимистката дра
ма -  доминиращият моделен вариант в

западноевропейското кинопроизводство.
През 80-те Рене е отново в евро

пейския афиш в същата тематична група 
с калейдоскопичната мелоконструкция 
„Чичо ми от Америка“, последван от 
„Животът е роман“, „Любов до смърт“, 
„Мело“ и „С пушене“/ „Без пушене“.

Френското кино поддържа тради
циите със старите имена и в края на десе
тилетието, след направения пробив в кон
куренцията за европейските екрани, за 
който решаващи са наградите от между
народни фестивали.

Съответно, в избраната нова извад
ка от 1987 г. фигурират и Жан-Люк Годар 
с „Пази сс отдясно“, и Ерик Ромер“ с „Че
тири приключения на Ренет и Мирабел“, 
получаващи по традиция националните 
годишни награди „Сезар“. Между тях е и 
дългочаканата палма в Кан за френско 
кино „Под слънцето на сатаната“ -  автор
ски филм на Морис Пиала, който отваря 
нова страница в дуета Пиала -  Депарди- 
йо. Даването на най-високата награда в 
Кан е може би ненужен и във всички слу
чаи компенсаторен жест от страна на 
международното жури -  реверанс към ав
торското мислене или по-скоро към до
макините, които не са поемали Златната 
палма повече от десетилетие, като се има 
предвид доста традиционния стил на фил
ма, присъщ на баналната екранизация от 
50-те години на века. Явно по юбилейни 
поводи в Кан традиционализмът е на мо
да.

По това време -  краят на 80-те -  
френската кинообщност отбелязва с па
тос 20-годишнината на събитията от 1968 
г. и Парижкия май на барикадите и прави 
трезви равносметки, че за две десетиле
тия от пейзажа на френското кино напъл
но са изчезнали острополитическите те
ми.

Дори и в ретроспективен план 
френската критика не може да открие 
френски филмови явления, издържащи 
сравнение с тематичната идеологичност 
на италианския неореализъм, с полити
ческите драми на италианците Франчес
ко Рози, Еторе Скола и Дамяно Дамяни 
от периода на 70-те и 80-те години или с 
антифранкисткия патос в киното на испа
неца Карлос Саура, преливащо от перфи



ден сарказъм на разнообразни жанрови 
подложки вече трето десетилетие.

Няма достоен аналог и в истори
ческата разработка на темата за войната, 
с това което в Холивуд се прави по поли
тическия скандал и виетнамската тема на 
екрана, започнато от Алън Пакула с 
„Всички президентски хора“ и разгърнато 
неудържимо във филмите на Оливър 
Стоун след 1980. По това време няма до
ри нещо сравнимо с английския „Скан
дал“ в по-съвременната шпионска тема.

Френското кино проявява някаква 
форма на чувствителност по-скоро към 
сантиментални сюжети от съвременната 
история и в това отношение то пази тра
дициите. Веднъж проговорило за алжирс
ката война, едва в средата на 60-те с гла
совете на Ален Рене и сценариста Жан 
Кейрол в „Мюриел или времето на едно 
завръщане“ (1963) и с „припеви“ на съща
та тема от режисьорите Рене Вотие -  „На 
двадесет години в Орес“ (1971) и Ив Боа
се -  „RAS“ (1973), киното в шестоъгълни
ка все по-често се оглежда за политичес
ки събития не само извън своите граници 
-  световните и колониални войни, а и вът
ре в тях -  Народният фронт по време на 
Втората световна война и установяването 
и управлението на Петата република след 
1958 година.

Втората световна война стряскащо 
пробива на екрана на французите като те
ма с ново идейно осветление чрез доку
менталното кино в края на 60-те -  „Скръб 
и състрадание“ (1969) на Макс Офюлс и 
Андре Харис и „Ако французите знаеха“ 
(1972) на Андре Харис и Ален де Седуй. 
Още стъпки с темата за колаборациониз- 
ма трябва да извървят френските зрители 
по алеята на срама, хванати за ръка от 
Луи Мал с „Лакомб Люсиен“ (1974), за да 
могат вече по-хладнокръвно да приемат 
темата на криминалното престъпление от 
времето на войната в следващите две де
сетилетия, с най-доброто измежду загла
вията: „Едните и другите“ (1981) на Клод 
Льолюш, „Женски работи“ (1988) на 
Клод Шаброл и „В името на всички ближ
ни“ (1989) на Робер Енрико. В по-санти- 
ментален план срамът на нацията -  сът
рудничеството с нацистите и антисеми
тизмът по време на войната се представя

от Франсуа Трюфо в „Последното метро“ 
(1980) и от Луи Мал в „Сбогом, момчета“ 
(1987). Това е облагородяващата линия на 
авторската проява в този тематичен фил
мов модел.

Едва в края на 90-те на френския 
екран се появиха сюжети, които си позво
ляват да дегероизират по-глобално близ
ката история. И това не са просто интер
претации на войнишките комедии от пре
дишните четири десетилетия, които до
пускат непочтителност към пагона в стил 
„Изгубеният полк“. Става въпрос за едно 
-  две заглавия, малко закъсняли спрямо 
американската мода за антигероизация 
на историята ала „Форест Гъмп“ (1995).

„Лейтенат Конан“ (1997) на Берт
ран Таверние е по-малко атрактивният 
опит да се представи военната кариера 
като морално крушение, низ от самозаб- 
луди и неволни прегрешения, които стру
ват живота на хиляди хора и довеждат до 
фатални равносметки в края на дните. Ре
шен в традиционна повествувателна фор
ма, с излишни удължения и илюстратив
ни баталии сцени, филмът трудно удов
летворява и най-издържливия киноман. 
За българите той представлява интерес, 
доколкото бойните действия от времето 
на Първата световна война се развиват на 
нашата граница. По историческата кана
ва на сюжета ние сме врага, който “из
глежда доста варварски“ и си струва да 
бъде изклан с ножове, взривен и дори 
разстрелян с арбалет от не по-добре из
глеждащите бретански солдафони на бой
ното поле.

Церемониалната сериозност на Та
верние е най-малкото неуместна в тема, 
която само година преди това е намерила 
блестящо решение в саркастичната ин
терпретация на „Един така дискретен ге
рой“ (1996) -  реж. Жак Одиар. Героите от 
съпротивата във Втората световна война 
са митологемно имитирани от един роден 
аутсайдер, който хитроумно се възползва 
от благата на следвоенната „нова арис
токрация“. Измислената кариера и тук за
вършва с крушение, но не на собствения 
му морал. Посланието на автора се адре
сира към историческото крушение на 
имитираните от антигероя идеали на „ак
тивните борци“. Отказът от фалшивата



самоличност носи на героя на Матю Ка- 
совиц само облекчение от баласта на со
циалния просперитет, а на причастния 
зрител -  едно освежаващо отношение 
към „традиционните стойности и идеа
ли“.

В началото на 90-те подобни сюже
ти се развиват и в конвенциите на крими
налния жанр: „Доктор Петио“ (1990) 
сц./реж. Кристиан де Шалонж е престиж
на крими драма, която може да попадне в 
класацията за т.н. „арт“ филми през пос
ледното десетилетие.

Режисьорът е отдал цялото си ува
жение на стилови образци от времето на 
немския експресионизъм от 20-те и френ
ското черно кино на 50-те. В същото вре
ме Де Шалонж е успял и като сценарист 
да разкаже оригинално историята на 
действително лице, което прави състоя
ние през войната от подлъгването на бо
гати еврейски бегълци от франция. „Док
торът“ е разработил безотказна система 
за убиването им, след което прибира иму
ществото и изгаря труповете в любителс
ки крематориум, устроен насред града. 
Исторически кариерата му на убиец трае 
две години до 1944 г. и се проваля поради 
недоглеждане.

Новото десетилетие с удоволствие 
отглежда „следпостмодерни“ конструк
ции като тази на „Доктор Петио“, в кои
то традиционната жанрова форма нс 
просто се пародира, а се реорганизира ця
лостния стил на водене на разказа чрез 
цитатния микс и осмислящия го на трето 
ниво артистичен почерк на автора и на 
актьора сътрудник. Европейската профе- 
сонална общност веднага отчете достойн
ствата на този филм и даде на Мишел Се
ро -  изпълнител на главната роля -  спе
циалната награда на журито за най-добър 
актьор на фестивала на европейското ки
но през 1991 г.

Кристиан де Шалонж принадлежи 
към успяващото в кариерата си режи- 
съорско поколение от 70-те, към което се 
числят и Морис Пиала, Ж ак Руфио, 
Франсиз Жиро, Ален Кавалие, Пиер Чер
ня, Бертран Таверние, Жан Марбоф, Пат- 
рис Люконт, Бертран Блие, Колин Серо, 
Диан Курис, Жан-Шарл Тешела, Клод 
Зиди, Паскал Томас, Рене фере, Жан-Пе-

ир Дениз, Андре Тешине, Жак Дойон, 
Ален Корно, Клод Милър, Жан-Жак 
Ано.

Това са хората, които правят голе
мите касови сборове във френското кино 
през разглеждания тук период след 80-та 
година, преди да бъдат изместени от по- 
новото поколение на Жан-Жак Бенекс, 
Люк Бесон, Леос Каракс, Жан-Клод Бри- 
со, Режи Варние, готови да продължат 
кариерата си и в другото хилядолетие.

В същото време просперират или 
вече залязват и други режисьори с посто
янни сценарии екипи в жанра на познато
то от 50-те криминално досие на екрана. 
В последните седем години, след големия 
си удар с „Женски работи“, традициона
листы' в черното кино Клод Шаброл са
мо се опитваше да догони успеха на де 
Шалонж. (Някакъв шанс имаше с „Док
тор М.“ /1990/). За него останаха верни по
читатели сред формираната през 60-те и 
70-те публика, която с удоволствие днес 
сяда пред телевизионните и видеоекрани- 
те, за да види панорама на Шаброл от 
времето на „Сърните“ (1968) до „Пиле 
във винен сос“ (1985) и други френски 
подправки от старата „черна кухня“ от 
по-ново време.

Шаброл добре е разбрал, че това е 
жанра обречен на успех на малкия екран 
и всяка негова продукция бързо премина
ва във видеоразпространение. Самият 
Шаброл не обича видеото, както сам 
твърди в интервю от 1992 г. Е, разбира се, 
всеки има право на тайна в интимната 
сфера. Може пък вече да си държи диск
ретно видеоапаратура в къщи.

На големия екран през 90-те тради
ционният жанров модел се поддържа и от 
трагедията на исторически фон. Жалони- 
те на индокитайската тема, например, се 
поставят на военния филмов полигон в 
края на 70-те от Пиер Шоендорфер. При 
него интимистката линия, по която се 
приплъзва историята, без да се търсят со- 
цио-политически дълбочини в сюжета, се 
оказва загърната в същата кройка сти
листично-жанрова одежда, в която ще се 
приютят и фабулите на още три филма от 
1992 година: „Индокитай“ на реж. Режи 
Варние, „Любовникът“ на Жан-Жак Ано 
по сценарий на Маргерит Дюрас и „Диен



Биен Фу“ на същия Пиер Шоендорфер. И 
точно тези филми влизат в стандарта су- 
перпродукция за голяма аудитория с про
чути звезди на френското кино. В начало
то на 90-те моделът на политическото ки
но от предишните две десетилетия е пре
минал в модела интимистка драма на ис
торически фон, за да удовлетвори новите 
очаквания на публиката.

Историческият филм, който нико
га не е слизал от френския екран, след 80- 
те търпи аналогични и на другите драма
тични повествователни форми промени в 
интерпретацията на темата. Интимизаци- 
ята на историята и свеждането на истори
ческите събития до фон на любовната 
афера и будоара стават закономерност.

Сезонът през 80-те се открива от 
един чужденец, чудесно адаптиран във 
френската ситуация с най-френската от 
всички френски исторически теми -  Ве
ликата френска революция. Конкретният 
често екранизиран сюжет е „Нощта на 
Варен“ (1981) на режисьора Еторе Скола.

Липсата и наличието на дрехи се 
превръща в истинската тема на филма, а 
присъствието и отсъствието на герои от 
епохата (сред лицедеите е и самият Дон 
Жуан на стари години) е само повод да 
видим или не притежателите на дрехите.

Иначе всички играят самоотверже
но: Секс-хронистът -  Жан-Луи Баро, Дон 
Жуан -  Марчело Мастрояни, Графинята -  
Хана Шигула, кралският коафьор -  Жан- 
Клод Бриали, американският писател -  
Харви Кайтел, италианската певица -  Ла
ура Бсти.

Цялата международна компания 
филмови звезди се движи през сюжета, 
впрегнала френска каляска в стил амери
кански „Дилижанс“ ала Джон форд, с 
маршрут Чинечита -  Париж -  Холивуд. 
Предварително обявената по сценарий 
спирка Верен остава само в заглавието. 
Естествено! Такава спирка в историята на 
касовото кино няма.

През 90-те върху самото сърце на 
темата за Великата френска революция 
слага автографа си и още един чужденец. 
“Дантон“ (1993) на Анджей Вайда е де
бют на прочутия поляк на френски екран 
и в темата за френската история. Може 
би затова той се е оставил да бъде до

крайна стенен традиционен в начина на 
водене на разказа. Взел е най-касовия 
грозноват актьор за подобни роли Жерар 
Депардийо, сякаш за да може да синхро
низира с неговата физиономия нелицеп- 
риятния облик на историческия момент 
на терор и духовно крушение във Велика
та революция. (За сравнение -  актьорите 
от полските му исторически филми пече
леха за каузите на своите герои с далеч 
по-привлекателна външност по средноев
ропейския стандарт. -  вж. Цибулски, Ол- 
брихтеки, да не говорим за актрисите)

В първата половина на 80-те зрите
лите не само във Франция, а и в цяла За
падна Европа ходят на кино само тогава, 
когато ги провокират с голямо зрелище 
за голям екран. В противен случай оста
ват пред телевизорите и видеоекраните 
си. Тази ситуация води до пълна зависи
мост от американските капитали отдаде
ното под наем английско кино, например.

Немското кино оцелява пред зри
телите там, където залага или на атрак
тивни сюжети с исторически контекст от 
втората половина на века „Лола“ (1981), 
„Лили Марлен“ (1981) -  реж. Райнер Вер
нер Фасбиндер, или на далечната екзо
тична история от времето на конквиста
дорите „Агире бич божий“ (1972) -  реж. 
Вернер Херцог, а в по-новите векове -  
„фицкаралдо“ (1982) -  пак на Херцог.

Историческата моделна форма не 
става касов лидер в Германия. Водещи в 
жанровите печалби през 80-те тук са при
митивните комедии на националния лю
бимец Хелерфорден, неизменен шампион 
по касовите сборове за немски филм в За
падна Германия през 80-те.

Сега, в края на 90-те, пазарната си
туация за нова Германия не сс е промени
ла по отношение на предпочитания жанр, 
стига да се появи отнякъде. На път да из
мести немския хумор от родните му екра
ни е друг европейски комик на идиотския 
жест и кретенизираната сюжетна ситуа
ция, англичанинът Мел Смит с героя си 
мистър Бийн.

В Германия филмът със серийния 
идиот „BEAN“ има повече от 5 млн. зри
тели. В самата Англия те са над 4 милио
на. За голяма национална публика, като 
тази на Испания, постижението му е 3 ми-



Лиона, а в по-малки страни със свит пазар 
като Холандия -  един милион. От 
29.10.1997 година филмът е и на френски
те екрани с нестихващ успех. Цифрите по
казват, че преди да излезе на най-големи- 
те пазари във франция, САЩ и Япония 
филмът вече е събрал 100 млн. долара.

Комедията в идиотски стил не е 
точно онова, с което Европа може да кон
курира Холивуд, макар че отдавна се 
опитва. В този масов жанр се разиграва 
модела „трансатлантически дует“ по почи
на „Не е луд този, който яде зелника, а ...“. 
Мел Смит наследява Бени Хил и тради
цията на Монти Пайтън в Англия, а в Хо
ливуд се възцарява приключението в 
идиотски стил. Сезонът там бе открит с 
„От глупав по-глупав“ и всички останали 
кретени на Джим Кери от 1995 г. насам в 
„Батман 111“, „Ейс Вснтура“, „Маската“, 
„Кабелджията“ и др. Пародийният анти- 
модел на вече съществуващи моделни 
филми стана гаранция за зрителски успех, 
доказан от практиката на последните пет 
години в световното кино.

Последните зрителски хитове в та
зи посока надграждат пародийността на 
трето ниво, за да хванат публика, която 
вече е отчела триковете на пародията и 
все още се забавлява с отиграването на 
препародиращи похвати.

На българския екран, например, 
излезе отличеният навсякъде филм на 
Джоуел и Итън Коен „фарго“ (1996) -  
реж. Джоуел Коен. В него братята съсце- 
наристи преплитат цитатни гаври от 
постмодерния микс на „Туйн Пикс“, „От 
глупав по-глупав“ , „Смотаняци“ и други 
подобни от последните десет години, като 
в същото време им нанасят дебел слой 
гротесков грим, с който се опитват да 
подсилят ефекта на екранната маска вър
ху безличната физиономия на средната 
американска душевна посредственост.

В европейското кино пародията от
стъпва на традиционната комедия. Веро
ятно затова и зрителите се оттеглят от ба
налните френски комедии. Все пак на фо
на на продукцията от последните 20 годи
ни комедията е втората надежда, след ин- 
тимистката драма, в стратегията за оце
ляване в контекста на гледания амери
кански модел. Съответно за френското

кинопроизводство, традиционната френс
ка комедия стои с 23% в 1977, с 20% през 
1987 и с още непубликувана статистика за 
1997 година, която вероятно ще покаже 
леко отстъпление за сметка на криминал
ния жанр или на възвръщащия позиции в 
последното десетитие фантастичен и на
учно-фантастичен европейски филм.

Френската класика в жанра са Бур- 
вил и Дю Фюнес още от 60-те: „Голямото 
скитане“ (1966), реж. Жерар Ури, „Ос
кар“ (1967), реж. Едуард Молинаро и „Го
лямата ваканция“ (1967), реж. Жан Жиро 
и цялата поредица с „Полицаят от Сан 
Тропе“, реж. Жан Жиро през 70-те.

Малко по-късно шанс пред публи
ката има популярният Жорж Лотнер с 
„Пропадналият живот на Жерар Флок“
(1987). Лотнер се утвърждава като воде
ща фигура на френската комедия през 70- 
те, главно благодарение на сътрудничест
вото си със сценариста Франсис Вебер: 
„Имало едно време един полицай“ (1971), 
„Куфарът“ (1973).

Самият Вебер е продуктивната ос 
на френската комедия от три десетилетия 
насам. Преди да се заеме сам с постанов
ка на свои сценарии -  „Съдбоносен съд
ружник“ (1982), „Ние сме баща ти“ (1984) 
(това не е филмът със същото заглавие от 
1997 г., римейкнат в САЩ от Айвън Райт- 
мън и разпространяван у нас), „Бегълци
те“ (1986) -  френски, „Тримата бегълци“ 
(1989) -  американски, по същия сценарий 
и „Ягуарът“ (1996), той е подплатил ка
риерата на Ив Робер със сценариите за 
„Високият рус мъж с черната обувка“ 
(1972) и „Завръщането на високия рус 
мъж с черната обувка“ (1974). След това е 
продал същия този сценарий за амери
кански римейк „Мъжът с една червена 
обувка“ (1985), реж. Стан Драготи.

Да продава сценариите си в Холи
вуд за него вече е навик от времето, кога
то получава номинация за „Оскар“ за 
адаптиран сценарий с „Клетка за психо
патки“ (1978). Под режисурата на Едуар 
Молинаро се появява и „Клетка за психо
патки II“ през 1980 г. Тази история с клет
ката се повтаря в американския „Клетка 
за птици“ под режисурата на Майк Ни- 
кълс през 1996. А сюжетът на „Съдбоно
сен съдружник“ е приложен в Америка от



режисьорката Надя Тас в „Лош късмет“ 
1991 г., където Франсис Вебер е изпълни
телен продуцент.

Направо за Холивуд, но с участие
то на френски актьор, Вебер пише сцена
рий през 1994 г. -  „Баща ми е върхът“, 
акт. Жерар Депардийо. Ако се споменат 
и другите пет-шсст заглавия от филмогра- 
фията на Вебер ще се получи пълна кар
тина на касовата френска комедия през 
последните 20 години и някои полицейс
ки комедии от 70-те. Наистина, не само 
Вебер, но и френските киноразространи- 
тели са направили много пари с този 
жанр.

Най-зле представени на пазара са 
европейските филми в жанрове, в които 
трябва да се правят големи постановъчни 
разходи. Все пак съществуват и френски 
мюзикъли. По примера на „Госпожиците 
от Рошфор“ на Жак Деми (1967) идва ду- 
бъла на жена му Аниес Варда с „Едната 
пее, другата не“ (1977). Поставят се и 
оперни спектакли пренесени на кино като 
по-евтин вариант -  „Аида“, заснет от Пи
ер Жордан през 1977 г. и „Макбет“ на 
Клод д’Ана -  1987 г.

Още по-възпрепятствани финансо
во са французите в традиционно амери
канските напоследък територии на фан
тастичното кино. През годините 1977- 
1987 то се пласира на шеста позиция в на
ционалното игрално производство, което 
е няколко заглавия годишно. Към този 
жанр се броят и просто странни като от
ражение на психологията на героите сю
жети, често причислими към авторското 
кино. Още от 60-те Рене привнася този 
продуктивен в световното кино модел и 
във Франция с „Обичам те, обичам те“, 
като придвижва сюжета чрез машина на 
времето за интимни изживявания.

През 1977 г. Клод Шаброл върви 
по стъпките му с „Алис или последната 
фуга“. Но по-интересен е опитът на Анд
ре Тешине с „Бароко“ (1976), където ге
роят попада от една странна ситуация в 
друга, воден от съновна логика. Зрителят 
има чувството, че са го допуснали да над
никне в чужд сън, в подсъзнанието на чо
век, който предишната вечер е гледал 
криминален филм, но нищо не е разбрал 
от интригата и се измъчва от хореограф

ски кошмар.
Десет години по-късно атрактив

ността на жанра привлича един оператор 
да направи режисьорския си дебют -  
„Терминус“ (1989) на Пиер Уйлям Глен. 
Макар и да проявява повече въображение 
във външните снимки, където филмът на
помня по-скоро преходът в „зоната“ от 
„Сталкер“ на Тарковски, епигонството 
надделява и във втората част на филма 
критичният наблюдател на предложеното 
зрелище не знае от какво повече се отег
чава -  от обстановката в стил „Седморка- 
та на Блейк“ или от сюжетното развитие, 
не по-добро от претенциозната досада в 
„Барбарела“ (1967) на Роже Вадим.

Големите пари идват във фантас
тичния жанр при французите едва в 90-те. 
Но попаденията са епизодични и разчи
тат на голямото разпространение на аме
риканския пазар. Открояват се „Посети
тели от бъдещето“ I и И. Вторият е завър
шен през 1997 г. от нов творчески екип 
Жан-Мари Поаре и Кристиан Клавие и 
излезе на екраните през февруари 1998.

Тъкмо увеличаването на разходна
та част на филмови продукции в традици
онни жанрови форми за голяма аудито
рия и преливането и на авторски имена в 
тях илюстрират промяната в комуника
тивната ситуация след масовото навлиза
не на видеоапаратурата като домашно по
собие. Само голямото зрелище е добре 
прието от зрителите на голям екран и в 
това отношение зрителят не проявява на
ционален шовинизъм.

Необходимостта от по-големи 
средства, които френските продуценти не 
могат да осигурят сами, за да привлекат 
собствената си аудитория с масово кино в 
унисон с изкушенията на американските 
екранни хитове, довежда и френското ки
но до кризата от края на 80-те.

„Авторите“ още тогава изгубват 
традиционнтие източници за финансира
не на проекти, изчезнали около 1984 г., 
заедно с последното самостоятелно пред
приятие за авторско кино на Трюфо. Не
говите проекти още от 1958 г. са свързани 
с парите от френското представителство 
на американските „Юнайтед Артисте“, 
които подкрепят престижното авторско 
кино в Европа.



От втората половина на 80-те на 
дневен ред идва несигурността в система
та на финансиране за всички европейски 
проекти, произтичаща от разразилата се 
медийна война между частните и държав
ните производители и разпространители 
на аудиовизуален продукт, в която инди
видуалният успех зависи от превеса на ня
коя от институциите.

Този кризисен период за френско
то, а и за почти цялото западноевропейс
ко филмопроизводство (изключение е по
ложението на подем в английското кино 
1981 -  1986 г. и сега във втората половина 
на 90-те), продължава повече от десет го
дини и едва през 1997 г. във франция за 
първи път е отбелязано нарастване на 
броя на произведените филми спрямо 
предхождащата година и най-вече -  на
растване на количеството зрители на 
френските филми.

Това е постигнатата стратегия на 
режисьорите и сценаристите от поколе
нието на 70-те, които до голяма степен 
дублират ситуацията на 50-те в киното на 
сценаристите, което държи масовото ки
но за голям касов сбор. Сред тези имена 
споменахме Морис Пиала, който сам си 
пише сценариите „Лулу“ (1980), „За наша
та любов!“ (1983), „Полиция“ (1985) и 
„Под слънцето на сатаната“ (1987)...

Даниел Буланже в продължение 
на десетина години е сценарист на Филип 
де Брока -  експерт по леката комедия и 
по тежката кримка -  „Полис питон 357“ 
на Ален Корно -  в добрите традиции на 
черното кино. Сценаристът Жерар Брат, 
написал заедно с Жан-Жак Ано сценари
ите на „Война за огъня“ (1981), „Името на 
розата“ (1986) и „Мечката“ (1988) пък е 
работохолик, който създава зрелище са
мо през своето въображение, защото 
страдайки от агорафобия, никога не се 
разделя с бюрото си. Точно филмите нап
равени съвместно с Браш правят Ано рс- 
жисьорска звезда с международено рено
ме, в близка касова позиция до Лукас и 
Спилбърг във фантастичния жанр. На 
световните екрани скоро излезе и амери
канският му филм „Седем години в Ти
бет“ с Пит.

В компанията на най-продуктивни- 
те френски сценаристи отдавна стои и

Жан-Клод Кариер -  художник, романист, 
драматург и актьор, всестранен жанров 
сценарист -  от авторските филми на Бу- 
нюел „Дневникът на една камериерка“ и 
„Този неясен обект на желание“ до коме
диите на Пиер Етекс и метафизичсските 
сюжети на Питър Брук, (без да забравяме 
и сътрудничеството и приятелството му с 
Милош Форман и режисьорите емигран
ти от изтока). Жан-Лу Дабади пък е иде
алният сътрудник на Клод Соте и Ив Ро
бер в интимистките драми и „нещата от 
живота“.

Сред вече починалите са Пол Ге- 
гоф (1922-1983), който работи предимно с 
Клод Шаброл в тринадесет филма и без 
който Шаброл промени стила си във вто
рата половина на 80-те, както и един 
анархист по дух и творческа настойчивост
-  Мишел Одиар (1920-1985) -  с повече от 
120 сценария. Между тях блестящите диа
лози за черните полари на Клод Милър 
„Под прицел“ и „Смъртоносно преследва
не“ (1983). Поставил е и някои от сюже
тите си сам: „Тя не пие, не пуши, не сва
ля, но ... приказва“ (1970).

Причастен към групата на прочу
тите кинодраматурги от последните чети
ри десетилетия е един типичен сценарист 
на авторски филми на прочути режисьори
-  Жан Грюо. Адаптирал е за екрана „Ва
нина Ванини“ с Роселини, „Монахинята“ 
с Ривст, „Жюл и Джим“ и „Дивото дете“ 
с Трюфо. Освен това е един от писатели
те-майстори на оригинални сюжети за Ре
не през 80-те -  „Чичо ми от Америка“ 
(1980), “Животът е роман“ (1983), „Лю
бов до смърт“ (1984).

Новото поколение режисьори само 
пише своите сценарии, защото често фил
мите приличат на бълнуване, изскочило 
на екрана от колективното подсъзнание 
на „новата генерация“. Водещата личност 
тук през последното десетилетие беше 
Люк Бесон, предизвикал неочаквано и за 
себе си младежки бум в посещението на 
европейските киносалони с хитовете -  на
ричани сега маниерно „култови филми“ -  
„Метро“ (1986) и „Голямото синьо“
(1988). Този пробив на дебютанта даде 
шанс на следващата класическа кримка 
„Никита“ да полети бързо към американ
ския си римейк, а на Бесон -  към холивуд-



ската кариера.
Днес европейското кино пак ce 

опитва да го почете, като издига култовия 
му статут сред младата публика до ниво
то на професионално уважение от колеги
те с „Наградата на Европейската киноа- 
кадемия ‘97“ по повод на „Петият еле
мент“ -  продукция на Франция и САЩ -  
филм по-скоро американски по калъп, но 
с цитати от европейски стилови образци 
от антиутопичната класика.

Друг дебютант на предишното де
сетилетие е Леос Каракс. И той с „кул
тов...“ сред по-младите аудитория с 
„Момче среща момиче“ (1984) и „Лоша 
кръв“ (1987), със създадения от него ак
тьор Денис Лаван и с неизбежно успешна
та тема за лудата любов до побърквано и 
смърт, френската критика вече беше го
това да му прости всичко и пак да го оби
ча, а френските продуценти на филма -  да 
се самоубият, след като той забави три го
дини снимките на следващия си успех 
„Любовниците от Понт Ньоф“. За него 
беше цитирано през 1990 г. покъртител
ното: „Неговите гигантски криле му пре
чат да върви“.

Старият модел на любовната тра
гедия сс допява в по-истерично темпо от 
новото поколение „автори“ във френско
то кино. Само че те не искат да бъдат оп
ределяни като автори, защото това им 
пречи да бъдат смятани за чисто нови, ня
какви „други“. И затова сега им се окачва 
етикет с нова цена -  „Поколението на 
2000 година“.

Към него смело са зачислени не са
мо 30, но 40 и 50 годишни режисьори. Ро
деният през 1946 г. Жан-Жак Бенекс до
ри се смята за водач на поколението с не
говите пак „култови“ „Луна в канавката“ 
(1983) -  маниерен псевдомодсрен трилър 
и „37 градуса и 2 десети сутринта“ (1986) 
-  една добра екранизация. Малко позна
тият на българската публика Бенекс беше 
достатъчно млад през 1982 г., за да събе
ре възторжени почитатели с дебютния си 
филм за меломани „Дива“, с който проби 
първо на фестивала в Западен Берлин, а 
след това и във френските кина едва годи
на след премиерата, благодарение на по
лучените четири награди „Сезар“. Той от
кри сезона на френското кино на домини

ращата визия, колористичната вакхана
лия и воайорското наслаждение пред ек
ранния образ от последните две десетиле
тия.

Близо до Бенекс и по възраст, и по 
избор на герой, и по екстатично отдаване 
на образ и музикален разгул се приобща
ва и Жан-Клод Брисо с „Брутална игра“ 
(1983) -  момиче и умопомрачен баща са
дист, „Шум и ярост“ -  баща стрелящ с 
пушка-помпа из къщи и „Годсж“ (1989) -  
седемнадесетгодишна наркоманка и 
проститутка се самоубива, оставяйки лю
бовно писмо: „Океанът, Франсоа, океа
нът съществува“. А последният от компа
нията, Режи Варние, се опитва да прави 
мелодрама на ужаса -  „Жената на моя 
живот“ (1986) и садистична притча на аб
сурда -  „Аз съм господарят на замъка“
(1989).

Разбира се, има и по-нови от тези 
„нови“ поколения. След като се утвърж
дава, Люк Бесон започва да лансира и по- 
млади режисьори, все любители на три
лър пародията. Диви Грусе измисли тъж
но -  смешния „Камикадзе“ през 1986 г. и 
ако не беше по-рано направен, човек мо
же да си помисли, че той се е ползвал от 
сюжета на предизвестената смърт в стил 
„Седем“, които ужасиха Америка в среда
та на 90-те. Но в случая съм принудена да 
призная възможността за обратното вли
яние. А може би и двамата са се повлия
ли от още по-ранни образци на моделния 
трилър. Световното кино е пълно със сле
дователи, търсещи списъци на жертвите и 
мотивирани от морални мисии комплек- 
сари, готови да прочистят обществото 
вместо второто пришествие.

Ако в американския филм го пра
вят с традиционни средства -  нож, писто
лет, въже, издевателство, във френския с 
японско заглавие се пробват с електронен 
импулс през снимаща камера, метод съ
ществуващ засега в задкулисното на авто- 
ровото съзнание, а утре -  може би в прак
тиката за прочистване на конкуренти в 
ефира.

И докато тук има съмнение кой е 
по-ранния сюжетен и стилистичен вари
ант, един друг френски дебют, този път 
от началото на 90-те, ме кара вече да бъ
да по-уверена кой от кого е гледал -  три-



мата сценаристи/режисьори от Тарантино 
или Тарантино, преди да направи „Кри
минале“ (1995), от „Това се случи близо 
до вас“ (1992) на Реми Белро, Андре Бон- 
зел и Беноа Поелворд. филмът получава 
три награди в Кан през 1992 г., а по това 
време Тарантино присъства там като не 
толкава прочут гост.

„Това се случи близо до вас“ е от
личен, включително и с наградата за де
бют, но не става световно явление като 
„Криминале“, прославил се именно след 
Златната палма 1995 г. И все пак, какво 
съзвучие на идеи при тези явно еднакво 
безчувстващи насилието постановчици на 
убийства в пародиен стил. Докато Таран
тино абсурдизира хронтопа и естетизира 
гаврата, французите банализират убийст
вения акт и естетизират духовната ни
щожност на персонажите, довеждайки це
лия сюжет до самоизчерпване поради из
биване на всички участници, включител
но на снимащия екип. Точно като при 
авангардистите от 20-те в „Антракт“, ре
жисьорът вълшебник излиза от изпадна
лия край пътя ковчег и посочва с пръчи
цата си живите човешки тела наоколо. 
Всички изчезват. Последен е той самият. 
В „Това се случи близо до вас“ вълшебни
кът на Рене Клер е заменен с масов убиец 
-  гостоприемен ексхибиционист в „профе
сията“, траурното шествие -  с телевизио
нен екип -  воайори, които прескачат от 
труп на труп, а вълшебната пръчица -  с 
вечно зареден пистолет, който сочи пътя 
към отвъдното на всеки срещнат. Най- 
“забавно“ става във финала, когато този 
екип със своя си убиец среща екипа, съп
ровождащ друг убиец. Резултатът е пълно 
равенство -  всички са убити, а чувството 
за хумор оперирано по спешност.

Три години след това в Кан стана 
ясно, че срещнатият филмов екип не е 
бил този на Тарантино, за съжаление.



Подходи за управление 
на комуникационни проблеми
Доц. д-р Руси Маринов

Всяка научна област и практика се 
занимава с разрешаването на точно опре
делени проблеми. Това с пълна сила важи 
за такива социални практики като Public 
Relations, теория на комуникациите, ма
сови комуникации и продуцентство. Не
що повече, съвременните науки, за да се 
справят с комплицираните проблеми и 
предизвикателства, обединяват усилията 
си като се създават нови интердисципли
нарни направления като кибернетика, 
биоинженерство, кризисен мениджмънт, 
когнитивни науки и така нататък в този 
порядък.

Проблемите могат да бъдат: емо
ционални, политически, организационни, 
теоретични, технически, технологични, 
финансови, комуникационни, психически, 
управленски и много други.

Самият .термин TipoßXypa (пробле
ма) произхожда от философията и озна
чава отговор на предизвикателство или 
на поставена задача. За Хераклит, напри
мер, природата и животът представляват 
griphos (гатанка). В думата „проблема“ 
първоначално се съдържат две конкретни 
значения: предмет, който човек държи 
или поставя пред себе си, за да се защити, 
например-щит; и предмет, който човек 
хвърля към някой друг.1

Може би едно от най-точните оп
ределения, относно това, какво представ
лява „проблема“ ни предлага английски
ят учен (роден в Малта) Едуард де Боно. 
Той е един от основателите на Института 
за изследване на творчеството и познани
ето. Според него „Проблемът е определе
но несъответствие между това,което съ
ществува в момента и това което желаем 
да постигнем в бъдеще“2. При появата на 
проблем неминуемо възниква необходи-

Промените не са винаги прогрес 
Лао Ше

мост да се избегне нещо, да се постигне 
нещо, да се установят скритите желания. 
Боно подразделя проблемите на три ос
новни групи:

а) проблеми, за разрешаването на 
които се изисква максимум информация 
и точни методи за обработката им;

б) проблеми, за разрешаването на 
които не се изисква допълнителна инфор
мация, а само прегрупиране на съществу
ващите вече данни, така нареченото инту
итивно разместване;

в) проблеми, които не се осъзнават 
като такива и липсват съществени несъ
ответствия. Нас ни устройва формирало
то се в момента статукво и не се стремим 
да постигнем нещо повече. Не знаем къде 
да съсредоточим своите усилия, за да пос
тигнем по-добър резултат. Нещо повече, 
дори не подозираме, че това е възможно.3

Проблемът е типична интелекту
ална или психомоторна задача, с която се 
сблъсква групата. За разрешаване на един 
или друг проблем са важни не само дейс
твията на групата, ориентирани към ня
коя важна задача, но също така и отгово
рът, насочен към появилите се конфликт
ни, различни интереси.4

Важно е да се осъзнае факта, че 
проблеми винаги са съществували и ще 
съществуват. И най-малко се заключават 
в това, че ситуацията може и трябва да 
бъде подобрена. Някои от авторите, кои
то се занимават с изследване на теоретич
ните аспекти и същността на проблемни
те ситуации са Allport (1924), Behner 
(1931), Bandura and Walters (1963), 
Sanderson (1975-80) и други.

Една от целите на съвременния 
Public Relations (поне от 70-те години на
сам) е не да се „гасят пожари“ и непре



къснато да се въздейства върху медиите, а 
да се разрешават конкретни проблеми, с 
които се сблъсква дадена личност, орга
низация или институция. Отзвукът за слу
чилото се в масмедиите е само един от 
ефектите за успешно решаване на някой 
от проблемите.

В затворените системи проблемите 
се дефинират като кризи. Усилията на 
Public Relations тогава по необходимост се 
насочват към „гасене на пожара“, вместо 
към „предотвратяване на пожара“. При
мерите в това отношение са много и те са 
свързани с огромни разходи. Изразходват 
се милиони долари, за да се задоволят ис
канията на акционерите; да се заплати 
рекламно време и място; да се поднесат 
извинения за неправилни действия; да се 
обявят някои коригиращи мерки; да се 
отложат някои от скъпоструващите пла
нове за развитие и то под натиска на хора 
с активна гражданска позиция, които 
предприемат мерки, за да спрат например 
някой от необмислените проекти.

Подобни ситуациии не са еднок
ратни и имат дълга история. Много често 
нито една от страните не е в състояние да 
прецени кое е взривило обстановката. Да 
се овладеят подобни неблагополучия е 
част от комуникационните програми. 
Колкото по-рано се регистрира дадено 
оплакване, толкова по-лесно можем да се 
справим с него. И съответно могат да се 
предприемат успешни мерки, да се орга
низират комуникациите за разрешаване
то на проблемите само тогава, когато те 
са разкрити в зародиш.

Процесът по определяне на проб
лемите стартира с ценостна оценка на не
щата, които не се развиват нормално или 
оценка на ситуацията, която може да се 
промени към по-добро или по-лошо5.

Организационните цели осигуря
ват необходимите критерии, за да се 
направи правилна преценка на нещата. 
Поставените цели служат като основа за 
разкриване на реални и потенциални 
проблеми. След като е извършена дадена 
преценка процесите стават по-целенасо- 
чени и ясни. Систематичното изследване 
изпълнява задачата да се опише в детай
ли измеренията на проблема и определят 
факторите, които могат да допринесат за

неговото облекчаване.
Правилната формулировка на 

проблема обобщава в общи линии извест
ното за проблемната ситуация, формули
ровката на проблема описва ситуацията с 
помощта на специфични термини и изме
рими величини. В детайли се търси отго
вор на въпросите:

Кой е източникът на безпокойст
вото?

Къде е възникнал проблема?
Откога е този проблем?
Кой е включен или засегнат от си

туацията?
По какъв начин хората са въвлече

ни в събитията?
Защо това разстройва организаци

ите или нейните публики?6
Формулировката на проблема не 

означава още, че е намерено решение или 
открито болното място. Ако това е така, 
то програмните стратегии щяха да бъдат 
предопределени или ограничени и избо
рът относно отговорите към външната 
среда лимитиран. Класически пример за 
формулировка на проблем е едно ефек
тивно и приложимо на практика реше
ние. Трябва да се знае, че комуникацията 
е част от решението, а не е проблем. Ре
шенията не са приложими, ако липсва 
специфична стратегия за всеки един от 
проблемите.

формулировката на проблема 
представлява кратко описание на ситуа
цията, обикновено с помощта на няколко 
изречения. Като контраст на това ситуа
ционният анализ (който е задължителен 
за всяка комуникационна програма) е 
пълна картина на всичко досега известно 
за ситуацията: история, действащи сили, 
групи, които са засегнати и въвлечени в 
случилото се. Ситуационният анализ съ
държа цялата основна информация, необ
ходима да се опише картината и илюстри
ра в детайли проблема. В процеса на ана
лиз на ситуацията е необходимо ясно и 
точно да се дефинира проблема и да се 
усъвършенства формулировката му. След 
изследване на ситуацията се стига до по
точна дефиниция на проблема и така на
татък в този порядък.

Ситуационният анализ е свързан с 
това, което някои практици наричат



“фактологична картина“, често оформена 
като структурирана информация във вид 
на „дърво“ или файлове. Разделът вът
решни фактори е свързан тясно с характе
ра на организационната политика и дейс
твията, имащи отоношение към проблем
ната ситуация. Вместо да отделя прекаде
но много внимание на публиката и вън
шните фактори, ситуационният анализ за
почва с изследователски преглед на въз
приятията и действията на ключовите ак
тьори в организацията. Анализират се 
структурите и процесите в отделните ор
ганизационни единици, свързани с проб
лема, изследва се историята на включва
не на организацията в ситуацията.

Другата съществена част от вът
решните аспекти на ситуационния анализ 
е постоянно да се осъвременяват налич
ните организационни данни. Този подход 
осигурява не само съществена информа
ция, когато се работи със специфични 
проблеми, но и необходимите идеи за 
подготовка на речи, памфлета, специални 
отчети, организиране на изложби и съоб
разяване с изискванията на медиите. След 
като се осъзнае и разбере мястото на ор
ганизацията в проблемната ситуация ана
лизът се фокусира върху външните фак
тори, както позитивни, така и негативни. 
Стартова точка може да се окаже преглед 
на историята на проблемната ситуация. 
Анализът е свързан още с детайлизирано 
изучаване на това, кой действително е 
включен и как е включен.

Разбира се, тъй като постепенно 
навлизаме в комплицираното поле на 
проблемния мениджмънт, ще се опитаме 
да дадем само някои ориентири и опишем 
определени подходи за разрешаване на 
проблеми, използвани в съвременния PR, 
а и в други области. Джеймс Лукашевски 
(един от известните експерти в съвремен
ния PR) посочва няколко основни стъп
ки,които трябва да се следват при разре
шаване на възникнал комуникационен 
проблем.7

1.Описание: Да се опише и харак
теризира същността и природата на проб
лемната ситуация.

2.Анализ: Да се анализира ситуаци
ята. И да се определи какво е състояние
то на организацията? Какво да се напра

ви, кои са заплахите?
3. Възможности за избор: Да се оп

ределят възможностите за развитие и 
развият най-малко три варианта за отго
вор на предизвикателствата. Като от тях, 
впоследствие, се избере най- подходящия.

4. Препоръки: Да се направят съот
ветните рекомендации. Да се даде отго
вор на въпросите: Възможно ли е да нап
равим нещо в момента? Кога и как да го 
направим?

5. Последствия: Да се вземат пред
вид възможните неочаквани последствия 
в резултат на развитие на ситуацията. 
Най-добрият избор може да се окаже то
зи, при който последствията, макар и не
желателни, не са пагубни за нас.

6. Комуникационни сривове: Да се 
анализират и вземат предвид очакваните 
комуникационни сривове.

За да се определи по-точно същ
ността на комуникационните проблеми е 
необходимо да се потърси отговор на 
следните въпроси:

1) Каква информация се предава и 
получава?

2) Кой предава и получава инфор
мацията?

3) Кога е транслирана информаци
ята и кой я е получил?

4) Откъде идва информацията и до 
кого е изпратена?

5) Какво е количеството информа
ция, което се получава и предава?

6) Как е структурирана информа
цията?

7) Какви са информационните пот
ребности на хората?

8) Съществуват ли проблеми, свър
зани с разбирането на съобщенията, сим
волите и събитията?

Известният американски социолог 
Алфред Шютц твърди, че когато разре
шаваме глобални проблеми, трябва да се 
знае, че знанието ни е винаги ограничено. 
Съществува относително малко ядро от 
знание, което е ясно, отчетливо и после
дователно в себе си. Тази зона е заобико
лена от зони с различна степен на неясно
ти, смътност и двойнственост. Следват 
зони от просто приети на доверие не
ща,слепи вярвания и голи предположе
ния. И накрая съществуват полета на



пълно невежество.8 С помощта на мето
дологията на проблемния мениджмънт 
ние се опитваме да преодолеем именно 
зоните на пълното невежество.

Създателят на мъглявата логика 
Лофти Задех, математик от „Бъркли“, 
смята, че “колкото повече аргументирате 
едно нещо, толкова повече се отдалечава
те от действителното му състояние, а не 
се приближавате“ 9. Според подръжници- 
те на мъглявата логика целият свят е 
мъгляв, също като понятията за височина 
или телевизионен образ.

От тази гледна точка в реалния 
свят всеки експерт, в която и да е област 
взема решенията си въз основа на данни, 
които до известна степен са: непълни, не
сигурни, двусмислени и динамични10.

Д-р Рейчъл Каплан пише: „Ако не 
можете да разрешите даден проблем, ос
тавете го. Намалете отговорностите си. 
Поставяйте си реалистични цели, избере
те една от тях и й дайте предимство. Със
редоточаването на психическите и емоци
онални сили върху постижими цели ще ви 
осигури духа, който ви е нужен, за да се 
тласнете сам към осъществяване на ва
шите намерения“.11 Тези препоръки, оба
че, макар и полезни са свързани с разре
шаване на личностни проблеми и не мо
гат да се използват за управление на орга
низационни и групови проблеми.

Като правило всяка ситуация, както 
пише Никола Стефанов, се проявява в ус
ловията на определени противоречия, кои
то обуславят необходимостта от някаква 
промяна, а това означава, че е налице една 
или друга потребност. Но наличието на 
потребност, колкото и тя да е дълбока и 
радикална още не означава възникване на 
проблем и проблемна ситуация. Самият 
проблем прераства в проблемна ситуация 
при съответни условия, а именно, когато 
субектът не е в състояние повече да регу
лира протичащите процеси с наличните 
методи и средства за управление.12

Според експерта по убеждаваща 
комуникация Джейм Ван флийт за разре
шаването на един проблем се нуждаем от 
план, състоящ се от три отделни стъпки:

а) идентифициране на проблема
б) да се направи оценка на ситуаци

ята

в) да се набележат действия за раз
решаване на проблема.13 Той още препо
ръчва да се определи причината за проб
лема: кога е възникнал, кое го е породи
ло, да се открият симптомите, да се наме
рят всички факти свързани с него. За да 
изберем най-добрият от всички варианти 
за разрешаване на проблема ние се нуж
даем от нашата интуиция, шесто чувство 
и позитивни действия.

По-нататък ще дадем няколко 
практически препоръки за управление и 
разрешаване на проблеми, предложени от 
известния специалист в тази област Май
къл Сандерсън.14 Разрешаването на проб
лема, вземане на решения, ускоряване на 
иновациите изискват подходящи знания и 
адекватно управление. Управлението на 
проблемите е неотменим етап от всяка 
една дейност. Понякога проблемът е 
идентифициран твърде късно, за да бъде 
решен. Известно е, че ситуациите се про
менят така бързо, че хората трудно след
ват техния ход.

Сандерсън заявява, че за да се 
справят хората с проблемите и възникна
лите трудности те се нуждаят от опреде
лени умения и качества като въображе
ние, аналитичност, комуникативност, ор
ганизираност, способност за приспособя
ване към нестандартни ситуации.

Ролята на проблемния мени
джмънт е да осигури условия и по-добри 
възможности за анализ, класификация и 
разбиране на ситуацията и факторите, ко
ито управляват положението. Не случай
но от тази учебна година въведохме в Де
партамента по масови коменикации на 
Нов български университет дисциплини
те: „Управление и разрешаване на проб
леми“ и „Комуникационен мениджмънт“. 
Те са взаимосвързани помежду си.

При повечето от възникналите 
проблеми ние се стремим да установим 
основните пречки, трудности и появили 
се комуникационни бариери. За решаване 
на проблема е необходимо да знаем от 
къде да започнем, да имаме идеи и да сме 
отворени към идеите на другите. Някои 
от принципните положения и етапи при 
разрешаване на проблемите са следните:

Първо: Ясно и точно да се опреде
лят целите. Трябва да знаем какво искаме



да постигнем? Как да го направим? На
къде да се насочим?

Второ: Да се обвържат крайните 
резултати с използваните подходи и сред
ства за решаване на проблема.

Трето: Подходите да бъдат гъвкави 
и да се търсят алтернативи, нови направ
ления за развитие, нови възможности. 
Плановете да включват алтернативни це
ли „Ако не... то тогава...“

Четвърто: Ако избраният подход 
не ни донесе успех, да опитваме отново и 
отново, като търсим други начини за пре
одоляване на възникналото несъответст
вие.15

Според Сандерсън процесът на 
планиране и вземане на решение при пре
одоляване на проблеми се състои от след
ните етапи:
• План (П)
• Диагностика (Д)
• Генериране на идеи (ГИ)
• Възможни решения (Solution building)
• Оценка на решенията (Assessment solu
tion)
• Генериране на други идеи, различни от 
първоначално възприетите
• Възможни решения
• Оценка на решенията
• Изпълнения
• Оценка на изпълнението
• Оценка на всички подходи за решаване 
на проблеми

В настоящата статия посочихме 
някои основни подходи и методи за разре
шаване и управление на проблемни ситу
ации. Целта беше да се запознаем най-об
що с наложилите се вече по света образци 
и модели за разрешаване на проблеми. 
Погледнато в един по-широк аспект мо
жем да кажем, че почти всички възникна
ли проблеми са свързани с общуването, 
комуникациите и разбирането между хо
рата, институциите, организациите, об
щностите, между човека и природата, 
между човека и обществото, в което той 
се реализира като личност.
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Субкултурата в обществена 
и медийна среда
Владимир Гаджев

Тази студия е провокирана от два 
факта, широко популяризирани от ме
диите. Първият от тях е свързан с пог
решно поставеното тъждество между 
същността на понятията „масова култу
ра“ и „субкултура“.

Вторият факт е далеч по-значим, 
което не го прави по-привлекателен за 
днешната ни културологична и социоло
гическа мисъл. Става дума за наченките 
на младежката субкултура от началото 
на 80-те години, която трябва да прие
мем като смътно предчувствие за пос
ледвалите в края на десетилетието про
мени. Бившият Център за социологи
чески проучвания сред младежта на Пе- 
тър-Емил Митев в своето време доста 
сериозно, макар и еднопосочно се опита 
да обхване широката гама от поведен
чески модели сред градската младеж, но 
ги анализираше от гледната точка на 
възложителя, т.е. на властта и нейните 
силови структури. Свободното изследва
не на натрупания материал, което към 
днешна дата е необременено от полити
чески и идеологически поръки, се оказа 
невъзможно. Било поради познатия ни 
конформизъм, било поради липсата на 
достатъчно привлекателни дивиденти 
от подобен анализ.

Съществува и трети факт, който 
някак незабелязано се снажда към пър
вите два -  страхът от употреба на довче
рашната терминология, която, особено 
чрез своята идеологическа обремене- 
ност и стерилност спрямо контекста на 
нейния действителен ареал, днес може 
да събуди подозрение и неприятни асо
циации. Което ще рече заради Илия да 
се откажем от Св. Илия! В прав текст 
това означава не приобщаване към ев
ропейското и световното общежитие, а 
допълнително отдалечаване от научни

те му истини, извлечени чрез болезнен 
прагматичен опит, лутания, възторзи и
страдания на поне две млади поколения.

* * *

Ако е прието да се смята, че съз
дател на понятието „масова култура“ 
още през 1944 година е американския 
социолог Дуайт Макдоналд, то авторст
вото на понятието „субкултура“ все още 
не е точно установено. Едно е безспорно 
-  то се появи благодарение на някои ра
дикални и етнически движения, протес
тни акции и социални предчувствия, из
работвайки различни културни практи
ки и поведенчески модели през 60-те го
дини. Появи се почти едновременно в 
Калифорния, Лондон и Париж, за да 
възвести деконструкцията на модерното 
както в европейското, така и в амери
канското съзнание.

Атаката, разбира се, започнаха 
най-младите, които, макар и в друг кон
текст, извикаха спомена за младежкия 
радикализъм на... 19-и век: от аурата на 
пълната младежка екзалтация до дъл
бочините на духовните преживявания, 
от набора на свежи идеи до названията 
на политическите движения „Млада 
Италия“, „Млада Европа“ и др. Атаката 
започна с омаловажаване на езиковите 
изразни средства и замяната им с нови 
средства за общуване. Сред тях домини
раше рокмузиката. Строго се разграни
чи ценностната система на субкултурата 
от тази на обществото. Обособиха се 
своеобразни общини, обединени около 
конкретен поведенчески модел и специ
фични комуникационни средства, поощ
ряващи близостта и солидарността в 
„собствените“ културни центрове: клу
бът, кръчмата, бистрото, пъб-ът и т.н.

В този смисъл субкултурните об
щности запазиха някои от чертите на



работническата градска култура, родена 
през 19-и век, но я взривиха отвътре с 
желанието си да излязат от общата ано
нимност. Не случайно една от първите 
британски субкултури „модс“ израсна 
от средите на работническата младеж и 
дори отвори валенциите си за черните 
имигрантски субкултури в Англия. И 
понеже субкултурите не са непременно 
политически-радикално аргументирани, 
а в по-голямата си част са пози и тяхно
то вариантно артикулиране, споменът 
за ню-йоркските хипстери се трансфор
мира в представата за черния американ
ски хъстлър, а оттам и мъжественото, 
оцветено от загадъчност и тайнственост 
поведение.

Субкултурни общности се създа
доха и около литературната бохема, 
около поетите на Сан Франциско, около 
Керуак и неговия роман „По пътя“. Со
циалният състав се попълни от ученици, 
студенти, интелектуалци, хора със сво
бодни професии, поради което се нало
жи мнението, че хипи-културата произ
хожда от т. нар. „средна класа“. Тя пря
ко се родее с битниците от 50-те и се 
различава от тях както по някои от 
средствата за общуване -  рокът замени 
джаза, наркотиците -  алкохола, така и 
по всеобщата валидност на формулата, 
изведена от Тимоти Лийри: не трябва да 
променяш съзнанието на човека до теб, 
не трябва да пречиш на човека до теб да 
променя собственото си съзнание!

Битниците искаха да бъдат раз
лични от ценностите на своето общест
во, хипитата ги атакуваха. Нещо повече 
-  деконструкцията на модерното съзна
ние те осъществиха чрез рока и неговия 
наистина нов синтез с образа, звука и в 
значително по-малка степен словото. 
Разградиха се митологизираните разка
зи, снети бяха всички забрани, общоус- 
тановените правила и норми бяха под
ложени на нова атака. Така на преден 
план излезе участието, акта на присъст
вието „сега“, а не крайните цели и изг
раждането им със средствата на настоя
щето. Така се роди и понятието „нау 
дженерейшън“ (поколението сега), кое
то донесе контракултурните импулси 
като част от субкултурата.

Делението на културните импул
си, възприето от Евгений Дайнов спо
ред формулата на френските изследова
тели Ален Рено и Люк фери, е на „горе
щи“ и „студени“ линии на развитие. 
Първите са артикулирани като пряко 
политическо действие и кулминират 
през май 1968 година в Париж. Вторите 
са изведени като стил и отсядат главно 
в културния пласт. Съществува, обаче, и 
трета разновидност, която интегрира 
„хот“-радикалните действия и „куул“ -  
културните импулси. Това са негърски- 
те екстремистки движения от 60-те го
дини, ангажирали главно политическо
то мислене и поради това слабо извест
ни като носители на културни стойнос
ти. В следващото десетилетие подобна 
интеграция, този път естетически оце
нена и политически пренебрегната, сре
щаме при растафаризма и последовате
лите му в Европа и Америка. И точно тя 
е идеалния пример за почти пълното 
поглъщане на музикалните и поведен
ческите субкултурни модели от масова
та култура и индустрията за развлече
ния.

Ще поясня.
Бързото умножаване на т. нар. 

независими грамофонни фирми, обик
новено малки, с недостатъчен капитал и 
примитивно оборудване, позволи на 
рокмузиката от края на 50-те и начало
то на 60-те години да се опази от комер- 
ческия диктат на гигантите в индустри
ята на звукозаписа. Точно около тази 
продукция се създадоха и ядрата на суб- 
културните общини, които формираха 
своите деструктивни послания и знаци в 
сравнително спокойна и неатакувана от 
обществените институции атмосфера. 
Но индустрията бързо откри младежка
та аудитория като специфичен потреби
тел и незабавно реагира с нови произ
водства. В това число и на звукозаписни 
продукти, „подслушали“ субкултурните 
предложения. Така в много от случаите 
субкултурата с нейните подвидове -  ън- 
дърграунда, контракултурата -  захрани 
индустрията- за производство на масо
ви продукти. Това даде повод на социо
лозите и културолозите да се разграни
чат в оценките си.



Американците се залюляха меж
ду по-старото подценяване на масмеди
ите при формиране на масовата култу
ра, както е при Дуайт Макдоналд, и по- 
новото тяхно фетишизиране и откъсва
не от социологията на културата, както 
е при Маршъл Маклуън. Съвсем раз
лична е позицията на Едгар Морен, кой
то отчита нарастващото влияние на ма
совата култура и масмедиите като ката
лизатор и разпространител, но в същото 
време си дава сметка за многокултурно- 
то европейско общество, в което масме
диите по различен начин и в различна 
степен разпространяват различни кул
тури. Дава се приоритет на една по-об
ща социология на културата, която не е 
доминирана от индустриалните продук
ти и е достатъчно любопитна да над
никне в по-затулените от обществената 
видимост културни процеси.

При това интензивния обмен на 
художествени идеи и идиоми, открива
нето и преоткриването на непознатите 
доскоро култури (Изтока, Африка), 
стесняването на разстоянието между 
„високото“ и „ниското“ изкуство, нехо- 
могенната в качествено отношение ма
сова култура и възможностите на нови
те технологии размиха твърде много 
границите, а оттам и възможностите за 
научна оценка със стари представи.

Но динамиката в нашето българ
ско общество е твърде различна от тази 
на следвоенна Европа и особено на Аме
рика. У нас в момента протичат култур
ни процеси, които в много голяма сте
пен повтарят развитието на Запада от
преди няколко десетилетия и то в лине- 
арен порядък, колкото и да не са съглас
ни някои от днешните наши теоретици. 
Това ни задължава да познаваме добре 
историята на субкултурните взривове.

*  *  *

В началото на 80-те години, не
посредствено след убийството на Джон 
Ленън, в София и някои от големите 
градове се наредиха няколко мълчаливи 
субкултурни огнища. От научна гледна 
точка те не се побират в нито един от 
готовите вече „калъпи“ на западните 
явления, макар и да бяха мотивирани от

същия ескапизъм, срещу който ни гово
реше „марксистката мисъл“ от Богомил 
Райнов до Александър Кукаркин. Дузи
ната различни групи -  от най-презряни- 
те и гонени отвсякъде „дупета“ до об
ществено незабележимите, духовно и 
интелектуално мотивирани „кришнари“ 
-  репродуцираха целия съществувал до
тогава спектър от субкултурни ценнос
ти, без да създава свои.

Привнесени, наистина, бяха ня
кои от най-актуалните за момента вън
шни практики, но и те бяха натоварени 
с негативния български обществен 
опит. Невъзможност да се изгради об
ществото, дори и най-малкото, което да 
не е обременено от вождизъм, отрица
ние, репродуциране на заети отвън жес
тове, от знаци на други субкултурни об
разувания. Жестовете им бяха лишени 
от деструктивната сила, позата се арти
кулираше демонстративно и не без риск 
в публичното пространство.

На другия полюс мини-общества
та, потопени в източните религии и кул
тура, бързо се капсулираха и затвориха 
достъпа до себе си. Предизвикателства
та като цяло бяха анонимни, макар ри
туалните места да бяха строго регла
ментирани и известни на цяла София -  
около „Попа“, около Нотариата, покрай 
Университета и още няколко центъра 
на градската активност. Общуването им 
елиминира изцяло българския език, 
словото -  писано или изречено -  се кон
центрира и изчерпа от чуждоземен 
сленг и непознатите дотогава у нас гра
фити.

Графитите, изписани със спрей 
по стените на подлезите и цоклите на 
кооперациите, за първи път напомниха, 
че у нас се е родило субкултурно движе
ние. Неговата анонимност се взриви в 
онзи момент, в който всички софийски 
тийнейджъри узнаха името на автора на 
онези забавни словосъчетания, получи
ли названието „хитризми“. Езиковият 
пуризъм, който още цяло десетилетие 
щеше да дамгосва мисленето на млади
те, изведнъж бе осмян публично, раз
глобен на съставните му части и прена- 
реден според постмодерните представи 
на един ученик от централна софийска



гимназия.
Примерът бе подхванат с удовол

ствие и ожесточение от негови следов
ници -  кои по-талантливи, кои не. Игра
та се разпространи светкавично по ця
лата столица, в по-големите градове. 
Трябваше да изтече още вода, докато 
фотографът Симон Варсано драматизи
ра тази игра с радикален политически 
жест и -  след като плати висока цена -  
разруши субкултурната автономия на 
най-младите. Милицията започна да 
филмира, каква ирония, „ а ла синема 
верите“, някакви сбирки на малките об
щности, за да ги показва на своите слу
жители като нагледно учебно помагало 
за „обществена опасност“. Графитите 
започнаха да се ожесточават, първона
чално с неизбежното „фък“, а сетне и с 
общопознатата символика на национал
социализма, хипи-комуните и пр.

Друг примитивен знак за задъл
бочаване на кризата между поколения
та, от една страна, и безумната самота 
на младите в обществото ни, бяха ри
сунките и винетките в писмата на уче
ничките до поп-звездите. Списание „Со
циологически преглед“ обърна внима
ние на феномена и го обобщи -  след 
многостранен анализ -  до желанието за 
общуване, препятствано чрез многоб- 
ройните табу-та.

Така сред тийнейджърите наисти
на се появи ескапизма, вече не като зап
лаха от Запада, а като реален факт на 
нашето съществуване. Безхитростната 
„философия“ на Джон Траволта във 
филма „Треска в събота вечер“, така и 
непоказан по нашите екрани, бе заимст
вана от партийната централа при създа
ването на единия от няколкото модела 
социални отдушници -  дискотеката. В 
противовес на дискотечната безпроб- 
лемност и като субкултурен импулс, ня
колко рокгрупи от езиковите гимназии 
изведоха на преден план своя светоглед.

Оказа се, подобно на хипи-призи- 
вите, че те не се занимават само с екзис
тенциални проблеми, но -  изненадващо! 
-  излизат и в полето на обществената 
проблематика. Без да бъде директно по
литическа, тя за първи път засегна те
мите на екологията, на човешкото об

щуване, на свободното творчество. Най- 
нашумяла бе рокгрупата от френската 
гимназия „Апокалипсис“, цензори на 
която бяха някои от титулуваните днес 
като „легенди на българския рок“ хора, 
извлекли -  и продължават! -  всички 
възможни дивиденти от своя тоталита
рен конформизъм и посттоталитарен 
нонконформизъм (?). Нон? „Апокалип
сис“ и другите няколко подобни групи в 
София не оставиха звукозаписни следи. 
Обяснимо.

Към края на 80-те години улични
те графити стъпиха в дирите на негър- 
ската субкултура (превърнала се сетне и 
в масова култура), позната в литерату
рата като „протестът на улицата“ -  хип- 
хоп танците, рап-речитативите и др. Да
ли заради протеста, или заради силово
то изтласкване от софийските улици, но 
субкултурните прояви се свряха под 
покрив. Внезапно се появи една инте
ресна, почти архаична културна практи
ка без аналог у нас. Това е българският 
вариант на „рент-а-парти“ -  модел на 
свободно музикално общуване срещу 
символична сума за вход, роден в Чика
го през 20-те години от черната беднота, 
за да възкръсне три десетилетия по-къс
но в големите индустриални центрове 
на Великобритания като своеобразно 
младежко движение. Потребността е 
общуването, комуникацията е музиката, 
средството е невъобразимия сбор от ис
тински и самоделни инструменти, под
ръчни и кухненски съдове, безхитростни 
народни свирки.

Така младежката ни субкултура 
намери защита от враждебния външен 
свят, а радостта от музикалното общу
ване остана само в периметъра на кул
турния пласт. Тези сбирки бяха домини
рани от прохождащи тогава в джаза 
млади музиканти и в своя български мо
дел бяха изчистени до пълен пуризъм от 
секс, наркотици, алкохол. Игровият мо
мент бе в основата на всичко, налагане
то на определени вкусове и предпочита
ния бе невъзможно. Всяка случайно 
хрумнала тема бе достатъчния повод за 
подновяване на играта... до безкрай.

И тази практика не остави следи. 
Видими и чуваеми! Но и тя, подобно на



всички субкултурни импулси от осмото 
десетилетие, се превърна в предчувст
вие за последвалите промени и подгот
ви младежката аудитория и не толкова 
младите, но умни и чувствителни граж
дани за тях. В Русия, под чиято сянка 
живяхме половин век, тази подготовка 
изпълниха трубадурите Галич, Окуджа
ва, Висоцки, писателите, правозащитни- 
ците. У нас подготовката я свършиха 
най-младите -  тихо, невидимо и ано
нимно. Те и не претендират за място в 
енциклопедията на дисидентите.

Като във всяка субкултура!
Защото „суб“ в смисъла на „събу- 

ей“ или „събмарин“ е понятие от физи
ческата вертикала. А субкултурата е от 
културната цялост, която постмодерно
то ни време отдавна не разглежда само 
в тези нейни оси. Та дори и т. нар. „суб
продукта“, с които социалистическата 
търговия евфемично наричаше каранти
ята, изчезнаха от речника ни и получиха 
своите естествени имена. Материалната 
сфера много по-трудно допуска словоб- 
лудството!



И най-страшният 
Франкенщайн има създател, 
който е по-важен от него
Доц. д-р Георги Цанков

Моника Люински не е жена от 
плът и кръв, въпреки че е отсядала в 
престижен софийски хотел. Тя е медиен 
призрак. Дори Бил Клинтън не би бил ни
що повече от поредния президент на 
САЩ, ако не съществуваше сценарият на 
„сапунената опера“, измислена в полити
ческите щабове, близки до телевизионни
те империи. Най-мощното оръжие днес в 
никакъв случай не е атомната бомба, а 
нейната метафора, която непрекъснато 
под формата на гигантска апокалиптична 
гъба се появява на домашните екрани.

Да приемем, че Клинтън е имал 
(или не е имал) интимни отношения с 
Дженифър флауърс, както и с цял харем 
други повече или по-малко пикантни де
войчета. Но на екрана е само лицето на 
Люински, на прокурора, на президента и 
на Хилъри. Каква е тази четворка? Ти
пични популярни герои на стереотипния 
сериал. Историята с флаурс (поне както я 
описва тя в „Моите интимни години с 
Бил Клинтън“) е далеч по-сложна, сякаш 
излязла от психологически филм.

Детайлите на взаимоотношенията 
Клинтън -  Люински наподобяват лоша 
серия от „Спасители на плажа“ или от 
„Далас“. Мъжът: политик и съпруг из
питва любопитство към наивната первер
зност на момиченце, което е готово да се 
самозадоволи пред него с хаванска пура. 
Връзката е лековата, едновременно фри
волна и дозирано драматична, защото -  
по сценарий -  от време на време той из
питва съмнения, опитва се да се измъкне, 
да се върне към „достолепния“ си образ.

Като истински комисар Коломбо 
прокурорът веднага се досеща кой е 
„престъпникът“ и нагло тръгва по следи

те му. Всъщност, той олицетворява така 
любимото на Роналд Рейгън „морално 
мнозинство“. Клинтън е другата страна 
на медала -  поощрява хомосексуалисти
те, свири на духови инструменти (оттук и 
въвеждането на темата за „оралния 
секс“), рядко употребява думата „Бог“...

Старият образ на Холивуд и ново
то (ню лайн) кино -  с техните стереотипи 
-  се сблъскват. За да е всичко по-наглед
но -  на равнище телевизионна поредица: 
да кажем „Джанго“ срещу „Туин Пийкс“. 
Люински напомня изскочилата от екрана 
героиня на Шерилин фен, която също не 
би имала нещо против... една пура.

И така: стратегията на политичес
ката борба в навечерието на новия век се 
развива по непознати за довчерашната 
политика методи. Основните сценаристи 
в нея трябва съвършено да познават вку
са на съвременния телевизионен зрител и 
да насочват линиите на сблъсъците към 
него. Телевизията предполага камерно 
зрелище, затова темата за многоженство
то е изхвърлена. Остават четиримата. Но 
накъде водят те? Би ли била възможна 
тази история, ако светът не познаваше те
левизионното око. Представете си, че с 
няколко седмици закъснение научавате 
от някой вестник, че американският пре
зидент имал вземане-даване с една слу
жителка в Белия дом. А чрез телевизион
ния екран историята нахлува на минутата 
в милиони домове по света. Едновремен
но с нея гениалното дете на телевизията и 
компютъра -  „Интернет“ -  ви предоставя 
готовия сценарий на историята. Това вече 
е съвършена „мозъчна атака“.

Какво следва ли? Ами катаклизъм 
в световната история. Президентът тряб



ва да отвлече вниманието от блудкавия 
филм с далеч по-зрелищно и впечатлява
що представление. И, разбира се, пак спо
ред правилата на модерната масова пси
хология, трябва да се изяви като решите
лен военен стратег, да победи мисленето 
„Рейгън“ на собствения му терен чрез 
мускулесто действие. И изпраща ракети в 
Близкия Изток, подготвя зрелищен план 
за сплашване на бивша Югославия. Въз
можни ли са подобни действия през 30-те 
години, да кажем? Категорично -  не. Зна
ем дори колко трудно американците са 
взели решение да се намесят във Втората 
световна война. Но сега, след режисира
ната от Тед Търнър битка в Персийския 
залив се залага все по-успешно на телеви
зионния наркотик.

Само американска ли е обаче тази 
нестандартна употреба на телевизията? 
Спомняте ли си драматичните дни, кога
то не откъсвахме очи от телевизорите, за
щото денонощно следяхме развитието на 
румънската революция? Имаше ли всъщ
ност румънска революция -  това и до 
днес никой не може да потвърди катего
рично. Но тя беше за света първото поч
ти физическо докосване до необратимите 
промени в Източна Европа! Когато през 
януари 1997 година по нечия сатрапска 
заповед полицията преби мирните демон
странти пред Народното събрание, първо
то нещо, което се постараха управниците, 
бе да прикрият кадрите на насилието. 
Многократно ни показваха как хората 
щурмували вратите на Парламента, но 
нито веднъж -  как униформените бият 
Филип Димитров или Иван Сунгарски. И 
до днес никой не е видял заснетия от МВР 
филм.

Събитията, които променят модер
ния свят, са колкото факти на историята, 
толкова и артефакти от медийното прост
ранство. Събарянето на Берлинската сте
на, августовският пуч в Москва, Чеченс- 
ката война, Персийската криза -  това са 
все тайни стереотипи в съзнанието на 
съвременника, който същевременно е на
пълно опериран от познания за области
те, където вездесъщите камери проник
ват рядко. Така например, за западноев
ропееца Балканите са почти единствено 
Босна и Косово.

Напразен труд е да се опитвате да 
убедите обикновения човек в Париж, 
Лондон, Женева и пр., че балканизацията 
не е всеобща и че картината от Косово 
всъщност няма нищо общо с тази от Бъл
гария.

Тук ще си позволя да отворя една 
скоба, за да отдам дължимото на блестя
щата медийна тактика на българския 
президент Петър Стоянов. Той все по- 
често намира начин да се включи като ак
тивно действащо лице в режисираната от 
големите медийни магнати „сапунена 
опера“. Появяването му до Клинтън в ре
шителен момент от аферата, до Тони 
Блеър, до Хавел, поканването на Хилъри 
Клинтън у нас, дори ако щете отмерените 
жестове на телевизионно присъствие 
(Стоянов умее в Америка да държи една
та си ръка в джоба, а с другата темпера
ментно да жестикулира, докато в Европа 
движенията му са коренно различни -  
премерени и аристократични), доказват, 
че медийните му съветници, а и той сами
ят отлично осъзнават все по-решително- 
то въздействие на телевизията върху ис
торическия процес.

Всъщност въздействието на теле
визията върху съвременността съвсем не 
се ограничава само с политическия жи
вот, макар че там тя е най-важна, тъй ка
то може да разпалва войни, да лекува ом- 
рази, да издига и да сваля личности. 
Убийството на руския журналист Листев, 
тръгнал да отнема лицензите на главата
рите от едрите промишлени групировки, 
доказва икономическата сила на малкия 
екран. Прекрасен пример е историята 
около българския „Мултигруп“, който за 
стотици хиляди хора се свързва повече с 
„Хъшове“, отколкото с газта. И така бит
ката за телевизионното послание се раз
пределя между „Нова телевизия“, „7 дни“, 
кабелните телевизии и, разбира се, Наци
оналната телевизия.

Само допреди десетина години те
левизионните зрители у нас познаваха ед
ни до втръсване омръзнали им лица, кои
то зорко следяха какво става на малкия 
екран, формулирали точно един от основ
ните закони на тоталитарното медийно 
пространство -  „Телевизията е основопо
лагаща идеологическа институция.“ В



България нямаше престъпност, защото в 
новините за нея нямаше място; нямахме 
външен дълг, защото и той беше тема-та
бу; да не говорим, че и до днес по отдале
чените села не вярват у нас да е имало 
инакомислещи, защото от малкия екран 
никога не звучеше еретична реч.

Най-лесно проследими са нещата в 
културен план, защото в „Панорама“ и 
„Всяка неделя“, например, винаги имаше 
запазено място за най-верните на режима 
писатели, художници, интелигенти. Все
известен беше Любомир Левчев или 
Светлин Русев, а поет като Николай Кън
чев -  макар да бе преведен в 23 страни -  
си оставаше господин Никой. Тиражира
ха се онези конфликти, които обслужваха 
интересите на властниците. Христомати- 
ен пример в това отношение беше телеви
зионната кампания около насилственото 
преселение на нашите сънародници-моха
медани в Турция. Всички помним как не
безизвестни телевизионни репортерки ти
чаха след озверелите от страх хора и ги 
питаха: „Защо се изселвате?“.

Телевизията се беше превърнала в 
перфектен инструмент за насаждане на 
междуличностна и междуетническа нена
вист. Но използването на телевизионния 
екран като действен инструмент на тота
литаризма е добре проучен и до болка 
познат ни от опит експеримент, за да се 
спираме по-подробно на него. Днес далеч 
по-интересно за нас е доколко телевизия
та манипулира съзнанието на опитващия 
се да се впише в законите на зараждаща
та се демокрация индивид, още повече, че 
може би България сега е една от малкото 
страни в света, където паралелно дейст
ват изпитаните модели от миналото, ре
дом с несъвършените опити за посттота
литарно въздействие.

Първото, което прави впечатле
ние, е тоталното непознаване на режису
рата на „сапунената опера“ в публицисти
ката. Страхът от свободната дискусия во
ди до отсъствието на предавания на живо, 
тъй като те предполагат диалог и включ
ване на зрителската аудитория. По този 
начин посланието на официалните медии 
в техните новинарски и публицистични 
рубрики е сведено до минимум, то с нищо 
не променя „цветовото“ разделение в об

ществения живот. Ако в Америка, вслед
ствие на телевизионно предаване, да ка
жем на Опра Уинфри, немалко зрители 
биха могли след нажежената дискусия ко
ренно да променят мнението си по даден 
проблем, у нас подобно нещо след „Пано
рама“ или „Екип 4“ е невъзможно да се 
случи. Освен това, новини и публицисти
ка се смесват. Вместо новина често пъти 
ни се предлага отблъскващо муден и еле
ментарен коментар по дадена тема, при 
това отразяващ само едно-единствено 
мнение. На сценария и на метафориката 
на образите на действащите лица на по
литическата сцена изобщо не се разчита, 
а нерядко се нарушават и основни закони 
на всепризнатата в цивилизования свят 
журналистическа етика.

Стилът на частните медии е още 
по-показателен. Така например, в подгот
веното от „София кабел“ публицистично 
предаване за съдбата на медиите през 
пролетта на 1997 година присъстваха се
дем представители на лявата политичес
ка конфигурация. Поощрявани от воде
щата, те се нахвърлиха остро на всички 
явления, които биха могли да говорят 
плахо за проникване на демократично 
гражданско съзнание в обществения и в 
медийния живот. Особено показателна за 
непознаването на елементарни правила 
беше дискусията „Има ли у нас цензура?“, 
последвала спирането на излъчването на 
„Каналето“ по националната телевизия.

Несъмнено „Каналето“ беше блес
тящо подготвена медийна операция на 
определени икономически и политически 
групировки. Целеше се скандализиране 
на общественото мнение, атакуване на 
нравствените устои на средния гражданин 
чрез умишлено нагнетяване на цинизми 
по отношение на значими политически 
личности. Веднага обаче можем да напра
вим едно сравнение: в Америка атаката 
срещу Клинтън доведе до сериозна про
мяна на общественото мнение спрямо 
президента, докато действията на „хъшо
вете“ не промениха нито на милиметър 
масовото одобрение за Петър Стоянов.

Причината е ясна: в единия случай 
сценаристите бяха налучкали слабо място 
на политика, а в другия -  потокът от хули 
бе приумица без покритие. Представяне



то на външната ни министърка като 
стриптизьорка на кол всъщност е реакция 
срещу един тъй важен акт във външната 
ни политика -  отварянето към Германия 
и търсенето на партньорство. „Хъшове
те“ последователно демонстрираха серия 
от скечове, основани на тъпоумието на 
мръсния виц, с ясното намерение просто 
да напсуват от екрана изявилите се фигу
ри.

Всъщност по този начин те се от
рекоха (в името на съмнителни материал
ни интереси) от собствените си медийни 
открития, когато сатирата им срещу ко
мунистическото правителство бе съзвуч- 
на с общественото мнение и представля
ваше своеобразна артилерийска подго
товка за жизнено важната за страната по
литическа промяна.

Така достигаме до изключително 
съществен фактор, предопределящ учас
тието на телевизията в съграждането на 
нов свят. В споменатите вече нейни „звез
дни мигове“ -  румънската революция, 
атаката в Персийския залив, Московски
ят пуч, Берлинската стена, тя се превръ
щаше в архитект, който -  съобразно с 
изискванията на околната среда, с натру
паната обществена енергия -  акумулира и 
дава израз на новаторските идеи, като по 
този начин подпомага необходимата за 
човечеството промяна.

Същевременно, въпреки пръскани
те огромни средства, телевизията се про
валя почти винаги, когато обслужва тяс
но корпоративни и служещи не на прогре
са, а на реакцията, цели. Така, например, 
въпреки известни опити в тази насока, тя 
не успя да митологизира „руската ма
фия“, създадена от бивши структури на 
комунистическата партия. У нас, по вре
мето на Беровото и Виденовото прави
телство, не успя да убеди хората в правил
ността на политическите и икономичес
ките решения. Затова във всяко отноше
ние е много опасно да се запушва устата 
на телевизията, да се прекършва нейния 
естествен стремеж към диалогичност.

Струва ми се, че няма съвременна 
българска политическа партия, която да 
не си дава ясна сметка за значението и 
възможностите на вярната медийна поли
тика. А и това едва ли би могло да стане,

докато на екрана шестват старите „муцу
ни“, усвоили до съвършенство зигзагите 
на тоталитарния модел телевизия. Дока
то разпитваш с нескрито лакейско умилк- 
ване силните на деня, докато се превръ
щаш не в „оракул“ на новината, а в неин 
подчинен, резултатите са невидими. Зато
ва и главната битка в съвременното ни 
медийно пространство се пренася на ико
номическия фронт и е свързана с реклам
ния бизнес.

Но рекламата не обслужва онези, 
които най-силно се нуждаят от нея: сред
ните и дребните бизнесмени. Тя лети по 
върховете, превърната в самоцел, в инст
румент за индивидуално обогатяване. Съ
щевременно посланието на ретроградни
те, групирани около частни канали, сили 
също е елементарно. Страх чрез акценти
ране на насилието, разюзданост и рушене 
на нравствените норми чрез вулгарни ан- 
тиеротични предавания, насищане на 
пространството с пошли кафански пес
нички, които прославят юмрука и мерце
деса на мутрата... Подобна телевизия е не 
архитект, а разрушител -  и тя е поръчко- 
ва бездарна конструкция на силите, които 
никога нищо полезно не са създали в на
ционалния живот.

Започнахме с преднамереното 
представяне на електронните медии като 
чудовище, но постепенно се убедихме, че 
и те се подчиняват на безспорните общес
твени конвенции и закони.

Архитектите не могат да строят 
сгради, ако някой не им ги поръча -  в то
зи смисъл и най-страшният франкен- 
щайн има създател, който е по-важен от 
него. Наистина телевизията е в състояние 
да променя скоростта на политическите, 
икономическите, културните процеси, в 
този смисъл тя е оръжие с непозната си
ла, но всяко оръжие трябва да бъде насоч
вано и управлявано. Така че съвременни
ят свят като че ли се управлява от армии, 
които разполагат не толкова с ракети, а 
преди всичко с телевизионно студио.

Към това телевизионно студио се 
насочват усилията на най-талантливите 
философи, психолози, политолози, писа
тели, които трябва да се сражават не на 
бойното поле, а чрез невидимите лъчи, 
които проектират образите на техните



идеи във всеки дом. Залогът в сражение
то е оцеляването и бъдещето на човечест
вото.

От тази гледна точка, изучаването 
и усвояването на законите на медиите е 
първостепенна задача на всяка цивилизо
вана политическа класа, както и на всяко 
структурирано гражданско общество.
Ние, българите, сме в подножието на то
зи масив от знания и умения, и като че ли 
не бързаме да ги усъвършенстваме. От 
една страна действат сили, които целена
сочено се борят за забавянето, а от друга 
-  липсват опит и далновидност.

Глобалното навлизане, обаче, на 
спътниковото телевизионно послание на 
един свят, който несъмнено ясно осъзна
ва в каква насока са шансовете му за оце
ляване и проспериране, няма да ни позво
ли да останем на пустинен остров. С една 
дума -  няма съмнение, че телевизията ни 
ще се промени, тъй като самите ние за
почнахме да се променяме и дори да осъз
наваме истинския смисъл на притчата за 
Моника Люински и Бил Клинтън.



Компресирани новини
Кирил Е. Гоцев

До преди три-четири години всич
ко беше ясно -  телевизионните новини 
във всяка „нормална“ телевизия се под
готвяха на един формат ВЕТАСАМ SP. 
Броят на устройствата от този формат, 
използвани по света, достигна и надмина 
200 000 броя. Бъдещето беше тихо и спо
койно.

В началото на 90-те години една 
дълго експериментирана в телевизионни
те технологични лаборатории разработка 
пое своя път към професионалния теле
визионен пазар. Това бе цифровата комп
ресия на видео и аудио сигнали. Най-об
що казано, компресията е процес, при 
който се намалява обема на записваната 
или излъчвана информация, без това да 
води до големи загуби при възприятието 
на тази информация.

Сама по себе си компресията не е 
технологична новост за телевизията. Доб
ре известните системи за цветна телеви
зия PAL, SECAM и NTSC също използват 
компресиране на честотната лента на сиг
налите за цветност за свиване на необхо
димия честотен канал до 5,5 MHz. Но 
цифровата компресия е сравнително нова 
технология.

При цифровата компресия се ана
лизира всеки кадър от телевизионното 
изображение, като се разлага и запаметя
ва в последователност от елементи и цве
тове. При този процес се намалява коли
чеството на видеоинформация, което се 
записва на магнитния или оптичен носи
тел. Изискванията на международните те
левизионни стандарти, обаче, са много 
строги и тяхното поддържане поражда 
определени технически трудности. Така 
например, най-широко използваният те
левизионен стандарт ITU-R 601 изисква 
при некомпресирани видеосигнали осигу
ряване на постоянна скорост на трансфе
ра на данни от 21 Mbytes/sec. В същото 
време за съхраняването на същата тази

секунда информация са необходими 21 
MB. Можете да си представите какъв 
обем памет ще ви е необходим за записа 
на един игрален филм от 100 минути.

По тази причина в периода 1991-
1993 г. на пазара се появиха два цифрови 
компонентни лентови формата -  DIGI
TAL ВЕТАСАМ и DCT. Тези формати из
ползват цифрова компресия 2:1 и осигуря
ват перфектно качество на записания сиг
нал. Така, заедно със съществуващите 
цифрови формати Dl, D2, D3 и по-новия 
D5 се появи възможността за пълна „циф- 
ровизация“ на телевизионното производ
ство. Всичко беше ясно и отново настъпи 
спокойствие.

След 1993 г. започна да се очертава 
интересна тенденция. На големите све
товни изложения на телевизионна техни
ка през 1992 и 1993 г. съотношението 
между нова аналогова и цифрова техноло
гия без компресия и нови цифрови техно
логии с компресия беше около 5:1. През
1994 г. и 1995 г. това отношение беше ве
че 3:1. Сега, през 1998 г., това съотноше
ние е 1:5, т.е. цифровата продукция и 
постпродукция с компресия на видеосиг
нала е доминираща.

Аналоговата техника не отстъпи 
„без бой“ своите територии. Няколко по
редни години на един от най-известните 
симпозиуми на телевизионните техничес
ки специалисти в гр. Монтрьо (Швейца
рия), се водеха разгорещени дебати около 
новите „компресиращи“ технологии. Ос
новен довод на „аналоговите апологети“ 
беше неминуемото влошаване на качест
вото на видеоизображението при редуци
ране на информационния обем от комп
ресията. След дълги спорове беше приз
нато високото качество на компресирани
те с компресия 2:1 видеоизображения на 
компонентните цифрови лентови форма
ти DCT и DIGITAL ВЕТАСАМ и бе при
ето тяхното използване за студийна рабо-



та.
Липсата на обективни методи за 

сравнение качеството на некомпресирани 
и компресирани видеоизображения дове
де до определения от рода: „Изображение 
с компресия до 5:1 има качество като на 
ВЕТАСАМ SP“. Напълно субективният 
подход за определяне качеството на изоб
ражението, обаче, се оказа достатъчно 
„обективен“ за използване във всекиднев
ната телевизионна технология. Все пак 
реалното влошаване на качеството дове
де до негласно компромисно решение 
форматите с компресия над 2:1 да се из
ползват за телевизионни новини. И така 
стартът на новото технологично състеза
ние бе даден.

На изложението в гр. Монтрьо 
през 1995 г. посетителите можеха да ви
дят на един от щандовете на световния 
технологичен гигант PANASONIC порта
тивна телевизионна камера и едно куфар
че, в което беше монтирана лаптоп мон
тажна система с два видеокасетофона. 
Куфарчето беше почти празно, вместо те
левизионна картина на двата малки дисп
лея бяха залепени фотоси, а камерата бе
ше просто макет. Това беше прототипа на 
новия телевизионен видеоформат -  
DVCPRO.

През следващите години лавинооб
разно се развиха няколко нови формата, 
използващи компресиране на видеосигна
ла. Фирмите PANASONIC и SONY разра
ботиха на базата на цифровия лентов фор
мат DV (Digital Video) своите формати, 
съответно DVCPRO и DVCAM. По този 
начин се осигурява използването на ви
деоинформация, записана на формат DV. 
По данни от специализирания печат към 
средата на 1998 г. в света са продадени 
над 40 000 броя съоръжения от формата 
DVCAM.

Друг електронен гигант, JVC, раз
работи един много атрактивен формат на 
базата на своя „хит“ S-VHS. Това е систе
мата Digital-S. Телевизионните камери, 
работещи с този формат са доста по-обе- 
мисти от тези на DVCPRO и DVCAM. Но 
едно от сериозните му предимства е въз
можността за възпроизвеждане на инфор
мация, записана на стандартен аналогов 
S-VHS формат. Тази възможност е доста 
важна, защото осигурява използването на 
съществуващия архив, с който разполагат 
много телевизии.

Вярна на себе си, фирмата SONY 
разработи собствен цифров лентов фор
мат ВЕТАСАМ SX. Както личи от името 
му, той е създаден на базата на аналого
вия „ветеран“ ВЕТАСАМ SP. А за да бъ
де още по-голяма разликата с другите 
формати, които използват компресионен 
метод DCT (дискретна косинусова транс
формация), SONY използва компресия 
MPEG-2. форматът ВЕТАСАМ SX със 
скок навлезе в световното производство 
на телевизионни новини. И независимо, 
че цената му е с около 30% по-висока от 
тази на DVCPRO той е предпочитан от 
много телевизионни производители.

Сравнение между основните пара
метри на тези формати дава таблица 1.

От показаните в таблицата данни 
се вижда, че съществуват доста големи 
различия между форматите по отношение 
на скоростта на трансфера на данните, 
компресията и разрешителната способ
ност. Въпреки това всеки формат е наме
рил приложение в световните телевизии.

Един от основните доводи срещу 
използването на тези формати за произ
водството на телевизионни програми е 
употреба на компресия доста над 2:1, кое
то неминуемо води до влошаване на ка
чеството. Но не така стои въпросът с те-

Таблица 1

П арам етъ р DVC PRO D ig ita l-S DV DVC AM B e ta ca m  SX

Л ента 6.35 m m 12.7 m m 6.35 m m 6.35 m m 12.7 m m

В ре м етр аен е до  123 m in до 104 m in до 200 m in до  184 m in д о  184 m in

Т ран сф ер 25 M b p s 50 M b p s 25 M b p s 25 M b p s 18 M b p s

К о м п р е с и я 5:1 3.3:1 5:1 5:1 10:1

Р езолю ция 4:1:1 4:2:2 4:1:0 4:1:1 4:2:2



левизионните новини. Те са такъв род те
левизионна продукция, където от по-го- 
ляма важност е информацията, която се 
представя, отколкото качеството на 
изображението. По тази причина произ
водството на телевизионни новини се 
превърна в естествена „състезателна пис
та“ за новите цифрови лентови формати.

Главната „битка“ се води между 
двата доста близки формата DVCPRO и 
DVCAM. Те притежават основните пре
димства на DV технологията: малки раз
мери, достатъчно високо качество на 
изображението, лесна манипулация и не 
на последно място -  ниска цена на съоръ
женията и консумативите. Естествено, те
зи формати имат и някои недостатъци, 
като: липсата на сменяеми обективи за 
DVCAM, невъзможност за регулиране на 
някои основни параметри на изображени
ето и звука, недостатъчна физическа изд
ръжливост.

Въпреки, че и DVCPRO, и 
DVCAM се появиха масово на пазара в 
последните две-три години тяхното по
добряване и развитие не спряха. На пос
ледното изложение за нови телевизионни 
технологии NAB, което се провежда вся
ка година в гр. Лас Вегас (САЩ) компа
нията PANASONIC представи версия на 
DVCPRO, работеща с трансферна ско
рост 100 Mbps, което вече прави реално 
използването на този формат за HDTV 
(телевизия с високо разрешаваща способ
ност).

Законите на телевизионната техно
логия са неумолими. Всяко качество се 
заплаща с количество. Така, например, 
телевизионният камкордер тип DVCAM 
е значително по-малък, по-лек и по-удо
бен за работа от аналогичния DVCPRO 
камкордер, но за сметка на това вторият 
модел дава по-добро качество на изобра
жението, може да работи с цял набор от 
обективи и има автоматична и ръчна ре
гулировка на звука.

Но и тези разлики не са толкова 
решаващи за избора на един или на друг 
формат. Това се видя, когато преди три 
години на изложението в гр. Монтрьо, а 
по-късно и на IBC в гр. Амстердам (Хо
ландия) фирмата SONY представи нова 
напълно затворена технологична верига

за производство и разпространение на те
левизионни новини. Това бе телевизион
ният видеозаписей формат ВЕТАСАМ 
SX.

Създаден специално за нуждите на 
телевизионните новини, този формат оси
гуряваше достатъчно високо качество на 
видеоматериалите, независимо от голя
мата компресия (10:1) и сравнително нис
ката скорост на трансфер на данните (18 
Mbps). Тук за пръв път се използваше и 
различна от дискретната косинусова 
трансформация на сигналите (DCT). Спе
циалистите от SONY използваха MPEG-2 
компресия. Този компресионен модел е 
избран, тъй като компресията MPEG-2 се 
превръща в основна за излъчване и разп
ространение на цифрови телевизионни 
сигнали. Освен това, според новите пре
поръки за хармонизация на основните 
световни радио и телевизионни организа
ции EBU и SMPTE в бъдеще стандартна 
компресия за работа в цифрови студия ще 
бъде именно компресията MPEG-2 422 Р.

Всяка телевизионна организация 
избира цифровия формат за производст
вото на телевизионните си новини според 
вътрешните си изисквания. Според дан
ни, публикувани в специализираните из
дания за телевизионна техника и техноло
гия, в началото на следващия век светов
ният телевизионен новинарски лидер 
CNN ще извади от употреба аналоговата 
снимачна и записваща техника на над 150 
свои екипа по цял свят, като ги смени с 
пълни комплекти ВЕТАСАМ SX. В съ
щото време с DVCAM устройства ще се 
комплектоват екипи за местни новини.

Централната китайска телевизия е 
заявила поръчка за около 100 броя ВЕТА
САМ SX на стойност 3 000 000 щатски до
лара. Още по-интересна е информацията 
за френския телевизионен гигант FR 3. 
Компанията планира да вложи над 20 000
000 щатски долара за закупуване на около
1 000 броя ВЕТАСАМ SX за своите реги
онални станции.

В същото време телевизионни 
компании от САЩ и Канада закупуват го
леми количества DVCPRO-25 (25 Mbps) и 
DVCPRO-50 (50 Mbps) за своите станции. 
Особено атрактивен е новият модел кам
кордер DVCPRO-50, който може да рабо



ти на двата стандарта 4:3 и 16:9 и разпо
лага със сменяеми обективи. Цялата кон
фигурация включва още лаптоп едитор 
(портативнна монтажна система), видео
касетофон с автономно захранване, студи
ен видеокасетофон и система за нелинеен 
монтаж. Със снимачна техника 
DVCPRO-25 и постпродукция на 
DVCPRO-50 е комплектован и новият те
левизионен център на германската теле
визионна компания ARD в Берлин. Дори 
толкова верен на традициите телевизио
нен гигант, легендата ВВС, използва над 
12 камкордера DVCPRO за производство
то на някои свои програми.

Не е забравен и форматът Digital-S. 
Компанията JVC представи на цитирано
то по-горе тазгодишно изложение NAB в 
САЩ своя версия на Digital-S с трансфер 
100 Mbps. В областта на снимачната тех
ника камкордерите Digital-S отстъпват по 
използване на аналогичните DVCAM, а 
дори и на DVCPRO, поради големите си 
размери. За сметка на това здравината и 
сигурността на тази апаратура са ненад
минати. Като 4:2:2 студиен формат, оба
че, Digital-S има пълно предимство пред 
DVCAM и DVCPRO, което го прави 
предпочитан от много американски теле
визионни компании.

Може би потокът от цифри, който 
ви засипа дотук е доста уморителен, но от 
него става напълно ясно, че съвременна
та телевизионна технология се движи по- 
бързо от способността на хората да свик
нат с нея. Докато за преминаване от най- 
стария телевизионен формат 2 инча (1 
инч = 25,4 мм) до следващия го 1 инч бя
ха нужни около 10 години, то сега почти 
всяка година се появява нов телевизионен 
формат. По тази причина един от основ
ните критерии при избора на работен 
формат за новини е удобството за работа 
с него.

Производството на телевизионни 
новини се превърна в конвейр. Отминава 
времето, когато на мястото на събитието 
освен репортера пристига още цяла група 
помощен персонал. Все по-често може да 
се видят така наречените one man crue 
(екип от един човек) или VJ (видеожурна
листа), които сами заснемат, монтират и 
излъчват от мястото на събитието своите

кореспонденции. Това стана възможно 
благодарение на компактността и много- 
функционалността на новите цифрови те
левизионни формати.

От гледна точка на много журна
листи, особено на тези, които искат да са 
„преди всички“ на мястото на събитието, 
за предпочитане са по-леките и по-лесни 
за работа камкордери DVCAM, като в 
името на това удобство се жертва в извес
тна степен качеството на картината. Има 
и други телевизионни журналисти, такива 
за които е важно не само съдържанието, 
но и начина на представяне на информа
цията. Те предпочитат да използват 
DVCPRO или Digital-S. Между другото, 
към Digital-S се ориентират и онези, кои
то са свикнали да работят със здрава и си
гурна камера със сменяема оптика, из
държаща на всякакви атмосферни усло
вия. Но не бива да се подценява голямото 
практическо удобство, което предлагат 
DVCAM и DVCPRO със своите полеви 
комплекти, включващи камкордер и лап
топ едитор. Тази комплектация позволя
ва заснетият видеоматериал да бъде мон
тиран като готов обект за новинарската 
емисия от самото място на събитието и 
да бъде излъчен в ефир. В сравнение с ма
сово използвания сега аналогов формат 
само транспортирането на описаните по- 
горе системи до всяка точка на земното 
кълбо струва най-малко два пъти по-ев
тино от транспортирането на един анало
гов ВЕТАСАМ SP комплект.

От гледна точка на технологията, 
обаче, както бе споменато по-горе, много 
телевизионни компании планират да пре
минат към ВЕТАСАМ SX, защото тази 
система предлага пълен технологичен ци
къл „снимки -> трансмисия D постпро
дукция -> студио -> излъчване“. Очаква 
се използването на ВЕТАСАМ SX да се 
разшири още повече след увеличаването 
броя на цифровите телевизионни студия.



Телевизия на доизживяване
Доц. Владимир Михайлов, доктор на науките

Телевизията на утрешния ден няма 
да бъде телевизията на вчерашния ден. 
Няма да бъде и на днешния ден. Може и 
изобщо да не бъде телевизия в смисъла, в 
който я разбираме сега... Най-вероятно, 
ако продължат съвременните тенденции 
за сливане на телевизионната и компю
търната технология, телевизията да бъде 
просто част от мултимедията.

Само че, едно подобно обединение 
на технологии е дълготраен процес и ма
кар той да е започнал, още дълго ние ще 
общуваме с компютъра и с телевизията в 
нашия дом поотделно. Този факт означа
ва, че още дълго няма да можем да загър
бим познатата ни телевизионна комуни
кация и да насочим вниманието си изцяло 
към разработване на бъдещата телеви
зия, както и да се нарича тя. Още повече, 
че става дума за изграждане на нещо съ
вършено различно в обкръжаващия ни 
медиен свят, а не за „поредното средство 
за масова комуникация, което подражава 
на предишните електронни средства“.1

Ако наречем условно телевизията 
на бъдещето „новата телевизия“ и теле
визията на отминаващото време „старата 
телевизия“, на преден план излиза трети 
вид телевизия, която още по-условно мо
жем да наречем „телевизия на доизживя
ване“. Това е телевизията, която гледаме 
сега, в края на 20-и век, със сигурност ще 
я гледаме години наред през следващия 
век и която се намира в много странно 
положение. Тя не е „новата телевизия“, 
но не е и „старата телевизия“. Нито да я 
правиш по новите принципи, нито по ста
рите. Пред съвременните телевизионни 
творци се изправя доста заплетен казус за 
разрешаване.

По всичко изглежда, че познатата 
ни телевизионна комуникация има на 
разположение не малък брой години до 
сливането си с компютърната комуника
ция и на нея не й остава друг изход, освен

да положи усилия за достойното изживя
ване на този период. Примерно, наред с 
грижи за поддържане качеството на 
програмния си образ, тя трябва да подгот
ви постепенно своята публика за задава
щия се по-различен дигитален програмен 
образ. Хората обикновено имат консерва
тивна зрителска нагласа, свикнали са от 
поколения с досегашните телевизионни 
контакти и никак не е лесно всичко това 
в кратки срокове да бъде променено.

Рискът за „старата телевизия“ е, 
ако тъпче на едно място, да стане толко
ва демодирана, че зрителите да я загър
бят. Рискът за „новата телевизия“ е, ако 
тръгне стремглаво новаторски напред, да 
стане толкова модерна, че зрителите 
просто да не я приемат.

Най-лесно или може би най-удобно 
е при такава ситуация да се намери злат
ната среда и да се работи в нея. Тихо, 
кротко и... вегетиращо! Въпросът е далеч 
по-сложен, обаче, от заемането на изчак- 
вателна позиция. Защото е възможен и 
друг, по-кардинален подход. Да спрем да 
се вълнуваме в организационен, техничес
ки и творчески план от телевизията, коя
то съществува в момента и да хвърлим 
всички сили за изграждане на телевизия
та на бъдещето.

С две думи какво да правим с про
менящата се телевизия като институция и 
с променящата се телевизия като 
програмна структура в края на 90-те годи
ни от нашия век, когато с тази телевизия 
в привичен контакт се намират стотици 
милиони зрители по цялото земно кълбо?

Може би, на първо място, тук тряб
ва да се опитаме да си отговорим на въп
роса, каква телевизия иска човечеството 
в бъдеще?

В същото време настъпващата ин
дивидуализация на телевизионните кана
ли и възможността за прехвърляне на те
левизионната комуникация в Интернет с



присъщата му интерактивност няма ли да 
промени познатата ни медийна обстанов
ка до такава степен, че да се обезсмисли 
така поставения въпрос и взаимодействи
ето с малкия екран да стане лична работа 
в мащаби, които изключват вмесването 
отвън с напътствия за развитието на теле
визията? Интересна е и гледната точка на 
проф. Дитер Щолте в неговата книга „Ос
тава ли телевизията телевизия?“: „Теле
визията инструмент на обществото ли ще 
бъде или на индивида? Или ще бъде инс
трумент и на двете страни за двете стра
ни? Ако е така, коя страна ще има прио
ритет?“2

Не е задача на този текст да се за
дълбочава в проучване за облика на бъде
щата телевизия, затова ще се задоволя са
мо със споменаването на два варианта за 
параметрите, в които се движат комплек
сните проблеми за прехода от аналогова
та към дигиталната телевизионна кому
никация. Те са достатъчни, струва ми се, 
за да сме поне донякъде наясно какво 
бихме могли да правим с действащата в 
момента телевизия.

Защото, въпреки примамливото 
изкушение пред всеки изследовател на 
средствата за масова комуникация да чер
тае върху чисто поле контурите на „нова
та телевизия“, проблемите на сегашната 
телевизия не само не могат, те просто не 
бива да бъдат отминавани с лека ръка. 
Тази телевизия по всяка вероятност ще 
стои пред нашите очи още десетилетие 
или десетилетия и няма да бъде никак ра
зумно в името на бъдещето да загубим 
интерес към осмислянето на нейните 
функции.

„Телевизията на доизживяване“, 
ако си послужим и с другата терминоло
гия, която се използва в тази студия, е по 
средата между аналоговата и дигиталната 
телевизия. Което означава, че на практи
ка тя е нито първото, нито второто. От 
една страна трябва да съществува малко 
или много в познатите стереотипи, за да 
не изгуби контактите си с възпитаните в 
тези стереотипи зрители и в същото вре
ме не може да не се съобразява с проме
ните, за да не наруши пък контактите си 
с новите поколения зрители, възпитани 
от компютърната комуникация. Когато

си нито първото, нито второто, това в го
ляма степен може да означава, че си нито 
риба, нито рак, следователно не ставаш за 
консумация.

Като отправна точка в разсъжде
нията си по-нататък за този странен фе
номен на преходната телевизия, мисля, че 
още от самото начало трябва да имаме 
предвид променящия се под напора на ди
гиталната революция модел на масовата 
комуникация изобщо. Принципът „от 
един към много“ постепенно се превръща 
в „от много към много“. Глобалната 
мрежа Интернет позволява не само всеки 
компютър да получава съобщение от 
всички други компютри по света, но и 
всеки компютър да изпраща съобщение 
до останалите компютри по света поот
делно или взети заедно.

И още нещо трябва да имаме пред
вид. Индивидуализацията на информаци
ята, свързана с индивидуализацията на 
телевизионните канали най-вероятно ще 
изтласка само част от интересите на ау
диторията по посока към диалог с малкия 
екран. Възможността да си съставиш пер
сонално собствена телевизионна програ
ма като превключваш последователно по 
свой вкус каналите е чудесна възмож
ност, но нека не забравяме, че никак няма 
да са малко и онези, които пасивно ще 
следят досегашния тип обща програма по 
един канал. Общата програма цели да за
доволи именно разнообразните интереси 
на зрителите, без от тях да се изисква да 
проявяват каквато и да е активност.

На тази основа вниманието към 
осмислянето на „телевизията на доизжи
вяване“ може да бъде ориентирано в две 
посоки -  стабилизиране на съществува
щия телевизионен статус и успоредно с 
това подготовка за преминаване към 
компютърно-телевизионната комуника
ция.

Най-важното при организирането 
на стабилизационния процес е да се вземе 
решение на кои от сегашните телевизион
ни ценности може да се заложи, с пер
спектива те да останат и след преходния 
период. Това означава да се анализира си
туацията, за да се очертае онова, което от 
историческа гледна точка изглежда неп- 
роменяемо, а също да се очертае и онова,



което, примерно от обществена гледна 
точка смятаме, че трябва да остане 
непроменено.

Ще предложа по едно доказателст
во и за двата варианта. От историческа 
гледна точка в съзнанието на зрителите 
най-стабилно се е утвърдила структурата 
на общата телевизионна програма. Става 
дума за вида програма, която само по 
един канал се стреми да задоволи разно
образните вкусове на масовата аудито
рия. Смисълът е всеки зрител да намери 
по нещо за себе си в програмната схема и 
то да го намери в точно определен ден, в 
точно определен час. В съвременната 
действителност на започнала индивидуа
лизация на средствата за масова комуни
кация „задоволяващият“ принцип на об
щата телевизионна програма все повече 
се поема от тематичните програми на от
делни канали -  само за новини, само за 
филми, само за спорт, само за анимация, 
само за мода и т.н. Презумпцията е всеки 
зрител да пуска този канал, който му до
пада или да си прави лична обща телеви
зионна програма като комбинира тема
тичните канали.

Доколкото, обаче, това последно 
действие изисква твърде непривична ак
тивност за пасивно отпуснатата в домаш
ни условия масова аудитория, нормално е 
още дълго (ако ли не и вечно?!) традици
онната обща телевизионна програма да се 
гледа с предпочитание от голяма част от 
зрителите. В името на занимаващия ме 
тук стабилизационен процес при „телеви
зията на доизживяване“ може би запазва
нето на телевизионни канали с подобен 
тип общи програми все пак трябва да се 
съобрази с осигурената от съвременните 
технологии индивидуализация и разнооб
разието да бъде поднасяно в по-големи 
тематични участъци от време вместо 
практикуваното парцелиране на дребно в 
програмните схеми.

Обществената телевизия като част 
от дуалистичната радиотелевизионна сис
тема в Европа съществува от 80-те годи
ни. За изтеклия период, въпреки преврат
ностите на обществено-политическите 
промени и мощната конкуренция на част
ния сектор, тя доказа състоятелността на 
своето присъствие в многообразния меди

ен свят. Присъствие, свързано с утвърж
даване на морални ценности и поддържа
не на културното равнище в модерната 
„Цивилизация на образите“. От общест
вена гледна точка, в такъв смисъл, би бил 
немислим какъвто и да е стабилизацио
нен процес в продължаващата да действа 
„стара телевизия“, без тя да е вплетена и 
в структурите на обществения сектор. Те
левизионната комуникация, по мое мне
ние, не може да не остане поравно инст
румент и на индивидите, и на обществото. 
Най-вероятно познатата ни обществена 
телевизия ще претърпи модификации, но 
в прочутото „глобално село“ на Маршъл 
Маклуън, струва ми се, все пак трябва да 
има кмет! Чрез него обществото може да 
се опитва да налага обществени ценности 
в културата, политиката, етиката, които 
да служат, ако не за друго, поне за нами
ране на общ език между стотиците му ми
лиони жители-индивиди.

От друга страна най-важното при 
подготовката за преминаване към ком
пютърно-телевизионната комуникация е 
да се вземе решение кои от безспорните 
новости на очакваната „Уеб телевизия“ 
могат отсега сравнително безболезнено 
да се втъкават в структурата на „телеви
зията на доизживяване“. Те трябва да бъ
дат такива, че да не влизат в конфликт с 
традиционната възприемчивост на зрите
лите и по този начин да ги отдръпнат за 
дълго от присъединяване към извършва
щите се кардинални промени в епохата на 
дигиталната революция.

Ето и тук едно доказателство за 
правилен подход при вмъкването в теле
визионната програма на елемент, който 
хем неусетно, хем безболезнено, хем ди
ректно ни отвежда в бъдещето. Големите 
световни телевизионни компании (общес
твени и частни) отначало плахо, а после 
все по-настоятелно започнаха да предла
гат он-лайн програмни услуги. Чрез тях 
зрителите имат възможността с помощта 
на Интернет да получат допълнително 
по-обширна информация и знания от съ
ответните телевизионни редакции. На 
първо време това е главно под формата 
на изписан текст върху компютърния ек
ран, но така можем да прочетем продъл
жението на интервюто, което ни е заинт-



ригувало от телевизионния екран, да нау
чим повече подробности за катастрофата 
на „Титаник“, отбелязана с две изречения 
в новинарската емисия и т.н Телевизион
ните он-лайн служби могат да се разглеж
дат като помощна дейност и като основна 
дейност на телевизионната организация.3 
Без да се впускам в подробности, помощ
ната дейност е в смисъла на споменатите 
примери -  он-лайн услугите като продъл
жение на предаванията в телевизионната 
програма. Разбирането за он-лайн служ
бата като основна дейност на телевизион
ната организация означава в нейната 
крайна форма сливането на телевизион
ната и компютърната технология в един 
екран и възприемането на цялата програ
ма като он-лайн програма.

Тогава с пълна сила би трябвало да 
се разрази и „бурята“ на интерактивност
та, от която се очаква да промени из ос
нови принципите на телевизионната ко
муникация. При „телевизията на доизжи
вяване“ зрителите със сигурност ще бъ
дат от поколенията, които предпочитат 
да бъдат обслужвани от телевизионния 
апарат, вместо да се обслужват сами чрез 
него. Затова сложните проблеми, свърза
ни с бъдещата интерактивна „Уеб телеви
зия“, много трудно могат да започнат да 
се разрешават от променящата се сегаш
на телевизионна комуникация. Почти не
възможно е съвременната аудитория в 
своята цялост да разбере този странен 
сблъсък с малкия екран, при който по ду
мите на Жан Бодрияр „ние си взаимо
действаме, без да се докосваме, разгова
ряме помежду си, без да произнасяме ни
то дума, дискутираме, без да се вижда
ме“.4 Постепенното контактуване на раж
дащите се едно след друго нови поколе
ния със ставащия все по-интелигентен ин
терфейс на компютърната комуникация 
най-вероятно ще бъде онова „разковни
че“ извън „телевизията на доизживява
не“, което ще въведе човечеството дирек
тно в телевизията на бъдещето.

Няма да бъде по-лесно и с интерак
тивното превъзпитание на хората зад ек
рана -  телевизионните творци. Да вземем 
само журналистическата гилдия, която в 
епохата на персонифицираната журналис
тика би трябвало да е настроена най-диа-

логично. Едва ли водещите нейни члено
ве ще могат лесно да преглътнат въпрос
ната метаморфоза на телевизионната ко
муникация, когато ще се срещнат с потре
бители на новини, които искат сами да 
станат журналисти на собствените си но
вини. Възможностите на интерактивната 
технология ще накарат пасивните консу
матори на информацията да се превърнат 
в активни участници. Това ще бъдат жур
налисти-любители, реагиращи на репор
тажите на професионалистите, но и пред
лагащи собствените си виждания и опит 
за разширяване на вечно променящата се 
информация. Както пише английският 
писател-фантаст Дж. Г. Балард: „Пред
стои да видим превръщането на дома ни в 
телевизионно студио, в което всеки от нас 
ще е звезда, режисьор, сценарист и публи
ка на личната си безкрайна програма.“5

Редно е в смисъла на казаното до
тук да погледнем и какво е положението 
с българската „телевизия на доизживява
не“? В интерес на истината при нас, пора
ди ред обективни и субективни причини, 
по-скоро става дума за телевизия със за
тихващи функции, но тъй като не живеем 
в изолирана среда, не можем да гледаме 
самоубийствено на промените в околния 
медиен свят. Иначе рискуваме, примерно 
казано, да тръгнем да развиваме бизнес с 
видеокасети в момент, когато битовете 
(единица информация) заменят атомите 
(единица материя) като основна „стока“ 
на човешките взаимоотношения. Нико
лас Негропонте е този, който пръв пред
рече и целият свят се вслуша в него, че 
физическите обекти като книги, вестни
ци, телевизори, видеокасети, компактдис
кове, които са съставени от атоми, в рам
ките на десет години в голямата си част 
ще отстъпят място на дигиталните фор
ми, съставени от битове, които нямат ни
то цвят, нито размер, нито тегло и се раз
пространяват безпрепятствено със ско
ростта на светлината чрез компютърно- 
телевизионната комуникация.6

Ако тази перспектива изглежда не
възможна дори да си я представим в 
днешната българска действителност, то 
това не означава да стоим със скръстени 
ръце и да продължаваме да правим „теле
визия на парче“ с люта, безсмислена бит



ка кой журналист да отпадне или завоюва 
позиции за малкото „квадратче“ в прог
рамната схема, каквато е постоянната 
практика, да кажем, в Българската наци
онална телевизия. Явно, стабилизация на 
структурата на общата телевизионна 
програма при това положение не е много 
реалистично дело. Не е по силите ни на 
този етап и предлагането на он-лайн услу
ги. За радост в последните години се поя
ви нещо ново за родните условия, което 
заслужава внимание за организирането 
на оригинален български стабилизацио
нен процес в условията на „телевизията 
на доизживяване“.

Според данните от национално 
проучване, представително за пълнолет
ното население на страната, проведено в 
периода 28 февруари -  8 март 1998 г. от 
социологическата агенция „Алфа ри- 
сърч“, има интересна промяна в нацио
налната телевизионна картина, която ни 
е придвижила малко от условията на мо
нополната държавна „стара телевизия“ 
към условията на една нормална „стара 
телевизия“.7 А този факт, колкото и пара
доксално да звучи, дава основите за раз
гръщането на истинска „телевизия на до
изживяване“ и вдъхва надежди за посяга
не в бъдеще към „новата телевизия“.

Всъщност проучването удостоверя
ва, че ако огромната част от българското 
население (89 процента) продължава да 
гледа основно Канал 1 на Българската на
ционална телевизия, налице са вече не 
малко хора (39 процента), които се обръ
щат и към кабелните, спътниковите или 
местните телевизионни канали. В София 
и големите градове делът от хората, сле
дящи други канали извън канала на дър
жавната телевизия, достига 60 процента, 
в малките градове -  31 процента, а в села
та -  10 процента. Всичко това означава, 
че българинът е получил донякъде въз
можността свободно да избира какво да 
гледа и слуша. С времето той ще задълбо
чи тази възможност и няма да бъде чак 
толкова изненадан от настъпващите ин
дивидуални и интерактивни промени в те
левизионната комуникация.

Малко е наистина, но е важна 
стъпка за страна като нашата, в която 
средствата за масова комуникация със

своята централизация бяха спрели разви
тието си като че ли по средата на века. А 
20-и век си отива точно след една година 
и една добила широка популярност анке
та на в. „Таймс“ побърза да обяви, че „те
левизия“ е събрала максималния брой 
гласове за дума, която обобщава най-доб
ре смисъла на нашето столетие. Победи
телят в анкетата Ричард Наш от английс
кия град Фриймантъл защитава посочва
нето на думата със следната формулиров
ка: „Телевизията информира, образова, 
забавлява, разширява хоризонтите и скъ
сява разстоянията, като същевременно 
хвърля мост между минало, настояще и 
бъдеще.“8

Дали в България телевизионните 
процеси ще се развият по посока на мул
тимедията е въпрос, свързан преди всич
ко с изравняването ни със световните 
стандарти на живот, но че има възмож
ност да изпратим 20-и век със започнала 
да се стабилизира „телевизия на доизжи
вяване“, това не е малък успех. Успех, 
който може да осигури изходните пози
ции за посрещане на телевизията на ут
решния ден. Дори и да не се нарича вече 
телевизия.
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Студентски
публикации
В раздела „Студентски публикации“ 
излизат специално написани за 
Годишника разработки, за които техните 
автори получават два кредита като за 
избираем курс. Тази година 
редакционната колегия одобри две от 
предложените работи, които са на 
студенти от първа и шеста година.
Прави впечатление, че възможността за 
изява в областта на изследователското и 
научно творчество още не е много 
популярна сред студентите в 
Департамента по масови комуникации. 
Причината може би се крие в предимно 
практическата насоченост на програмите 
в Департамента, може би в слабата 
информираност за тази възможност, 
може би в пагубната инертност сред 
повечето съвременни студенти. Във 
всеки случай нито едно от обясненията 
не издържа на проверката на каквито и 
да било по-сериозни критерии. Затова 
нека напомним още веднъж, че 
страниците на Годишника са отворени за 
всеки студент, който има вкус към 
изследователско и научно творчество.



Киното 
и политиката

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

Изкуството е дейност, при която 
авторът материализира -  и по този начин 
прави достъпно за непосредствено възп
риемане -  своето емоционално наситено 
отношение към явленията от живота. Но 
това отношение е и демонстрация на не
говите творчески способности, на способ
ностите му да установи контакт със своя
та аудитория и да я направи съпричастна 
към творческия акт, да я приобщи към 
великото тайнство на творчеството.

Което и да е изкуство се основава 
на своя система от условности, т.е. специ
фика на изразните средства, които позво
ляват на автора да изгради цялостен худо
жествен образ.

Киното като всяко изкуство отра
зява действителността в художествени об
рази. Но има и свои специфични свойства, 
които го определят като цялост, отлича
ваща се от другите видове изкуства. Це
лостта на филма се изгражда в простран
ството и времето, като по този начин съз
дава свой „екранен текст“ на всички рав
нища -  от кадъра до монтажа. Целостта 
на киното като изкуство се реализира в 
системата на видовете и жанровете, кои
то от своя страна представляват самосто
ятелни системи. И киното като самостоя
телна система има информационна, поз
навателна, художествена натовареност, 
която преминава в различните жанрове. 
Всеки жанр има свой начин да преобразу
ва жизнената правда в художествена.

Жанрът не е просто формалност. 
Той дава точната психологическа наст
ройка на зрителя, за да възприеме систе
мата от художествени условности. Ж ан
рът в киното -  това е своеобразен ход, на
чин на разговор със зрителите, който оп

ределя правилата на играта посредством 
особената система на изразни средства и 
художествени условности. Но жанрът не е 
само система от художествени изразни 
средства, а и начин, показващ определен 
възглед на автора за света, определена не
гова позиция.

Жанровете в киното, разбира се, са 
правила, но не застинали и зададени един 
път завинаги. Това е система, която 
постоянно се развива и обновява с худо
жествени условности, а те от своя страна 
определят стилистиката на произведение
то, въпреки че често са и доста сложно 
преплетени една в друга.

Политическият филм като опреде
ление започва да се използва през 60-те 
години и е свързан най-вече с противо
поставянето на двете световни системи 
като идеологии и начин на живот. Естес
твено, това не значи, че преди и след 
„противопоставянето“ киното не се е ин
тересувало и занимавало с темата за по
литиката. Във всеки т. нар. „политически 
филм“, когато се оценява като такъв, 
трябва да се има предвид концепцията и 
подхода на автора и способа за пресъзда
ване на действителността. Защото никога 
не трябва да се забравя, че една тема мо
же да се разработи с различни стилистич
ни особености и тогава развитието на сю
жета се решава от комедия до трагедия. 
Или на практика във всеки познат жанр. 
Когато жанрът е определен вече може да 
се пристъпи към композицията на филма. 
Това е съчетание и взаимодействие на 
частите от развитието на замисъла до 
окончателното оформяне на готовото 
произведение като единство на изобрази
телните и изразните средства.

В композицията те могат да се 
проявят по отношение на няколко реал
ности: самата действителност, отношени
ето на автора към тази действителност и 
възприятието на всичко това от зрителя. 
Преминаването по този път изгражда ед
но единство на чувственото и логическо 
възприемане на света, свойствени и за ав
тора, и за зрителите. В резултат на това се 
получава една цялост, но винаги на раз
лични нива: чувственото и емоционално
то възприемане се проявява като опреде
лена атмосфера, логическото възприема



не позволява да се изгради основата в 
пределно абстрактно изражение. В един 
момент двете възприятия се преплитат и 
изграждат последователността на прежи
вяванията. Така се стига до субективните 
преживявания.

Нека сега се позовем на няколко 
филма, които са изградени в различни 
жанрове, но се стремят към едно -  да раз
крият пред хората политиката, полити
ческата атмосфера, политическото мис
лене или образи на хора, свързани с поли
тиката. И чрез изграждането на кинема
тографично комуникативно пространство 
да постигнат политическа комуникация 
през погледа на киното.

Първо ще се спра на три филма, в 
които основното е съсредоточено върху 
личността на един човек -  президентът на 
САЩ.

филмът „Еър форс 1“ на режисьо
ра Волфганг Петерсън е приключенски, с 
разгърнато активно външно действие, в 
което основното е рискът и преодолява
нето му, мобилизирането на силата и изд
ръжливостта на волята. В този жанр ос
новното е остротата на фабулата, напре
жението, драматичните конфликти и 
стремителното развитие на действието, 
което е изпълнено с различни препятст
вия. Внезапният обрат на действието ни 
среща със загадки, тайни, опасности, съ
четани с психологическо напрежение, ко
ето води до емоционална напрегнатост, 
идваща от попадането в затруднение и 
търсенето на път за излизане от него.

На фона на всичко това ставаме 
свидетели как човек прекрачил прага на 
Белия дом трябва да се прости с личния 
си живот и да подчини всичко около себе 
си, включително и семейството си, на 
правилата на играта и отговорността, ко
ито поставя институцията пред него. Той 
е приел тази игра и, въпреки че не забра
вя грижата за най-близките си, в изклю
чителна ситуация успява да се справи с 
положението, защото колкото и да го 
притискат обстоятелствата президентът 
винаги е готов да се подчини на една кау
за и да се бори за нейното отстояване.

В „Американски президент“ на ре
жисьора Роб Райнър, с похватите на ко
медията и отпускащата сила на смеха и

психологическото разтоварване действие
то и сблъсъците са разгледани откъм 
смешната им страна. В този филм наблю
даваме двата „живота“ на президента. От 
една страна в строго професионалния си 
живот той е способен, решителен до без- 
компромисност, с трезв разум, преценя
ващ всички „за“ и „против“ в объркана 
ситуация и успява да вземе нужното ре
шение. Докато в личния си живот същият 
човек е напълно объркан, влюбен, безпо
мощен и неспособен да се справи с най- 
простите житейски ситуации, с които до
ри и децата се оправят без проблем. И та
зи безпомощност да се справи с положе
нието всява ужас и объркване в охраната 
и неговите сътрудници. Тук ставаме сви
детели на неочаквано несъвпадение меж
ду формата и съдържанието. Така коми
ческият свят е наситен с несъвпадение 
между постоянното и ситуативното в кон
кретното пространство, което оживява в 
странни и непривични действия. Или то 
просто се използва, но не по предназначе
ние спрямо нормалната логика.

В „Джей Еф Кей“ режисьорът 
Оливър Стоун в една драма, приличаща 
повече на политическа хроника с различ
ни гледни точки, изгражда образа на Ке
неди, човекът, стремящ се към промяна 
на света чрез излизане от Студената вой
на. Той се противопоставя на скритото 
управление, а ние ставаме свидетели на 
един радикален поглед към властта и по
литиката, водени от прокурора Джим Га- 
рисън, който ни въвежда в драмата, ра
зиграла се преди толкова години и заклю
чена между версията на правителствената 
комисия и версията на прокурора, някъде 
в пространството между вероятното и 
възможното. Търсенето на истината ни 
помага да видим Кенеди като човека- 
нравствен образец, стремящ се да изкупи 
вината на своята страна и да се превърне 
в загадка, мистерия, разположена между 
ЦРУ, ФБР и военното разузнаване и из
пълнена с психологическа наситеност, ко
ято има висока „емоционална температу
ра“ и своя естетическа закономерност.

„Изпепелени от слънцето“ на ре
жисьора Никита Михалков е психологи
ческа драма, изпълнена с абсурди и черен 
хумор. Тя се занимава преди всичко с пси



хологията на човека на фона на развива
щите се събития. Повествованието на 
пръв поглед тече спокойно, но отвътре 
ври и кипи, сякаш разтопена лава се опит
ва да излезе на повърхността. Потопени в 
такава атмосфера личностите неизбежно 
влизат в конфликт помежду си, но и в 
конфликт със самите себе си. В този 
филм има всичко -  любов, болка, вяра, 
предателство, радост от живота и нейно
то потъпкване, усещане за вина, за грях, 
за изкупление. И всичко това в сянката на 
политическа система, в която хората са
ми са си създали обстоятелствата, които 
ги унищожават. Тук невинни няма. Във 
време на отсъстващ живот трябва да се 
осъзнае случилото се, да се направи извод 
и да се вземе решение. Оказва се, че е 
трудно, но не невъзможно.

Филмът „Евита“ на Алън Паркър 
по музика на Андрю Лойд Уебър разказ
ва за живота на жена, тръгнала от нищо
то, стигнала до върха и дори превърнала 
се в идол на своята страна. Но самозабра
вила се и погубила живота си от любов 
към властта и славата. В този филм музи
ката има водещо място в развитието на 
сюжета и е органично вплетена в структу
рата на филма. Или по-точно, цялата 
структура на филма е подчинена на ритъ
ма на музиката. Тя, музиката, е основата, 
върху която се гради действието. Хоре
ографията и пластиката се съчетават с 
чисто кинематографичните средства -  ра
курс, план, монтаж. Така всичко се 
превръща в ярко зрелище, разчитащо по
вече на подсъзнателните внушения, изос
трената емоционалност и интуиция, кои
то да доведат ставащото до съзнанието на 
зрителите.

Всеки филм носи в себе си видими
те белези на действителността, но пречу
пени през граматиката на собствените из
разни средства и следите на една идеоло
гия или по-точно казано на една полити
ческа психология. Тези пластове трябва 
да ни помогнат да разчетем мрежата от 
значения, в която попадаме повече или 
по-малко, и където властта, законът, ре
дът не ги изобретяваме ние, а ги преживя
ваме като мит, който трябва да бъде ос
мислен и демаскиран чрез творческия акт 
и участието на публиката в него. Защото

това всъщност са маскирани съдържания, 
които трябва да се открият и трансфор
мират в културни форми. За да може да се 
отделят латентните от явните съдържа
ния, а след това да се обединят в друго съ
държание, стоящо сякаш над другите две 
като всичките съдържания взаимно се до
пълват и обогатяват, преминавайки през 
позицията на актьора и положението на 
самия филм между тези гледни точки.

Само така филмовото произведе
ние може да бъде разбрано истински и ос
мислен даден идеологически, политичес
ки или психологически ефект, концентри
ран във връзката между автор и зрител, 
но представен като цялостен спектакъл.

Филмовият език може да бъде че
тен безкрайно и всеки път да бъде поста
вян в различни перспективи от всеки от
делен зрител. Така филм и зрител влизат 
в диалог, който е продукт на културата и 
структурира нова реалност, в която жела
ния, материя и дух се оказват единно и не
делимо цяло. А това е преминаване от ед
но състояние към друго -  това е по-скоро 
определено състояние на съзнанието, на
бор от културни форми, които се явяват 
обща основа за действията на различните 
субекти и те са свързани с определен кон
текст в психологически и идеологически 
или политически план. Или всичко се 
свежда до културата, с която излагаш сво
ята позиция, своето отношение по даден 
проблем, съобразено с днешната действи
телност.



Взаимовръзката 
на рокмузиката 
с масмедиите

Златан Кралевски,
„Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“, 
първа година

За рождена дата на рокмузиката се 
смята 1934 г. Тогава за първи път се е по
явило словосъчетанието рокендрол в пло
ча със записи на блусове в танцов ритъм 
на негърската певица Бесуъл. Джазовият 
критик и историк Хю Панасие твърди, че 
„...още през 1937 г. в запис, направен от 
оркестъра на Чик Уеб, Ела фицджералд 
пее: „Днес на мода е музиката, пълна с 
ритъм, така че порадвайте ме с рокенд
рол...“. Сергей Джоканов и Йордан Руп- 
чев ни уверяват, че едва през 1952 г. аме
риканският радио диджей Алън Фрийд 
употребява за първи път понятието, опре
деляйки с него песните на Бил Хейли, 
Джери Ли Луис, Чък Бери и други.

Трябва да се каже, че тази нова му
зика е родена от смесването на ритъменд- 
блуса на чернокожите с кънтримузиката. 
Тя веднага се разграничава от поппесните 
с новия си начин на изпълнение, едновре
менно динамичен, небрежен, естествен и 
професионален. Ето и определението на 
Клод флусте: „Рокът е форма на изкуст
во, където не се прикриват истинските 
чувства, където се дава воля на неочаква
ното, на екстаза, на болката. Където под 
формата на една огромна главоблъскани- 
ца се изгражда цялостна представа за све
та. Това е музиката, която не изневери на 
себе си, както не й изневериха нейните 
главни сили“.

Според изследователите същинс
кият възход на рокендрола в САЩ и из
вън тях се наблюдава от 1953 до 1958 г. 
Войната отдавна е свършила, хората ли
куват. Милионният износ на плочи от

САЩ подчертава две неща. Първо -  пре
възходството на американците чрез този 
продукт спрямо останалия свят, поемане
то на ролята на световен производител и 
разпространител. И второ -  превъзходст
вото на този жанр спрямо останалите 
жанрове на популярната музика.

Европа отговаря на предизвика
телството чрез „Бийтълс“ и „Ролинг Сто- 
унс“. Наблюдава се появата на стотици 
състави в Англия, които свирят така на
речената „бийтмузика“, която навлиза 
главоломно и в САЩ. За да я неутрализи
рат големите американски компании сти
мулират обединяването на ритъма в ро
кендрола и бийтмузиката. Така се появи 
нов продукт, наречен рок. За да удържи 
на бързо променящия се свят в рокмузи
ката трябва да са налице няколко пред
поставки: да има отвореност за възможно 
най-масово участие; да може да се раз
пространи; да притежава своя индивиду
алност. Не случайно и музикантите съз
дадоха свое лице и маниер на сцената и 
така усъвършенстваха стиловете рок.

Нека сега обърнем поглед към 
България и да зададем един въпрос. Има 
ли почва рокмузиката у нас в годините на 
тоталитаризма? Ако трябва да бъдем 
обективни, въпреки съществувалата цен
зура в лицето на държавата, плочи на 
роклегенди като „Бийтълс“, „Ролинг Сто- 
унс“, Джими Хендрикс, Елвис Пресли, 
Боб Дилън и много други присъстваха в 
дома на всеки техен почитател.

Тогава съчетанието „рок“ бе 
неприлична дума. И в резултат на поли
тически съображения у нас, а и в други со
циалистически страни, се въведе термина 
„естрада“, с което да се отдели от запад
ното влияние. Но въпреки многобройни- 
те прегради, които се изпречваха пред 
българския рок, той се разви успоредно с 
големия свят на рока. Състави като 
„Щурците“, „Сребърни гривни“, „форма
ция студио „Балкантон“ и други доказаха, 
че БГ-рока също има своя идеал.

До началото на 90-те години Бъл
гарското радио и държавният завод за 
грамофонни плочи „Балкантон“ са основ
ните поръчители и производители на му
зика. А Националната телевизия и радио
то са единствените медийни потребители,



както и цензори но отношение на прецеж
дането на чуждестранната и българска 
музика при излъчването й в ефир.

Още си спомняме водещи на пре
давания „с каменни лица и монотонен 
глас, които говореха по предварително 
написани и одобрени реплики, а във вест
ниците официалния до скованост тон, не
допускащ никаква взаимност с публика
та“ ни припомня Мила Серафимова. В 
пресата липсваха специализирани вестни
ци и списания за рокмузиката, но можеше 
да се натъкнеш при късмет на статия, 
свързана със „западния рок“. Обаче при 
не толкова цензурираните публикации се 
усещаше гладът за информация.

С появата през края на 80-те на 
група „Контрол“, която предложи на сво
ите фенове една нова музика, някои вул
гарни думи в текста на песните, различно 
поведение на сцената от дотогава позна
тото се почувства дошлата промяна. Раз
бира се, при появата им момчетата от 
групата бяха категорично отхвърлени от 
медиите с твърдението, че това което 
правят не е музика и съществуването им е 
безсмислено. Лека-полека нещата се на
редиха, те започнаха да издават свои ал
буми и да присъстват в медийното прост
ранство. Това стана не без помощта на са
мата публика. Но може би насилственото 
задържане толкова години се яви като 
предпоставка за бързото развитие на не
щата.

В началото на 90-те години се наб
людава главоломно навлизане на залежа
ла стара, но и нова рокпродукция от цял 
свят. Цензуриращата функция на Българ
ското национално радио отпада. Започва 
излъчването на заглушаваните преди то
ва чуждестранни радиостанции: „Би Би 
Си“, „Дойче веле“, „Гласът на Америка“, 
„Франс интернационал“ и други. Появи се 
частна преса. Започва издаването на спе
циализирани вестници и списания за рок 
и попмузика -  „Ритъм“, „Меридиан Рок- 
шоу“, „Рокбулевард“. В съдържанието им 
се набляга повече на чуждестранното, от- 
колкото на българското участие в рок- 
дейността. Може би това или засилената 
конкуренция от другите медии, или прос
то факта, че българският фен не обича да 
чете, а да слуша и да гледа музиката, се

оказва причина повечето да прекратят 
дейността си. „Меридиан Рокшоу“ -  есен
та на 1993 г., „Ритъм“ -  пролетта на 1994 
г. През 1997 г., намерило свой нов изда
тел, то продължи да излиза като списание 
„Нов ритъм“.

Промяната, която настъпва в Бъл
гарската национална телевизия, е анало
гична с промяната при другите медии. 
Българският зрител става свидетел на из
лъчване най-вече на англоезична музика 
от стари класации и клипове. Продължа
ва показването на телевизионния конкурс 
„Мелодия на годината“ и фестивала 
„Златният Орфей“.

В приетата през юни 1991 г. нова 
конституция чл. 40 регламентира, че „пе
чатът и другите средства за масова ин
формация са свободни и не подлежат на 
цензура“, но продължава да остава въпро
са, дали това наистина е така?

През 1992 г. официално в България 
тръгва частното радио. Като рождена да
та се смята 22 октомври с откриването на 
радиостанцията „FM+“ в София, специа
лизирана в „хитове от 60-те години до 
днес“.

До 1995 г. работят вече 24 радиос
танции на територията на България. Пре
обладават радиостанциите с даден музи
кален профил. Радио „Тангра“ разчита в 
програмата си на рокмузика, „Сигнал + “ 
и „Веселина“ на балканския фолк, а почи
тателите на дискотечната музика ще 
предпочетат радио „Бива“ и т.н. Популяр
ни са и радиостанциите със смесени прог
рами -  информационни, политически, му
зикални предавания, като най-добър при
мер дават БНР „Хоризонт“ и частното 
„Дарик“. По-късно се появиха двата сто
лични телевизионни канала „7 дни“ и 
„Нова телевизия“, които заедно с БНТ и 
незаконно появилите се кабелни телеви
зии наблягат в програмите си на англо
саксонска музика и стари американски 
филми.

Наблюдава се утвърждаването на 
видеоклипа, който в света отдавна е ин
дустрия. Той измести от ефира българс
ките изпълнители. Появиха се първите 
български фирми, производители на ви
деоклипове „Бел епок“ и „Маркос мю- 
зик“, благодарение на които по българс-



ките телевизионни екрани, макар и ряд
ко, се виждаха добри клипове с български 
изпълнители.

Това е времето, в което се появиха 
много нови рок и попгрупи, с място за 
изява най-вече в столичните новооткрити 
рокклубове, фестивали и някоя от елект
ронните медии, ако благоволи да пусне 
песните им. Националните радио и теле
визия предпочитат да не рискуват и зала
гат на вече утвърдени изпълнители като 
Дони и Момчил или групата „БТР“, дока
то комерсиалните се насочиха повече към 
чуждата рок и попмузика или към бал
канския фолк.

От своя страна музикантите като 
видяха, че не могат да се справят с това 
нашествие на чужда музика промениха 
стратегията си. Младите изпълнители ма
сово пропяха и записаха албумите си на 
английски език. Например Стоян Захари
ев през 1993 г., в дебютния си албум „Free 
From All“, записва 12 песни изцяло на ан
глийски. По всичко изглежда, че е зало
жил на „по-печелившата“ формула. На 17 
май 1998 на конкурса на „Passport“ за поп 
и рокпесен от 36 български групи и из
пълнители Стоян Захариев печели второ 
място с парчето си „Another Broken 
Heart“. Журито, състоящо се от известни 
музиканти и журналисти, като че ли не 
беше много добре настроено към бълга
ро-звучащата песен, въпреки присъствие
то на многократно доказали се музиканти 
като Валди Тотев, Георги Марков, Петър 
Гюзелев, Иван Лечев. И присъдиха първа 
награда на групата „Бейби Фейс Клан“ с 
парчето „The Hip Swindlers“. Този кон
курс не бе направен да насърчи и приоб
щи българските рок и попизпълнители, а 
да докаже за пореден път тоталната инва
зия на англоезичната музика.

Може би е права Розмари Статело- 
ва, че „...чувството за общност на роксве- 
та и, в качеството си на слушатели, всич
ки рок поклонници ценят най-високо му
зиката на групи и музиканти от САЩ и 
Великобритания“ или просто е въпрос на 
конкуренция, или на налагане чрез меди
ите. Едно е ясно, една чудесна музика ста
на национален и световен проблем. По 
този повод е основана Международна асо
циация за изследване на популярната му

зика (ISPM), към която се приобщава и 
България. На нейните конференции се об
съждат и разглеждат проблеми и проекти 
от изследователски институции от цял 
свят.

Действително ли е в голяма криза 
българската поп и рокмузика под въз
действието на двата фактора -  медия и 
англоезичие? Наистина ли можем да ста
нем свидетели на изчезване на българска
та музика? Не! Разбира се, нещата не са 
толкова крайни. Дори навлизането на но
вите технологии и на многобройните чуж
ди канали, постоянното гостуване на чуж
ди звезди и масовото ориентиране на бъл
гарските музиканти към чужбина не биха 
могли да променят българското самосъз
нание. Сигурно голяма част от проблема 
трябва да се търси именно в замяната на 
една с друга ценностна система.

Няма го вече това затворено об
щество, към което хората бяха привикна
ли няколко десетилетия. Промяната, коя
то настъпи след 10 ноември, накара об
ществото да навлезе в области, с които 
досега не е имало нищо общо. Получи се 
реална смяна на възгледи и мнения. Точ
но тогава медиите се явяват най-търсения 
посредник с това ново, с което изведнъж 
се сблъскахме.

Лека-полека нещата започнаха да 
си идват на мястото. Средствата за масо
ва комуникация днес отделят повече вни
мание на българския поп и рок. По наци
оналното радио се наблюдава увеличава
не на специализираните предавания за 
българска рок и попмузика. По „Хори
зонт“ се появиха предавания като „Хит 
звезди“ с водещ Христина Белчева, през 
1993 г. се създава „Музикална борса“, 
през есента на 1997 г., специално за бъл
гарите в чужбина, започва излъчването 
на „Музикален компас“ с водещ Алексан
дър Александров, който също разчита на 
български рокизпълнители. По частните 
радиостанции също има увеличаване на 
българската рок и попмузика, като това 
най-силно се усети по радио „Тангра“.

По националната телевизия, която 
би трябвало да дава пример за насърчава
не на българската музика, участието е 
слабо. То се изразява най-вече в излъчва
нето на фестивали и концерти на по-из-



вестните рок групи и утвърждаването на 
музикалното предаване „Какафония“. В 
него под формата на интервюта, класа
ции и видеоклипове се отделя място за 
български и чуждестранни звезди от поч
ти всички жанрове на популярната музи
ка.

От комерсиалните телевизии най- 
голямо участие взима столичната „Нова 
телевизия“ с предаванията си „Полиграм 
гостува на НТВ“ и „Най-доброто от бъл
гарската поп и рокмузика“, в които пре
доставя изява на млади поп и рокизпъл- 
нители от цяла България. Започна излъч
ването по кабел на първата музикална 24- 
часова програма „ММ“. Освен разнооб
разните клипове, тя залага и на млади во
дещи, които са в постоянен жив контакт 
със своите зрители, от които преоблада
ващи са тийнеджърите.

Можем да говорим за значителен 
напредък в развитието на шоубизнеса у 
нас най-вече през последните години, ко
ето веднага се усети и извън страната ни. 
Пример за това е, че най-голямата музи
кална компания МТВ на 31 януари 1997 г. 
официално създаде свое представителст
во в София.

Твърдо съм убеден, че взаимовръз
ката на рокмузиката с масмедиите в Бъл
гария ще продължава да се подобрява. 
Ще можем да наблюдаваме все по-голя- 
мо равнопоставяне на чужда и българска 
рокмузика и единствено зрителят, чове
кът, за когото се прави всичко това, да 
определя накъде да насочи своите пред
почитания.



Курсови
работи
В различните програми на Департамента 
по масови комуникации има курсове, 
които включват написването на курсови 
работи по време на учебния процес. 
Целта е не толкова да се проверят 
придобитите знания от студентите, а по- 
скоро да се провокира тяхното мислене, 
фантазията им, способността сами да 
навлизат в теми, които до този момент 
не са ги занимавали. Резултатите не 
винаги са обнадеждаващи, но 
провокацията пред самия себе си за 
авторска изява сигурно е доставила 
творческа радост у мнозина. 
Публикуваме писмени работи, които 
произлизат от следните курсове:
„Модели на аудиовизуалната 
интерпретация“ с преподаватели доц. д-р 
Георги Цанков и Александър Томов; 
„Попмузиката като средство за масова 
комуникация“ с преподавател Владимир 
Гаджев; „Нестандартно изразяване в 
медийната практика“ с преподавател 
Севдалин Генов; „Информация и 
документация“ с преподавател доц. д-р 
Александър Янакиев.
Подборът на предложените курсови 
работи е направен от съответните 
преподаватели.



Курс:
СОМ 316 Модели 
на аудиовизуалната 
интерпретация

Преподаватели:
доц. д-р Георги Цанков,
Александър Томов

Отношението 
на античния 
творец към 
властта 
(„Антигона“, 
„Жените 
в народното 
събрание“)
Курсова работа на 
Силвия Трендафилова,
„Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“, 
трета година

Темата за властта и владетелите е 
също толкова стара в литературата, кол
кото и темата за любовта и влюбените. 
Тъй като властта не е абстрактно поня
тие, за реалното й съществуване са необ
ходими минимум две страни, разбира се 
неравнопоставени -  обект и субект, една
та активна, а другата пасивна.

Властта има своите проявления, 
исторически документирани и нанесли 
немалко поражения на човечеството. Тя 
често пъти се отъждествява с думи като: 
управление, сила, мощ, могъщество, а из
разни средства неведнъж са й били тира
нията, деспотизма, диктатурата.

„Кратия“, както я наричат древни
те гърци, би могла да се квалифицира в 
няколко групи, според функциите които 
изпълнява:

I. Властта в политическия смисъл 
на думата -  като форма на управление 
(аристокрация -  власт на най-добрите 
(букв.); плутокрация -  управление на бо
гатите; демокрация -  власт на народа; мо
нархия -  водачество, предводителство, 
власт; олигархия -  власт на малцина и 
ДР)

II. Според начина на получаване:
-  изборна;



-  наследствена (Великобритания)
III. Религиозна власт -  в две насо

ки:
-  борбата за власт между отделни

те религии;
-  борбата за надмощие на религи

озната власт над светската.
Инструмент за подчинение на ре

лигиозната власт са канони, забрани, ана
теми, пости, заповеди и др. Между рели
гиозната и светската власт винаги е съ
ществувал стремеж за надмощие. В мина
лото, когато религиозната власт е доми
нирала над светската, управлението се е 
наричало папоцезаризъм (от лат. Cesar -  
цар), а когато светската е имала водеща 
роля -  цезаропапизъм.

IV. В правен аспект:
-  законодателна;
-  изпълнителна;
-  съдебна
Днес познаваме тези три вида 

власт. Идеята за разделението на власти
те, обаче, идва още от Джон Лок (1632- 
1704). Той формулира принципа за балан
сирането между трите вида власти, които 
според него са: законодателна, изпълни
телна и федеративна. Под федеративна 
власт Лок разбира отношенията с другите 
държави (правото на война и мир, сключ
ването на съюзни договори и др.)

V. Информационната власт или т. 
нар. четвърта власт бихме могли да я обо
собим като самостоятелна, понеже нейна
та роля е огромна и двузначна. От една 
страна, тя осъществява връзките между 
горните три, а от друга, се явява мост, 
посредник между тях и обществото. На
личието на обратна връзка говори за про
тичането на друг процес -  комуникация 
(от лат. commımicatio -  връзка, свръзка, 
съобщение).

„В нашето общество всичко се кре
пи на укриване на информация“, е казал
3. Юриев, чиято мисъл разкрива значи
мостта на четвъртата власт. В по-тесен 
план неизбежна предпоставка и причина 
за реализирането на властта е властолю- 
бието. „Най-трудно от всичко е да се уто
ли жаждата за власт“, тъй като това е на
чин за себедоказване и самоутвърждава
не. Ницше нарича този стремеж „воля за 
власт“. Той смята, че „волята за власт“ е

„неизчерпаема творческа и съзидаваща 
воля на живота“. Тя е основен постулат за 
преоценка на ценностите, включително 
на държавата и правото, политиката и за
конодателството. Те са средства на култу
рата, проявяваща се и разкриваща се чрез 
„космическа по мащабите си борба на во
ля и сила“. „Волята за власт“ е ненаситен 
стремеж към проява или прилагане на 
властта като творчески инстинкт.

VI. Власт на половете:
-  на жените -  матриархат
-  на мъжете -  патриархат
Борбата за равнопоставеност или

т.нар. еманципация на първите не е рож
ба на съвременната цивилизация, както 
мислят мнозина, а има дълбоки корени в 
древността. Праобразът на еманципация
та е разработен още от Аристофан в ко
медията му „Жените в Народното събра
ние“. В нея авторът с много хумор пред
ставя женските планове за „превземане 
на властта“ и след това тяхната стратегия 
в управлението. И ако на пръв поглед чи
тателят или зрителят се смее от сърце, 
зад това директно внушение и първона
чалната реакция се крие немалък социа
лен проблем. Жените вече не искат да бъ
дат само машина за раждане на деца и ин
струмент за удоволствие, а да участват и в 
обществено-политическия живот на по- 
лиса, да носят гражданска отговорност и 
да имат публични изяви. Те желаят да 
притежават същия статус, както на съп
рузите си, да придобият същите права ка
то техните (едно от които е активното и 
пасивно избирателно право), да заемат 
важни длъжности и да защитават своите 
интереси.

Основните теми в комедиите са 
финансовите проблеми, проблемите на 
властта, новите технологии, семейните 
проблеми. Аудиторията на комедията 
очаква от нея развлечение, оценка на со
циалната ситуация, съвети за изход от 
проблемите. Акцентирайки върху пробле
ма за властта, в „Жените в Народното 
събрание“, Аристофан като че ли успява 
да оправдае изискванията. Забавлението 
в комедията се дължи на недоразумение
то, двусмислицата, буквализма, алогизма 
(на действия и думи), антицензурност и 
изобщо абсурда.



Противно на очакванията жените 
предлагат въвеждането на изключително 
либерални норми на поведение и разкре- 
постяване на порядките:
Праксагора:
... Обявявам за общи и всички жени да 
спят като общи с мъжете и да раждат 
деца от когото си щат.

„Пълководката“ на жените настоя
ва за тотална освободеност, сексуална 
равнопоставеност между мъжете и жени
те, еднаква материална удовлетвореност: 
... потребно е всички блага да са 
общи за всички в града ни, 
да живеем еднакво, да няма едни 
богаташи, 
а други бедняци.

Аристофан осмива косвено, на ос
новата на диалога, щедрите обещания за 
благополучие, користните цели, облагите 
и всички останали пороци във властта. 
Дори самият начин за домогване до 
властта е порочен и нечестен -  чрез изма
ма и заблуждение жените, преоблечени в 
мъжки дрехи, успяват да се промъкнат в 
Народното събрание. Това показва, че за 
спечелването на властта средствата са оп
равдани, а при упражняването й -  също. 
Тази целеустременост и амбиция, посред
ством Езоповия език, е обект на тънка 
ирония и елегантен сарказъм от страна на 
автора. Сатирата се дължи и на факта, че 
с помощта на примери от реалната дейст
вителност творецът съумява да аргумен
тира абсурда (за онова време), че и жени
те могат да ораторстват.
Първата жена:
...Как слабият пол на туй събрание ще 
казва речи?
Праксагора:
Много проста работа!
Момчетата, които се подлагали, 
били най-сладкодумните оратори.
А пък на нас такава е съдбата ни.

Аристофан пренебрегва обяснение
то, че жените нямат право на изяви, пора
ди своята природа. В същото време, при 
разпространения хомосексуализъм в 
Древна Гърция, което е явен признак за 
немъжественост, хомосексуалистите са 
високоуважавани личности (тъй като яв
лението се е ширело сред висшите кръго
ве -  държавници, аристокрация, филосо-

фи). В случая поетът осмива и изоблича
ва социалната несправедливост и относи
телността на аргументите, които се при
лагат по усмотрение на властимащите. 
Авторовият глас е Праксагора -  олицет
ворението на властта. Тя притежава всич
ки необходими качества -  добър оратор, 
демагог, дипломатична, остроумна, бор
бена и убедителна.
Праксагора:
На тях, мъже, да предадем държавата 
и да не спорим, и да не разпитваме... 
че като майки те ще имат присърце 
живота на войниците. А хляба ни - 
кой друг ще го приготви? Само 
майката!
Пари намира тя, жената. С власт ли е - 
вий няма да я видите измамена, 
че тя сама е майсторка в измамите.

Лидерката на жените много точно 
е улучила формулата за въздействие и ма
нипулиране -  атакувайки емоционалния 
заряд в речта си. А това е добър подход за 
спечелване на доверието, следователно и 
на властта, защото е дошло време тя да 
смени собственика си. Под заглавието 
„Жените в Народното събрание“ се крие 
апел за промяна в управлението, статук
вото; призив за преосмисляне на ценнос
тите и възкресяване на добродетелите в 
полиса:
Блепир:
То и до днес тия, дето най-много 
крадат,
не владеят ли тия благини?

В Атина, която е „люлката на де
мокрацията“, тази съвършена по своя за
мисъл форма на управление вече е видо
изменена и опорочена. Властта се е пре
върнала в средство за осъществяване на 
личните интереси, за ползване на всякак
ви материални облаги. На нея вече се гле
да не като начин да служиш на народа си 
(какъвто е бил изконният елински идеал), 
а като прийом той да служи на владетеля 
си. Обществените ползи отстъпват пред 
личните, а властта е метод за придобива
не на самочувствие и сигурност; тя те пра
ви уважаван, дава ти известност и слава, 
включително и привилегии на приближе
ните:
Блепир:
Върви, пък аз ще тръгна с тебе заедно,



за да ме гледат и да казват хората:
„Ей вижте го -  мъжът на 
пълководката!“

Разобличаването на отрицателните 
явления в съвременността на Аристофан 
е основна тема в неговото творчество. За 
съжаление, критикуващите властта са не
удобни и „Разумните хора често пъти би
ват ненавистни на могъщите владетели.“

Произволът на такъв владетел е 
представен от Софокъл в трагедията „Ан
тигона“. Царят на Тива -  Креон, разпола
гащ с абсолютна и неограничена власт, 
издава заповед, която впоследствие се 
оказва пагубна за мнозина, в това число и 
за самия него.

За разлика от Аристофан, който 
глобализира проблема за властта, Софо
къл я разглежда от друг аспект -  нейните 
поражения -  с реални човешки жертви.

Отправна точка за развитието на 
трагедията е безкомпромисността и твър
доглавието на владетеля. И ако Аристо
фан изобличава превеса на личните инте
реси над обществените, то Софокъл ни 
показва как в името на общите интереси 
и благоденствие се потъпкват личните, 
особено когато са в противоречие помеж
ду си:
И онзи, който слага над родината 
приятеля си, 
е за мен нищожество.

Когато един владетел се придържа 
стриктно към своите правила и принципи 
в управлението, за да има ред в държава
та, без да прави изключения или отстъп
ки, без да се влияе от емоционалната 
страна на нещата, го обвиняват за жесток 
и коравосърдечен, но когато е отстъпчив, 
снизходителен и великодушен, той губи 
уважението и подчинението на поданици
те. И в двата случая накърнява нечии ин
тереси -  в първия -  тези на отделните 
личности, във втория -  своите и на общес
твото като цяло.

Имайки предвид, че трагедията за
сяга период, когато най-висшият идеал е 
бил полисът, когато полисната принад
лежност е много силна и най-тежките 
престъпления са били родоотстъпничест- 
вото и предателството спрямо родината, 
разпореждането на Креон е било адекват
но към историческата обстановка:

... за Полиник говоря, който бащин край 
и родни богове на огън искаше... 
ни гроб, нито оплакване от някого!
Да се остави незарит -  на кучета 
и хищни птици, плячка отвратителна.

В този смисъл, разглеждайки я в 
контекста на времето Креоновата запо
вед, респективно постъпка, би могла да 
бъде оправдана.

За елините лишаването от погре
бални почести се е смятало за най-сурово 
наказание и проклятие (съответстващо 
на провинението), предизвикващо гнева 
на боговете. По тази причина Антигона, 
потърпевша от царската повеля, я нару
шава, „изпълнила свещен завет“, като 
погребва своя брат според обичая.

Излишно е да се коментира в слу
чая дали Антигона е постъпила правилно, 
защото „Ако спазваш законите на приро
дата, нарушаваш тези на обществото и 
обратното“. При всички положения, оба
че, тя е действала съгласно съвестта си: 
Не смятах за така могъщи твоите 
повели,
че да нарушава смъртният 
неписаните божи правила.
Не исках затова, от страх пред 
заповед на смъртен, да получа 
наказание от боговете...

Вярвайки във възмездието и в си
лата на съдбата, Софокъл ни внушава, че 
дори и владетелят е уязвим от нея. Вжи- 
вяването в ролята на властелин води до 
неразумно и антихуманно управление, ко
ето рефлектира върху самия него:
Креон:
В ръцете ми всичко погива!
О, как връхлетя върху мен сурова съдба!

Отношението на античния творец 
към властта е омаловажаващо от гледна 
точка на това, че тя не е всесилна, всемо
гъща, всеобхватна; тя е подчинена на по
висит сила -  съдбата -  чрез страдания тя 
облагородява владетеля.

„Този, който заповядва, трябва по
някога да се подчинява...“, защото иначе 
рискува да го заклеймят като жесток уп
равник, а „Жестокият управник не власт
ва дълго“. Умението да се подчиняваш, да 
налагаш власт над себе си, да се самоогра
ничаваш и самокритикуваш е компонент 
от характеристиките на добрия управник.



Спасените 
от петия печат

Изключително свободният елинс
ки дух не е позволявал на творците да 
премълчат отношението си към властта, 
в частност към владетеля и управлението 
му; да не изтъкнат техните грешки и про
вали посредством художествените похва
ти и изкуството. Затова те не пишат оди 
за възхвала, не редят високопарни и наду
ти строфи -  и Аристофан, и Софокъл де
монстрират критично отношение към 
властта, пресъздавайки комичния и тра
гичен образ. Те и техните последователи 
са онези духовни водачи, чийто послания 
-  барометър на обществените настрое
ния, трябва да умее да разтълкува всеки 
владетел, защото те са своеобразен негов 
съветник.

Курсова работа на 
Николай Велинов,
„Продуцентство в СМК“, 
трета година

Преди 15 години гледах филма на 
Золтан фабри „Петият печат“. Това беше 
потресаващо кинопроизведение, което ме 
принуди да погледна от по-различен ъгъл 
интересуващата ме по онова време тема -  
фашизма. Империята на мълчанието и 
страха. Типологията на насилниците и 
техните сподвижници. И онези обикнове
ни хора, които странят от политиката, ко
ито са готови да се приспособят към об
стоятелствата, за да оцелеят. През 1977 г. 
филмът спечели голямата награда на 
Московския кинофестивал. А изумление
то, което той предизвика у мен, ме под
тикна да потърся книгата -  неговата пър- 
вооснова.

Авторът на романа „Петият печат“ 
е ференц Шанта (род. 1927 г.). Той е поз
нат на българския читател и с две други 
свои книги -  „Двадесет часа“ (1966 г.) и 
„Господ и каруцата“ (1981 г.).

Заглавието на творбата е взето от 
Евангелието и е асоциация на апокалип
тичния ужас, който Унгария преживява 
през последните месеци на Втората све
товна война, философската канава на ро
мана е изградена върху острия сблъсък на 
двете противоположни гледища за живо
та и смъртта, за действието и пасивност
та, за героизма и предателството.

Подобна е и конструкцията на сю
жета на екранизацията. Възможно ли е 
обикновеният човек, изправен на истори
чески кръстопът, да остане безпристрас
тен наблюдател на кипежа на живата ис
тория? Способен ли е да понесе и най- 
страшните мъки, нб да не остане роб, да 
не потъпче честта и достойнството си?

ференц Шанта е избрал формата



на роман-притча и това е логично, защо
то фашизмът като идеология се нуждае 
от прозорлив анализ, от сериозно фило
софско-културно разглеждане. Режисьо
рът Золтан фабри, блестящ пластик, про
дължава темата на същата плоскост, ог
лежда явлението в дълбочина, стига до 
корена на моралната деформация, която 
то крие, до античовешката му същност.

Героите на „Петият печат“ са че
тирима обикновени хора -  приятели, кои
то се надяват, че все някак ще преживеят 
терора на нилашистите. Кръчмарят Бела, 
книжарят Кирай, наричан Швунг, дърво
делецът Ковач и часовникарят Миклош 
Дюрица добродушно разговарят в една 
гостилница. Грижите им са около това 
как да свържат двата края, как да се при
годят към военните условия. Доволни са, 
че никога не са искали да променят живо
та. Но ето, че в гостилницата се появява 
инвалидът от войната Карой Кесаи -  не
позната личност, която се осмелява да 
възрази: животът има смисъл, нужни са 
личности, които да представляват възви
шения вкус. Компанията оспорва това 
мнение. Според тях в самото устройство 
на живота има несправедливост. „За го
лемците животът не е такъв, какъвто е за 
нас“. „Най-добре е да си обикновен човек, 
каквито сме ние. Ако има нещо сигурно, 
то е, че за никого нямаме угризения на 
съвестта.“

И романът, и филмът „Петият пе
чат“ са полемика за живота, за неговите 
ценности. Ако инвалидът Кесаи е своеоб
разният Христос, събеседниците му са ни
щожни хорица, които не виждат какво 
толкова добро е донесъл Христос на све
та. Важно е да изживееш спокойно живо- 
теца си, а командването можеш да го пре
доставиш на онези, които имат амбиции и 
власт. „Моята работа е да мълча, а не да 
съм пъпа на света.“

Но тъкмо в този момент от разви
тието на сюжета часовникарят Дюрица 
поставя необичайна задача пред прияте
лите си, която се превръща в по-нататъ
шен повод за размишления върху униже
нието и насилието. Той предлага на всеки 
от компанията да си избере ролята на 
най-нещастния и окаян роб Дюдю от 
предполагаемия остров Луч-луч или съд

бата на най-невероятния тиранин и убиец, 
господаря Томоцеускакатити. И то при 
положение, че този „Томоцеускакатити 
не е имал и най-малкото угризение на съ
вестта, защото е действал според морал
ните норми на своята епоха.“ Настъпва 
смут, брожение, всеки търси трета въз
можност, но такава според условието на 
задачата няма. Само новодошлият Кесаи 
се осмелява да направи своя избор -  Дю
дю, робът, най-нещастното същество на 
земята. Среща отпор. Недоверие. Злъчни 
подигравки. Присмех. Заклеймяване.

Този епизод от филма на Золтан 
Фабри е забележителна сюрреалистична 
картина на разнобоя в човешките цен
ности. В романа пък Шанта разкрива, че 
проблемите на злото и доброто се пре
чупват сложно в отделните, приспособе
ни към конкретна жестока ситуация ин
дивиди. Примирението с насилието е ви
на, но мотивите за поведението на геро
ите са логични. Писателят не оправдава, 
но и не заклеймява всички онези, с изк
лючение на Кесаи, които приемат роля
та на тирана. Въпреки единодушния из
бор, има отсенки в отговорите. Дърводе
лецът Ковач прекарва нощта в безсъние 
и срам, че не може да приеме бедите на 
роба. Успокоява го мисълта -  ние сме 
дошли на тази земя привързани към жи
вота и трябва да приемем страданията, 
макар и по рождение да сме предопреде
лени за щастие. Кръчмарят Бела през 
нощта урежда някакви си сметки, защо
то знае, че е задължително да бъде в 
добри отношения със силните на деня. 
„Висшестоящите са си създали свой ред 
и ние нямаме право да казваме нещо 
против него.“ Интелектуалецът Швунг 
се утешава с това, че всичко е относи
телно, няма граници за греха, всяка ис
тина може да бъде опровергана. Такава 
е историята на литературата. „Ако този 
мръсен живот има някакъв смисъл, той 
е единствено в това да постъпваме как
то желаем и да вършим без пречка всич
ко, на което сме способни! До един ис
кате да бъдете Томоцеускакатити и тол
кова повече протестирате срещу него, 
толкова повече го отричате, колкото по
вече проумявате, че вече не можете да 
станете такива.“



Авторът на загадъчния тест Дюри
ца се прибира късно вечерта... Вкъщи 
спят уморени и изранени детски телца. 
Деца на евреи, чиито родители са преми
нали през газовите камери. Чужд за тях, 
Дюрица ги спасява, учи ги на букви. Учи 
ги да шептят. Утешава едно момиченце, 
че в този дом онези няма да дойдат и да 
го отведат, че ще дойде време, когато ня
ма да убиват всеки, който е станал го
лям... Дюрица казва и още нещо: „Длъж
на си да вярваш! И трябва да знаеш, че 
това, което се върши сега в света, ще от
мине... Това е враждебно на човека. Чове
кът е добър! Затова всяко зло го отмина
ва...“ Отговорът: „Аз не искам да вярвам 
в нищо... Аз искам да умра! Хората са зли 
и жестоки... Не искам да живея!“

В развитието на дискусията важна 
роля играе отговорът, който дава Кесаи. 
Душата му протестира срещу безхарак- 
терността. Той не може да се примири с 
„равнодушието и разложението“. Изпо
вядва в себе си философията на богоизб
рания. На месията. На личността, призва
на да се жертва заради върховното благо 
на човечеството. „Все повече се отдалеча
ваме от почитта към героите, от прекло
нението пред подвига, сякаш героичният 
живот не е наша цел и най-високото чо
вешко призвание. Цел на всеки човек е да 
стане герой!“. Идеята за героя се транс
формира в идея за избраника -  „онзи, кой
то няма право да рискува в името на пред
стоящите велики дела.“ Ето защо Кесаи 
избира страданието, неотменният дълг на 
призваните: тези, които трябва да обра
ботват обикновените, принизените, за да 
ги вдигат на крак. „Не бягай от страдани
ето -  кълне се в себе си Кесаи -  за да ста
неш добър и да се наредиш сред ония, от 
които ангелът на Йоан Богослов е снел 
петия печат!“

ференц Шанта подчертава, че по
добно заклинание е изопачена форма на 
отчужденото съзнание. Страданието е 
честолюбиво, заслепено, изпълнено с див 
фанатизъм и нетолерантност към човеш
ката природа. В името на славата, на ели
тарното подтисничество се призовава не 
само за отмъщение, но именно за „нака
зание“. Кесаи „наказва“ своите сътрапез
ници, като прави донос за свободните им

разговори в гостилницата. Золтан Фабри 
рисува героя си Кесаи достатъчно натура
листично, като със средствата на кино- 
езика показва един нещастен самотник, 
непълноценен като човек и личност, 
трансформирал своите комплекси в ма
ния за величие. Забележително е внуше
нието на филма именно по отношение на 
целта на индивида -  нилашист: онези, ко
ито противодействат, много лесно могат 
да бъдат премахнати, защото са „незначи
телна част от населението“. Властта на 
насилието може да съществува без хора 
като нашите герои. Защото понастоящем 
„живеем в епохата на тълпите“. Инквизи
цията трябва да докаже на практика, че 
позицията на покорство е единствено въз
можната позиция. Тези четиримата тряб
ва да разберат, че „на тях нищо не им е 
позволено, а на нас -  всичко“.

И филмът, и книгата показват ве
рижното взаимодействие между „страда
нието“ на Кесаи и философията на нила- 
шистите: общото е в идеята за богоизбра
ния, в преднамерената расово-биологи
ческа и социална категоризация и дифе
ренциация на хората, в онзи стремеж и 
акция да се отнемат възможностите на 
личността да взема дори и най-дребните 
свободни решения. „Никога не забравяй
те, че хората са способни да уважават се
бе си само дотолкова, доколкото могат да 
запазят почтеността си, така както те я 
разбират“.

Кулминацията е в последния екс
перимент. Смазаните арестанти са прину
дени да удрят плесници на един полутруп, 
за да бъдат освободени. Отчаяните хора 
дават своя отговор -  не могат да прекра
чат последния праг на унижението. Не 
достигат дъното на мъките на своя роб 
Дюдю и загиват. Единствен Дюрица, из
мъченият спасител на еврейските деца, 
извършва позорния акт. На самозачерк- 
ването... Сломен и обезумял поема към 
къщата, където го чакат живи същества. 
...Да бъде с тях, да ги спасява.



Изгубената
хармония

Курсова работа на 
Благовеста Кирова,
"Продуцентство в СМК", 
трета година

В повечето световни религии 
близнаците са символ на двете вечно 
противостоящи си начала. Те винаги са в 
състояние на противоборство като окон
чателната победа на единия или другия е 
невъзможна.

Съвсем други са близнаците Жан 
и Пол от романа на Мишел Турние „Ме
теорите“. Родени и израснали в почти не
достижима по своята идиличност атмос
фера на имение във френския Прованс, 
те могат да постигнат Цялото единстве
но, когато са заедно.

Между тях не съществува вражда 
или стремеж за доминиране на единия 
над другия. Тъкмо напротив, заедно те 
изграждат непробиваема клетка, до коя
то страничният наблюдател няма дос
тъп. И затова, когато единият близнак 
решава да напусне очертанията на клет
ката, за другия съвсем закономерно нас
тъпва криза, заплаха за разпад на целия 
му свят. Изборът му е да тръгне по сле
дите на своя брат, гонейки го по целия 
свят.

Разпадът и търсенето на пътища 
за неговото преодоляване, търсенето на 
„истината“ и стремежът на индивида да 
постигне „себе си“ са само малка част от 
подтекстовите нива в „Метеорите“. Те 
обаче са неразделна част от духовната 
история на Европа, която през изтича
щия вече век преживява сериозни кризи 
и започна да отстъпва под натиска на 
младата и амбициозна Америка да зав
ладее света.

Основните персонажи на романа 
се намират в характерното за европееца 
на 20-и век състояние на отчуждение. Те

са свързани от кръвна връзка, но реално 
не се познават. Макар че живеят заедно 
контактът помежду им е някак неосъ
ществен напълно, от което произтича и 
невъзможността да намерят собственото 
си място в заобикалящия ги свят.

Бащата Едуар се чувства излишен 
в своето семейство, където цялото прос
транство е заето от неговата съпруга Ма- 
рия-Барбара. Почти като богиня-майка 
тя е възприела като смисъл на съществу
ването си създаването на живот и него
вото опазване. Отвъд това представата й 
за възрастта и дори имената на собстве
ните й деца изчезва, тъй като е без зна
чение.

Чичото Александър сам поставя 
преграда между себе си и обществото. 
Преграда, базираща се на неговата хомо
сексуалност и презрението, което изпит
ва към „нормалните“ хетеросексуални 
хора, определяйки ги като изначално ли
шени от стремежа да търсят „сливането“ 
със себеподобния, идентичния.

Цяла Европа също се намира в 
процес на разделяне и себеунищожение. 
Води се Втората световна война, а после 
Берлин е разделен на Източна и Западна 
част, едно изкуствено разкъсване на ця
лото, чийто „паметник“ -  Берлинската 
стена се превърна в един от символите 
на студената война. Невъзможно ли е все 
пак индивидът да постигне себе си, да 
възвърне изгубената някога връзка със 
собственото „аз“?

Търсенията на персонажите на 
Турние завършват в определени точки -  
желани или не, но винаги предопределе
ни от собствената им вътрешна, макар и 
неосъзната представа за себеосъществя- 
ване. Бащата Едуар, вечно лутащ се меж
ду семейството и неангажиращата връз
ка, никога не ще успее да постигне по
кой. Може би, защото в постоянния си 
стремеж да докаже себе си губи основна
та, най-важната нишка в плетеницата. 
Вживял се в ролята на един от водачите 
на Съпротивата, той не забелязва, че лю
бовницата му е еврейка, а съпругата му -  
търсена от немските власти, заради учас
тието си в същата Съпротива.

Прозренията на Едуар идват вина
ги със закъснение, прекадено късно той



достига до истината. Затова е обречен да 
я търси до края на живота си по гарите -  
с картонена табелка, провесена на врата, 
чакащ Случайността да прочете надписа 
и да го упъти във вярната посока.

„Скандалният чичо“ сам избира 
ролята на аутсайдер. Интересът му към 
сметищата не се ограничава с факта, че 
те му принадлежат по завещание и той 
трябва да ръководи работата в тях. Лю
бовта му се прехвърля и върху „човешки
те отпадъци“. Той ги търси и намира в 
долнопробни пансиони, доставя му удо
волствие контакта с тях -  вечно на ръба 
на битието си на богат „денди“ и отхвър
лен от обществото скитник. И смъртта 
му е такава -  на пристанищните докове, 
дошла от ръцете на дребни престъпници, 
избрана доброволно и превърната (по 
собствената му воля) в героична рицарс
ка битка, изскочила от друго време в 
прозаичния делник на 20-и век.

Разкъсаната клетка на Жан и Пол 
става първопричина за „гоненицата“ на 
близнаците. Излязъл от очертанията, 
затварящи братята в отделен свят, по-ак
тивният (поне в началото) Жан загърбва 
„тайноговора“, превръщащ двамата в ед
но.

Пътуването им е истинска игра на 
гоненица. Единият бяга от своя двойник, 
превърнал се не само в негово второ 
„аз“, но и каращ го да чувства заплаха за 
своята идентичност. Другият е принуден 
да го следва, защото липсата на брат му 
го прави „непълен“, лишен от себе си.

Обикаляйки света по следите на 
брат си, Пол постепенно загубва своята 
зависимост от „другия“. Изчезва магията 
на „еднаквостта“, която до момента ги е 
превръщала от двама души в един. Пър
воначално усещането за „различие“ идва 
от другите хора, но впоследствие самият 
Пол започва да го осъзнава, като дори 
стига до ситуация, в която не е сигурен 
дали видяното във влака лице принадле
жи на брат му. От този момент ролите на 
двамата се разменят, като беглецът се 
превръща в гонещ, а преследвачът е при
нуден да изчака този, когото до момента 
е преследвал.

Градът, в който Пол най-после 
спира, в очакване на срещата със своя

брат е Берлин. Времето -  август 1961, т.е. 
годината, в която издигнатата стена раз
половява града на две. Пол не дочаква 
срещата и бягайки от стената едва не 
умира, затрупан от прокопания между 
Изтока и Запада тунел.

Но подобно на града, който изпад
нал в шок от разделянето търси начин да 
осъществи контакт между двете си поло
вини, той оцелява. И едва тогава откри
ва способността си да бъде едновремен
но той самият и всичко останало.

Този път за „себенамиране“ му е 
подсказан в средата на пътуването при 
неговата среща с японския наставник 
Шонин и японските градини.

Контактите между човека на Из
тока и човека на Запада се ограничават 
от коренната разлика във възприятието 
им за света. В учението за „японските 
градини“ може да се открие всичко, кое
то липсва в европейския начин на мисле
не и пречи на европееца да постигне мир 
със себе си и света.

Европеецът е човек, който вечно 
се лута насам-натам, упорито търсещ 
„истината“ и все не успяващ да я открие, 
от което произтича и личната му траге
дия на човек , попаднал сред чужди, та 
дори това да са най-близките му хора. 
Той строи стени, отделящи го от околни
те, преграждащи пространството и после 
сам страда, че ги е издигнал, но не може 
да ги разруши или да открие пролука, за 
да премине от другата страна.

Японският наставник на Пол му 
разкрива философията, според която се 
изграждат японската къща и градина. Те 
трябва да са едно цяло, въпреки същест
вуващите прегради. Прозрачните под
вижни стени могат да се превърнат в ог
раничители, но също така и във врати, 
осигуряващи свободен достъп, когато 
той е желан.

Японската гледна точка за света, 
основаваща се на „единството на проти
воречията“, е това, което осигурява не
достъпната и неразбираема за европееца 
хармоничност. Биполярният модел на 
мислене и съществуване на човека на За
пада не би му позволил да я осмисли и 
достигне. Той противопоставя черното и 
бялото, без да търси тяхната симбиоза



или взаимното им допълване и застъпва
не.

Традициите на християнството са 
залегнали като основа на цялата запад
ноевропейска култура. Дори и най-убеде- 
ният атеист е техен носител и съзнател
но или не, за самия него, те са в основа
та на представите му за света, в който 
живее.

Вярващият християнин ходи ре
довно на църква, изповядва се, ако е ка
толик, чете молитви и пали свещи, прави 
дарения и въпреки всичко рядко постига 
необходимата му вътрешна хармония. 
Бедата е, че колкото и да е убеден в сво
ята вяра, Просвещението и наложените 
от него ценности, противоречащи на 
християнския идеал за смирение, до та
кава степен са го объркали, че той сам 
не знае как да гледа на себе си. Като на 
Божие творение или като на венец на 
природата?

Съвсем естествено тази му обър
каност и разкъсване между две противо
речащи си в своята същност идеи го 
превръща в търсач на истината, обречен 
никога да не стигне до нея. Грешката му 
изглежда елементарна, но сякаш е не
поправима. В „Дзен и изкуството да се 
поддържа мотоциклет“ Робърт Пърсиг я 
формулира доста ясно: „Истината чука 
на вратата, а ти й казваш, върви си, тър
ся истината. И тя си отива.“

Може би ни липсва поучението на 
будисткия монах, който на молбата на 
свой ученик да му разкрие истината в ду
мите на Буда, отговорил: „Защо се луташ 
и пренебрегваш своето собствено съкро
вище у дома? Нямам какво да ти дам. 
Каква истина искаш да намериш в моя 
манастир? Тук няма нищо, абсолютно 
нищо.“

Скритата същност на нещата, тях
ната магия не се „създава“. Тя е вътре в 
човека и за да я открие и да се възползва 
от нея, той трябва просто да се научи да 
гледа. Учителят на Пол му разкрива та
зи тайна, говорейки за „дзен-градините“, 
в които се разхожда само погледът, гра
дящ върху „скелето“ собствената си гра
дина.

Миниатюрната, вълшебна японс
ка градина е почти невидима, но мъдре

цът може да проникне вътре и да се раз
хожда в нея, получавайки наслада за очи
те и покой за душата.

И ако „разделеният близнак“ на 
Турние успява да го постигне, като не са
мо възвръща своята „цялост“, но и „раз
гръща“ себе си до способността да „обе- 
ме“ цялата Вселена, дали това е възмож
но за европееца тук и сега, извън тексто
вата „клетка“?



„Хладнокръвно“
или
„журналистичес
кият роман“

Курсова работа на 
Александра Чинкеза,
„Public Relations“, 
трета година

Името на Труман Капоти едва ли 
се нуждае от специално представяне. Той 
се нарежда сред най-скандалните и екс
центрични представители на съвременна
та американска литература. „Висок съм 
колкото една пушка, но вдигам също тол
кова шум -  казва той. -  Аз съм наркоман, 
хомосексуалист, алкохолик и гений.“ Ро
ден през 1924 г. в Ню Орлиънс в бедно се
мейство, Капоти отрано открива страст
ното си желание да пише. Началото на 
творческата си кариера поставя едва два
десетгодишен с новелата „Мириам“, коя
то възвестява раждането на млад, но съ
щевременно завършен писател. Известно 
време работи в списание „Нюйоркър“, ка
то през това време публикува разкази в 
малки литературни списания. В периода 
1948 -  1959 г. Труман Капоти пише много 
произведения, които са признати за ше
дьоври. Сред тях са: романът „Други гла
сове, други стаи“ (1948), сборникът разка
зи „Нощно дърво и други разкази“ (1949), 
пътеписите „Местен колорит“ (1950), 
както и новелите „Арфата на тревите“ 
(1951) и „Закуска в Тифани“ (1958). Но 
като безспорен връх в писателската му 
кариера единодушно е посочван докумен
талният роман „Хладнокръвно“, книга 
която е писал шест години (1959-1965 г.) и 
която поставя началото на нов литерату
рен жанр, наречен „журналистически ро
ман“.

Самият той споделя: „Журналис
тиката напредва винаги в хоризонтална

посока, разказва някаква история, докато 
писателската творба -  романът -  напред
ва във вертикална: тя ни въвлича все по- 
дълбоко в сърцевината на персонажите и 
събитията. Обработването на едно реално 
събитие с техниката на романа дава въз
можност да се стигне до тази форма на 
синтез.“ Именно с този роман Труман Ка
поти създава онази, форма на съчетаване, 
която впоследствие е наречена „нова жур
налистика“. Големият документ „Хлад
нокръвно“ излиза най-напред като под- 
листник на списание „Нюйоркър“, където 
авторът е работил две години, а след като 
постига блестящ успех се публикува вече 
в самостоятелно издание, което се прев
ръща в бестселър.

„Хладнокръвно“ е създаден и изг
раден по действителен случай -  убийство
то на семейство Клътър, извършено на 16 
ноември 1959 г. в малко селце на щата 
Канзас. Първоначално Капоти провежда 
щателна журналистическа анкета като 
дълго проучва на място фактите, след ко
ето грижливо подрежда историята на 
престъплението. След арестуването на 
двамата убийци Труман Капоти заминава 
за Канзас, където се запознава лично с 
тях и провежда серия от интервюта, кои
то му помагат при изграждането на пси
хологическите портрети на Пери и съу
частника му, както и за възстановяването 
на фактите около престъплението. Имен
но на базата на тези интервюта Капоти 
усъвършенства онази техника, с която ще 
напише документалния си роман. При 
обявяване на смъртните присъди Пери 
подарява на Капоти всичките си книги и 
стихове, които той също използва при 
създаването на образа му.

В романа „Хладнокръвно“ дейст
вително съществува форма на синтез -  то
ва е умелото преплитане на две авторови 
гледни точки: тази на „писателя“ Капоти 
и другата -  тази на „журналиста“ Капоти. 
В уникален синхрон се сливат както въоб
ражението, присъщо на писателите, така 
и документалистиката, основана на чис
тата фактология, стил и форма на изразя
ване в журналистиката. На основата 
именно на това преплитане, в американс
ката литература възниква ново понятие 
„факшън“ или факти плюс фикции. Тоест



Труман Капоти за пръв път съчетава тези 
два коренно противоположни похвата, 
създавайки нов стил в литературата, раз
мивайки границите между теориите на 
различните жанрове в словесността.

Авторът споделя по този повод: 
„Репортажът може така да се изпипа, че 
да стане изкуство и да се извиси до други
те прозаически форми -  есето, разказа 
или романа.“ Оттук започва яростната 
битка между две напълно противоречиви 
гледни точки -  ценност ли е „новата жур
налистика“ и вмества ли се тя в граници
те на изящната класическа словесност на 
изкуството или остава да съществува са
мо като обикновена репортажна форма.

Критиците, поддържащи класичес
ката линия при писането на роман напъл
но отричат този стил като твърдят, че то
ва е изразна форма на журналистиката, в 
която не могат да се вместят истински ху
дожествени творби. От друга страна при
вържениците на новаторството в литера
турното писане определят това станови
ще като твърде крайно и консервативно. 
Труман Капоти чрез „Хладнокръвно“ е 
успял да разчупи границите на познатото 
като създава шедьовър, смесвайки два съ
вършено различни похвата, съчетал ги е 
така умело, че да звучат като едно завър
шено, неделимо цяло. „Исках да взема 
най-низшата форма на журналистиката и 
да се убедя, че е възможно тя да се изпи
па, докато се извиси до художественото 
слово. Да работя там, където е най-труд
но, да обработиш едно свинско ухо до 
копринено мека кесия“, така авторът 
обяснява своето становище.

Всъщност Труман Капоти недвус
мислено доказва не само, че това съчета
ние може да съществува, но и въвежда с 
професионална вещина един новаторски 
стил на писане -  журналистическия ро
ман. В „Хладнокръвно“ той успява да 
омекоти сухотата на чистата фактология, 
смесвайки я с писателското въображение 
и по този начин да придаде на документа
листиката съвършено ново звучене. От 
друга страна романът въздейства върху 
читателите много по-силно, тъй като ав
торът е съумял да представи двете гледни 
точки -  тази на жертвите и тази на убий
ците, като в същото време е успял да ос

тане безпристрастен. Той обогатява обра
зите на героите си, използвайки похвата 
на романистите, но в основата на тези 
персонажи стоят истински хора, замесени 
в реално престъпление.

Капоти е взел за сюжет на романа 
си действителен факт, изградил е фабула
та на основата на реалното развитие на 
действието и е използвал писателската 
функция, за да „съживи“ участниците в 
случката, да придаде достоверност на съ
битието. Ако „Хладнокръвно“ бе плод са
мо на писателско въображение, то той би 
бил просто поредния криминален роман 
сред многото писани и издавани, но с на
месата на документалистиката произве
дението добива по-автентичен характер.

Въздействието върху читателите е 
много по-силно, защото авторът ги вкар
ва в самото действие, реалистично пред
ставя събитията преди и след убийството, 
прави ги очевидци на престъплението. 
Чрез разговорите с Пери и дневниците му 
Капоти вниква в психологията на убиеца, 
в неговите проблеми, в неговите мечти, в 
неговия живот -  разкрива другата, поло
жителната страна от характера на този 
индивид, осъзнал цялото безсмислие и 
жестокост на своята постъпка, както и 
причините, довели го до фаталния край -  
смъртната присъда. С помощта на серия
та интервюта, проведени предварително, 
Капоти съумява да изгради невероятно 
точни психологически портрети, да обяс
ни мотивацията на престъпниците, както 
и да обрисува съвсем реалистична карти
на на престъплението.

Така семейство Клътър и техните 
екзекутори излязоха от страниците на 
„жълтите“ издания. В журналистическия 
роман „Хладнокръвно“ Труман Капоти 
по безспорен начин смесва два противо
положни начина на писане и извежда ре
портажа до висините на класическите 
форми на изразяване.



Положителният 
човек -  
някогашният 
„Идиот“ и 
съвременният 
„Форест Гъмп“

Курсова работа на 
Кристина Георгиева,
„Public Relations“, 
трета година

Романът „Идиот“ е една от класи
ческите творби, изпреварила времето си и 
останала непреходна в историята на съв
ременната литература като шедьовър на 
гения Феодор М. Достоевски.

Трудно може да се говори за твор
бата изобщо, тъй като тя е много сложно 
съчетание от изключително богати обра
зи, идеи и писателски похвати. „Идиот“ е 
великолепен, блестящ и завършен роман. 
Писателят дълго време е работил върху 
него и го е преработвал в няколко вариан
та. Първоначално за самия Достоевски 
идеята не е била съвсем ясна. Той казва 
по този повод: „Ще рискувам като на ру
летка“. Мирогледът на Достоевски се е 
оформил в средата на 40-те години на ми
налия век и е повлиян от идеите на уто
пизма като ударението пада върху соци
алната среда. По думите на Фурие: „За
мисли едно гигантско дело да приспособи 
средата към страстите, да разруши пре
пятствията, да отстрани борбата“.

Образът на княз Лев Николаевич 
Мишкин е изключително богат и разно
лик. В него са заложени онези положи
телни характеристики, които сякаш ни 
сочат пътя и ни връщат към изгубените 
добродетели, кара ни да се вгледаме по- 
внимателно в себе си, за да потърсим не
говия по детски чист прочит на реалност

та. В този смисъл може да се направи па
ралел с друг гениален образ от световно
то литературно наследство -  Дон Кихот. 
Както княз Мишкин, така и Дон Кихот са 
носители на онези положителни качест
ва, които са фундаментални за изгражда
нето на позитивните герои -  любов, себе
отрицание, чест, достойнство, благород
ство и гордост. Голямото майсторство на 
Сервантес и Достоевски се изразява в то
ва, че поставят героите си в абсурдна ре
алност, където положителните им харак
теристики ги правят да изглеждат смеш
ни или болни. Тези образи са своеобразен 
бунт към обществото, порядките, фалша 
и парвенющината. Тяхната чистота е тол
кова кристална, че изглежда нереална, 
възвишена, недостижима и невъзможно 
за нас останалите.

В образа на княза Достоевски, как
то сам той пише, е искал да обрисува „из
цяло прекрасния човек, достигнал до пъл
но нравствено и духовно равновесие“. „За
вършеният“ Мишкин притежава невин
ност, дарба да съчувства и съпреживява 
болката на другите, болезнена доброта, 
която кара хората наоколо несъзнателно 
да се стремят към него, осмивайки го в 
същото време. Настася филиповна, цент
ралният женски персонаж, търси спасе
ние в идеята за брак с княза. Измъчена 
нещастна, самотна, поругана, загубила 
вяра в човешките добродетели, в лицето 
на Мишкин за пръв път среща Човека. 
Самата тя дълбоко в себе си е носител на 
положителните качества, присъщи на 
княза, но съдбата успява да я прекърши, 
да я ограби и озлоби. Това раздвоение я 
мъчи, тласкайки я към съзнателно само
унижение и самоунищожение.

Достоевски е вложил много съкро- 
венност в своя герой. Не случайно се е 
връщал към него многократно, обогатя
вал го е и го е дообработвал. Искал е да 
вложи в него цялата красота на човешка
та природа. Читателят се чувства облаго
роден и в същото време засрамен от гре- 
ховността на обичайните житейски страс
ти и мисли. „Идиот“ оставя в нас една тъ
га, тъга по загубената невинност и добро
детел, и един стремеж към красивото и 
благородното, заспало в нас.

Романът на Уинстън Груум през



погледа на сценариста Ерик Рот и пресъз
даден от режисьора Робърт Земекис „Фо
рест Гъмп“ е въплъщение на епохата на 
волната Америка, губеща невинността си. 
форест Гъмп е човек със светоусещането 
на дете, но с много верен усет към неща
та от живота.

Придържайки се към девиза си: 
„Глупав е този, който върши глупави не
ща“, той през целия си живот се води 
строго по моралните си ценности. Съдба
та сякаш се опитва да компенсира факта, 
че не го е дарила с пъргав ум, като го е на
дарила с чисти чувства и емоции, като го 
е превърнала в свой галеник. По стечение 
на обстоятелствата малкото недъгаво 
момче се превръща във футболна звезда, 
герой от Виетнам и впоследствие преус
пяващ мултимилионер. Във времето, ко
гато Америка е изправена пред много из
питания, когато младите хора все повече 
са обезверени, форест Гъмп сякаш остава 
недокоснат от тези проблеми, макар че е 
пряк участник в тях.

Въпреки че става въпрос за раз
лични епохи, различни светове и реалнос
ти можем да направим паралел между 
княз Мишкин и форест Гъмп -  твърде 
близки и същевременно коренно различ
ни. Обстановката, в която е поставен Лев 
Николаевич е олицетворение на античо
вешката руска действителност и морал от 
средата на 19-ти век. форест Гъмп е наш 
съвременник и, макар че е американец, 
сякаш ни е по-близък и по-разгадаем. Но 
и двамата герои притежават онази чисто
та и доброта, която ни привлича, форест 
Гъмп за разлика от Мишкин действител
но е умствено недоразвит. Ситуациите, в 
които попада (в сравнение с Мишкин), 
наистина са абсурдни и смешни. Князът е 
поставен в една по-реална обстановка, ли
шена от всякакъв комизъм, обстановка, 
характеризираща се с нетърпимост към 
различните индивиди, с морален упадък, 
алчност и фалш.

Образът на княз Мишкин трудно 
се вписва в тази действителност и докрай 
все по-драстично не се вмества в нея, до
като форест Гъмп, по стечение на обсто
ятелствата, се сработва с реалността и до
ри печели от нея. Светът на форест е съ
що така сложен, но за разлика от Миш

кин, той не осъзнава точно действител
ността и постъпките си, тъй като те са по- 
скоро интуитивни. Лев Николаевич трез
во преценява ситуациите и хората и реа
гира съвсем адекватно. Докато форест 
без фалшиви задръжки се води единстве
но от сърцето си.

Една от съществените разлики 
между двамата герои е в тяхната физика. 
Въпреки че и двамата са тромави, то фи
зическата форма на Форест Гъмп е от
лична, а княз Мишкин е болнав. Наивите- 
тът на форест Гъмп е продиктуван от не
говото незнание, а у Мишкин той е след
ствие от изключителната му доброта. И 
ако форест Гъмп е наивен почти до глу
пост (в истинския смисъл на думата), то 
Лев Николаевич е по-скоро деликатен и 
разумен.

Форест Гъмп не предполага съ
ществуването на долни мисли и чувства, 
защото той самият не е способен на тях, 
възприема околните, изхождайки от себе 
си. Мишкин, напротив, вижда цялата гро
зота в поведението на хората и се опитва 
чрез постъпките си да омекоти последст
вията от поведението им. Може да се 
твърди, че една от приликите между тях е 
вярата в доброто човешко начало. Обеди
нява ги и любовта, макар че тя отново 
при двамата е твърде различна. У Миш
кин чувството е по-глобално, по-всеобх- 
ватно, по-християнско и поради невин
ността си любовта няма обичайния си 
смисъл, „греховната“ любов му е чужда. 
По-скоро любовта му към Настася Фили- 
повна цели спасението и възкресението 
на човека в нея.

За форест Гъмп любовта има само 
едно измерение -  Джини. Целия свят от 
положителни емоции той е посветил на 
единствената жена в своя живот, с цялото 
си сърце. Както Настася филиповна не се 
смята за достойна за чистата любов на 
Мишкин, така и Джини не се счита доста
тъчно чиста, за да сподели това чувство с 
Форест.

В световната литературна класика 
много образи на герои се доближават до 
мечтата за прекрасния човек (Дон Кихот, 
Жан Валжан, Обломов), форест Гъмп 
намира достойно място сред тези персо
нажи.



Съвременният свят с цялата си 
грозота се нуждае да се вгледа в себе си и 
да преоткрие позабравените морални 
ценности. Да погледне с други очи и да 
види прекрасното и положителното, за да 
го намери в човечеството и да оцелее. Об
разите на Лев Мишкин и форест Гъмп са 
своеобразен ориентир в търсенето на Чо
века. И дори да ни изглеждат болни или 
смешни, и дори да ни се струват твърде 
нереални, то със сигурност можем да 
твърдим, че те са по-мъдри и по-щастли
ви от всички нас.

Жертви ли сме 
всички
на телевизионния 
век?

Курсова работа на 
Едита Михайлова,
„Public Relations“, 
трета година

„Луд град“ е филм, пресъздаващ 
връзката между двама мъже с напълно 
различни съдби. Докато пред очите ни се 
разиграва тази потресаваща история, ние 
започваме да се питаме къде е истината, 
само една ли е тя и толкова ли са прости 
думичките „справедливо“ и „несправед
ливо“, колкото сме си мислили досега.

Световноизвестният кинорежи
сьор от гръцки произход Коста Гаврас ни 
предлага нов поглед към съвременна 
Америка, създавайки тази драма по сце
нария на Том Матюс, бивш журналист и 
пресаташе на Холивуд. За своя проект 
той е привлякъл двама от най-знаменити- 
те актьори в Холивуд -  Дъстин Хофман в 
ролята на Макс Бракет и Джон Траволта 
в ролята на Сам Бейли.

Като типажи двамата герои са 
много различни. Единият (Макс) е инте
лигентен, агресивен и е видял светът та
къв какъвто е, докато Сам е необразован, 
несигурен, неможещ да си представи све
тът около него. Макс живее, правейки те
левизия, а Сам е наивно хипнотизиран от 
нея. На пръв поглед напълно различни, 
двамата герои все пак имат нещо общо, 
което не биха искали да признаят -  загу
били са своето място в света, в който жи
веят.

Сам и Макс ни въвличат в сюжета 
на този драматичен филм, фокусиран 
върху проблема за неочакваните последи
ци от един-единствен импулсивен акт, 
представен в светлината на публичното



внимание. Проблемите започват, когато 
Сам бива уволнен от работата си като па
зач на местния музей. Единственото не
що, което той иска в този момент е да си 
върне работата, разделяща семейството 
му от бездомността.

Движен от любовта към своите 
близки, Сам прави отчаян опит да прину
ди непреклонната директорка на музея да 
го изслуша, вадейки оръжие срещу нея. 
Точно в този критичен момент се появява 
Макс. В началото героят на Дъстин Хоф
ман вижда в случая само възможност да 
поднесе на света интересна новина. Мис
ли си, че е налетял на някакъв луд с пис
толет. Той знае, че докато може да държи 
публиката пред екрана, кариерата му има 
шанс. Сам от своя страна като жертва на 
телевизионния век е научил от телевизия
та, че пистолетът говори по-красноречи- 
во от думите. Нито един от двамата не 
знае истинската сила на образа си във фо
куса на медийното пространство. Макс 
Бракет е в състояние да представи исто
рията на бунта на Сам по начин, превръ
щащ го от престъпник в герой, но също 
така знае, че въпреки тази възможност -  
и да манипулира общественото мнение, 
то не е постоянно.

Кинорежисьорът Коста Г аврас 
чрез този филм ни разкрива тъмната 
страна на телевизията, която със своето 
влияние е особено мощна. Тя кара зрите
лят наивно да вярва на цялата информа
ция, която му поднася, независимо от то
ва дали е вярна или е поредната медийна 
измислица, направена с цел покачване на 
рейтинга. В този случай, когато се гони 
само слава и пари, се загърбват както 
етичните, така и моралните ценности на 
личността.

Пресъздавайки своя герой, Джон 
Траволта разкрива съдбата на човек, из
раснал гледайки телевизия, неосъзнавай- 
ки, че същата може да го унищожи. Сам е 
герой, в който би се припознала по-голя- 
мата част от обществото в Америка и по
точно средният гражданин.

Режисьорът умело е съчетал преп
литането на две коренно различни съдби, 
обединени от единствената цел -  истина
та да излезе на показ, дори това да озна
чава неизбежен край.

Една доста трудна задача, имайки 
предвид съвременната технология, позво
ляваща на всеки да застане пред камера
та на живо и да се обърне към целия свят, 
а публиката да го слуша. Но какво всъщ
ност знае тя за лицето пред камерата? 
Дали говори истината за фактите или 
преследва някаква друга цел?



Курс:
СОМ 207 Попмузиката като 
средство за масова 
комуникация

Курсова работа на 
Светослава Попова,
„Public Relations“,

Рокът

Преподавател: 
Владимир Гаджев

трета година

Вече четири десетилетия рокът 
(като социална форма на своеобразна по 
своята алтернативност култура) и рокму
зиката доказват своето присъствие в со
циалната практика и своето качество на 
широки, противоречиви, с изменчиви гра
ници и трудни за дефиниране явления.

Може би тъкмо динамичната и ос
тро чувствителна към новации социално 
реактивна природа е най-съществен белег 
на рокмузиката, а и източник на властна
та й притегателна сила. И все пак социал
но или художествено явление е тя, кое на
чало доминира в същността й? По този 
въпрос повечето изследователи смятат, 
че рокмузиката трябва да се разглежда 
като комплексно, социално-културно-ху
дожествено явление -  особено днес, кога
то всяко игнориране или дори само под
ценяване на някой от компонентите на 
посочената нейна триединна характерис
тика ни изправя пред невъзможността да 
се доберем до истинската й същност.

Не случайно се говори за рока като 
„начин на живот“, а отделни изследовате
ли на роккултурата добавят към тази ха
рактеристика още по-определено допъл
нение: „... за цяло поколение“.

По отношение на рокпубликата, 
трябва да се отбележи, че за огромна част 
от нея преживяването на рока не се из
черпва с традиционното слушане на музи
ка. Това обстоятелство е крайно същест
вено и може би именно то е най-неразби- 
раемото за непосветените, още повече 
пък за предубедените. Емоционалният 
облик на предпочитания рокстил доофор
мя темперамента, дори манталитета, в 
несравнимо по-висока степен, отколкото 
е в състояние да направи това музиката, 
да речем, на Моцарт или Телеман (не



трябва да се разбира като поставяне на 
положителен или отрицателен знак пред 
една или друга музика). Има три основни 
причини за това.

Първата и може би най-важната се 
състои в това, че рокмузиката задоволява 
не толкова някаква естетическа или худо
жествена потребност, а преди всичко една 
по-обемна, по-цялостна потребност от оп
ределен вид общуване, което -  както и 
всеки друг тип общуване -  приема опреде
лени форми, става конвенционално.

Втората причина произтича от 
своеобразната способност на рокмузика
та, интегрирала в себе си и редица мощни 
извънмузикални катализатори, да упраж
нява изключително експресивно, широко- 
обхватно, едва ли не магическо въздейст
вие върху реципиента -  особено когато се 
възприема групово, от по-големи общ
ности, при това „на живо“. Това групово 
действие, при което изчезва сценичната 
бариера (постига се сливане на изпълни
телите с аудиторията) и което при някои 
индивиди води дори до различна степен на 
транс, до изменения в нормалните психи
чески реакции, е в същността си близко до 
състоянието при колективното преживя
ване, например, на религиозната музика 
при богослужение или до въздействието, 
което може за упражни музиката в екстре
мални ситуации, в мигове на високо лич
ностно и социално напрежение.

Третата причина се корени повече 
в реципиентите, отколкото в самата музи
ка. Рокмузиката, като основа на младеж
ката алтернативна култура, е адресирана 
най-вече към публика с недооформени, 
недоизградени личностни черти и със 
специфична нагласа за възприемане на 
такъв род комплексни действия; тази пуб
лика -  идентифицирайки се личностно 
със своята музика -  отваря изцяло и без
резервно емоционалния си свят към ней
ните послания, слива се с тях.

В рамките на увлечението на рок- 
феновете към любимия им състав или 
стил в рокмузиката се включват (и то 
съвсем не формално или периферно) ред 
други неща: подражаване на вида и стила 
на облеклото, прическата, грима, мание
рите; фетишизиране на името на състава 
и неговия графичен или друг символ (из

писани по стени, телефонни автомати, то
алетни, автобуси, чанти, дрехи...); колек
циониране, покупко-продажба и размяна 
на значки, постери, фоторепродукции, 
илюстровани списания и др.; болезнено 
пристрастно следене на топлистите и дос
тигащо до маниакалност изживяване на 
всяко придвижване на любимата група 
нагоре или надолу в периодичните класа
ции; писане на изпълнени с безгранична 
преданост писма до идолите, митологизи- 
ране на различни аксесоари и т.н. В реди
ца случаи тези периферни индикатори на 
интересите и предпочитанията в сферата 
на рокмузиката и тяхната публична, дос
татъчно забележима изява, дори домини
рат над „чисто музикалните пристрас
тия“, над реалното, истинското изживява
не на вътрешно удоволствие от самата 
звучаща музика.

Ясно е, че рокмузиката, по-точно 
роккултурата, съществува в социума пре
ди всичко като средство за общуване и 
идентификация за много широки (при то
ва не само младежки) социални слоеве. 
Поради немаловажната функция, която 
рокмузиката има в обществото, често 
официалното отношение към нея следва 
завоите и капризите на множеството 
предрасъдъци, заблуди и фобии на гос
подстващата идеология, на твърде широ
ки музикантски и културни среди, на от
делни лица, облечени с една или друга 
власт. Възниква въпросът: защо това от
ношение се концентрира именно върху 
рока и неговите поклонници, а обвинени
ята към попмузиката, например, са доста 
по-редки, по-меки и без подчертан идео
логически или политически характер. От
говорът е заложен в самата природа на 
рокмузиката, а именно художествена, 
културна и социална алтернативност, 
деструктивния характер на тази музика 
по отношение на вече установени, офици
ални художествени, културни и социални 
представи и разбирания.

Нещо, което е особено типично за 
днешната рокмузика е обвързаността й с 
масмедиите. Конкретните й проявления в 
огромна степен са обусловени тъкмо от 
нейното въздействие. Ако процесът на 
завладяване на рока от страна на закони
те и механизмите на културния и медиен



Транс, рейв, технопазар може да се окачестви доста едноз
начно (като загуба на спонтанната соци- 
алност на тези общности предимно от 
млади хора), то успоредно протичащият и 
също така закономерен процес на пер- 
фекциониране (обогатяване на естетичес
ките параметри, технологията, изразност
та) може да получи различни оценки. Ед
на положителна оценка би прозвучала та
ка: „охудожествяването“ на продукцията 
на водещи личности и групи в рокмузика
та „изтегля напред и нагоре“ вкуса, есте
тическите представи, художествено кул
турния багаж на част от своите почитате
ли; реализира една от множеството си 
функции, която излиза на все по-преден 
план и е особено значима и актуална: кул
турно-възпитателната.

Курсова работа на 
Мирослав Терзиев,
„Public Relations“, 
трета година

Развитието на новите електронни 
технологии през 90-те години оказа влия
ние както върху музицирането, така и 
върху акта на самото записване в студио. 
Масовото навлизане на дигиталните сис
теми за монтаж дава практически неогра
ничени възможности за „игра“ със звука. 
В резултат на това се промени самото зву
чене и качеството на звукозаписната про
дукция. Появи се едно цяло поколение, 
което масово музицира в чисто изкустве
на (електронна среда), извличащо и ком
позиращо звуци от „бездушни“ (според 
традиционните схващания) инструменти 
като компютрите. Такива стилове, създа
дени в чисто изкуствена среда са, да ре
чем, транс, рейв, техно. Техните разно
видности и разклонения са многобройни, 
но общото е именно средата и специфич
ното звукоизвличане.

Още един интересен факт е, че хо
рата, които слушат тази музика са от по
колението, което изцяло израсна под дик
тата на електронните медии. Техният на
чин на възприемане е по някакъв начин 
„трениран“, „приучен“ към определени 
модели, както по-старите поколения жи
вееха с плочата и книгата в ръка. Те въз
приемат новото, но моделът им на възп
риемане не може да бъде променен тол
кова лесно.

Навлизането на музиката в ново 
пространство (електронното) има както 
своите положителни, така и своите отри
цателни черти. Положителни от гледна 
точка на експеримента, който постепенно 
се превръща в нещо ново, в нещо, през ко
ето трябва да се премине, за да се достиг
не до нещо друго. Но слушайки техно, да 
речем, трудно можем да открием някакви 
корени, привнесени от познатата ни музи-



ка като цяло. Тази откъснатост, това „ви- 
сене“, тази стерилност на музиката, като 
че ли точно съответства на новите сте
реотипи, налагани от свърхзабързания, 
непрекъснато променящ се начин на жи
вот. В същото време, в световен мащаб, 
една част от младото поколение и голяма 
част от старото поколение музиканти, от 
поколението на Клептън, които бяха 
„кривнали“ да експериментират в новото 
пространство, като че ли усетиха необхо
димостта да се върнат към естествения и 
автентичен звук. В резултат в началото на 
90-те се появиха акустични версии на ста
ри парчета, а тази тенденция продължи и 
след това в съвсем нови албуми.

Що се отнася до техното или рейва, 
те се различават коренно от акустичната 
среда, защото живеят в своя собствена 
среда -  електронната, която е естествена 
за тях. Интересно при тях е самото писа
не и записване на музиката. При нея не 
съществува мелодия (в традиционното 
схващане на мелодия), при нея рядко съ
ществува и тема. Всичко като че ли е ед
на безкрайна импровизация, понякога до 
крайна степен хаотична.

Според тийнейджърите, които слу
шат тази музика, тя се възприема най-доб
ре, когато си „напущен“ или изобщо си 
взел някакви упойващи вещества. Това мо
же би е така, защото тя много се доближа
ва до структурата на подсъзнателната дей
ност и след като се подтисне съзнанието с 
някакъв опиат, на преден план излиза под
съзнателната дейност. Музиката е хипно
тизираща в буквалния смисъл на думата.

Още една характеристика на тех
ното е, че носи отчуждение не само пора
ди своята стерилност като звук, но и зара
ди безличното в нея. Губи се личното при
съствие, като че ли то не съществува.

Умишлено говоря за две „среди“ 
(акустична и електронна) и ги разделям, 
за да ми е по-лесно при опита да обясня 
нещата, но на практика двете среди са
мостоятелно не съществуват. Те си взаи
модействат и развиват непрестанно. Му
зиката в бъдеще вероятно ще премине 
под знака на синтеза между електронното 
и акустичното.

МТВ -  манна 
небесна 
или деветият 
кръг на ада

Курсова работа на 
Деница Спасова,
„Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“, 
трета година

Видеоклипът никога не е имал за 
цел да унищожи радиото като средство за 
предаване на музика. Пресилените стра
хове, съпровождащи раждането на МТВ 
през 1981 г., че по този начин се омалова
жава спонтанноста на живото изпълне
ние и собствената интерпретация на слу
шателя, се оказаха неоснователни. След 
като в началото критиците правят пара
лел между МТВ и кучешката храна като 
еквивалент на кулинария, сега оценяват 
видеоклиповете като „забавни“ и дори 
„умни“.

Връзката музика -  изображение е 
факт още от 50-те години от филмите на 
Елвис Пресли, а по-късно и с тези на Бий
тълс. Рок миниатюрите се появяват през 
60-те г. и това не е случайно. Те са имали 
за цел да популяризират дадена група в 
чужди държави, защото много по-лесно 
би било да изпратиш един филмов клип 
през океана, отколкото цял състав. За 
първи път през 1975 г. групата „Куин“ из
ползва естетическите възможности на 
попвидеото с комерсиална цел. Тогава те 
пускат клипа на „Бохемска рапсодия“ по 
Би Би Си, което им осигурява за дълго 
челното място в британските класации. 
Преди появата на МТВ нито една телеви
зия не е излъчвала видеоклипове в такова 
количество. Денонощното предаване 
предполага запълването с програма, кое
то става възможно благодарение на мно
жеството състави и изпълнители, нуждае-



щи се от популяризиране чрез ефира.
Разбира се, не са малко и примери

те за лишени от естетически качества 
продукти, но като цяло осемдесетте годи
ни са годините, в които видеото и в част
ност музикалните клипове се превръщат 
от спомагателно средство в самостоятел
на художествена творба. Най-ярък при
мер за това са струващите милиони кли
пове на Майкъл Джексън, които поразя
ват публиката с фантастично изпълнение 
и специални ефекти. Това, разбира се, е 
положителната страна на разисквания 
проблем. Много музикални канали за
пълват телевизионния ефир в наши дни, 
но безспорен лидер си остава МТВ. Ней
ната нестихваща популярност се дължи 
главно на общовалидната за всички теле
визии функция да въздействат едновре
менно върху зрението и слуха. Тя е тази, 
която може да унищожи или да създаде 
идоли, моделира стереотипи на поведе
ние, мода и естетически вкус сред мла
дежта.

Благодарение на МТВ на музикал
ния небосклон изгряха и угаснаха звезди 
като „Тейк Дет“, „Ийст 17“, „Спайс 
Гърлс“ и др. Дори изпълнителите на така 
наречената „сериозна“ музика търсят 
изява в МТВ. Уместен е въпросът защо 
Лучано Павароти се изяви като изпълни
тел, редом с известни попзвезди, пред ау
дитория, която съвсем не може да се пох
вали с познания в областта на класичес
ката музика? Вероятно не защото му лип
сва, а за да се опита да се противопостави 
на масовата култура, която поглъща и из
вращава всичко стойностно.

Къде, ако не по МТВ един тий
нейджър, носещ дънки „Ливайс“ и мара
тонки „Найк“, естествено рекламирани 
от същия канал, ще чуе фрагменти от 
операта „Княз Игор“ на Бородин, напра
вени лесносмилаеми под „вещото“ ръко
водство на световно известния рапър Уо- 
рън Джи. Както казват старите хора -  „не 
е луд този, който е изял баницата, а този, 
който му я е дал“ или, казано по друг на
чин, не МТВ е виновна за мащабното и до 
голяма степен пагубно влияние, което 
има, а непрестанната жажда за пари, пре
върнала музиката от изкуство в „стока за 
бита“.

В наши дни не качеството, а коли
чеството играе главна роля. Не е важно 
каква музика правиш, а колко често се 
появяваш на малкия екран. Както казва 
Нийл Постман: „Културата плаща цена за 
технологията -  всяка технологична про
мяна е пакт с дявола. Срещу предимство
то, което носи една нова технология, ви
наги има и една загуба.“



Романтизмът 
и неговата 
музикална 
естетика

Курсова работа на 
Даниел Динев,
„Public Relations“, 
трета година

Романтичното направление, чиито 
корени се откриват в края на 18-и век, се 
разгръща в болезнената атмосфера на 
реставрацията, последвала поражението 
на Наполеон. Крахът на революционните 
идеи довежда до окончателното отрица
ние на „компрометирания“ разум. Особе
но остро и дълбоко разочарование от жи
вота изпитват творците. Тяхното чувство 
рязко ги противопоставя на обществото, 
което не може да им прости духовното 
превъзходство. Не случайно в критичес
ките трудове на Хектор Берлиоз основен 
момент е антагонизмът между възвише
ните стремежи на творците и интересите 
на „предприемачите“, които не разбират 
тяхното изкуство, но определят съдбата 
му.

Епохата на Романтизма обхваща 
изцяло първата половина на 19-и век, но 
влиянието на романтичното светоусеща
не се чувства дори и през 20-и век. Въпре
ки разочарованието от живота у романти
ците не изчезва вярата в човешките цен
ности. По правило романтиците се въоду
шевяват от борбата и бурните революци
онни страсти, макар че не се уповават на 
революционната идеология, а разчитат на 
вечното добро начало и идеализират съ
зидателните черти на човешката душев
ност. Определящият конфликт и основна
та идея на творчеството на романтизма са 
стремежа за постигане на хармония меж
ду човека и действителността и невъз
можността за осъществяване на тази хар

мония в съвременните условия.
Познанието, което се разкрива в 

творбите на композиторите от епохата на 
Романтизма носи открояваща се двойст
веност. От една страна това е израз на 
вътрешния им свят (Романтизмът е пър
вото направление, което всеотдайно и 
всестранно разкрива интимните преживя
вания на твореца). От друга страна хума
нистичните възгледи на творците от тази 
епоха са причина те да се стремят да 
обобщят чувствата на околните чрез сво
ите собствени чувства. Това е и заблуда, 
тъй като романтични чувства са обзема
ли сравнително малко на брой по-просве- 
тени хора. Въпреки това романтиците до
лавят настроенията на широките маси и 
ги пресъздават в една или друга степен.

За да разкрият неудовлетворението 
си от живота, те съпоставят своите идеа
ли на онова, което пречи за постигането 
на човешкото щастие и мечти. Вследст
вие на този творчески принцип по необхо
димост романтиците пресъздават и много 
от чертите на обективната действител
ност. Пулсът на живота се усеща в цялос
тното развитие на музикалните творби на 
композиторите романтици, но не може да 
се посочи конкретно явление от действи
телността, което е повлияло върху раз
критите в творбата настроения. Получава 
се само най-обща представа за отрицател
ната сила, потискаща твореца. Така Шу
берт, Шуман, ференц Лист и други дости
гат до идеята да създават музикални об
рази-символи на назадничавото филис
терство, на съдбата, на дяволското, на фа
тума. Такива образи се наблюдават и при 
Брамс и Чайковски, но там те малко из
лизат от рамките на романтичните предс
тави.

За да подскажат едни или други 
житейски явления, пресъздадени в твор
бите им, романтиците прибягват до изоб
разяването на различни природни и бито
ви звукови явления, както и до използва
нето на танци, маршове и песни, заимст
вани от бита на хората. Така например, в 
музикалните произведения на Вебер и 
Берлиоз намират място моменти от епоса 
на техните или други народи, както и раз
лични мрачни и тайнствени природни 
картини, съзвучни с душевните мъки на



твореца. Това разширява обсега на ро
мантичното творчество, но то винаги си 
остава основно лирична и поетична чо
вешка изповед.

Провъзгласявайки първенството 
на чувствата, Романтизмът преоценява 
създадените преди него ценности. Основ
ната тема на романтичния композитор е 
разривът между човека и действителност
та, раздвоеността между реалността и из
мислицата, между живота и света на бля
новете. Бунтът срещу жестоките закони 
на живота и безсмисленото съществуване 
дълбоко раздвояват композиторите ро
мантици. Те се борят срещу този разрив, 
но са безсилни да го преодолеят. При Шу
берт и Брамс особено силно се разкрива 
другата романтична тема -  тази за самот
ността и за неразбрания творец, който ис
ка да разкаже всичко за себе си. Така по 
естествен път се стига до темата за бягс
тво от мрачната действителност. Творци
те от епохата на Романтизма системно 
изучават фолклора, наблюдават природа
та, интересуват се от средновековните ле
генди. Там те намират своеобразен израз 
на идеала си -  в образа на незнаещия ко
лебания и съмнения рицар, надживяващ 
интригите в името на преследваната цел.

Самият избор на темите подсказва 
отрицателното отношение на романтици
те към всичко, пречещо на човешкото съ
ществуване и желание за щастлив живот. 
Желанието им да обединят разпадащия 
се свят се изразява в търсене на синтез 
между изкуството и другите форми на чо
вешка дейност и мислене. Този синтез се 
издига във всеобщ принцип, целящ създа
ването на особен романтичен свят, в кой
то идеал и реалност се съединяват в хар
мония. В това отношение програмни про
изведения са сонатата за пиано „След 
прочитането на Данте“, симфонията „Фа
уст“ от Лист, симфонията „Ромео и Жу
лиета“ от Берлиоз и други.

Според романтиците изкуството 
трябва да носи красота. За постигането й 
не са достатъчни само отделните части на 
формата. Те трябва да се одухотворят в 
единството и взаимовръзките между от
делните елементи.

Музикалните образи на Романтиз
ма обобщават дълбоко преживяното про

тиворечие между отблъскващата дейст
вителност и несъвместимите с нея високи 
идеали. Но творците романтици добре 
осъзнават, че противоречията са по-скоро 
в тях самите, подлагат се на задълбочен 
самоанализ и оттам прилагат наблюдени
ята си по отношение на обществото на 
природата. Композиторът се стреми да 
обхване многообразието на чувствата, ко
ито наблюдава около себе си като ги 
свързва пряко или косвено с причините
лите им. Затова в музикалното мислене 
намират приложение и трите подхода -  
жанровосюитният, музикално-изобрази
телният и интонационно-песенният. В ре
зултат на това многообразие се развиват 
различните форми на симфонизма -  ли
ричен, многоличен, програмен, епически, 
жанрово-лиричен, битов и други. В тази 
връзка творците търсят източници на 
идеи при такива композитори с разгърна
то симфонично мислене като Бах, Бетхо
вен, Брамс, Камий Сен-Санс.

Общата тенденция за синтезиране 
на духовно-творческите изяви довежда до 
обединяване на идеите на твореца с тях
ната противоположност. Така в роман
тичната музика иронията навлиза и като 
философско виждане, и като парадокс. 
Това от една страна е израз на издигането 
на твореца над всичко и от друга -  на мо
делирането на неустойчивия свят, в който 
се рушат добродетелите. Такова е заклю
чението на Берлиоз във „фантастична 
симфония“ -  любимата в последната част 
е вещица, която вилнее заедно с калугери
те от манастира, т.е. за романтично наст
роения творец вярата в любовта и религи
ята изчезва под напора на действителния 
грозен свят. Такъв е и изводът на Лист в 
симфонията „Фауст“ -  темите на фауст 
от първата част стават теми на Мефисто- 
фел в трета част, т.е. поривите на Фауст 
са неосъществими в съвременната на 
Лист епоха.

Разпадащият се свят и идеали неиз
бежно предизвикват душевни трагедии. 
Велик символ на романтичния песими
зъм е траурният марш от „Залезът на бо
говете“ на Вагнер, който по най-вълну- 
ващ начин разкрива крушението на геро
ичната идея. Малкото оптимистични тра
гедии са свързани с отвлечената вяра



(например при Франк) или с далечната 
надежда, че все пак някога човек ще на
мери своето избавление или щастие (нап
ример при Сен-Санс и Шуман).

Съществен принцип в езиковата 
нагласа на романтиците е насочване на 
творчеството им към широката аудито
рия. Затова те търсят средства за постига
не на по-демократичен език, чийто коре
ни откриват в домашното и битовото му
зициране, в музиката на различните наро
ди.

В средата на 19-и век романтична
та концепция постепенно се изживява. 
През втората половина на века компози
торите се влияят от реализма като си за
пазват романтичната чувствителност. 
Може да се каже, че Густав Малер е пос
ледният романтик, който е обобщил най- 
големите постижения на романтизма, 
поставил основите на реализма в музика
та на 20-и век и предсказал развитието на 
експресионизма.



Курс:
СОМ 308 Нестандартно изра
зяване в медийната практика

Подарете си 
един грях

Преподавател: 
Севдалин Генов Курсова работа на

Весела Борисова,
„Персонифицирана аудиовизу
ална журналистика“, 
трета година

Нестандартният елемент в науката 
и изкуствата подтиква възприемателя и 
му дава възможност за разчупване на 
мисловната дейност, за провокиране ин
тереса и желанието за знание, усъвър
шенстване и промяна. Именно за такъв 
елемент днес се използва и грехът, който 
в ръцете на създателите на реклами, из
куства, филми, телевизионни предавания, 
книги придобива ново звучене.

Понятието за грях според христи
янството е плод на дълъг исторически 
процес. Първоначално грехът се определя 
като погазване на Божия заповед, непод
чинението, в което Адам и Ева се прови- 
няват. А в Евангелието Христос никога 
не говори за грях, без да го свърже с 
прошката и спасението. Църквата хвърля 
много сили, за да кодифицира и дефинира 
греховете. С течение на вековете се поя
вяват и отсенките им: изброяване, разгра
ничение между плътски и духовни грехо
ве, между погазване и неспазване, между 
съгрешаване спрямо Бога, спрямо себе 
си, спрямо ближния.

Греховете по своето съдържание се 
класифицират на:

-  похот на плътта: чревоугодие и 
сладострастие;

-  похот на очите: скъперничество 
и завист;

-  житейска гордост: горделивост, 
гняв, леност

Класифицирането им по степен на 
виновност:

-  извършени по незнание грехове;
-  грехове чрез мисли и думи;
-  грехове поради слабост;



-  тежки (смъртни) грехове.
Най-драматичен, естествено, е 

смъртния грях, извършен с пълно съзна
ние за вината и напълно доброволно. Той 
лишава човек от Господа и го обрича во
веки (освен, ако не се покае). Списъкът 
на седемте главни гряха е заслуга на гръц
кия монах Евгавър Понтийски, наблюда
вал върху себе си ефекта на състоянието 
на униние и отпадналост, в което изпада 
всеки индивид, затворен в съзерцание. Се
демте главни гряха подлагат на изкуше
ние човека на 20-и век. Те се „прераждат“ 
в една нова реалност.

Лишавайки греха от религиозната 
му сакралност, той се вмъква в съзнател
ния свят, като му се дава нов вид. Вид, 
който значително спомага за комерсиа- 
лизацията на интелектуалните продукти. 
Комерсиализация, която донася извест
ност на автори или фирми, гони висок 
рейтинг, привличане на зрители, а оттам 
-  и големи печалби.

Ако е истина, че рекламата е емб
лематичния език на нашата епоха, доста
тъчно е да се вгледаме в съдържанието на 
доста нейни послания, за да установим до 
каква степен грехът вдъхновява въобра
жението на творците. Една от най-рено- 
мираните автомобилни фирми, „Мерце
дес Бенц“, чието име е синоним на сери
озност и тежест, изгради рекламната си 
кампания за 1996 година върху темата за 
престъпването на вековните забрани. Та
зи фирма „спряга“ седемте смъртни гряха 
в своите рекламни клипове, предлагайки 
на консуматора да се освободи от задръж
ките си и да се отдаде на предизвикателс
твото, което в един случай е млада жена, 
която се изляга сластно на задната седал
ка с недвусмислена подкана, в друг -  вът
решният лукс, размекващ и подтикващ 
към разточителство и сладострастие.

Това е грехът в една друга реал
ност. На рекламния плакат новата кола с 
марка „Сеат“ е представена в два вариан
та. В първия над самата кола има ореол, 
във втория вариант зад колата излиза 
опашка, която наподобява опашката на 
дявола, такава, каквато е в представите 
ни. Тази опашка играе ролята и на криво
личещ път, по който минава автомоби
лът. Рекламният надпис е „Внимание, та

зи кола има двоен живот“. Двойственост
та й се изразява още и в скритата връзка: 
добро -  зло. Тук е мястото да спомена 
сентенцията на франсоа дьо Ларошфуко: 
„Никой не заслужава да бъде хвален за 
добротата си, ако няма сила да бъде и 
лош.“

Както знаем има герои на доброто 
и злото. Всичко, което се свързва с дяво
ла се свързва и със силата на изкушение
то. Изкушението, което, проявявайки се 
чрез различни „образи“, ни подтиква към 
грехопадение. Грехът в повечето случаи 
се идентифицира с удоволствието. Удо
волствието е онова, което най-много лип
сва в края на нашия век, може би и зато
ва толкова силно се стремим към него. 
Природата на човека е такава, че той до
ри несъзнателно се стреми да получава 
удоволствие от всичко, колкото и незна
чително да изглежда то.

Естествено, никой не може да от
рече удоволствието от вкусването, напри
мер, на шоколадовото блокче. „Сушард“ 
изгражда рекламната си кампания с една 
основна цел: да сублимира греха на чрево- 
угодието. Рекламният плакат е с топмо- 
дела Тайра Бенкс, „облечена“ само в ня
колко златни люспи и надпис: „За да ти 
простят, трябва да си съгрешил“. Към 
всичко това добре виждаме подканващия 
поглед в очите на манекенката и бляска
вото златно червило, подчертаващо голе
мината на устните й. Идеята на облекло
то е да се уподоби новата златна опаков
ка на скаличката „Сушард“.

Тук се сблъскваме отново с нестан
дартния елемент за вмъкване и преплита
не на греха на чревоугодието, съблазънта 
на външния вид и уникалното облекло на 
манекенката. Друг още по-фрапиращ ло
зунг на същата фирма е: „Колкото и да 
казвате не, чува се -  да.“ Този надпис бил 
нападнат от феминистки като подстрека
телство към изнасилване. Общият резул
тат е, че „Сушард“ се нарежда в челото на 
класификацията по ефективност на рек
ламата.

Желанието или удоволствието е 
онова, което рекламата поставя на преден 
план. Желанието за престъпване и прово
кация на всичко забранено. Желанието, 
което разпалва въображението ни. А оно



ва, което вдъхва живот у желанието ни е 
греха. Явно грехът се е превърнал в необ
ходимост или носталгия, щом и изкуство
то е подвластно на него.

Много се писа за изложбата в Па
рижкия център за съвременно изкуство 
„Жорж Помпиду“, озаглавена „Смъртни
те грехове“. В продължение на една годи
на посетителят можел да размишлява 
върху съществуващата връзка между ес
тетиката и морала и да открие колко раз
лични клонове на модерното изкуство се 
вдъхновяват от леността, гнева, чревоуго- 
дието и завистта. Робърт Раушенбърг, 
смятан за един от най-големите новатори 
на живописта на 20-и век, наричан „пио
нерът на попарта“, показва в своята из
ложба „Полови часовници“ колажи на чо
вешки гениталии от двата пола. Авторът 
споделя, че се придържа към една нова 
разкрепостеност, която става част от на
шата действителност. Други двама млади 
творци Сидни Шърман и Робърт Гобър 
също издигат интимните части на тялото 
до художествен мотив.

Всъщност това се превръща във 
вид мода. Мода, която вмъква нов език за 
комуникация. Мода, която цели освобож
даване от разумното, която подтиква към 
престъпване на нормите. Днес грехът 
според някои автори съответства точно 
на бягството, на измъкване на простор. 
Той предлага подкрепление сред сивотата 
на едно навъсено време. Отваря прозорец 
в нашата затвореност.

И книгоиздаването включва греха 
в продуктите си. Предлагат се книги, 
описващи седемте смъртни гряха. Текс
тът в книгите е украсен с репродукции на 
творби от стари майстори до модерното 
изкуство. Комерсиалният елемент на та
зи поредица е „Среща между живописта и 
литературата за чувствено и ликуващо 
потапяне в атмосферата на греха.“

Бивш свещеник става автор на ав
тобиографична книга „Седемте главни 
гряха“. В книгата си той показва своето 
свободомислие и отвореност на духа. За
познат много добре с изкушенията в реал
ността, той говори с нов език и напълно 
разкрепостено за греха. Преценява греха 
като свобода. Според него грехът не е ни
кога чисто негативен, защото често дейс

тва като откровение за нас самите. Този 
позитивен и оневинителен дискурс върху 
греха от устата на божи служител е доста
тъчно показателен за времето, в което 
живеем.

Нямаше как телевизията и киното 
да устоят на подобен греховен уклон. Ус
пехът на филма „Седем“ на режисьора 
Дейвид фишър не е сдобряване с греха, 
но тематиката на седемте смъртни гряха, 
залегнала в основата на сценария,успя да 
напипа интереса у зрителя. Това е филм, 
показващ смъртоносна игра с греха. Мо
же да се сравни с едно психологическо пъ
туване през Ада. „Седем“ е насочен към 
вътрешността на човека.

Сериен убиец делово унищожава 
своите жертви според това дали са под
властни на някой от седемте смъртни гря
ха: алчност, чревоугодие, леност, гордост, 
завист, скъперничество, сладострастие. 
Всяка жертва е убивана по начин, свързан 
с нейния собствен грях.

Участието на греха в телевизион
ните предавания също никого не учудва. 
Например, „Канал плюс“ постига голям 
успех с поредицата си от седем неделни 
предавания, кръстена „Седемте главни 
гряха“. Появява се и играта „Седемте гря
ха на капитала“. Тя представя всички 
употреби и опасности на парите, от нат
рупването до корупцията.

Грехът заема значително място в 
съвременното общество. Ние сме заоби
колени от него. Той „дисектира“ живота 
на всеки от нас. И може би затова грехът 
е лукс във време на криза. Всъщност пред 
заплахата от безработица и дефицит чува
ме все една и съща морализаторска песен, 
която от години ни забранява да консуми
раме и да харчим.

От една страна днес се приема за 
неразумно да пръскаш дребните си ико
номии; от друга, смята се за безотговорно 
и нездравословно да се поддаваш на тра
пезни наслади и накрая е очевидно, че 
плътското удоволствие може да се окаже 
смъртоносно. От една страна ни чака фа
лит, от друга ни заплашва болест, от тре
та ни дебне смъртоносна опасност, отвся
къде всевъзможни, всекидневни ограни
чения. Ако караш автомобил в града -  за
мърсяваш околната среда, ако пиеш ал



кохол -  самоубиваш се, ако пушиш -  тро
виш себе си, съсипваш и останалите око
ло теб.

В крайна сметка всичко това стяга 
човека в същия „психологически корсет“, 
както едновремешните норми и в ответ 
предизвиква необходимост от освобожда
ване. Погледнато от този ъгъл, грехът би 
се явявал като „кислородна маска“, като 
клапан за изпускане на парата под наля
гане. Очевидно това понятие „грях“ е об
веяно с някакво стародавно очарование и 
отдалеченост. Едно е да кажеш: „Не се 
оставяйте кризата да ви засипе с пепел“. 
Съвсем друго е да призовеш: „Подарете 
си един грях“. В първия случай послание
то няма никаква хумористична дистан
ция, така че има малка вероятност да бъ
де чуто. И тук нравоучителността убива 
поуката.

Вторият случай възприема тона на 
съучастничество и извиква усмивка. То е 
неморално точно толкова, колкото тряб
ва и най-вече несериозно, за да ти повдиг
не духа. Ето как износеното понятие в 
нравите, обруганият от Ницше грях, най- 
неочаквано се превръща в учудващо мо
дерно понятие. Изневиделица архаичният 
език за греховете зазвучава напълно в 
унисон с потенциалното очакване на об
ществото.

Да охлабиш менгемето, да отпус
неш напрежението, да отхвърлиш психо
логическото бреме очевидно не е сино
ним на сладострастие. Не става въпрос да 
забравиш социалната принуда, финансо
вото положение, задължителните хигиен
ни или медицински предписания. Точно 
за това с пълно съзнание и без риск от 
слабост ни е приятно да говорим за греха.

Културната носталгия си казва 
своето. Нека си припомним, че днес ни
кой не е в състояние да изброи без греш
ка седемте главни гряха, но всеки си мис
ли, че се позовава на тях и ги познава. То
ва е класическа тема, изпразнена от съ
държанието си, но действаща върху въоб
ражението.

Как времето 
превърна 
нестандартното 
в стандартно

Курсова работа на 
Ева Желева,
„Продуцентство в СМК“, 
трета година

Спомням си, че преди почти десет 
години стандартното се ценеше. Стандар
тни дрехи, прически, плюшени покривки, 
читалища с избушени пиана и стандартни 
учителки по пеене с дебели, стандартни, 
изкълчени глезени. Стандартно ставахме 
в седем. Все още полудявам като чуя му
зиката на „Дела и документи“. Баня, кух
ня, асансьор. Няма да казвам какви, вече 
взе да ми втръсва тая думичка! Ей така 
живеехме -  с ясната представа за нещата. 
Например -  гледаш филм. Главният ге
рои е комунист, демек наш човек -  добър, 
красив и сопнат. Разкрива несправедли
востите като полицейски пес! Ха! След 
известни перипетии лошият е наказан 
(хак да му е), а добрият продължава нап
ред към нови добрини. Като Батман, ама 
по-така, по-идеалист!

Ясно беше кой крив и кой прав. 
Който говореше в първо лице, единствено 
число, беше крив, а който правилно гово
реше в първо лице множествено число бе
ше прав.

Във всички стихотворения, посве
тени на годишнина от нещо си, присъст
ваше елементът на прословутото „светло 
бъдеще“. Всички български писатели бя
ха „патриарси на българската литерату
ра“. Всички детски книжки от български 
автори имаха отвратителни, грозни кар
тинки и героите до един се казваха Рунта- 
велко, Хубавелко и т.н.

Сега е... почти същото. Само че в 
малко по-различен цвят. Сега гледаме



стандартни холивудски „филми“, в които 
добрият е непукист, много хитър и адски 
печен! Лошият е дебел и пуши цигари, ко
ито са вредни за здравето. Мадамата е с 
руса, къдрава коса и ту гледа учудено, ту 
сърдито. Лошият хваща добрия, добрият 
успява да избяга, спасява любимата и два
мата скачат на фона на огнените пламъ
ци, които явно имат нещо общо с Ада и с 
лошия. Така му се пада на лошия! Ще им 
прави той номера, ще ги разкарва насам- 
натам, а-а!

В разказите сякаш не е много по- 
различно. Розовите романи... няма сми
съл да ги обсъждаме, нали? В криминал
ните няма какво толкова да се променя. 
Там стандартът си е необходимост. Всеки 
читател е наясно, че ще има интрига и 
разплитане на интрига, нали затова е сед
нал да чете!

Има обаче една странна миризма, 
която подухва между страниците на ня
кои нови разкази. Понякога мирише апе
титно, понякога мирише на нов стандарт. 
Мисълта ми е, че напоследък писателите 
взеха много да заобичват героя-страда
лец, този с хлътналите бузи, десетте паке
та цигари в джоба и разбития живот. То
зи, дето си мисли, че не вярва в нищо, но 
е добър човек и вярва. Този, интелектуа
лецът, който не вирее в днешните условия 
на сурова пазарна икономика (не съм 
объркала словореда, точно това исках да 
кажа). Само се питам такъв ли е наисти
на днешния човек?!

От една страна със сигурност е и 
такъв. В края на краищата писателите ви
наги са били хората, които първи надуш- 
ват накъде духа вятъра и накъде духа чо
вечеството. Като сложим картите на ма
сата се оказва, че добрият преди беше оп
тимист, силен, червендалест. Сега е песи
мист, умен, слаб. Донякъде е обяснимо, 
защото преди средностатистическият 
българин можеше да си позволи лукса да 
яде и беше по-пълничък отсега и, естест
вено, по-червендалест. Та нали имаше и 
песничка за чушки и домати. Сега пеем 
„Няма бира“. Когато си червендалест, ло
гично е че ще си по-силен, а силата вина
ги е била повод за добро настроение. Се
га никой не яде много. Тлъстите кебапче
та са избледнял спомен. Именно заради

тази деликатна диета българинът сега е 
по-грациозен, т.е. слаб. Умен е, защото 
духовната храна, взета под наем от библи
отеката е достъпна. Песимист е, защото 
осъзнава, че светът е пълен с мръсни ка
питалисти, а той не е един от тях.

Ей така, от стандартната предста
ва за другаря Петров, преминаваме към 
стандартната представа за Джони Червея. 
Пътят беше дълъг и трагикомичен.

1990 г. Позволено е да слушаме хе- 
виметъл. На дългите ни коси все още се 
гледа с лошо око.

1991 г. Позволено ни е да харесва
ме „Sex Pistols“. Бръснем главите си как
то ни скимне. Лелките в трамвая припа
дат една подир друга.

1992 г. „Асе Of Васе“ спасиха поло
жението със „Sex Pistols“, добре че се на
мериха тези младежи!

1993 г. Нестандартният английски 
език е превзел крепостта. Всички кафета 
се казват „Johny’s bar“. Кучето на баба 
Марийка вече не е Надка, а Кейт. Друга
рят Иванов се смята за господин Ива- 
нофф. Учителките по руски -  в немилост! 
Учителките по английски са на мода и им 
викат „мис“!

1994 г. Може би някъде тук „нес
тандартното“, това след десети, започна 
да се пропуква.

1995 г. И някъде тук.
1996 г. ...
След като десетки години бяхме 

принудени да се правим, че живеем в 
свят, в който няма псувни, проститутки, 
наркомани и пияници, сякаш хората 
гледаха да си наваксат пропуснатото.

Когато след дълго умуване на 
„Славейков“ се прибрах с „Гъзове и обла
ци“ на Иван Методиев, баща ми изквича 
с глас, на който не предполагах, че е спо
собен! „Прибери веднага тая простотия, 
защото ако сестра ти я види... не знам на 
какво ще те направя!“ Това беше „тога
ва“, когато не бяхме свикнали хубава, 
звучна българска псувня, идваща от сър
цето да се появи на книга или елитно ли
тературно списание. „Преди“ псувнята бе
ше лошо нещо. „Тогава“ беше рядко сре
щано нещо. „Сега“ е... нещо нормално, 
нещо, което се вписва в стандарта.

Преводната литература ни заля с



Уилям Бъроуз, „Ах, Мария“ отчасти, Кар
лос Кастанеда и прочие. Това рефлектира 
и върху поведението на хората. Съотно
шението между екстрасенсите и инжене
рите се измени 1:100 в полза на първите. 
Младежите намериха сгоден случай да се 
изнаркоманчат и отчаят от живота. „Ах, 
Младежи“! Светът пристъпи с най-мръс- 
ните си пръсти. Лошите момчета и моми
чета станаха модни. Защо от всички чуж
ди култури взимаме най-некултурното. 
Има си причина. Удобството ли е причи
на? По-причинно е да те научат на мър
зел, отколкото на работохолизъм.

Когато в къщите нахлу МТВ много 
млади хора бяха способни дори да пропус
нат купон, за да зяпат. Водещите се дър
жаха свободно, без да заекват и да обявя
ват „песента на изпълнителя еди-кой си“ 
с патос. Това ни харесваше. Не ни се случ
ваше често да гледаме клипове, в които 
изпълнителите не гледат тъпо в камера
та. Сега вече не мога да понасям МТВ. 
Драйфа ми се от водещите. Все ми се 
струва, че им се пуши, а не могат или че 
им се гледа ТВ 1000, но са на работа. 
Просто свикнах с нещото, което преди 
възприемах като нестандартно.

Около 1990 г. на пънк-прическите 
се реагираше като на Жан Виденов в рок
ля. Лелките и бабките се държаха като 
току-що пуснати от зоопарка маймунки. 
Татуировките съществуваха изключител
но под формата на „Рени + Гошо“. Рядко 
се срещаха цветни и истински татуиров
ки, направени от професионалист и с ме
рак. Първите хубави татуировки не обър
наха света, но все пак носеха вълна от цъ- 
кане. Пак от страна на лелките. Лелките 
са радетелки за „стандартно“-то. Те не 
обичат човек да прави нещо, за което не 
ги е попитал преди това. Така беше и с та
туировките.

Групи като „Холера“, „Ревю“, 
„Ера“ наистина имаха основания да се 
смятат за нестандартни, особено на фона 
на колегите им от „Ритон“. На концерти
те им се усещаше, че младите хора наис
тина имат място в сърцето си за тях.

Игор Марковски се посрещаше с 
отворени уши. Дотогава почти всички во
дещи се правеха на Анахид Цонева. Спи
сание „Ритъм“ (в началото беше вестник)

първо призна, че в тази прекрасна страна 
има и гадни същества, млади хора, които 
харесват рок-музика. Преди това се задо
волявахме главно с „Колобок“. Телевизи
ята се напълни с нестандартни, забавни 
предавания с не много дълъг живот.

„Ку-ку“ изигра ролята на черешка 
върху купчинка сметана, която си свил 
тайно от баба си. Декорите бяха отврати
телни. Актьорите се окопитваха. Сцена
ристите ту се излагаха, ту се издигаха... 
важното е, че всички те бяха нестандарт
ни. „Каналето“ се оформи като малко по- 
комерсиален вариант на „Ку-ку“. Ентуси
азираните студенти пораснаха и мъничко 
се промениха. Взеха да пеят повече. И по
вече. В момента, в който работата се „за
кучи“ се скараха. Ах, тия деца! Както се 
разделят всички групи след като са си из
черпали потенциала. Никой не може да 
ме убеди, че ядро от пет звезди може да се 
разцепи поради лични дрязги. Картата, на 
която заложиха, не се оказа особено пече
ливша. От едно предаване с не особено 
висока художествена стойност се получи
ха две предавания с умопомрачителна 
липса на художествена стойност. Аритме
тиката нещо се обърка, едно делено на 
две, ама стана равно на нула. Така или 
иначе, т.нар. „кукувци“ дадоха своя при
нос към облика на телевизията ни.

„Невада-а-а“ също не бе позната за 
бедната българска аудитория. След стар
тирането на т.нар. „телевизионна игра“ 
зрителят разбра защо „който трупа зна
ние, трупа печал“. Тази сентенция взе 
доста да ми втръсва, особено откакто Кь- 
ци Вапцаров реши да ни покаже как не се 
прави готино предаване.

Ей така, общо взето нестандартно
то се превърна в стандартно. Започна се с 
предавания, които не бяхме подозирали, 
че ще ни погодят номер и се стигна до мо
мента, в който „световното първенство 
по футбол“ спаси положението или поне 
запази половината от потенциалната си 
публика -  мъжката.

С голяма доза субективизъм 
и подозрение към кутията 

с човечетата: 
Ева Желева.



Модели за света, 
създавани 
от рекламата

Курсова работа на 
Ангел Стефанов,
„Public Relations“, 
трета година

Според установените международ
ни правила е забранена рекламата на ал
кохол, тютюневи изделия и упойващи ве
щества. Затова в рекламите за цигари не 
се рекламира самия продукт, а само Мар
ката, която по правило дискретно излиза 
в края на клипа в долния десен ъгъл.

Тъй като акцентът не пада върху 
продукта, повече внимание се обръща на 
самия клип и чувствата, които той трябва 
да остави в съзнанието на зрителя. Дори 
тези, които не са почитатели на цигарите, 
трябва да останат поне с едно хубаво чув
ство, а не да се намръщят недоволно, ко
гато подобна реклама прекъсне филма 
им.

По определени начини, обаче, в 
кадрите е внесено усещането за продукта. 
Да вземем, например, рекламните клипо
ве на „Лъки Страйк“ -  в клиповете изо
билстват кафявите и златисти цветове. 
Цветовете на тютюна. Всичко е прекара
но през златисто кафяв филтър. Кафени
кавите хълмове, осветени от лъчите на 
слънцето в началото на клипа, косите и 
дрехите на мъжа -  рекламно лице, негова
та светлокоса приятелка. Шоколадовият 
цвят на козината на кучето, падащите 
позлатени листа на настъпващата есен 
също се явяват своеобразна метафора на 
цветовете на тютюна.

Рекламата на „Лъки Страйк“ съз
дава илюзия за един свят, където есента е 
топла и слънчева и където дори късно 
можеш да срещнеш своето щастие, своя
та съкровена мечта. Музиката е еднаква 
във всеки клип, позната и повтаряща се.

Дори зрителят да не вижда самата карти
на, чувайки мелодията, той може за миг 
да възкреси в своето съзнание целия свят, 
създаден от картината.

Обратно на „Лъки Страйк“ рек
ламният клип на „Ротманс“ се изгражда в 
сини и бели цветове, подобно на марката, 
която ще се появи в края на клипа. Кар
тината показва заведение, протяжно се 
носи блус, който макар и успокояващ 
предразполага към някакво скрито нап
режение и създава носталгия по нещо без
възвратно изгубено. Главният герой отно
во е мъж. В решението си да наруши ста- 
тичността на картината той се откъсва и 
излиза от заведението. Заедно с появата 
на марката идва и щастливата развръзка 
-  неговата самота най-после е нарушена, 
краят на натрапчивото очакване е настъ
пил и той среща своята приятелка.

Рекламните клипове на „Марлбо
ро“ показват един див, първичен свят, ед
на „страна на Марлборо“. Страна, където 
волно препускаш с конете в обширната 
прерия сред кафяви хълмове, далеч от ци
вилизацията и градовете. Слънцето заляз
ва и изгрява само за теб. Светът, където 
сам ти си господар и свободно взимаш 
своите решения.

В рекламите за цигари се откроява 
най-вече образът на мъжа. Не, че подоб
ни продукти не се консумират от дами. 
Създаденият образ на свободния силен 
мъж без възраст, на каубоя („Марлбо
ро“), на пътешественика-авантюрист, 
който безстрашно прекосява джунглите 
(„Кемъл“) или се движи с мотор по праш
ните пътища на Америка („Лъки 
Страйк“) има за цел да привлече аудито
рия и от противоположния пол. Докато за 
мъжете той е модел за подражание, то за 
жените е мечтания силен, макар и малко 
небрежен мъж, готов да ги измъкне от 
всяка затруднена ситуация, отзоваващ се 
винаги, когато дамата помисли за него. 
Това е той -  русолявият, обветрен от пре- 
рийните ветрове мъж с трудна за опреде
ляне възраст, с природен чар, очакващ 
магнетично влияние върху дамите от 
средната класа, за които са предназначе
ни тези цигари.

За разлика от „Марлборо“, „Ке
мъл“ и „Лъки Страйк“ при „Ротманс“



рекламите се стремят да създадат по-ус- 
ложнен образ -  образът и светът на инте
лектуалеца-индивидуалист. Намек, че 
продуктът им е насочен към по-изискани 
особи. Обстановката е затворена, липсват 
свободните прерийни пространства, но за 
сметка на това сините и белите цветове 
придават на света възвишеност и одухот
вореност.

Рекламите на цигарите „ЛМ“ лан
сират коренно различен имидж. Те разру
шават натрапената от другите марки 
представа за индивидуалиста и самотния 
скитник. Тук отново има един свят на ас
фалтирани пътища, които никога не свър
шват. Но се акцентира само върху образа 
на един мъж, вглъбен дълбоко в себе си 
или в нещо, което се опитва да намери. 
По пътищата на Америка се движи цяла 
шумна компания младежи. Под звуците 
на дива рок-музика, с резкия звън на ки
тарите, кипящи от живот, младежите сво
бодно обикалят страната, влизат в праш
ните заведения, за да внесат част от своя
та жизненост и енергия. Да разчупят сте
ните и закостенелите догми. С неподпра
вена готовност приемат в своите редици 
всеки, чието мислене е разкрепостено. 
Това е един свят на вечната, неостарява- 
ща младост. Една вселена на музиката от 
вечно възраждащите се години на рокен- 
дрола. Ясно е към кого е насочена рекла
мата -  младежката аудитория и онези, ко
ито никога не остаряват.

За стандартното, 
нестандартното, 
нашите медии 
и туй-онуй... 
или по-точно 
уморените мисли 
на някаква си 
тъпоглава 
студентка

Курсова работа на 
Даниела Ганева,
„Public Relations“, 
трета година

Прибирам се. Вече е късно, но же
гата отвън все още зной. Отварям прозор
ците. Отварям вратите. Течение. Благо
дат. Дано успее да охлади натежалия от 
жегата ми мисловник. В главата ми кръжи 
нещо. Нещо стандартно, нещо нестандарт
но. Намирисва ми на медия. Ясно. Пак ще 
трябва да се пише. Добре, че поне този път 
ни дадоха пълен карт-бланш и ще мога да 
си пиша за каквото си поискам. И така, за 
да съм наясно с въпроса, отварям „Българ
ски тълковен речник“. 1994 година. Стра
ница 922. Намирам. Прочитам:

1. Държавен документ за задължи
телните изисквания, на които трябва да 
отговаря дадено изделие, материал или су
ровина;

2. Типов образец, на който трябва 
да отговаря едно изделие по размери, фор
ма и качество;

3. Равнище, мярка, норма.
Дрън-дрън. Едно отпада. Звучи

твърде материално. Минавам на две. Ос
тавам тук, защото три всъщност е съкра
тен вариант на две. Сериозна работа. Хай



де, мозъчник, захващай се за работа. Вни
мание! От тук започва сериозната рабо
та!!! Насочвам се към най-близката медия. 
Този наш постоянен гост телевизията. 
Пардон, телевизионните програми. Е, на
ли се сещате (?), че имам предвид граж
данското значение на думата. Взимам дис
танционното и започвам издирването. Ти
повият образец е ясен -  еднообразно мно
гообразие. Размерите -  и те са ясни. Едни
те са в инчове, другите -  в минути, форма
та -  художествена или документална, най- 
вече хомогенна каша от двете. Качеството 
-  това вече е нещо друго. Него или го има, 
или го няма, ама в нашите програми май 
по-често го няма. И така стандартът е 
ясен, търсим нестандартното. Едно, две, 
три, начало. Първо попадение -  новините. 
Изпадам в депресия. Ей, накъде върви та
зи държава?! Политика, убийство, грабе
жи, политика и пак политика. Така, братя, 
никога няма да влезем в „Европата“, ама 
нейсе. Стандартът е обяснен накратко, на
дълго, нашироко, отдолу, отгоре, отвътре 
и отвън във всички читанки, имащи ня
какво отношение с предмета на медиите, 
фактът е новина, останалото е публицис
тика. Неясно защо, но нашите журналисти 
упорито отказват да разберат що е новина. 
Националният ефир всекидневно се изпъл
ва с официални хроники (!), които във 
всички нормални държави или ги „нагъч- 
кват“ в края на новините, или изобщо не 
им обръщат внимание. В България това е 
стандарт (?!?).

Ефирът във времето на новините 
прилича на диспечерски пункт. Този се 
върнал оттам, онзи заминал натам. Горки- 
те хорица, онези де, нашите държавници, 
скъсват се от път. Да не мисли някой, че 
им е лесно постоянно да „миткат“ насам- 
натам, далеч от дом и семейство. Защото, 
видите ли, те са съвестни и жалят държав
ните средства, оставят жените и децата си 
тук. Повярвайте ми, казаха го по новини
те. Пътуват хората за прослава на Бълга
рия и българския народ. Пътуват, срещат 
се, преговарят, просят финансови средства. 
И всичко това, само заради нас. Заради 
нас, братя българи. За да имаме насъщен и 
днес, и утре. Толкова са заети горкичките, 
че не им остава време да си погледнат се
мействата, да не говорим за държавата.

Друг такъв „български стандарт“ е 
„мнението на политйка“. В „нормалните“ 
държави мненията на политиците се из
лъчват в коментарните програми на поли
тическа тематика, но у нас те са новина. 
Защо трябва да се съобразяваме с някакви 
си чужди изпитани стандарти като можем 
да си създадем свои. И така, без комента
ри. Да сме на ясно. Стандартът си е стан
дарт и то роден, с изпитано качество. Мне
нието на политйка е новина и това е. Точ
ка по въпроса. Точка! И да не мислите, че 
е само това?!

В „нормалните“ държави организи
рането на пресконференция не е новина, 
защото там „и баба знае“, че пресконфе
ренциите се организират със специални 
цели и показването им по новините е тен
денциозно и намирисва на скрита пропа
ганда. Но в България това може да стане 
новина номер едно. Патентът е изпитан и 
удостоверен. В България всяко събитие 
(планирано или не) се „бори“ да влезе в 
новините в 20.00 часа. Битката е жестока. 
Причина -  ниската информационна прово
димост. Тематиката -  в услуга на полити
ката. Ефирът на новините принадлежи на 
политиците, но само властимащите. Дру
гите ще трябва да почакат докато вземат 
властта. Виж, ако случайно стане някоя 
тлъста политическа интрижка, ще им от
делим някоя друга ефирна минутка. Е, ако 
искат, те могат да се фръцкат и пенявят 
пред камерите и цял час, но ние ще отде
лим „най-ценното“, „най-важното“, а пос
ле (!)... после ще го покажем на българс
кия народ.

Защото българският народ трябва 
да знае, защото българският народ трябва 
да бъде информиран. А ние знаем как се 
прави това. Например, от 1992 г. насам 
фондация „Томпсън“ чрез фонда си „Ноу- 
хау“ е спонсорирала повече от 200 българ
ски медийни „специалисти“, които са по
сетили Обединеното кралство с проучва
телна цел. Отидоха хората, видяха, оцени
ха. И там ни видяха и ни оцениха. Нито ед
на медия не пропусна да публикува или из
лъчи мнението на г-н Гарет Прайс, дирек
тор на фондация „Томпсън“: „Ние сме за
познати с качеството на пресата и телеви
зията в България, което е по-добро в срав
нение с това в Прага, Варшава и Будапе



ща, и е свързано до голяма степен с инте
лектуалните качества на българския на
род.“

За съжаление от цялата дандания 
ни остана само добрата оценка. Г-н Прайс 
каза и още много други неща. Ние се съг
ласихме, изръкопляскахме, осведомихме 
всички, които пожелаха да ни чуят, колко 
вижте той е велик и компетентен (защото 
така, нали се сещате, сянката на неговото 
величие падаше и върху нас) и нали знаете 
как е -  всяко чудо за три дни. Сложихме 
точка по въпроса.

Все още истинските новини присти
гат предимно от чужбина и за щастие, по
не те си остават такива. Не, че тук си ня
маме новини. Имаме си и то какви нови
ни! Лошото е, че българският народ е 
прост и неук. Затова след всяка новина 
всеки съвестен български журналист се 
чувства някак отговорен и задължен да 
предостави микрофона на някой виден по
литик или общественик, който да ни я 
обясни и разтълкува. Представете си, че 
някой разбрал-недоразбрал българин взе
ме, че разтълкува новината по свой начин 
и кривне от правия път. Знаете ли каква 
анархия може да настане?! Затова, моля 
ви, скъпи съграждани журналисти, про
дължавайте да ни сдъвквате новините, во
дете ни по правия път, защото ние сме 
българи, немислещи и необуздани, и като 
такива можем да кривнем по някоя крива 
пътека, а това е последното нещо, което 
искаме. Не, господа, такова нещо не тряб
ва да се допуска, особено в тези размирни 
времена. Ако все пак се намери някой та
къв недобросъвестен журналист, ние ще 
направим всичко възможно и ще го изго
ним от ефир.

Друг „български стандарт“ са гово
рителите, по-конкретно говорителите с го
ворни дефекти. В това отношение Българ
ската национална телевизия проявява ис
тински хуманизъм. Вярно е, че Джей Лено 
направи истинска телевизионна кариера, 
превръщайки говорните си дефекти в го
ворни ефекти, но първо -  той е един-един- 
ствен, второ -  не чете новини, а разправя 
вицове и трето -  талантът му е неоспорим. 
Затова пък франк Синатра създаде цял 
нов стил на пеене, чиято цел бе абсолют
ното произношение. Песните му станаха

класически пример за произношение и 
влязоха в програмите по изучаване на анг
лийски език. Той достигна съвършенство 
и то в език, където оксфордското заекване 
се смята за престиж (виж Джордж Майке, 
„Как да бъдеш чужденец“). Е, на таланти
те всичко е позволено, нали? Дали пък на
шите журналисти не са някои скрити та
ланти? В такъв случай нека да им простим 
и да изчакаме да се открият, а до тогава 
все някак ще изтърпим тяхното ръкане, 
лъкане, хъкане и мъкане.

За диалектния говор няма да споме
наваме. На всеки български гражданин, 
що-годе образован, трябва да е известно, 
че през нам коя си година, на нам коя си 
конференция българските граматици и 
езиковеди компетентно обсъдиха и обяви
ха: „Всичко е български език, всичко е 
правилно и родно, в българския език диа
лекти не съществуват“. Какво от това, че 
като отидеш в град Трън или в град Широ
ка Лъка, например, не можеш да си поис
каш хляб и вода (разбирай в преносен сми
съл). Виж ти, каква стана! Ами след като 
и това се оказа „стандарт“ у нас, май цели
ят ми труд отиде напразно. Виждаш ли, 
всичко си е по стандарта, и размерите, и 
формата, и качеството.

Не! Еврика! Чух го! Тази вечер чух 
най-нестандартната стандартна прогноза 
за време. Време -  новините в 22.00. Място 
-  „Ефир 2“. Прогнозата -  „Времето утре 
ще остане слънчево, като в следобедните 
часове ще прегърми и превали (не се по
сочва къде)“. Благодаря ти, скъпа, утре ще 
си взема шлиферчето и чадърчето, че току 
виж заваляло и загърмяло в София и ме 
завари неподготвена. В края на краищата, 
какво пък толкова, вдругиден със сигур
ност ще знаем какво е било времето утре.

Както и да е, най-важното е, че отк
рих нещо нестандартно и цялото това пи
сание не отиде напразно. Затова и спирам 
дотук. Ако чак толкова са ви притрябвали 
някакви си нестандарта, търсете си ги са
ми. А аз ще си цъкна копчето на някой от 
видеоканалите, за да „посъпреживявам“ 
някой американски проблем. Знаете ли 
какви проблеми си имат онези, американ
ците, че на туй отгоре ги и филмират?



Курс
СОМ 403
Информация и документация

Преподавател:
Доц. д-р Александър Янакиев

Анотиране 
на кратък 
екранен продукт
(до 50 или 100 думи)

Курсова задача за 
студенти от програма 
„Масови комуникации“, 
четвърта година

Мъж прави крос по шосе. Прибли
жава червена кола и се отпуска на врата
та й. Запъхтян е. Чернокож шофьор кара 
камионетка и отхапва от вафла. Забеляз
ва спортуващия. Спира. Отива до него и 
също се обляга на колата. Тя полита в 
пропастта.

Снимка на вафла „Морени“.
Надпис и диктор: „Морени -  вафла 

трепач“.
Аделина Томова

*  *  *

Високопланински път. В подножи
ето му се вижда море. Дебел възрастен 
мъж тича по шосето. В същото време по 
шосето се движи камион. Зад волана седи 
негър, слуша музика, пее си и яде вафла. 
Дебелият мъж се спира пред луксозна ко
ла, забърсва пот и започва да прави лице
ви опори, опрян на колата. Негърът виж
да мъжа, опрян на колата. Спира и слиза. 
Приближава се и застава от другата стра
на на колата. Бута я. Колата полита в 
стръмната пропаст. Изтупва ръце и пог
лежда доволно. Възрастният мъж седи в 
недоумение. „Вафла трепач“.

Александра Костантинова
*  *  *

Високопланинска местност. Пълен 
мъж в спортно облекло тича по пътя. 
Спортува. Изморен и запъхтян се спира 
до паркирало порше. По криволичещия 
път се движи голям камион. Зад волана е 
млад мъж -  негър. Силна музика. Шофьо
рът си тананика и яде вафла. С изненада 
вижда мъжа, който прави опори върху



спрялата до пропастта кола. Иска да му 
помогне. С един напън, без видимо уси
лие, преобръща колата. „Вафла трепач!“ 

Александриана Стефанова
*  *  *

Спортуващ мъж, който с тичане 
стига до своята кола продължава да пра
ви гимнастика. Негър, каращ малко мик- 
робусче, ядящ вафла го вижда и спира. 
Слиза и отива до него, и избутва колата. 
Тя пада, като спортуващият остава пора
зен да гледа автомобила си.

Негърът доволен си отива. Следва 
надпис „Морени, вафла -  трепач“.

Веселка Хранова* * *
На екрана се вижда път в планина

та, по който тича закръглен мъж. Той 
спира и отива до колата си -  червено пор
ше.

Следващият кадър показва зада
ващ се камион, шофьорът му -  негър яде 
вафла, е явно удоволствие. Негърът виж
да закръгления мъж, който отстрани пог
леднато, сякаш се мъчи да бутне колата в 
пропастта, всъщност просто си прави 
гимнастиката, подпрял се на колата.

Негърът спира и слиза от камиона, 
с доволна усмивка се отправя към мъжа и 
услужливо просто бутва поршето в про
пастта.

На екрана се изписва: Морени -  
вафли трепач.

Зорница Андровска
*  *  *

Мъж тича по планински път по 
шорти и с мокра фланелка. Стига до ко
лата си. Подпира се на отворения прозо
рец. Опира протегнати ръце на задната 
врата. Прави упражнения за краката. За
дава се камион. Кара чернокож младеж. 
Поклаща се в ритъма на латино музика. 
Разопакова вафла „Морени“ и започва да 
яде. Вижда другия мъж, прави замислена 
физиономия и спира. Отива и подпира ко
лата до другия човек, кимва му и я избут
ва в пропастта отзад. Поршето се преоб
ръща по склона. Мъжете се гледат. Поя
вява се надпис: „Морени -  вафла трепач“.

Ивайло Ведрин
*  *  *

Мъж на средна възраст прави крос 
по планински път. Оставил е колата си в

отбивка от пътя до пропаст. След тичане
то се обляга на автомобила, за да направи 
разпускащи упражнения. До него спира 
камион. Младеж с вафла в ръка застава 
до него и бута колата в пропастта. Той е 
силен благодарение на вафлата-трепач 
„Морени“.

Камелия Иванчева
*  *  *

Пълен мъж тича за здраве по шосе. 
Стига до колата си -  червено „Порше“, 
взима кърпа, избърсва се и започва да 
прави упражнения за разпускане, обля
гайки се на колата. В същия момент се за
дава камионетка. Чернокожият й шофьор 
яде с щастливо изражение вафла „Море
ни“. Виждайки на пътя шофьор подпрян 
на кола, той заблуден от позата му, слиза 
да му помогне. Застава до него и изблъс- 
ква колата в пропастта. Обръща се неб
режно и с одухотворена физиономия се 
качва на камионетката. Потегляйки позд
равява весело с клаксон втрещено гледа
щия в пропастта бивш собственик на 
„Порше“-то. Излиза надпис -  „Морени“, 
вафли трепач“.

Камелия Любенова
* * *
По един планински път върви ка

мион, шофиран от негър. В следващия ка
дър в общ план мъж на средна възраст ти
ча за здраве. По едно време спира и се об
ляга на паркираната по пътя червена ко
ла, като продължава да спортува. Кадъ
рът отново се сменя и в близък план се 
вижда негърът, който яде вафла „Море
ни“. Виждайки, че пълният мъж се обля
га на колата, спира камиона и слиза. 
Приближава се до червеното порше, за
мисля се за секунда и бута колата в про
пастта. Рекламата свършва с кадър, в 
който двамата мъже се споглеждат учуде
но.

Лилия Тошева* * *
По пътя се задава стар микробус -  

каран от млад чернокож мъж, който си 
тананика някаква мелодия и похапва не
що. Междувременно се появява по-въз
растен мъж, който прави тренировки вър
ху своята кола (модел Порше). Виждайки 
го, младежът спира, слиза от микробуса, 
отива при по-възрастния мъж и бута ко-



лата в пропастта. Доволен, че му е помог
нал той се качва в своята кола, след кое
то се появява надпис „Морени -  вафла 
трепач“.

Мария Чернева
Ÿ ^  ^

Пълничък мъж, облечен в спортен 
екип, тича край шосето. Облягайки се на 
купето на спортна кола, спряна на ръба 
на пропаст, прави упражнения, подобни 
на лицеви опори. В това време засмян 
млад мъж, хрускайки някакво десертче, 
кара товарен автомобил. С усмивка на 
лице той забелязва спортуващия мъж и се 
притичва на „помощ“. С лек напън мла
дежът помага за успешното избутване в 
канавката на скъпото возило. И докато 
спортистът гледа смаяно след политна
лия в пропастта автомобил, младият мъж 
доволен от свършеното си тръгва и под- 
карва отново колата си. От изписания 
рекламен надпис става ясно, че доброто 
настроение и сила на младежа се дължи 
на морените „трепач“.

Румяна Пенкова

* * *
Добре закръглен мъж тича по пла

нински път. Опира се на червено „фера- 
ри“, за да прави упражнения. По пътя се 
задава малък камион. Вътре на фона на 
танцувална музика цветнокож млад мъж 
хапва вафла. Спира. Слиза и помага на 
спортуващия да бутнат „ферари“-то в 
пропастта.

Севда Бейрул Бейсал



Сдружение 
за ефективни 
връзки с 
обществеността 
към
Нов български 
университет
В процеса на изграждане на едно 
демократично общество особено активна 
роля се пада на неправителствените 
организации. Именно те обединяват 
единомишленици и работят за постигане на 
обща цел. Професионалните организации са 
тези, които изграждат критериите в дадена 
сфера и определят правилата за действие. В 
историята на развитие на Public Relations 
винаги се е отделяло заслужено място на 
подобни сдружения от специалисти. 
Благодарение на техните усилия се издига 
авторитета на професията, повишава се 
квалификацията на практиците и се 
очертават параметрите на бъдещето.
В отговор на тази повеля на времето през 
1998 г. се роди и нашето Сдружение за 
ефективни връзки с обществеността към Нов 
български университет. Неговите основни 
цели ще преследват популяризирането на 
Public Relations за затвърждаване на 
демократичното общество в България; 
подпомагане на членовете на Сдружението в 
тяхната дейност; методологическа работа за 
повишаване на качеството на образованието 
по Public Relations в Департамента по масови 
комуникации.
Надеждата ни е списъкът на учредителите, 
който публикуваме в Годишник’98, да се 
попълва постоянно с нови имена на студенти 
от програма „Public Relations“, за да има 
приемственост не само в университета, но и в 
работата по осъществяване целите на 
Сдружението.



I. Хроника 
на създаването
Май 1997 г.
На департаментски съвет ръководството 
на Департамента по масови 
комуникации взима решение за 
създаване на студентско сдружение за 
Public Relations. Реализацията на 
решението се възлага на магистрантката 
Десислава Николова, която да го 
осъществи под формата на практикум 
през учебната 1997/1998 г. със студенти 
от програма „Public Relations“, трета 
година.

Октомври 1997 г.
Начало на учебната година. Първо 
обсъждане на идеята за създаване на 
Сдружение за Public Relations със 
студентите. Разпределяне на задачите, 
свързани с подготовка на необходимите 
документи за регистрация. Обсъждат се 
варианти за име на сдружението.

Ноември 1997 г.
Уставът е готов. Студентите единодушно 
приемат членовете на Сдружението да се 
придържат към кодекса на 
професионалните стандарти по PR на 
PRSA. Уточнява се размерът на 
членския внос и критериите за членство 
в Сдружението. Дискусиите около името 
на Сдружението продължават.

Декември 1997 г.
Споровете около името на Сдружението 
се засилват. Предложенията са различни 
и студентите не могат да стигнат до 
решение. Най-накрая с гласуване 
мнозинството приема името: Сдружение 
за ефективен „Public Relations“ към Нов 
български университет.

8 януари 1998 г.
Провежда се общо събрание за 
учредяване на Сдружение с нестопанска 
цел. Събранието се провежда при 
следния дневен ред.

1. Обсъждане и приемане на устав на 
Сдружението.
2. Избор на управителен съвет и 
председател.
3. Условията за внасяне на членски внос. 
Списък на избрания управителен съвет: 
Председател: Десислава Николова 
Членове: Мирослав Терзиев, Светослава 
Попова, Димитър Тричков, Боряна 
Стоянова.

Януари 1998 г.
Издаване на удостоверение за 
уникалност на името.

февруари 1998 г.
Внасяне на документите за регистрация 
в Софийски градски съд.

22 април 1998 г.
Получена е призовка за фирмено дело 
2999/98 г. Делото ще се гледа на 13 май 
1998 г.

13 май 1998 г.
9.30 ч., заседанието на VI състав, 
фирмено дело при СГС започва. Съдията 
има забележки относно името на 
сдружението и по-точно използването на 
чуждия термин „Public Relations“ вместо 
българския „Връзки с обществеността“, 
както и чл. 4/в и чл. 13(4) от устава. 
Насрочва ново дело за 10 юни 1998 г.

1 юни 1998 г.
Провежда се общо събрание, на което 
присъстват учредителите. Приемат се 
промени в устава на Сдружението с цел 
да се изпълнят указанията на съда. От 
устава отпадат чл. 4/в и чл. 13(4), а 
името на Сдружението става: Сдружение 
за ефективни връзки с обществеността 
към Нов български университет.

9 юни 1998 г.
Издаване на нов документ за уникалност 
на името: Сдружение за ефективни 
връзки с обществеността към Нов 
български университет.

10 юни 1998 г.
9.30 ч., заседание на VI състав , фирмено 
дело при СГС започва. Управителният



съвет на сдружението внася в съда 
протокола от общото събрание, 
проведено на 1 юни 1998 г., новия устав 
и новото удостоверение за запазено име. 
Тъй като съдът има нужда от време, за 
да се запознае с представените 
документи, насрочва ново дело за 8 юли 
1998 г.

8 юли 1998 г.
9.30 ч., заседание на VI състав , фирмено 
дело при СГС започва. Съдът няма 
забележки относно представените 
документи и решава да даде ход на 
процедурата за вписване на Сдружението 
в регистъра при съда за сдружения с 
нестопанска цел.

18 септември 1998 г.
Преписът от решението на съда за 
регистрацията на Сдружението е взет.

Първа дейност
Програма за популяризиране на 
понятието Public Relations в България; 
превод от английски на учебник по 
Public Relations; изготвяне на проект за 
организиране на лятна школа с тема: 
„Теоретични модели и практически 
аспекти на европейския Public Relations и 
тенденции за използването им в 
България“.

II. Устав 
на Сдружението

Глава I Статут и цели
на Сдружението
Чл. 1 (1) Името на Сдружението е 

„Сдружение за ефективни връзки с общес
твеността към Нов български универси
тет“.

(2) Седалището и адресът на управ
ление на Сдружението е в гр. София, ул. 
„Монтевидео“ 21, кв. Овча купел.

Чл. 2 (1) Сдружението е независи
ма, доброволна, неполитическа организа
ция с нестопанска цел и се учредява за не
определен срок.

(2) Сдружението е юридическо ли
це. То не отговаря за задълженията на чле
новете си и членовете му не отговарят за 
задълженията на Сдружението.

Чл. 3. Основните цели на Сдруже
нието са:

а) да популяризира Връзките с об
ществеността сред широката аудитория, 
организациите и университетската общ
ност;

б) да съдейства за развитието и усъ
вършенстването на техниките в сферата на 
Връзките с обществеността;

в) да оказва помощ на специалисти
те и практиците в областта на Връзките с 
обществеността;

г) да разяснява ролята на Връзките 
с обществеността за организацията и за 
развитието на демократичното общество;

д) да съдейства за повишаване на 
качеството на образованието по Връзките 
с обществеността като се стреми да дос
тигне световните стандарти.

Чл. 4. Сдружението ще осъществява 
своите цели, като:

а) организира свои секции и отдели 
съобразно професионалните интереси на 
специалистите по Връзки с общественост
та;

б) урежда курсове, лекции, беседи, 
семинари, нюзконференции, творчески 
срещи, международни срещи за обмяна на 
опит в областта на Връзки с обществе
ността;



в) урежда посещения на български 
специалисти в областта на Връзки с об
ществеността в чужбина, с цел запознава
не с международния опит и популяризира
не на нашия.

Чл. 5 Дейността на Сдружението се 
осъществява на основата на действащото 
законодателство, този устав и решенията 
на Общото събрание.

Глава II Членство, права
и задължения на членовете
Чл. 6 Членове на Сдружението мо

гат да бъдат студенти по Връзки с общес
твеността и практици в областта с мини
мум 2 (две) годишен практически опит, 
които приемат целите на Сдружението и 
настоящия Устав, етичния кодекс и пла
щат определения членски внос.

Чл. 7 (1) Нови членове се приемат 
от Управителния съвет на Сдружението 
въз основа на писмена молба с изрично за
явление, че приемат целите на Сдружени
ето, етичния кодекс и са съгласни да рабо
тят за тяхното постигане и приемат разпо
редбите на този устав.

(2) Кандидатите за нови членове на 
Сдружението заедно с молба представят и 
препоръка от най-малко двама от членове
те на Сдружението.

Чл. 8 (1) Членовете на Сдружението 
имат право:

1. Да избират и бъдат избирани в 
управителните органи на Сдружението.

2. Да участват в Общото събрание и 
в мероприятията на Сдружението.

3. Да поставят за решаване въпроси 
от общ интерес.

4. Да напуснат доброволно Сдруже
нието.

(2) Членовете на Сдружението са 
длъжни:

1. Да спазват Устава на Сдружение
то и решенията на Общото събрание и Уп
равителния съвет.

2. Да съдействат за постигане цели
те на Сдружението.

3. Да заплатят при постъпването си 
встъпителен членски внос и редовно да 
плащат годишния членски внос в размер и 
срокове, определени от Управителния съ
вет.

4. Да не използват по какъвто и да

е начин Сдружението за цели, противоре
чащи на устава му и на закона.

5. Да съобразяват дейността си с ре
шенията на Общото събрание и Управи
телния съвет.

Чл. 9 Членство в Сдружението се 
прекратява на едно от следните основания:

1. С молба до Управителния съвет 
за доброволно напускане.

2. Изключване.
Чл. 10 (1) Член на Сдружението се 

изключва с мотивирано решение на Упра
вителния съвет в следните случай:

1. При системно нарушаване на Ус
тава на Сдружението.

2. При невнасяне на встъпителния 
членски внос или при неплащане на редов
ния членски внос в определените от Упра
вителния съвет срокове.

3. Когато с действията и поведение
то си уронва престижа и доброто име на 
Сдружението.

4. Когато дейността му като екс
перт не отговаря на основните цели на 
Сдружението, на етичния кодекс на Сдру
жението или на закона.

(2) Решението на Управителния съ
вет за изключване подлежи на обжалване 
пред Общото събрание на Сдружението в 
едномесечен срок от получаване на писме
ното съобщение за това.

Глава III Устройство и органи
на Сдружението
Чл.11 (1) Сдружението се основава 

като единна организация без структурни 
звена. В случай, че членският състав на 
Сдружението се увеличи, с решение на Об
щото събрание могат да се създават струк
турни звена -  секции на Сдружението, чи- 
ито функции ще бъдат определени с реше
нието.

(2) Органи на Сдружението са:
-  Общо събрание
-  Управителен съвет
-  Председател
Чл.12 (1) Общото събрание е върхо

вен орган на Сдружението и в него участ
ват всички негови членове.

(2) Членовете на Сдружението учас
тват в Общото събрание лично.

Чл.13 (1) Общото събрание на 
Сдружението се провежда най-малко един



път годишно.
(2) Общото събрание се свиква от 

Управителния съвет, Председателя на 
Сдружението или по искане на една десета 
от членовете. Ако в последния случай Уп
равителният съвет не свика Общото съб
рание в двуседмичен срок, то се свиква от 
съда.

(3) Общото събрание се свиква с 
писмена покана, изпратена до всеки член 
най-малко две седмици преди определена
та дата на събранието. В поканата се по
сочва деня, часа, мястото и дневния ред за 
провеждане на събранието.

(4) Общото събрание се счита за
конно, ако присъстват най- малко полови
ната от всички членове. Ако не се яви нуж
ното число, събранието се отлага за един 
час по-късно при същия дневен ред и се 
счита законно, колкото и членове да се 
явят.

(5) Заседанието се ръководи от 
Председателя на Сдружението.

Чл. 14 (1) В Общото събрание всеки 
член има право на един глас.

(2) Решенията на Общото събрание 
се взимат с мнозинство от гласовете на 
присъстващите.

(3) За изменение на Устава, за прек
ратяване на Сдружението или за сливане
то му с друга организация е необходимо 
две-трети от гласовете на присъстващите 
членове на Сдружението.

Чл. 15 (1) Гласуването се извършва 
явно, освен при избор на ръководни орга
ни, когато се извършва тайно.

(2) По въпроси, които не са били 
предварително вписани в дневния ред и 
надлежно оповестени, не могат да се взи
мат решения. Това не важи за отстранява
не на членове на Управителния съвет и за 
избиране на нови членове вместо тях.

Чл.16 Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава.
2. Взима решение за прекратяване

то на Сдружението или за сливането му, 
или участието му в учредяването на друга 
организация с идеална цел.

3. Разглежда и решава жалби про
тив решения на Управителния съвет за из
ключване на член.

4. Приема годишния отчет за дей
ността на Управителния съвет и проекто

бюджета на Сдружението за следващата 
година.

5. Избира и освобождава членовете 
на Управителния съвет и Председателя на 
Сдружението.

6. Взима решения за придобиване 
или отчуждаване на недвижими имоти и 
вещните права върху тях, необходими за 
осъществяване на дейността на Сдружени
ето

7. Взима решение за учредяване на 
търговски дружества.

8. Взима решение за създаване на 
парични фондове със средствата на Сдру
жението и реда за използването им.

Чл. 17 За заседанията на Общото 
събрание се води протокол, който се под
писва от Председателя на Сдружението и 
протоколчика.

Чл. 18 Управителният съвет на 
Сдружението се състои от петима членове, 
избрани от Общото събрание с мандат три 
години.

Чл. 19 (1) Управителният съвет уп
равлява дейността на Сдружението, орга
низира изпълнението на решенията на Об
щото събрание и изпълнява всички функ
ции, които не са от изключителна компе
тентност на Общото събрание. Той изгот
вя и предлага за одобрение от Общото 
събрание годишен отчет за дейността си и 
проектобюджета на Сдружението за след
ващата година.

(2) Управителният съвет се свиква 
на заседание поне един път на тримесечие. 
Свикването се извършва с покана, отпра
вена от Председателя на Сдружението с 
писмо до всеки от членовете на Управи
телния съвет, в която се посочва датата, 
часа, мястото и дневния ред на заседание
то.

(3) Заседанието на Управителния 
съвет има кворум, ако всички членове са 
редовно поканени и присъстват най-малко 
две-трети от членовете.

(4) 3аседанията на Управителния 
съвет се ръководят от Председателя на 
Сдружението.

Чл.20 (1)Управителният съвет взи
ма решенията си с обикновено мнозинство 
от членовете.

(2) Той може да вземе решение и 
неприсъствено, ако протоколът бъде под-



писан най-малко от половина плюс един 
от членовете на Управителния съвет.

(3) За заседанията на Управителния 
съвет се води протокол, който се подписва 
от присъствалите членове и от протокол
чика.

(4) До избирането на нов Управите
лен съвет старият продължава да изпълня
ва функциите си.

Чл. 21 (1) Председателят на Сдру
жението се избира пряко от Общото съб
рание за срок от три години и е по право 
член на Управителния съвет.

(2) Сдружението се представлява от 
Председателя.

(3) Председателят ръководи опера
тивно работите на Сдружението и решава 
въпросите, които не са от изключителна 
компетентност на Общото събрание и на 
Управителния съвет.

Чл. 22 Протоколите от заседанията 
на органите на Сдружението са достъпни 
за всички членове, които могат да ги прег
леждат и да искат преписи или извлечения 
от тях.

ГЛАВА IV Членски внос,
имущество
Чл. 23 (1) Членовете на Сдружение

то плащат встъпителен членски внос в 
размер и срокове, определени с решение 
на Управителния съвет.

(2) Членовете на Сдружението пла
щат членски внос два пъти годишно, в раз
мер и срокове, определени с решение на 
Управителния съвет.

(3) Решението на Управителния съ
вет за определяне на размера и сроковете 
за плащане на годишния членски внос за 
годината на регистрация на Сдружението 
се взима до един месец след съдебната ре
гистрация, а за всяка следваща година -  
най-късно до 31 декември на текущата го
дина.

Чл.24 (1) Имуществото на Сдруже
нието се състои от пари, вещни права, пра
ва върху интелектуална собственост, ноу- 
хау и всички други права, които законода
телството допуска да бъдат елементи от 
имуществото на юридическо лице с несто
панска цел.

(2) Паричните средства на Сдруже
нието се съхраняват в банкови сметки.

Чл. 25 Средствата за осъществяване 
на дейността на Сдружението се набират 
от:

1. Членски внос (встъпителен и 6 
месечен).

2. Дарения и завещания.
3. Спонсорство от български и чуж

дестранни лица.
4. Парични награди.

ГЛАВА V Прекратяване
на Сдружението
Чл. 26 (1) Сдружението се прекратя

ва с решение на Общото събрание, ако 
членският състав е по-малко от три члена.

(2) Сдружението се прекратява от 
съда по регистрация, ако:

1. Дейността му е противна на зако
на, на устава или на държавния и общест
вен ред.

2. Ако стане неплатежоспособно.

ГЛАВА VI Заключителни
разпоредби
Чл. 27 (1) Общото събрание, по 

предложение на Управителния съвет, 
одобрява с решение знака на Сдружението 
и печата.

(2)Общото събрание може да одоб
ри и други символи на Сдружението, пред
ложени от Управителния съвет.

Чл. 28 По предложение на Управи
телния съвет Общото събрание може да 
обявява изтъкнати български или чуждес
транни юридически и физически лица за 
почетни членове на Сдружението. Те не се 
включват в членския състав на Сдружени
ето, не плащат членски внос и могат да 
участват в заседания на Общото събрание 
със съвещателен глас.

Чл. 29 По предложение на Управи
телния съвет за особени заслуги Общото 
събрание може да отличава свои членове 
или други лица с почетния знак на Сдру
жението.

* * *
Настоящият Устав е приет на Учре

дително събрание, състояло се на
01.06.1998 г. и е подписан от учредителите 
на сдружението.



III. Етичен кодекс
Декларация на принципите
Членовете на Сдружение за ефек

тивни връзки с обществеността към Нов 
български университет основават профе
сионалните си принципи на фундаментал
ните човешки ценности и лично достойн
ство, придържат се към Универсалната 
декларация за правата на човека, приета 
от членовете на ООН и към Европейска
та доктрина за спазване свободите и пра
вата на личността. Поддържат свободата 
на словото, свободата на печата, свобода
та на човешките права и всички демокра
тични ценности и достижения на човеш
ката цивилизация.

В служба на интересите на общес
твото и клиентите посвещават себе си на 
целите за по-добра и ефективна комуни
кация, разбиране и сътрудничество меж
ду различните групи и личности, участие 
в истински диалог, така че всеки член на 
обществото да почувства, че е добре ин
формиран относно критичните резултати 
от всяка една дейност, която би застра
шила неговото по-нататъшно съществу
ване.

Ние също заявяваме:
-  Да ръководим своята професия 

като стриктно се придържаме към исти
ната, фактите и действителността, точ
ността и отговорността към засегнатите 
публики;

-  Да подобряваме непрекъснато 
своята лична компетентност, да повиша
ваме знанията си и навиците чрез непре
къснато образование и посрещане на но
вите предизвикателства;

-  Да останем верни на параграфи
те на Етичния кодекс, възприет като ве
рую на професионалист по PR.

Членът на това Сдружение трябва 
да не допуска нарушения на този кодекс.

В аспекта на своите задължения 
той ще бъде считан за виновен при лошо 
изпълнение на задълженията си и поети
те ангажименти.

Съгласно това всеки член на Сдру
жението за ефективни връзки с обществе

ността към Нов български университет 
трябва да се стреми:

1. Да ръководи своя професиона
лен живот съгласно обществените инте
реси и честно да работи с публиките, сво
ите предишни и настоящи клиенти, да от
дава необходимото внимание на идеала за 
свободно информиране и зачитане мнени
ето на другите.

2. Да се изграждат такива канали и 
модели за комуникации, с които да се по
ощрява свободният поток от съществена 
информация, така че да се даде възмож
ност всеки член на група да почувства, че 
е добре информиран и участва в истински 
диалог, да се създаде чувство за солидар
ност и отговорност.

3. Да се придържа към високите 
стандарти за точност, оперативност и ис
тина като същевременно отдава необхо
димото внимание и доверие към идеите, 
мненията и думите на другите.

4. Да не разпространява съзнател
но лъжлива, подвеждаща, репресивна и 
манипулираща хората информация и да 
действа за бързо коригиране на погрешни 
комуникации, за които той носи цялата 
отговорност.

5. Да не се ангажира в каквато и да 
е практика или дейност, която цели разв- 
ращаване честността на каналите за ко
муникация и дискредитиране процесите 
на управление и човешко достойнство.

6. Да се стреми през цялото време 
да поддържа откритостта и диалога, да 
осъществява интерактивна комуникация 
и да избягва директивната комуникация, 
да подава жизнено важна информация, 
опираща се на фактите и поема задълже
ния, произтичащи от потенциалните рис
кове за хората и обществото.

7. Да съветва своите клиенти, тех
ните фирми и компании или организации 
да предприемат необходимите мерки за 
оценка на потенциалните възможности за 
ефективни PR действия в името на добри
те комуникации вътре в организацията и 
при комуникациите й с външни публики.

8. Да гарантира съвестно личните 
права и доверието към сегашните, мина
лите и бъдещи клиенти.

9. Да не разрушава умишлено про
фесионалната репутация или практиката



на своите колеги.
10. Практикът по PR е длъжен да 

приема възнаграждения само от своите 
клиенти и работодатели за извършени ус
луги, само под формата на заплата, коми
сионни или такси и да не приема каквито 
и да е други средства, материали, награди, 
без да са постигнати определени резулта
ти или извършена дейност и без пълното 
разкритие на фактите.

11. Да се ръководи и съблюдава в 
своята дейност принципите и нормите на 
другите етични кодекси на Международ
ната Асоциация по PR, на Европейската 
общност по PR.

Длъжен е да се въздържа от:
12. Допускане изтичане на инфор

мация, която не се основава на установе
ни и проверени факти.

13. Да участва в каквото и да е ме
роприятие, което е неетично или същест
вуват условия за нарушаване на човешко
то достойнство и честност.

14. Използване на каквито и да са 
манипулационни техники или методи, ко
ито могат да доведат до подвеждане на 
хората и създават условия, застрашаващи 
тяхното здраве и живот.

IV. Списък 
на учредителите

1. Десислава Любомирова Николова
2. Димитър Спиридонов Тричков
3. Мирослав Георгиев Терзиев
4. Елена Павлова Александрова
5. Ангел Ангелов Стефанов
6. Велислава Огнянова Арнаудова
7. Калина Николова Христова
8. Даниела Павлова Павлова
9. Светослава Петрова Попова

10. Ирина Николаева Илиева
11. Настя Любенова Сердарова
12. Даниела Янкова Ганева
13. Атанас Димитров Атанасов,
14. Даниел Георгиев Динев
15. Емилия Асенова Ламбрева
16. Боряна Бориславова Стоянова
17. Галина Петрова Вълчева
18. Даниела Петрова Вълчева
19. Румяна Емилова Пенчева



V. Решение 
на съда

гр. София 11.08.1998 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Софийски градски съд, фирмено 
отделение, VI състав, в открито заседание 
на 08.07.1998 г., с председател: Д. Йосифо
ва, при секретар Б. Аврамова и в присъс
твието на прокурора Енчева, като разгле
да докладваното от съдия Йосифова фир
мено дело № 2999 по описа за 1998 г. и за 
да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 
489 и сл. от ГКП във вр. с чл. 136 от ЗЛС. 
Образувано е по молба на членовете на 
Управителния съвет на Сдружението с 
идеална цел -  „СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕФЕК
ТИВНИ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТ
ТА КЪМ НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕР
СИТЕТ“, с която се иска вписване на 
сдружението в регистъра при съда за 
Сдружения с нестопанска цел. В съдебно 
заседание председателят поддържа мол
бата.

Представителят на Софийска град
ска прокуратура изразява становище, че 
са изпълнени изискванията на ЗЛС и 
Сдружението следва да се регистрира.

От събраните по делото писмени 
доказателства, съдът приема за установе
но следното:

С Протокол от 08.01.1998 г. и
01.06.1998 г. се удостоверява провеждане
то на учредителното и първото Общо съб
рание на Сдружението, на което се взема 
единодушно решение за учредяване на съ
щото, за приемане на устав, за избор на 
ръководни органи -  Общо събрание, Уп
равителен съвет и Председател на Упра
вителния съвет. Представен е и Устав на 
сдружението. Уставът е подписан от учре
дителите.

От данните по тези писмени дока
зателства съдът прави следните правни 
изводи: Молбата е основателна и следва 
да се уважи. Налице е валидно взето ре

шение за основаване на Сдружението, тъй 
като е спазен реда предвиден в ЗЛС. Да
деното наименование на Сдружението 
следва да се възприеме и впише при това 
му словесно изражение, тъй като не съв
пада с наименованието на други органи
зации, вписани до настоящия момент -  
чл. 135 от ЗЛС. Уставът на сдружението 
съдържа разпоредби относно всички под
лежащи на вписване обстоятелства, посо
чени в чл. 138 от ЗЛС. Така в преамбюла 
на Устава е определено наименованието, 
посочени са целите и задачите, които ос
нователите си поставят със създаване на 
Сдружението. Уредени са начините на 
възникване и прекратяване на членство
то. Уредени са органите на управление, 
начинът на свикване на Общото събра
ние, оповестяването на дневния му ред, 
компетентността му. Уредена е и компе
тентността на Управителния съвет, броя 
на членовете. Регламентирано е и предс
тавителството на Сдружението.

Целите, които Сдружението си 
поставя го определят като сдружение с 
нестопанска цел. Целите не са от катего
рията на забранените от закона и Консти
туцията на Република България. Налице 
са предпоставките на чл. 136 от ЗЛС.

По изложените съображения съ
дът намира, че са налице всички подле
жащи на вписване обстоятелства, касае
щи дейността на сдружението. Вписване
то им е допустимо и на основание на чл. 
496 и сл. от ГКП във вр. с чл. 134 и сл. от 
ЗЛС, Софийски градски съд

Р Е Ш И :
вписва в Регистъра на Софийски 

градски съд Сдружение с нестопанска цел 
-  „СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕФЕКТИВНИ 
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА КЪМ 
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ“ 
със седалище, гр. София, община „Овча 
купал“, кв. „Овча купал“, ул. „Монтеви
део“ №21, с цели подробно описани в чл. 
3 от Устава.

Органи на управление на сдруже
нието са: Общо събрание, Управителен 
съвет и Председател на Управителния съ
вет.

Членството възниква и се прекра
тява по реда на чл. 6, 7 и чл. 9 от Устава



на сдружението.
Приложеният Устав на сдружение

то е приет на Учредително събрание от
08.01.1998 г. и е неразделна част от реше
нието.

Управителният съвет се състои 
от 5 члена:

1. Десислава Любомирова Николова -  
председател с ЕГН 7103266310.
2. Мирослав Георгиев Терзиев 
с ЕГН 7311206240.
3. Светослава Петрова Попова 
с ЕГН 7708276333.
4. Димитър Спиридонов Тричков 
с ЕГН 7301056510.
5. Боряна Бориславова Стоянова 
с ЕГН 7403156798.

Сдружението се представлява от предсе
дателя на Управителния съвет Десислава 
Любомирова Николова с 
ЕГН 7103266310.

Решението на съда подлежи на 
вписване и незабавно изпълнение.

VI. Дейност 
на сдружението

Този проект на студентите от 
програма „Public Relations“, втора годи
на: Беата Леви, Таня Кишкин, Мария 
Шиндарова, Георги Димитров, Серхио 
Давила е предложен на Сдружението и е 
първата дейност, която ще се осъщест
вява от членовете на Сдружението за 
ефективни връзки с обществеността.

Популяризиране 
на понятието 
PUBLIC RELATIONS 
в България
В навечерието на двадесет и първи 

век човек живее в едно ново информаци
онно общество, основано на свръхразви- 
тите технологии и научни знания. Об
щество, което се променя с „бързината 
на мисълта“, където всичко -  от различ
ните стилове на живот до технологиите 
и медиите -  става все по-хетерогенно и 
комуникациите играят ролята на реша
ващ фактор. Точно в тази свръхразвива- 
ща се „преходност“ човешкото същест
во, влезнало в Третата глобална инфор
мационна вълна, въоръжено с нов тип 
източници на информация, се опитва да 
се адаптира, да изгради един смислен об
раз на бъдещето, за да се ориентира в 
настоящето. Не минава ден, без да се по
яви книга, статия или декларация, атаку
ваща старите политически, икономичес
ки и културни структури. В епохата на 
новите съвременни технологии се стига 
до разнообразие, което води до по-слож
ни взаимоотношения, а това от своя 
страна означава, че всички хора и орга
низации се нуждаят от все повече данни, 
информация, ноу-хау, за да функциони
рат.

Ускорението на промяната прави 
бързо преходни знанията ни във всички 
области на човешкото познание. Дори и 
в България, където до скоро науки като



Public Relations, маркетинг, реклама, бя
ха забранени думи се разбра, че за да ре
агира една фирма адекватно на непре
къснатото изменение на икономически
те и пазарни условия, тя трябва да възп
риеме нов вид поведение и да се възпол
зва от знанията, информацията и техни
ките на споменатите по-горе науки.

В съвременния свят PR е непре
къснат комуникационен процес, който 
помага за изграждане, поддържане, раз
биране и сътрудничество между органи
зациите и нейните публики. Практиката 
на PR в развитите страни постепенно се 
е превърнала както в приложна наука, 
така и във високо развита управленска 
култура. В основата на PR е залегнало 
разбирането, че организациите и инсти
туциите могат да имат успех само когато 
имат широка подкрепа от хората, т.е из
граждане на доверие! А една от основни
те роли на PR е да улеснява демократич
ния процес чрез осигуряването на инфор
мация. Да не забравяме, че демокрация
та зависи от редовния двупосочен обмен 
на информация между управляващи и уп
равлявани, работещи и работодатели, ор
ганизации и публики и т.н. Развитието на 
разбиране и добра воля може да се разг
лежда като четиристепенен процес -  
проучване и анализ за определяне на 
проблема, планиране, действие и кому
никация и оценка. Изследванията започ
ват, контролират и завършват процеса 
на решаване на проблемите и постигане 
на набелязаните цели. Тъй като преди да 
е разработена и приета каквато и да би
ло програма, както и по време на нея, 
трябва да бъдат събрани информация и 
данни, за да бъдат формулирани и поста
вени правилно целите и идеите. Необхо
дими са солидни факти, не само интуи
ция, предположения и личен опит.

Описание на ситуацията

След 89-а година (след падането 
на идеологическата „стена“) в България 
настъпиха огромни икономически, поли
тически и културни промени. Тези про
мени могат да се характеризират и като 
преминаване от планова към свободна

пазарна икономика, която действа на 
принципите на търсенето, предлагането 
и конкуренцията. Възникването на поли
тическия плурализъм и пазарно ориенти
раната икономика доведе до появата на 
нужда от професията „Public Relations“ и 
подготвени специалисти в тази област.

Още през 1989/90 година у нас за
почва да се утвърждава мнението, че в 
съвременното общество PR става неде
лима част от пазарната икономика и е 
жизнено важно условие за демократич
ния преход, в който се намира страната 
ни. Преди PR да се превърне в професио
нална функция в дадено общество, то 
трябва да е осъзнало ценността на сво
бодното изразяване и да е приело прин
ципа, че общественото мнение има спо
собността по-лесно да се адаптира към 
бързо променящите се условия на среда
та.

Днес е трудно да си представим 
съвременна организация в различните 
звена на властта, бизнеса, на дружества
та с идеална цел, армията, образование
то и т.н., без развита структура за кон
такти с публиката, без интензивно сът
рудничество с журналисти от всички ме
дии. Там, където тази дейност е все още 
подценена, се появяват остри конфликти 
и загуба на доверие от страна на публи
ката. За съжаление съществуват приме
ри в това отношение от собствената ни 
практика (и то във всички области като 
политика, култура, икономически прин
ципи).

С настъпването на промените в 
България в много университети се въве
доха нови специалност™, отговарящи на 
условията на демократизация у нас и на 
световните изисквания. За първи път за 
PR образование започна да се говори 
още през 90-та година. На 11.03.1991 г., 
когато се откри експерименталният се
местър на НБУ, обучението по масови 
комуникации заяви своето присъствие с 
малка програма по Public Relations и то
ва е началото на българското виеше об
разование по специалността. Три години 
по-късно (1994-1995г.) във факултета по 
журналистика и масови комуникации 
при СУ „Св. Климент Охридски“ се отк
рива специалността „Обществена кому



никация“, включваща обучение по PR и 
реклама.

Видният американски изследова
тел Кенет Боулдинг отбелязва, че има 
три теста за правото на живот на една 
дисциплина: дали тя има библиография, 
дали може да се организират курсове по 
нея и да се държат изпити, и дали има 
специализирани списания в тази област. 
У нас вече Public Relations отговаря на 
тези условия. Появиха се и първите ко
ментари, интервюта и статии в българс
ките медии. В края на 1995 г. се издаде 
първото българско професионално спи
сание в тази област -  „PR и реклама“. 
През 1997 г. се появи и списанието 
„Връзки с обществеността“.

От друга страна PR е все още нова 
професия в България, което представля
ва едновременно трудност и благоприят
на възможност. Трудността се състои в 
липсата на професионална литература на 
български език и слабото познаване на 
тази професия сред ръководители, фир
ми, политици и журналисти. За съжале
ние, това дава възможност сред масовата 
аудитория (цялото българско общество) 
да се ширят най-непрофесионални мне
ния, които накърняват имиджа на тази 
специалност.

Основни цели:

Организационни: Запознаване на 
общественото мнение с понятието и ос
новната дейност на Public Relations 
(Връзки с обществеността). Да се изгра
ди благоприятен образ на професията 
PR-мен.

1. Неутрализиране на отрицател
ното отношение, свързано с PR.

2. Създаване на Public Relations
пазар.

PR цели:
1. Създаване и поддържане на до

бър климат между всички участници в 
цялостния процес на Public Relations.

2. Популяризиране на Сдружение
то за ефективни връзки с общественост
та.

Комуникационни цели:
1. формиране и установяване на

постоянни контакти с представители от 
подходящи печатни и електронни медии.

2. Изграждане на постоянни кон
такти с представители на формални и не
формални групи.

Целеви аудитории:

Вътрешни:
-  студенти (специалности: Public 

Relations, Журналистика, Мениджмънт, 
Икономика, Реклама, Маркетинг)

-  преподаватели
-  фирми, занимаващи се с Public 

Relations, както и специалисти по PR, ко
ито работят в организации с друг пред
мет на дейност.

Външни:
-  бизнес среди
-  обществени, държавни (минис

терства, държавни фирми и предприя
тия)

-  частни (едър, среден и дребен 
бизнес)

-  неправителствени (дружества с 
идеална цел, фондации)

-  политически организации
Медии:
-  електронни,
-  печатни.

Действия по провеждане 
на кампанията

Нашето общество и държава се 
намират в началото на пътя към иконо
мическа и културна атмосфера, която се 
саморегулира от явления като PR. Ето 
защо е наложително той да бъде утвърж
даван и популяризиран на много равни
ща. Идеята за неговото популяризиране 
има две основни големи пречки, които 
следва да бъдат атакувани. Първата е, че 
са малко хората, които имат висока сте
пен на компетентност в тази област и 
втората е: все още консервативната нас
тройка на българина към присъствието 
на такива съвременни пазарно-икономи
чески и културни катализатори. Като се 
вземе това предвид предложенията за 
дейност по един такъв проект за популя
ризиране на PR трябва от една страна да



ангажират хората, работещи и компетен
тни в тази насока и от друга -  да атаку
ват такива сфери и дейности в общество
то, където бързо и ясно може да се дос
тигне до положителна промяна в резул
тат на намесата на Public Relations.

Всъщност, за по-голяма яснота съ
битията и предложените действия, вклю
чени в плана по PR, са разделени на ня
колко етапа и условно разпределени във 
времето. Както следва:

I. Етап-проучване на осведоме
ността на масовата аудитория по отно
шение на PR, насочено е и към вътреш
ните и към външните целеви групи с цел 
определяне на бъдещите задачи.

И. Етап-изясняване (популяризи
ране) на PR (като понятие, професия и 
философия).

III. Етап -  организационна дей
ност.

IV. Етап -  издателска дейност и 
представяне на страници в Интернет.

Идеята е програмата да продължи 
една година с възможност за отворен 
край.

Проучване на общественото мне
ние и равнището на разбиране на поня
тието PR. Целта е да се наблегне не тол
кова на резултатите като социологичес
ко проучване, а като начин за запознава
не публиките с философията и професия
та PR.

Анкетиране на различни социални 
групи -  студентите в НБУ, другите ВУЗ- 
ове, ученици, бизнес-среди, сдружения, 
неправителствени организации с идеал
на цел със следната анкета от 10 пример
ни въпроса:

1. Чували ли сте за PR преди 1989 
г.?

2. Какво е според вас PR?
3. Каква е разликата между PR и 

реклама?
4. Каква е разликата между PR и 

пропаганда?
5. Каква е разликата между PR и 

журналистика?
6. Ако имате фирма бихте ли нае

ли специалист по PR?
7. Ако не, защо?
8. Правите ли разлика между PR и 

Връзки с обществеността?

9. финансово ефективно ли е спо
ред вас прилагането на PR в условията 
на пазарна икономика?

10. Необходима ли е специализи
рана компетентност в областта на PR 
или мислите, че вие сам бихте могъл да 
се справите с това?

Провеждане на телефонно допит
ване до 150 български фирми с въпроса 
„Имате ли PR отдел и ако имате, с какъв 
вид образование са хората в него и в как
во се състои дейността, която изпълня
ват?“

Резултатите от анкетата трябва да 
бъдат внимателно проучени, за да се 
направи възможно най-добра програма 
за работа по направените изводи. На ос
новата на резултатите, събрани от анке
тата, ще се определи използваната ме
дия, характера и стила на информацията 
и целите, които трябва да бъдат постиг
нати.

Популяризиране на PR. За да за
познаем интересуващите ни аудитории, 
за да създадем и изградим благоприятно 
обществено мнение е необходимо на 
първо място да се изясни понятието PR. 
Ето един примерен план за поясняване 
чрез медиите:

А) Телевизионни и радио състеза
ния с масов характер:

Въпросите трябва да имат забавно 
и популяризаторско съдържание, за да 
бъдат съобразени с атмосферата и схема
та на предаването:

„Преди новините“ -  Канал1.
Задаване на въпроса: Какво е спо

ред тях PR?
„Риск печели риск губи“ -  Ефир 2.
Примерен въпос: Какво е според 

вас Public Relations? Възможни отговори:
1. Новата боя за коса на „Вела“?
2. Бъдещата футболна стратегия 

на българския национален отбор.
3. Връзки с обществеността.
„фамилия топ шоу“ -  Канал 1.
В колко университета в България 

се изучава тази специалност? Възможни 
отговори: а) в един; б) в два; в) в нито 
един.

„Пирон“ -  КаналЕ
Скечове свързани с темата, интер

вюта с хора по улиците „Какво означава



думата „Public Relations“?
„Каналето“ -  Канал 1.
Създаване на слухове и видове, 

свързани с темата PR.
„Как ще ги стигнем., с Тодор Ко

лев“ -  Ефир2.
Г ост на предаването -  Александър 

Ангелов.
„Ало, ало“ -  7 дни.
До кое от изброените понятия PR 

е най-близо?: а) реклама и пропаганда; 
б) журналистика; в) и двете

„Кембълът въпросва“ -  радио Хо
ризонт.

Що е PR? (жокери): а) публичен 
дом; б) нещо, което ви кара днес да си 
купувате бански, а утре да си купувате 
чипе?; в) наръчник по Кама Сутра в 
средновековна Англия; г) Връзки с об
ществеността

„фараон“ -  Витоша.
Добавяне към въпросника на пре

даването на теми, свързани с областта 
PR.

„Днес София говори за ...“ -  радио
ф м + .

Ако имате фирма, бихте ли наели 
специалист по Връзки с общественост
та?

Б)Печатни медии
Главната цел за проникване в пе

чатните медии е да се направи поредица 
от статии, очерци и интервюта във вест
ниците „Капитал“, „Пари“, „Банкер“ на 
теми, свързани с Public Relations като на
ука, професия и дисциплина. Идеята е 
първите статии да обясняват PR като ис
тория и наука(възникване, пионери в об
ластта, развитие, цели и резултати), след 
това материали представящи развитието 
на PR в България. Следва пускането на 
статии, обясняващи рентабилността 
вследствие на данъчните облекчения от 
влагането на средства в PR материали и 
реклама. Характерът на „жълтата пре
са“ предполага материалите да имат ма
сова насоченост и да не се разграничават 
от общата сензационност на изданията. 
За да се неутрализира общото мнение, че 
PR е самоизграждане на имидж и е част 
от рекламата, е необходимо да се раз
пространят в съответните специализира
ни издания материали, свързани с всич-

ките специфики и разновидности на PR 
(кризисен, икономически, в медицината, 
търговията и политиката). Това дава 
възможност да се види неговата мно- 
гоплановост и различните му сфери на 
действие.

Етап организационна дейност на 
програмата.

Основаване на Съюз на българс
ките PR специалисти, където всеки слу
жител на PR отдел може да членува. В 
този съюз ще се подпомага развитието 
на тези PR отдели в съоветните фирми 
чрез организиране на семинари с цел 
обучение, предотвратяване на кризисни 
ситуации, издаване на брошури, книги и 
прожектиране на филми с образователен 
характер. Издаване на годишник, където 
са представени всички PR организации в 
България и най-добрите от тях са класи
рани по успеха на проектите и броя на 
клиентите си.

Учредяване всяка година „Дни, 
посветени на Връзките с общественост
та“ в София, на които да бъдат поканени 
представители на целевите групи. Орга
низиране на семинари с участието на 
международни PR специалисти, провеж
дане на тренинг-курсове с различни на
сочености, организиране на срещи на 
българската организация на „Връзки с 
обществеността“, както и на редовни 
срещи на българските фирми по PR с 
журналисти.

Съставяне и предлагане на проект 
за установяване на всеобщи критерии 
към PR организациите в България с цел 
лицензирането на дейноста им. Критери
ите ще бъдат съобразени със световните 
стандарти.

Установяване на контакт с IPRA и 
други международни организации с цел 
обмен на информация и преподаватели.

Етап издателска дейност -  издава
не на специализирана литература (списа
ния, книги, преводи на настолни книги в 
областта като „Managing Public 
Relations“ на Джеймс Груниг и Тод 
Хънт, „Effective Public Relations“ на Скот 
Кътлип и „PR Strategies and Tactics“ на 
Денис Уилкокс).

Неусетното проникване на Интер
нет в обществения живот през последни



те няколко години ни изправя пред тех
нологичен и социокултурен феномен -  
раждането и процъфтяването на една но
ва масмедия. Световната компютърна 
мрежа синтезира традиционните медии и 
създаде тяхна еманация -  многоаспектна 
медия, носеща в себе си различните ко
муникационни конфигурации. Тя излезе 
решително от рамките на старите кому
никационни модели. Новата масмедия 
обърна посоката на информационния по
ток и направи интерактивността своя от
личителна черта. Данните живеят в мул
тимедийна среда -  текст, картина, звук, 
видео репортажи, структурирани хипер- 
текстуално. Тяхната аудитория зае ак
тивна роля, без да чака комуникаторите 
да изтласкват информацията към нея, а 
сама я търси и извлича. Public Relations 
(професията) в практиката е един непре
къснат двупосочен комуникационен про
цес с публиките си на всички нива.

Да се направи:

-  Уеб страница на Сдружението за 
ефективни връзки с обществеността.

-  Уеб страница на Съюза на бъл
гарските PR специалисти.

-  Информация в страницата на 
България и Bg.online

Подробно описание 
на някои събития
PR кампания за Сдружението за 

ефективни връзки с обществеността към 
Нов български университет. PR на Сдру
жението е пряко свързано с PR на PR ка
то практика. Представя ce PR програма, 
която цели популяризиране на Сдруже
нието като такова и на PR технологията. 
Целевите аудитории са:

Вътрешна -  на първо място всич
ки студенти от Public Relations и други 
специалности, които имат курсове по PR 
или са свързани с него (Журналистика, 
Маркетинг, Реклама, Мениджмънт и 
др.), изучавани в НБУ и преподаватели
те, свързани с тези специалности.

Външна -  тази аудитория се със
тои от много разнородни групи и можем

да кажем дори, че става въпрос за цяло
то българско общество, фирми, занима
ващи се с Public Relations, както и специ
алисти по PR, които работят в организа
ции с друг предмет на дейност. Студенти 
и преподаватели, свързани със специал
ността PR (или Журналистика, Марке
тинг, Реклама, Мениджмънт) от други 
университети.

Бизнес среди -  обществени, дър
жавни (министерства, държавни фирми 
и предприятия), частни (едър и дребен), 
неправителствени (дружества с идеална 
цел, фондации). Политически организа
ции.

Медии -  от гледна точка на това, 
че Сдружението е ново и няма големи 
финансови възможности, пресата е осно
вен канал за информация, който ще се 
използва.

Програмата на първо време ще 
бъде насочена главно към вътрешната 
публика. Ще бъде организирано предста
вяне на Сдружението под формата на 
коктейл със спонсор НБУ и „Отворено 
общество“, на който ще бъдат поканени 
преподавателите и студентите от първа 
до пета година, включително завърши
лите тази специалност. Водещият, който 
ще представи Сдружението ще бъде Де
сислава Николова. Тя ще представи це
лите и задачите, които си поставяме. 
(Студентите, които са от специалност 
„Журналистика“ и работят като такива, 
ще бъдат помолени за съдействие и раз
бира се, тези които биха искали да учас
тват в Сдружението, ще бъдат добре 
дошли, както и студентите от специал
ност „Компютърен дизайн“ с молба за 
съдействие при изработването на знака 
на Сдружението и от специалност „Ин
форматика“ за изработването на Уеб 
страница в Интернет). Колегите от НБУ, 
осъществяващи предаването „Преди но
вините“ по Канал 1, ще бъдат поканени 
да заснемат този коктейл с молба да нап
равят предаване на тема „Що е PR?“, с 
което ще стартира програмата по попу
ляризиране на Сдружението и на PR ка
то технология.

Ще бъде проведена от страна на 
новосъздаденото Сдружение PR кампа
ния, която да изпълнява ролята на рек



лама на Сдружението, както и на въз
можностите на PR като технология. 
Клиент ще бъде платежоспособна орга
низация, като хонорари от PR екипа ня
ма да бъдат получени. Клиентът ще зап
лати единствено реалните разходи за 
провеждане на кампанията.

Кампанията трябва да бъде крат
косрочна, за да може да бъде демонстри
рана ефективно и бързо дейността на но
восъздаденото PR Сдружение. Проведе
на по този начин -  успешна и с минимал
ни (неотложни) разходи -  кампанията 
ще послужи за реклама на Сдружението. 
Това ще осигури контакти и бъдещи кли
енти.

Ще бъдат пуснати съобщения до 
водещите всекидневници за това, че 
Сдружението стартира безплатна PR 
кампания, а негов клиент е съответната 
организация. Това ще бъде съобразено с 
промоцията на преведената книга на 
Скот Кътлип -  „Effective Public 
Relations“ и серия от статии на тема: 
„Що е Public Relations?“; „PR -  техноло
гия за управление и отстраняване на кон
фликти.“; „PR в кризисни ситуации.“; 
„Разясняване на PR методите“, „Разлика 
между PR и пропаганда“, „PR и рекла
ма“; „Описване на някои световни PR 
казуси“.

Може да бъде осъществена връзка 
между студентите на двата единствени 
ВУЗ-а в България, където се изучава PR. 
Идеята е да се обяви едно състезание 
между тях, като се разделят на две рабо
тещи групи съответно двата университе
та и изготвят планове за работа с големи 
известни фирми с подобни дейности.

Две групи, съответно от двата 
университета, изготвят планове за рабо
та с големи и известни фирми, на които 
ще се прави PR. фирмите участнички 
може да спонсорират състезанието, а в 
замяна на това получават всички идеи за 
реклама и успешно бизнес поведение, 
възникнали и приложени по време на то
зи конкурс. За да бъде по-ясен резулта
тът от проведената игра, фирмите могат 
да бъдат с общ или сходен предмет на 
дейност. Ако вземем за този конкурс 
двете конкурентни фирми „Интер- 
брандс“ и „Стамбули“, примерният план

за извършване на целите и дейностите 
може да бъде следният:

Проучване на пазарното присъст
вие на фирмите „Интербрандс“ и „Стам
були“, и изготвяне на кратки презента
ции за равнището на продажбите.

1. Рекламна дейност в медиите, 
където тези фирми не рекламират. В слу
чая Българското национално радио и 
главните печатни медии за фирма „Ин
тербрандс“. Провеждане на тренинг на 
служителите, работещи в офисите на 
фирмите, а и извън тях за професионал
ното общуване с клиента. Това е един 
вид обучение в задаване на подходящи 
въпроси и адекватно държание, което да 
промени цялата атмосфера на работа.

2. Промяна на вътрешното аран
жиране на офисите на фирмите в нов 
съвременен вид, така че всичко да съсре
доточава вниманието върху продукта и 
вида на работа в тези фирми: рекламни 
плакати, витрини, телевизионни екрани 
с филми за продаваните продукти, рек
ламни аксесоари и др.

3. Поощряване на най-добрите 
клиенти с рекламни материали и други 
средства, така че да се засили търговс
кия интерес на пазара към тези фирми.

След изготвянето на такива пла
нове за работа се поставят срокове за из
пълнение, например шест месеца, и се 
калкулират разходите, необходими за ре
ализацията на идеите.

Втората стъпка на състезанието е 
неговото разгласяване в медиите и със
редоточаване на вниманието на други 
бизнесмени и цялата общественост вър
ху неговия ход. Това може да стане в са
мостоятелно телевизионно време, като 
двете състезаващи се групи представят 
артистично идеите си в предварително 
подготвен клип или в студио, а може и да 
се използва телевизионно време на някое 
предаване (например предаването „Сто
панска инициатива“ на Канал 1 в неделя), 
където състезанието да бъде обявено.

Едновременно с това може да бъ
де обявен конкурс за плакатна реклама в 
двата университета на продуктите на 
двете фирми и да се направи изложба с 
най-добрите плакати. Тази инициатива 
може да се използва като средство да се



направи реклама на самото обучение по 
PR в училищата, за да се мотивират по
вече хора да изберат това виеше 
образование. Събраните идеи могат да се 
използват успешно от участниците в 
състезанието.

След приключването на 
състезанието резултатите се обобщават 
в брошура с илюстрован материал и се 
разпространява в други фирми и бизнес 
клубове, така че информацията да 
достигне до повече бизнесмени и да ги 
информира за положителната промяна в 
резултат от намесата на PR.

Правят се отново проучвания на 
продажбите и присъствието на пазара на 
двете фирми и какъв е евентуалният им 
ръст за времето, през което тече състеза
нието.

Какви са очакваните резултати: 
даване на широка гласност за присъстви
ето на PR в нашият стопанско-културен 
живот.

4. Ангажиране вниманието на биз
нес-средите в България с хората, работе
щи PR.

5. Популяризиране на образовани
ето по PR сред учениците и техните ро
дители.

6. Подобряване на взаимодействи
ето и обмяна на опит между самите сту
денти и всички работещи PR от двата 
ВУЗ-а.

Предложеното състезание между 
НБУ и СУ ще бъде организирано с лю
безната подкрепа на „Отворено общест
во“ и НБУ. За да сс извести началото на 
състезанието ще бъде организирана 
пресконференция.

Чеклист:

Определяне на темата -  тя трябва 
да е провокираща и да предизвиква инте
рес. Определяне целите на пресконфе
ренцията.

1. Определяне на очаквания
ефект.

2. Списък с имената на водещите.
3. Уточняване на присъстващите и 

изпращане на лични покани.
4. Разработване и разиграване на

евентуални въпроси и отговори.
5. Подробно разглеждане на веро

ятните „клопки“.
Разработване на план за действие 

при евентуални негативни реакции с цел 
подобряване на мнението. Подготовка 
на речи и обучаване на водещите.

6. Информиране и подготовка на 
вътрешната аудитория.

Осигуряване присъствието на PR- 
мени от страната и чужбина, участващи 
с изказвания в областта. Подготовка на 
видео-материали и видео-филми.

Изпращане на съобщения и ню- 
зинформации до неприсъствали медии и 
членове на фирми.

Конференцията ще съвпадне с 
“Дните на PR“ и ще се състои в агенция 
„Балкан“ с подцел присъствието на пове
че журналисти. Това събитие ще се про
веде в някой от дните на седмицата -  
вторник, сряда или четвъртък, когато 
вниманието на журналистите ще бъде 
най-повишено. В 11:00 ч. или 14:00 ч., ко
ето е съобразено с по-свободното време 
на журналистите. Предварително ще се 
проучи тази пресконференция да не съв
пада с друго важно събитие. Темата е 
състезанието между СУ и НБУ, които 
ще изготвят планове за работа с големи 
търговски фирми с цел максималното 
им присъствие на пазара, използвайки 
технологиите на PR. Тази пресконферен
ция, разбира се, трябва да съвпадне и с 
кандидат-студентската кампания, тъй 
като тогава има по-голям интерес към 
университетите.

Очаквани резултати:
-  разпространение на понятието 

PR и идеите му
-  популяризиране на Сдружение

то (под чиято егида е състезанието)
-  популяризиране на специалност

та в България
-  популяризиране на специалност

та в НБУ
Присъстващите ще са студенти от 

НБУ и СУ (или техни представители), 
журналисти и представители на фирми
те, участващи в състезанието. Подготов
ката на вътрешната аудитория ще се осъ
ществи чрез публикации във вестника на 
НБУ и изпращане на лични покани до



всички завършили и учещи в специал
ностите PR и журналистика.

Предварителна подготовка. Ана
лиз на информационната среда.

Проучване очакванията на журна
листите. Въз основа на проучването из
бор на акценти в пресконференцията. 
Списък на евентуалните въпроси. Опре
деляне на ден и час. Подготовка на усло
вия -  канцеларски материали, закуски и 
т.н. за журналистите. Осигуряване на 
преводач и апаратура за симултантен 
превод. Създаване на интерес към тема
та и акцентите в пресконференцията. 
Подаване на предварителна информация 
за темата на пресконференцията чрез 
разговор с журналисти.

Медияпапка 
(примерно съдържание)
1. Информационни данни за спе

циалностите в НБУ и СУ.
2. История на PR в България.
3. Биографични данни и фотоси на 

почетните членове на организацията.
4. факт-лист за PR.
5. факт-лист за състезанието.
5. факт-лист за организацията.
6. Нюзинформация.
Оценка на резултатите: Резулта

тите ще се оценяват според количество
то на заявките за интервю, според отзву
ка в медиите и обратната връзка. Целта 
на тази програма е самото Сдружение да 
стане известно и да се привлече внима
нието върху него е цел осигуряване на 
клиенти.

Очаквани резултати от PR програ
мата: Основният резултат, очакван от 
тази кампания, е до цялата обществе
ност да достигне обективна и точна ин
формация за PR като специалност, прак
тика и философия. Най-големият успех 
ще бъде, ако се променят обществените 
нагласи.



Книги
и годишници
Департаментът по масови комуникации 
има дългосрочна стратегия да издава 
книги от преподаватели за нуждите на 
своите студенти в различните програми. 
Издателската дейност се извършва по 
две линии -  чрез собствено ведомствено 
финансиране и чрез спонсориране при 
отпечатването на книгите в други 
издателства.
Подобна работа е сложна, бавна, изисква 
внимателна подготовка и явно ще се 
разположи продължително във времето. 
Ние се радваме, че я започнахме още 
през 1993 г. с „Професия продуцент“ и с 
известно прекъсване, поради 
настъпилата тежка икономическа криза 
в страната, продължаваме с все по- 
сгъстяващи се темпове. Вече са налице 
осем книги, а в предпечатна подготовка 
са още две. Тиражите предвиждат 
задоволяването индивидуално на пет- 
шест випуска студенти от Департамента. 
Годишниците датират от 1996 г. и целят 
да отбелязват текущата 
научноизследователска дейност на 
преподаватели и студенти. В тях винаги 
намират място и преводни материали за 
новите тенденции в областта на 
комуникационните технологии, Public 
Relations, продуцентството, 
журналистиката.
Всички книги и годишници се намират в 
библиотеката на Нов български 
университет.
В отдел „Периодика“ на библиотеката 
могат да се намерят също следните 
специализирани чуждестранни списания, 
абонирани по поръчка на Департамента 
по масови комуникации: „Journalism 
Quarterly“, „Public Relations Quarterly“, 
„Public Relations Review“, „TV World“, 
„Medien Praktisch“, „Media Perspektiven“.



ПРОФЕСИЯ
ПРОДУЦЕНТ

Иван Попйорданов, 
Георги Чолаков

Страници:230 
ISBN: 954-612-001-4 
Година на издаване: 1993

Сборникът с материали за продуцентството в 
киното и другите масмедии е предназначен за 
подготовка на студентите от програма 
„Продуцентство в средствата за масова 
комуникация“. Той представлява първи опит в 
България да се систематизират някои основни 
принципи в продуцентската дейност. При 
съставянето му са използвани главно материали от 
чужди източници, макар че специализираната 
литература, предназначена за тази професия, е 
твърде ограничена.
Спецификата на продуцентската работа изисква 
широк кръг от специализирани познания и умения, 
за които в сборника се дава изчерпателна 
информация: основни етапи на продуцентския 
проект -  идея, договаряне, комплектоване, 
финансиране, развитие, продукция; европейски 
аудиовизуални норми; търговска регистрация; 
получаване на авторски права; избор на основния 
състав на продукцията -  режисьор, оператор, 
художник; изработване на бюджет; сключване на 
различни видове договори и други.
„Професия продуцент“ е книга-учебник 
за курсовете „Основи на продуцентството“, 
„Журналистика и продуцентско поведение“, 
„Public Relations и продуцентско поведение“.

ПРАВНИ ОСНОВИ 
НА СРЕДСТВАТА 
ЗА МАСОВА 
КОМУНИКАЦИЯ

Бисера Занкова

ПРАВНИ ОСНОВИ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

Страници:116 
Година на издаване: 1994

Този сборник включва кратки разработки по 
въпросите от курса, който се изучава в Нов български 
университет, както и извлечения от действащите в 
България нормативни актове, които уреждат правното 
положение и функционирането на радиото, 
телевизията и печата. Направен е опит при наличието 
на разпръсната и разнородна по степен нормативна 
уредба да бъде систематизирана информацията за 
нейното по-лесно използване.
Извлеченията от действащите нормативни актове 
включват: Всеобща декларация за правата на човека, 
Европейска конвенция за защита правата на човека и 
основните свободи, Закон за нормативните актове, 
Закон за съобщенията, Правилник на 
междуведомствената комисия по радиочестотите, 
Наредба за кабелни разпределителни системи за радио 
и телевизионни сигнали, Наказателен кодекс, Закон за 
защита на конкуренцията, Закон за задълженията и 
договорите, Търговски закон, Закон за авторското 
право и сродните му права, Кодекс на труда и други. 
„Правни основи на средствата за масова 
комуникация“ е книга-учебник за курса 
„Правни основи на средствата за масова 
комуникация“.



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 
НА АУДИОВИЗУАЛНИТЕ 
КОМУНИКАЦИИ

Владимир Михайлов

Владимир Михайлов Щр

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО
НА
АУДИОВИЗУАЛНИТЕ
КОМ УНИКАЦИИ

Страници: 216 
ISBN: 954-8667-07-Х 
Година на издаване: 1996

Теоретичният труд е посветен на взаимодействията 
вътре в света на средствата -  от изобретяването на 
книгопечатането до наши дни. Акцентът пада върху 
настъпващата нова епоха на индивидуализация в 
масовите комуникации, подбудена от видеото, 
разширила влиянието си върху аудиовизията и накрая 
тръгнала да обхваща цялата система на масмедиите. 
Задушават ли се вече масовите средства за 
комуникация в своята масова мощ? Не принизиха ли 
твърде много културното равнище на всички нас? 
Накъде са се упътили в стремежа си към 
индивидуализация? Киното, телевизията и видеото ще 
се слеят ли в една обща аудиовизия? Стана ли 
видеото самостоятелно средство за масова 
комуникация и създаде ли чрез видеоарта свое 
собствено изкуство?
Опитът за отговор на тези и други подобни въпроси в 
медийно, комуникационно и художествено отношение 
представлява сърцевината на предложения текст. 
„Предизвикателството на аудиовизуалните 
комуникации“ е книга-учебник за курсовете 
„Медийна и комуникационна политика“,
„История и теория на телевизията и видеото“.

НЕОСЪЗНАТАТА СИЛА 
Ефективните техники 
в Пъблик Рилейшънс
Руси Маринов

РУСИ МАРИНОВ

НЕОСЪЗНАТАТА СИЛА

Ефективни техники 
в ггьвяак ритеншънс

Издателство Ваньо Недков "

Един от вечните проблеми, които са стояли пред 
човечеството и учените е: какво да се направи, за да 
стане комуникацията в обществото по-ефективна? За 
да могат хората да общуват по-добре? И особено да се 
разбират правилно в процеса на взаимодействия и 
дейност. От тази гледна точка е натрупан значителен 
теоретичен материал и опит в областта на 
ефективната комуникация. Изследванията и 
анализите се провеждат от хора, работещи в различни 
сфери. Често липсва, обаче, допирна точка между тях, 
което предполага обединяване на усилията им за 
изследване на комуникационните процеси и ефекти. 
Специалистите по Public Relations използват активно 
постижения-та в социалните науки, за да влияят 
успешно върху поведението на публиката. Но за 
разлика от пропагандата и другите средства за 
убеждаваща комуникация тук усилията са 
съсредоточени върху комуникация, изградена на 
принципа на диалога. Ефективните техники за 
диалогично въздействие върху аудиторията са и 
основата на това изследване.
„Неосъзнатата сила“ е книга-учебник 
за курса „Основи на Public Relations“.



СТУДИИ ПО МЕДИЙНО 
ПРАВО
Бисера Замкова

Бисера Занкова
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Страници: 244 
ISBN: 954-8981-04-1 
Година на издаване: 1997

АМЕРИКА -  ВРЯВА 
И РАЗУМ
Журналистиката на САЩ 
в контекста на социалния 
живот (1883-1997)
Милко Петров

Медийното право е нов правен отрасъл, който ce 
оформя целево във връзка със своя специфичен 
предмет на регулиране -  средствата за масова 
комуникация. Става дума за комплексен по характер 
отрасъл, тъй като включва норми, принадлежащи към 
различни отрасли: конституционното право, 
административното право, гражданското право, 
конкурентното право, търговското право и др. Основно 
ядро в медийното право са нормите на публичното 
право във връзка със специалния режим, който създава 
държавата, за да гарантира правното положение на 
медиите и да регламентира взаимоотношенията им с 
държавни органи, юридически лица и граждани. 
Сравнителният анализ и коментар на основните 
положения в медийното право са съпроводени с пълен 
превод на най-важните международни актове в тази 
област. Приложени са Конвенцията за трансгранична 
телевизия, Директивата на европейската общност 
„Телевизия без граници“, Декларация за свободата на 
изразяване и на информация, Етичен кодекс на съюза 
на професионалните журналисти на САЩ и други. 
„Студии по медийно право“ е книга-учебник за 
курсовете „Правни основи на масовите комуникации“, 
„Медийна и комуникационна политика“.

Няма друга страна, освен САЩ, в която 
журналистиката да определя така категорично 
формите и стила на общуването между властници и 
управлявани, да въздейства толкова пряко върху 
политиката и икономиката, да участва така 
дълбочинно във формирането на националните 
ценности. Американската журналистика извоюва тази 
си ключова позиция още през последната трета на 19-и 
век като постепенно се превърна в основен регулатор 
на демокрацията, стимулирайки и обезвреждайки 
(когато се налага) мощта на Америка.
От цялото безбрежие на американската журналистика 
е събрано и изследвано онова, което е важно и 
значимо за световната журналистика, което 
представлява принос и което по един или друг начин 
засяга българската тема. При изложението е следвана 
хронологическата повествователна нишка като са 
очертани и портрети на изявени журналисти, издатели, 
медийни магнати -  Джоузеф Пулицър, Уилям Рандолф 
Хърст, Ърнест Хемингуей, Рупърт Мърдок, Едуард 
Мъроу, Уилям Кронкайт и други.
„Америка -  врява и разум“ е книга-учебник за 
курсовете „История и теория на пресата“, „История и 
теория на радиото“, „История и теория на 
телевизията и видеото“.



ЖИВЕЕМ С ДРУГИТЕ 
Социалнопсихологичии 
проблеми
Толя Стоицова

Страници: 232 
ISBN: 954-8194-27-9 
Година на издаване: 1998

Проблемите, с които всекидневно се сблъскват 
хората, обхващат широк спектър от разнообразие. Те 
са свързани с различни социални сфери като 
икономиката, образованието, законите, екологичното 
замърсяване, войните, инфлацията, бедността, 
гладът, безработицата, междунационалните 
отношения, половите роли, моралните и 
религиозните проблеми и т.н.
Има ли с какво да подпомогне решаването на тези 
проблеми социалната психология? Тя едва ли може да 
предложи удовлетворителни варианти за изход на 
всички, но това, което със сигурност може да направи, 
е да допринесе за по-ясното им възприемане и 
разбиране. В предложения текст, наред с класическите 
глобални подходи към природата на човека, се 
поставя ударение върху най-новите теоретични и 
експериментални модели, които се стремят да обяснят 
човешките взаимодействия в термините на 
индивидуалните поведенчески стратегии.
„Живеем с другите“ е книга-учебник за курсовете 
„Социална психология“, „Медийна психология“.

МЕДИЙНА
РЕЦЕПЦИЯ

Владимир Михайлов

!
Й Владимир 
I  Михайлов

МЕДИЙНА РЕЦЕПЦИЯ
■ Посланието 
g на средствата 

Информация 
I  и постинформация 
I  Quo vadis. телевизия? 
i  Култура

в медийна среда 
„Сапунени модели 
и аитимодели 
Езикът не киното 
и видеото

Студиите в този сборник са обединени от темата за 
медийната рецепция. За приема, оказван ни първо от 
медиите като медии, ориентировката, която ни дават, 
за да можем после да разберем съдържанието на 
публикуваното или излъчено от тях съобщение.
В по-широк план в основата на всичко, предложено 
като текст, стои най-прочутия маклуънизъм: 
„Средството е съобщението“. Сътвореният през 1964 г. 
от Маршъл Маклуън постулат е разгледан в 
светлината на съвременната дигитализация при 
средствата за масова комуникация. И по-точно -  на 
основата на теоретичните изследвания на Николас 
Негропонте, който пръв през 1995 г. издигна тезата, че 
в новата цивилизация битовете (единица информация) 
заменят атомите (единица материя) като основна 
„стока“ на човешките взаимодействия. Има всички 
основания да се очаква, че в модерните медии като 
Интернет например, средството няма да бъде повече 
съобщението, а наистина съдържанието ще 
представлява съобщението.
„Медийна рецепция“ е книга-учебник за курсовете 
„Медийна рецепция“, „Медийна и комуникационна 
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Първият Годишник излезе на петата година от 
съществуването на Департамента по масови 
комуникации. След като се мина последователно през 
необходимото уреждане на организаторската, учебната 
и международната дейност, с него се сложи началото 
на научноизследователската дейност сред 
преподавателите и студентите във всички програми на 
Департамента.
Годишник’96 съдържа специално написани студии на 
преподаватели и курсови работи с отлична оценка на 
студенти от първа и втора година. Публикувана е 
цялата дипломна бакалавърска работа на Галина 
Виденова „Новите средства за комуникация и 
влиянието върху Public Relations“. Разделът „Как да 
бъдем технологично коректни в дигиталната епоха?“ 
предлага разнообразни преводни текстове, свързани с 
дигиталното настояще и бъдеще в света на масовите 
комуникации. Интерес представлява и малкият речник 
на нови термини в масмедиите.
Публикациите в Годишника предлагат учебен 
материал за всички програми и за всички курсове.

ГОДИШНИК 
НА ДЕПАРТАМЕНТ 
МАСОВИ 
КОМУНИКАЦИИ

Вторият Годишник поема ангажимента да направи 
своеобразна самооценка за качеството на работата в 
Департамента по масови комуникации през 
едногодишния изминал период. При разнообразието и 
децентрализацията на образователните програми в 
университет като НБУ това е важна и отговорна 
задача.
Годишник’97 съдържа на първо място студии на 
преподаватели. Следват оригинални студентски 
публикации, които носят по два кредита на своите 
автори. Поместените дипломни работи са на 
завършилите след тригодишно обучение 
„специалисти“. Участвалите в международни 
конференции преподаватели са дали своя отчет. 
Разделът „Двупосочната улица на Public Relations“ 
предлага преводни текстове, свързани с новите пътища 
за комуникация в тази специалност. Текстовете са 
взети чрез Интернет и списанията „Public Relations 
Review“ и „Public Relations Quarterly“.
Публикациите в Годишника предлагат учебен 
материал за всички програми и за всички курсове.



Отзиви

Продуцентството безспорно е 
призвание, но продуцентството е и про
фесия, която се изучава както всички дру
ги във висшите училища. Със съответни
те програми, лекции, упражнения, учебни
ци. Продуцентството е и въпрос на само
подготовка -  практика плюс прочетена 
литература. Не са изключени, разбира се, 
и ред други варианти. За 1щлото многооб
разие от възможности на нашия книжен 
пазар се появи най-главното -  книгата 
„Професия продуцент“ от Иван Попйор- 
данов и Георги Чолаков. Един сериозен и 
задълбочен труд на двама автори, които 
познават от собствен опит великолепно 
българските условия, за да знаят как да 
предложат присъединяването към све
товните стандарти... “

Веселин Вълчанов 
В. „Демокрация“, 19.11.1993

„... В „Предизвикателството на ау
диовизуалните комуникации“ Владимир 
Михайлов защитава един принципно нов 
(за българските условия) подход за анализ 
на съвременния конгломерат от аудиови
зуални медии. Основното за тази мето- 
дология е нейната комплексност, при ко
ято анализите на естетическите, соци
алните, икономическите и правните ас
пекти са равноправно застъпени. Днешни
те водещи медияведи все по-рядко се за
дълбочават в проблемите на специфика
та за сметка на обобщаващия поглед към 
функционирането на медиите и ситуира- 
нето им в живота на обществото... “

Александър Донев 
Сп. „Проблеми на изкуството“, 

1997, бр. 1

„... В началото на 1997 г. на книж
ния пазар се появи сборника „Студии по 
медийно право“. Авторката му Бисера 
Занкова преподава вече няколко години 
тази дисциплина в Департал1ента по ма
сови комуникации при Нов български уни
верситет и в изданието са намерили мяс
то вероятно нейните лекции. Значението 
на този сборник, обаче, далеч надхвърм 
нуждите на студентите и представлява 
интерес за много по-широк кръг читате
ли в т.ч. журналисти, медийни мениджъ
ри и редактори, рекламни агенти и др. 
Трябва да се има предвид, че досега проб
лемите на медийното право не са били 
обект на специално изследване... “

Георги Саракинов 
„Българско медиазнание“, 

том II, 1998

„... В специализираната литерату
ра връзките с обществеността се опреде
лят като социална технология на следва
щото столетие. Сред водещите тенден
ции за развитие на PR може да се изведе и 
изследваното от Руси Маринов в „Неосъз
натата сила “ превръщане на авангардни
те комуникационни технологии в задъл
жителен компонент на професионалните 
компетенции и дейността на практику
ващите специалисти no PR... “

Рада Кършакова 
Сп. „Връзки с обществеността“, 

1997, бр. 4

„...Съставна част от всяко виеше 
образование е и съпътстващата го научна 
дейност. Има не малко държави дори, в 
които основната научна работа по съот
ветните профили се извършва едва ли не 
изь/яло в университетите. На България 
явно ù предстои в по-голялш степен, от- 
колкото досега, да се присъедини към раз
виване на научната дейност по места, къ
дето реално е събран научния и преподава
телски състав на страната. В такъв



смисъл похвално е един такъв млад уни
верситет като НБУ чрез своя Департа
мент по масови комуникации да се вклю
чи в университетската система за науч
на дейност, издавайки първия си периоди
чен годишник. Доколкото ми е известно, 
специално в областта на масовите кому
никации, на медиязнанието, подобна уни
верситетска дейност досега у нас не е 
развивана... “

Александър Ангелов
Сп. „Проблеми на изкуството“, 

1997, бр. 1
Вторият годишник е по-успе

шен от първия: той има по-прецизна фор
мула: в нейния център са поставени сту
дентските публикации и дипломни рабо
ти, които запълват празна ниша в бъл
гарската медийна теория. Той е обогатен 
и с информации за международните кон
такти на Департамента по масови ко
муникации, които дават представа за пъ
тищата и проблемите на медийната те
ория по света. Безспорно най-ценен е сту
дентският поглед, който дори поколен- 
чески е по-людерен, по-близък до медийни
те цивилизации, по-вярно усеща и разбира 
техните предимства и недостатъци...“ 

Маргарита Пешева 
„Българско медиазнание“, 

том II, 1998

С подчертан интерес прочетох 
„Медийнарецепция“и искрено съжалявам, 
че нейната специфика преднамерено ще я 
откъсне от масовия читател или, както 
го нарича самият автор -  телевизирания 
читател. А  в книгата наистина е отде
лено значимо място на новата интелек
туална роля на настоящия и бъдещ консу
матор на медийни послания, когато ще 
властва персонализираната компютърна 
двупосочна кол1уникация...“

Димитър Цолов 
В. „Литературен форум“, 

24.11.1998



Международна 
научна 
конференция 
„Медии 
и комуникации 
през 21 век“
На 19 ноември 1998 г. в конферентната 
зала на Българската телеграфна агенция 
се проведе международна научна 
конференция „Медии и комуникации през 
21 век“, организирана от БТА, 
Департамента по масови комуникации 
при Нов български университет и 
факултета по журналистика на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“.
В конференцията с доклади от страна на 
Департамента по масови комуникации 
участваха: доц. Владимир Михайлов, 
доктор на науките, с доклад „Само това, 
което се преобразува в цифри, ще бъде 
информация“; Михаил Неделчев с доклад 
„Информационен поток и исторически 
процеси“; д-р Боряна Димитрова с 
доклад-коментар на специално 
направеното от „Алфа рисърч“ 
социологическо изследване „Българският 
поглед към медиите и комуникациите 
през 21 век“.
В Годишник ’98 публикуваме разширен 
вариант на доклада на д-р Боряна 
Димитрова под заглавие „Съдбата на 
медиите в пространството на 
поколенческата промяна“, а всички 
останали текстове от конференцията БТА 
ще издаде в самостоятелен сборник. 
Департаментът по масови комуникации 
изказва благодарност на Национален 
дарителски фонд „13 века България“ за 
оказаното ни финансово 
спомоществувателство при организацията 
на конференцията.



Съдбата на медиите 
в пространството на поколенческата 
промяна

Резултати от емпирично социологическо изследване, проведено от „Алфа рисърч“ 
сред 500 журналисти от централните и местните медии, 500 студенти от ВУ 
в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Благоевград 
и 200 активно общуващи по Интернет младежи, наричащи себе си и наричани 
по-долу „чатаджии“ (от chat -  разговарям). Изследването е направено в периода 
15-31 октомври 1998 г.

Д-р Боряна Димитрова

САМО ПАРАДОКСИ ЛИ?

И най-познатите предмети от всекидневието могат да имат понякога странен 
начин на възприемане. Ето например:

В първото голямо социологическо изследване в България, проведено в края на 
шестдесетте години, телевизорът, след доста чудене как точно да бъде определен, е 
поставен в раздел... „музикални инструменти“.

В книгата „Дигитално израстване“, авторът й, дългогодишният изследовател на 
дигиталните технологии Дон Тапскот, разказва следните „случки“ от зората на ком
пютърната епоха: „След молба към секретарката си да копира една дискета, тя се вър
нала с ... ксерокопие на дискетата“. „Господин X, когато за първи път му включили 
мишка към компютъра, започнал да действа с нея по аналогия с най-познатото му 
приспособление с тази форма -  педала в автомобила. Естествено, вбесено я реклами
рал, защото по никакъв начин не можел да я управлява“. „Запитана от компютърния 
техник дали имат Windows, една дама (не без гордост) отвърнала, че в офиса вече са 
минали на ... климатик.“

В проведеното социологическо изследване на въпроса, „На каква възраст за 
първи път видяхте компютър?“ всички анкетирани, отнасяйки се напълно добросъвес
тно към задачата, усърдно се ровеха в паметта си, за да посочат точната година. След
ващият въпрос обаче: „На каква възраст за първи път видяхте телевизор?“, искрено 
възмути голямата част от по-младите: „Как изобщо могат да се задават такива глупа
ви въпроси!“.

Само странни и смешни случки ли са това? Всъщност, ако се вгледаме по-вни
мателно, ще видим, че всеки от тези „уж парадокси“ разкрива по свой начин един и 
същ фундаментален социален проблем -  каква е чувствителността, какъв е начинът, 
какви са границите във възприемането на новите технологии и средства за масова 
комуникация? Добре известно е, че всяка нова технология бива пречупвана през приз
мата (и вписвана в практиката) на съществуващия социален опит: в случая -  на му
зикалните инструменти, на ксерокопията и др. В същото време, с разпространението 
си, тази технология създава среда, навици и принципи на взаимодействие, които до 
такава степен се превръщат в част от условията на съществуване на дадено поколе
ние, дори в норма на заобикалящата го среда, че започват да изглеждат като непод
лежащи на съмнение естествени дадености. В този смисъл, самото питане за това как



точно въпросната технология присъства в индивидуалния свят на човека започва да 
се посреща „на нож“.

От гледна точка на начина, по който новите средства за масова комуникация 
нахлуват и видоизменят съвременния свят, страни като България са поставени в уни
калната ситуация на взаимно оглеждащи се парадокси. От една страна, не съществу
ват принципни пречки за проникването на най-новите дигитални технологии и за част 
от хората общуването без тях вече е станало невъзможно. От друга, голяма част не са
мо от по-възрастните, но и от по-младите поколения по всяка вероятност изобщо ня
ма и да се докоснат до тях. А погледнато от трета страна във всички по-големи градо
ве вече има кибер-кафста, където младежи свободно търсят и обменят информация. В 
страната като цяло, обаче, все още съществува монопол на единствената национална 
телевизия. Изброяването може и да продължи.

Важното е, че зад примерите стоят конкретни социални проблеми: каква е сте
пента на проникването на новите дигитални технологии у нас; как и доколко те видо
изменят традиционните средства за масова комуникация, принципите на работа в тях 
и възможностите им за обществено въздействие; какви са ценностните перспективи, 
които тези технологии разкриват пред младите поколения?

Ето какво сочат и резултатите от проведеното социологическо изследване:

ДОСТЪПЪТ ДО НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

За разлика от развитите западни пазари, където отдавна съществува изключи
телно разнообразна и периодично обновявана информация за разпространението на 
компютърна техника, за достъпа до Интернет и мястото, откъдето той се ползва, за 
социалния профил на включващите се в едни или други негови сайтове и т.н., у нас 
липсва каквато и да било систематична информация в тази област. Тенденциите, кои
то тук ще разгледаме, не претендират да се основават на представителни за цялото на
селение на страната данни, а само за три приоритетни целеви групи -  журналисти (ка
то основните разпространители на информация), студенти (като потенциално най-ак
тивните бъдещи потребители на новите комуникационни технологии) и т.нар. „чата
джии“, т.е. младежите, които активно общуват днес по Интернет (като най-показател- 
ни както за конкретните начини, по които протича комуникацията по и във „мрежа“ 
сред младите поколения у нас, както и за формиращата се в тази връзка нова медий
на среда).

Първият, заслужаващ сериозно внимание, резултат от изследването е, че сред 
групите, чиято дейност е пряко или косвено свързана с комуникацията и обмена на ин
формация, новите технологии се разпространяват изключително бързо. Въпреки ико
номическата изостаналост на страната, въпреки ниският жизнен стандарт на преобла
даващата част от населението. Така напр. 93% от медиите в страната разполагат с 
компютри, като този показател почти не се различава при централни и местни медии. 
Ето конкретно и как се е движил процесът на компютъризация през годините -  до 
1989 г. -  2%, през периода 90-92 г., когато е времето на най-интензивното възникване 
на нови медии -  35%, 92-95 г. -  19% и след 95 г. -  22%. За едно десетилетие нараства
нето е около 10 пъти. И това не е изолиран процес.

71% от студентите у нас вече са се докосвали до компютър (основно в училище 
или университета), но все още едва 22% могат да се възползват от него в домовете си. 
Съвършено различна е картината при „чатаджиите“. Както се вижда от графиката, 
общо две трети от тях имат компютър в къщи, а сред тях -  48% лично техен. (Виж 
Графика 1)

Съответно, право пропорционално на разширяването и опростяването на достъ
па до компютърната техника е и използването на Интернет. От разгледаните три гру
пи най-ограничени в това отношение са възможностите на студентите -  само 23% пол
зват Интернет, от които едва 6% -  редовно. (Виж Графика 2)



Годиш ник на Д еп ар там ен та  по масови комуникации '98  

1 ____________________________________
Разполагате ли с домашен компютър? 

/Чатаджии/

Незначителна обаче е разликата в достъпа до мрежата между журналисти и 
„чатаджии“. Превес в директния достъп имат медиите, затова пък младежите са мно
го по-активни от журналистите в процеса на търсене на информация.

Изключително показателни са и намеренията за включване към Интернет от 
страна на онези представители на тези три групи, които все още нямат пряк достъп до 
него. Над половината от неползващите мрежата са убедени, че включването към нея 
е вече необходимост. Макар и това да са все още само намерения, съвършено очевид
но е, че те ще оказват вътрешен натиск дотогава, докато свързването не стане факт. В 
същата посока ще влияе и смъкването на долната възрастова граница в общуването с



компютъра. Докато голяма част от днешните журналисти са видели за първи път ком
пютър на излизане от тинейджърска възраст, то две трети от сегашните студенти на 
същите тези години вече са имали достатъчно точна представа какво представлява 
той. От младежите-чатаджии 55% са започнали да работят или играят на компютър 
до 15 годишна възраст, 11% -  до 10 и 7% -  до 7 годишна възраст. Разбира се, цялата 
тази картина е твърде далеч от ситуацията в развитите страни, където статистиката 
сочи, че около 11% от потребителите на Интернет са под 15 годишна възраст, факт е, 
обаче, принципно еднаквия път на разпространение на новите технологии -  най-ин
тензивно сред младежката, дори детска аудитория (първоначално чрез видеоигрите), 
която вследствие на ранното „опитомяване“ на компютрите се чувства много по на 
„ти“ с тях, отколкото и най-прилежният начинаещ на „средна възраст“.

За да приключим това, макар и най-общо, щрихиране на протичащите тук и се
га процеси, остава да проследим как и за какво изследваните три целеви групи изпол
зват компютъра и достъпа до глобалната мрежа. Сред журналистите класацията е 
следната: подготовка на собствените материали (82%), създаване на архив от матери
али на медията (67%), след което се нареждат по-интерактивните форми -  достъп до 
български или чужди информационни източници по Интернет (31-35%), предаване на 
кореспонденция по e-mail (30%), общуване по Интернет с помощта на електронната 
поща (26%). При студентите, непосредствено след „подготовката на лични материали 
-  курсови, дипломни работи и др“. (64%), се нареждат игрите (41%), а на трето място 
излиза вече обменът на информация. Структурата на използване на компютъра и Ин
тернет при чатаджиите е още по-променена -  на първо място, обмен на информация; 
на второ, търсене на нов софтуер, на необходима информация, а на трета позиция и то 
с доста голяма тежест излиза търсенето на определени услуги и оферти за работа. 
(Виж Графика 3)

Какви изводи могат да се направят от така очертаните контури на степента на 
проникване и начина на използване на новите технологии в България?

Първо, както разпространението на новите технологии, така и интересът към 
тях нарастват много по-бързо от увеличаването на общото икономическо благосъсто
яние на страната. Тук трябва да бъде оспорена и първата масово разпространена заб-
3 _________________________________________________________

За какво друго освен chat и комуникация използвате Интернет?* 
/Чатаджии/



луда относно медийното общуване у нас -  а именно, че поради икономическите труд
ности и ниският жизнен стандарт в България проникването на новите технологии и 
създаването на навици за опериране с тях става изключително бавно, което не предпо
лага необходимост от кардинални промени в модела на взаимоотношението: журналис
ти -  аудитория. Тъкмо обаче ускореното навлизане на тези технологии в света на мла
дите поколения, съчетано с типичните за възрастта и статуса социално-психологичес
ки характеристики много бързо ги превръща от екзотика в стандарт. За да бъдеш в све
та на другите, трябва и ти да станеш част от този свят. С това не искаме да кажем, че 
голямата част от хората няма да продължат да ползват стандартната информация, пре
доставяна им от класическите еднопосочни медии, а само, че новите поколения ще из
растват с нови норми, с нови очевидности, спрямо които днешните тромави медии рис
куват да се превърнат в „праисторически динозаври“ („изчезващи видове“).

Второ, увеличава се дистанцията между грамотните в новите технологии и 
всички останали. В момента тази дистанция засяга три основни пункта: информация
та; възможностите за намиране на работа; гъвкавостта и адаптируемостта към про
менящия се свят, вкл. и перманентната възможност за обучение. При нашите условия, 
когато все още публичните възможности за достъп до новите технологии (в книжар
ници, училища и др.), са силно ограничени, тази дистанция е още по-ясно изразена.

Трето, изключително се разширяват възможностите на журналистите да тър
сят, съпоставят и представят много по-разнообразна и с отчитане на много повече 
гледни точки информация. При наличието на достатъчно умения, професионализъм и 
заинтересованост от страна на журналистите, самото това създава условия за подко
паване модела на йерархично подредената еднотипна информация и като следствие -  
за доближаване до реално съществуващото многообразие от гледни точки, позиции и 
култури, чието изразяване поради самия характер на съвременните средства за кому
никация никога не е било (а в техните рамки не може и да бъде) равноправно.

КОМУНИКАЦИЯТА ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО
НА ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ СТАНДАРТИ

Бързината
Всеки, който поне веднъж е изпратил e-mail дори с най-обикновено съобщение, 

а още повече -  текст с графики, таблици, снимки и др. знае, че никога повече не би из
търпял темпото, присъщо на по-ранните средства за пренос на информация. Който 
веднъж е редактирал на компютър, не би се върнал да трака на пишеща машина и т.н., 
и т.н.

Поради различни причини и може би -  не на последно място, поради добрата 
техническа съоръженост на преобладаващата част от българските медии, мнозинство
то от анкетираните днес са удовлетворени от бързината, с която научават за събития
та в страната, региона или света. (Виж графика 4)

Съществуват обаче и някои разлики -  що се отнася до новините от страната по- 
недоволни са журналистите, докато претенциите на студентите са относително по-нис
ки. Възприятието на бързината, обаче, отразява не само обективните технически въз
можности, а и субективната ценност на дадена информация. Ето защо, поради по-го- 
лямата си дистанцираност от формалната политика, младите хора не са така чувстви
телни към скоростта, с която бива предавана информацията от страната и региона. 
Щом обаче стане дума за техните приоритетни интереси -  към новините от света -  
музика, спорт, техника и др., чувството на неудовлетвореност силно нараства. Два из
вода тук се налагат: първо, глобалните медии глобализират и индивида; младите хора 
изпитват нужда от много по-бърза информация за ставащото в света, отколкото са в 
състояние да им дадат стандартизираните информации на днешните медии, и второ, 
още по-важно, дневният ред на тези медии се разминава значително с дневния ред на 
новите поколения.



Удовлетвореност от бързината, с която научават най-важните 
новини за: /само отговорилите с "да"/

□Журналисти
□Студенти

За страната За региона За света

Във всичко това се съдържа и огромен заряд за социална промяна. Ускорение
то по принцип е една от фундаменталните характеристики на модерността, но може 
би за първи път нещата разменят местата си -  социални психолози, изследвали влия
нието на дигиталните технологии, отбелязват, че ако досега хората са изисквали от 
посредниците да отразяват бързо събитията, защото те протичат бързо в реалния свят, 
сега вече младите хора започват да искат нещата да стават бързо в реалния свят, за
щото те стават още по-бързо във виртуалния.

Достоверността
Две тези си противостоят по въпроса за достоверността на информацията, об

меняна чрез новите дигитални технологии. Според едната, със създаването на неогра
ничени на практика условия за тиражиране на всякакви съобщения, рязко нараства 
възможността за разпространение на недостоверна информация, а оттам -  и за мани
пулация на общественото мнение. Според другата, обратно, многократно по-големите 
възможности за извличане, съпоставяне и обмен на сведения при дигиталните медии 
е най-сигурното средство за пресичане целенасоченото тиражиране на недостоверна 
информация. Теоретични аргументи могат да се приведат както в защита на едната, 
така и на другата позиция. Въпросът обаче има и чисто практическо измерение -  как 
се възприема степента на достоверност на предаваната в момента информация? Защо
то реална оценка на тенденциите може да бъде направена само по отношение на из
ходното състояние.

Тъкмо в този пункт, обаче, е концентрирано най-силното обществено недовол
ство. Както от страна на журналистите, така, в още по-голяма степен, и от страна на 
младата аудитория. (Виж графика 5)

При положение, че 76% от студентите и 58% от журналистите смятат, че проб
лем у нас в момента е предаването на недостоверна информация, опасенията от нови
те технологии изглеждат меко казано, абсурдни. Тъй като не става дума за загуба на 
доверието просто към строго определена медия, може да се смята, че се поставя под
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съмнение самият принцип, по който днес се разпространява информацията -  еднопо
сочно, избирателно, противоречиво, с изключително слаба възможност за верифика
ция.

Същевременно, в йерархията на възможните следствия от разпространението 
на новите дигитални медии, журналистите поставят на предпоследно, а студентите -  
на последно място „безконтролния обмен на недостоверна информация“.

Многообразието на източниците на информация
Над половината от всички анкетирани ползват от два до три източника на ин

формация за събитията в страната, региона или света. Същевременно, в зависимост 
от „местонахождението“ на събитието, различните източници придобиват различна 
тежест, което от своя страна е изключително силен показател за наличието на вече 
формирано диференцирано отношение към информацията. Така например за „новини
те от страната“ журналистите класират източниците така -  БТА, преса, радиостанции; 
студентите -  телевизия, преса, радиостанции, аналогична е ситуацията и при активно 
общуващите по Интернет. По отношение на „новините от региона“ журналистите из
веждат на първо място собствени кореспонденти и източници, следвани от пресата и 
радиостанциите. На това равнище при младите хора телевизията отстъпва място на 
пресата и се изравнява или дори леко отстъпва място пред радиостанциите. Една от 
най-интересните ситуации е при „новините от света“ -  журналистите поставят на пър
во място БТА и телевизията, следвани от чуждите информационни агенции; студенти
те -  телевизията, пресата, радиостанциите, а чатаджиите ги подреждат в следния ред 
-  телевизия, преса, източници по Интернет. Това е и единственият случай, в който све
товната мрежа влиза в челната тройка на всекидневно използваните източници на ин
формация. И в светлината на казаното по-горе, напълно разбираемо е, че това става 
тъкмо при чатаджиите, тъкмо по отношение на новините от света.

Следователно, въпреки запазващото се преимущество на телевизията в раз
пространението на информация, последната започва и да се търси, и да се възприема



все по-диференцирано. Отстъплението на класическите медии не е нито рязко, нито 
равномерно. Но по отношение на новините от света, за онези, които вече се чувстват 
част от него, то е реалност.

Съизмеримостта с другите
Независимо от относително немалките възможности за достъп до новите тех

нологии, с които анкетираните три целеви групи разполагат (особено в сравнение с ос
таналата част от населението), сред всички тях преобладава усещането, че България е 
много изостанала с развитието на новите комуникации в сравнение с напредналите за
падни страни. (Виж графика 6)

Същевременно, не повече от 6-8% от хората смятат, че в близките пет години в 
медиите и начините на комуникация в България няма да настъпят никакви особени 
изменения. Преобладаващата част от мненията се разполовяват между „известни“ и 
„големи“ промени. Над една трета са убедени, че в близките десет-петнадесет години 
медиите у нас ще бъдат реално заплашени от новите дигитални технологии. Разбира 
се, дали тези прогнози ще се сбъднат, ще покаже бъдещето. Както е добре известно, 
обаче, в една променяща се среда нагласите са изключително важен фактор за насоч
ване на поведението. В този смисъл, усещането за изостаналост играе и мотивираща 
роля за отделяне на по-настойчиво внимание към предизвикателствата на новата епо
ха.

ПРОМЯНАТА В ЦЕННОСТНИТЕ ХОРИЗОНТИ

Правото на информация и правото на свобода на действие
Правото на информация стои в основата на модерните общества. Неговата 

реализация, обаче, съществено зависи от начина, по който функционират медиите 
и от възможностите, които те предоставят на отделния индивид да съпоставя и 
анализира факти, позиции, гледни точки. Според повечето изследователи, Интер-
6



нет е толкова привлекателен за младите, защото чрез него получават достъп до 
много повече факти, идеи, мнения, аргументи, отколкото биха почерпали от който 
и да е друг социален опит. И в същото време -  имат неизмеримо по-голяма свобо
да да избират. Именно това е и доминиращата ценностна нагласа при възприема
нето на новите медии в България. Три четвърти от всички анкетирани -  журналис
ти, студенти, чатаджии -  са на мнение, че Интернет е по-голяма степен на свобода 
за отделния човек, защото тук той може да избира. (Виж графика 7)

Може би е още твърде рано, за да си дадем точна сметка какви промени ще 
предизвика пребиваването на децата още от най-ранна възраст в среда, в която 
непрекъснато ще избират, в която ще имат принципно различна свобода на дейс
твие. (Героят от игрите може да има няколко живота, различни неща ще му се 
случат, ако детето реши да го изпрати до Луната или до Марс, филмите ще проти
чат всеки път по различен начин, възможностите за създаване на нови и наруша
ване на стари правила за действие в мрежата рязко ще нараснат.) Несъмнено е, 
обаче, поне това, че децата, израснали в тази среда, не биха се оставило друг вмес
то тях да програмира това кога какво да гледат или слушат. (Така например, те 
трудно биха могли да разберат и приемат насериозно журналист, създател на 
фондация с име „21 век“, който може да вложи цялата си жар и обществен капи
тал в преместването на едно предаване от петък в събота). Наши медийни изслед
вания вече показват, че младите поколения са най-ревностните „сърфисти“ по ТВ 
и радио програмите. Превъзмогвайки консервативните навици на своите родите
ли, те създават „своята“ телевизия или „своето“ радио като букет от информаци
онни източници. А това е само на крачка от следващата стъпка -  преминаването 
към интерактивно общуване, където твоята гледна точка е също толкова ценна, 
колкото и всички останали. С новите медии тази иначе често декларирана публич
но позиция получава възможност да стане реалност и даденост за поколенията на 
21 век.
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Оценка на всеобщия обмен на информация по Интернет:
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E-MAIL-ВАЙ МИ
е изразът, който започва да замества „пиши ми“, „позвъни ми“ „факсирай ми“. 

„Замества ли обаче комуникацията по мрежата живото, непосредствено общуване 
между индивидите и до какъв вид взаимодействия може да доведе приоритета на ано
нимната, дистанцирана комуникация по Интернет?“ са най-често задаваните въпроси 
във връзка с най-масово разпространената употреба на мрежата -  електронната поща. 
Проведеното проучване показва, че над половината и от трите анкетирани групи са по
сочили като приоритетни области на своите интереси книгите, около половината -  
музиката, около една трета -  киното. Разбира се, известни разлики между тях се наб
людават, но поне една заслужава особено внимание. Чатаджиите, в много по-малка 
степен от журналистите, че дори и от студентите като цяло, посочват четенето като 
предпочитано занимание, но в същото време те три пъти по-рядко поставят видеото 
сред приоритетните си интереси. Което показва една много важна тенденция -  онези, 
които вече са потопени в интерактивния свят на световната мрежа, започват да отде
лят много по-малко време и внимание на класическото пасивно общуване с медиите. 
Не случайно тъкмо в тази група е и най-ниският дял на деклариращите, че връстници
те им отделят прекадено много време на телевизията. Така че, както телевизията, та
ка и останалите медии могат с право да бъдат загрижени, че губят от аудиторията си. 
Взаимното общуване -  пряко или по мрежата -  е винаги приоритетно за младото по
коление. 58% от активно общуващите по Интернет се срещат с „приятелите от мрежа
та“ в клубове, кафета или други места, 31% организират с тях купони, 11% отбелязват 
заедно лични празници на членовете на групата. (Виж графика 8)

Що се отнася до опасенията за анонимизиране на общуването, те наистина се 
споделят от 41% от журналистите, но само от 28% от студентите. В същото време 52% 
от чатаджиите заявяват, че имат завързани твърди познанства или приятелства пос
редством общуването си по Интернет, 45% от тях (а това е и най-високият посочен 
дял) разменят с хората, с които контактуват, лична информация, свързана с неща от 
всекидневния живот. И на последно, но не по значение място, анонимното наглед об
щуване по мрежата извежда на преден план загърбени от самовлюбените медии на 20- 
и век ценности като индивидуалната себеизява, вътрешния мир, претеглянето на аргу
менти и позиции вън от връзката им с определени обществени йерархични позиции. 
Накратко, „феномен“ като Жорж Ганчев, например, е продукт на медиите на 20-и 
век, той не би бил възможен в медиите на 21 век. От което, струва ми се, няма какво 
да загубим.

В ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИЯТА СЕ „ТЪРСИ“, А НЕ СЕ „ГЛЕДА“
е може би най-синтетичният и точен израз на модела на поведение, който налагат но
вите медии. Опасения, че виртуалният свят откъсва децата от авторитета на родите
лите и отговорното влияние на по-възрастните, се изказват не само от моралисти и

Д о кои от  посоченит е следст вия е  най-вероят но 
№ доведат  дигиталните т ехнологии?*

Журналисти Студенти

Много по-голяма свобода на личния избор 46% 45%
Увеличаване на анонимността в общуването 41% 28%
Рязко увеличаване на дистанцията между технологично 
"грамотните" и всички останали 36% 24%
Ло-големи възможности за поддържане на контакти 
и така на идентичността на дадена общност 31% 39%
Установяване на по-голяма активност в общуването 30% 38%
Унифициране на отделните култури 30% 15%
Безконтролен обмен на недостоверна информация 26% 23%
*Сборът от процентите надхвърля сто, защото анкетираните са посочвали повече от един отговор.



технофоби. И те са разбираеми дотолкова, доколкото за първи път младите поколе
ния придобиват власт нс само над „какво“, но и над „как“. Родителите не могат да кон
тролират какво правят децата им в мрежата, а забранителните нагласи за частичен 
или цялостен контрол над информацията в Интернет корелират силно с възрастта. До
като цялата технология на 20-и век е вървяла към опростяване, така че без изобщо да 
разбираш на какъв принцип действа телевизорът, например, да можеш с едно натис
кане на копчето да го включиш, днес, както сполучливо се изрази един журналист, не 
можеш просто да оставиш мотиката и да „се включиш“ в Интернет. Не случайно, сред 
очакваните следствия от навлизането на дигиталните технологии, младите, които 
имат опит от общуването с тях, редом с по-голямата свобода на личния избор, поста
вят преодоляването на пасивността, по-широките възможности за поддържане на кон
такти и така -  на идентичността на хората от дадена общност. Мрежата многократно 
увеличава шансовете за откриването на хора със сходни интереси, проблеми, чувства, 
изправени пред аналогични въпроси. Както контактът, така и намирането на инфор
мация изискват усилие, изискват разбиране за принципа, по който действа дадена 
програма, а нерядко и способности сам да я променяш.

Разбира се, не е по силите, нито в претенциите на едно отделно взето изследва
не да очертае нееднозначната и твърде противоречива ситуация в България от гледна 
точка на предизвикателствата, които й отправят развиващите се нови технологии и 
начини на комуникация. В хода на самото проучване възникнаха множество въпроси, 
отговорът на които предстои да бъде търсен. Категорични обаче сме в едно -  сред по
тенциално най-вероятните бъдещи потребители на новите технологии съществува ви
сока степен на интерес, готовност за включване в тях и приемане на техните ценнос
ти. Чисто икономическите проблеми могат да задържат немалка част от хората встра
ни от богатствата, които новите медии предлагат. Но те не могат да попречат на дру
го -  да се създават и утвърждават нови ценности, нови стандарти на общуване и реф
лекси на поведение, стоящи твърде далеч от моделите, които мнозинството от днеш
ните медии предлагат. Проблемът, следователно, е по-скоро за и във тяхното собстве
но бъдеще.



I

T риъгълникът: 
продуцент, 
сценарист, 
режисьор
На 7 декември 1996 г. в Рим се събират шестдесет 
делегати от двадесет и осем висши училища за кино, 
телевизия и масови комуникации на конференция под 
надслов „Триъгълникът: продуцент, сценарист, 
режисьор“. Предмет на разговор между участниците 
са изследване на тристранните взаимоотношения и 
интеграция на обучението за трите професии в 
учебните университетски програми. Конференцията е 
един от четирите проекта за периода 1996-1998 г. на 
международната организация СИЛЕКТ, в която 
членува и Нов български университет чрез своя 
Департамент по масови комуникации.
Поместените тук материали са взети от сборника 
„TRIANGLE. A Conference Examining Professional 
Models and Teaching Practice in Relations To Consepts 
Of Collaboration Between Produser, Writer and Director 
Students in Film, Television and Mass Communications 
Education“, издаден от СИЛЕКТ през 1997 г. 
Съкратеният подбор и преводът от английски е дело 
на студенти от програма „Продуцентство в средствата 
за масова комуникация“ под ръководството на доц. 
Михаил Мелтев.
След преводните материали публикуваме откъси от 
дипломната бакалавърска работа на Стойко Петков 
„Специфика на телевизионното продуцентство“, 
защитена през 1998 г. Тази работа сс вписва като
естествено продължение на темата за 
продуцентството, на която е посветен този раздел от 
Годишника.
По покана на СИЛЕКТ и с личното съдействие на 
Катерина Д’Амико, ръководител на проекта 
„TRIANGLE“, на втората конференция по същия 
проблем от 11 до 18 октомври 1998 г. в град Терми 
(Италия) Нов български университет взе участие с 
един преподавател - доц. Михаил Мелтев и един 
студент - Стойко Петков от програма 
„Продуцентство в средствата за масова 
комуникация“.
Пътуването беше осъществено с финансовата 
подкрепа на Център за изкуства „Сорос“, за което 
изказваме сърдечна благодарност.



Взаимоотношенията 
между сценарист и режисьор

Триъгълникът: продуцент, сценарист, 
режисьор, като един от четирите 
проекта на СИЛЕКТ за последните две 
години, има за основна цел да покаже как 
тези три основни творчески фигури 
трябва по-ефективно да си партнират, 
за да създават стойностни 
произведения. Това означава, че е 
необходимо да се стимулира 
интеграцията между етапите и самия 
път на писане на сценарий, режисьорска 
работа и продуциране. Да се разисква 
така важния въпрос за маркетинга на 
аудиовизуалния продукт на 
международш1Я пазар.
Работният процес на конференцията 
осигури подходящ модел за поставената 
цел. Първите три дни бяха разделени на 
сутрешни представяния на 
професионални филмови дейци, а 
следобедите имаше заседания на 
дискусионни групи от делегати, които 
включваха преподаватели-специалисти 
във всяка от разгледаните дисциплини. 
Последвалите финални сесии дадоха 
възможност на участниците да се 
запознаят със заключителните доклади 
на работните групи „Сценаристи“, 
„Режисьори“, „Продуценти“, да ги 
обсъдят и да препоръчат на 
членуващите в СИЛЕКТ висши училища 
създаването на учебни програми, които 
да интегрират обучението на 
сценаристите, режисьорите и 
продуцентите в едно творческо 
партньорство.
Сборникът „ Триъгълникът: продуцент, 
сценарист, режисьор“ на практика 
представлява протокол на 
конференцията в Рим с представяне в 
дискусионна форма на отделните 
изказвания, обобщения, коментари, 
предложения. Текстът е осмислен и 
подготвен за печат от проф. Дик Рос, 
роден в Нова Зеландия, работещ в 
Би Би Си (Лондон), преподавател в

САЩ, а от 1992 г. води майсторски 
класове във филмовите академии на 
Франция, Швеция, Германия, Белгия, 
Испания, Швейцария, Италия, Турция, 
Израел, Куба и Мексико.
Като мото на цялата конференция се 
очертаха думите на английския филмов 
деец Майкъл Пауъл:
“филмопроизводството не трябва да се 
превръща в механичен процес. Това е 
съдружие на творци, които ако се научат 
да се доверяват един на друг могат да 
вършат чудеса“.

Открай време основният философ
ски въпрос при изследване на природата 
на творческите взаимоотношения между 
сценарист и режисьор е за първостепен
ното значение на единия за сметка на дру
гия. Никъде този спор не е по-ожесточен, 
отколкото в света на движещото се изоб
ражение и в академиите, където се под
готвят бъдещите филмови дейци.

От студента обикновено се очаква 
да бъде сценарист-режисьор, чието лично 
творческо виждане трябва да бъде об
служвано от по-нискостоящи черноработ
ници, работещи с камери, магнетофони, 
монтажни системи и т.н.

Студентите сценаристи са заточе
ни в техните тавански стаи да работят са
ми над сценарий за пълнометражен игра
лен филм, който обикновено ще бъде про
четен от неговия консултант или в най- 
добрия случай (с малки изключения) ще е 
един от многото, които агентите търсещи 
потенциални таланти ще прочетат.

Това становище беше споделено от 
повечето делегати на конференцията. Де
легатите откриха почти световен проблем 
при създаването на съдържателни взаи
моотношения между студентите сцена
ристи и режисьори. Повечето участници 
определиха този проблем като най-ужас
ния елемент от кинообразованието. Опи
тите да се работи съвместно винаги са



срещали широка опозиция и ограничен 
успех. Затова повечето училища направи
ха компромис като организираха сценар
ии курсове за студентите режисьори. Това 
предлага само краткотрайно решение за 
съответното училище и пренебрегва рас
тящата необходимост от автори на ориги
нални и завладяващи истории за киното 
и телевизията. Писането за късометраж
ни филми, което често се счита за бледо 
подобие на задачата, сега се представя за 
идеален учебен модел, особено за бързо 
разрастващия се телевизионен пазар. Из
следванията показват, че за талантливи и 
изградени сценаристи има огромно тър
сене във филмовата и телевизионна ин
дустрия за разлика от новите режисьори. 
Може би това трябва да се има предвид от 
много академии, които упорито се опит
ват да увековечат модела на „съвършения 
филмов деец“ за техните студенти.

Марио Моничели: „Известно ми е, 
че в училищата режисьорът пише сам 
сценария си и не желае да работи съвмес
тно с друг.

Процедурата, към която съм при
викнал, е различна. Основната идея за 
филма може да е на няколко души. Не е 
необходимо режисьорът да е инициатор 
на филма. Може да е режисьора или сце
нариста, или някой друг. В моята работа 
като режисьор се стремя да имам не само 
един сценарист, а няколко. Стремя се да 
работя с екипи от няколко души, където 
идеята, първоначалната идея, се слага на 
масата и се разработва и развива от гру
пата сценаристи.

Идеята също така може да е и на 
продуцента, който я дава на екипа от сце
наристи. Някои сценарии са написани 
специално за определени актьори.... раз
казът е построен около един или повече 
актьори.

Специалната функция на сценарис
та е да може да изгради история по зада
ние. Сценаристът получава дадена тема 
или даден актьор, или дадена ситуация, 
но той или тя винаги работят по задание. 
Това е специфичната способност, която 
търся у сценариста.

Идеалната ситуация е да се пише в 
група. Не е необходимо режисьора да

присъства, но е важно да има повече от 
един сценарист. Задължението на сцена
риста е да предлага атмосфера, персона
жи, идеи, детайли около историята, но ви
наги с цел да помогне на режисьора. Да 
помага на режисьора във връзка с това, 
което той иска да направи и в рамките на 
това, което може да направи.

Обикновено в Италия основната 
идея за филма идва от филмовите дейци -  
продуценти или режисьори. Понякога 
филмът е взет от книга, въпреки че това 
не се среща често. Това е малка част от 
нашата продукция.

У нас обикновено режисьорът при
съства на писането на сценария. Той сле
ди отблизо развитието на идеята. От него 
или от нея се очаква да участва в писане
то заедно с екипа от сценаристи.

Ние сме на мнение, че режисьор, 
който не следи отблизо разработването 
на сценария, не е подходящ режисьор за 
филма. Но трябва да ви призная, че съм 
направил петдесет и седем филма, от ко
ито на само два не съм и автор на сцена
рия. При тях смятам, че си свърших по- 
добре режисьорската работа, понеже се 
чувствах по-безпристрастен. Бях по-мал
ко ангажиран със сценария и затова имах 
свеж поглед.“

Джани Амелио: „Правила няма. 
Киното е свят, в който правилата трябва 
да се откриват ден за ден. Утре трябва да 
си готов да изхвърлиш правилата, които 
си открил вчера и да започнеш изобретя- 
ването на нови, понеже вчерашните пра
вила са вече прекадено стари.

Ако разгледаме афишите на стари 
филми и се запитаме, как са направени, 
чия е била първоначалната идея, ние ще 
трябва да признаем, че техния истински 
автор много често е бил продуцентът.

За всеки филм ни е необходим ня
кой като Симон Киринееца, фигурата ко
ято да вземе кръста и да помогне на изто
щения Христос. С други думи за направа
та на всеки филм е небходима подобна 
личност. Понякога това е режисьора. По
някога сценариста. Понякога е актьора. 
Понякога е продуцента. Така се раждат 
филмите.

Продуцентът, голям или малък,



желае да привлече хората в киносалони
те. Сутрин той става и се пита: “Каква ис
тория мога да разкажа?“.... Или се чуди: 
“Коя е случката, която днес ще доведе хо
рата в кината?“

През шестдесетте години популяр
ната тематика беше това, което наричаме 
митологически или исторически сюжет. 
Ние вземахме отрязък от историята и го 
правехме романс.

Сигурен съм, че продуцентът на те
зи филми една сутрин е станал, отишъл в 
офиса си и се е обадил по телефона. Той 
не се е обадил на режисьор. Това е сигур
но. С кого е разговарял? Той се с обадил 
на някой сценарист и му е казал: “В днеш
но време филмите, които са популярни, са 
някъде между митологията и историята. 
Би ли ми предложил някаква идея? Идея, 
която да се развива в древния Рим или на 
пиратски кораб?“. Сценаристът, ако е 
професионалист, му е отвърнал: “Разбира 
се, че имам такава идея. Дори съм я напи
сал. Готова е.“

Следобед сценаристът се появява в 
офиса на продуцента и му разказва исто
рията. Продуцентът казва: “Добре. Започ
вай!“. Сценаристът подписва договора и 
написва сценария. Продуцентът го прочи
та и естествено има изисквания: “Тук не е 
достатъчно добре написано. Преработете 
го!“. Едва тогава те могат да отидат при 
режисьора. Но само при положение, че 
филмът е почти готов за снимане.

Процесът, който току що описах, е 
приложим само при силна ангажираност 
на продуцента. Това е индустриалния на
чин на правене на филми. Колкото по- 
силна е индустрията, толкова по-влияте
лен е продуцента, а съставните длъжнос
ти и способности на творческия състав са 
по-разделени. В тези случаи автор е про
дуцента. Истинският автор например на 
„Барабас“ не е сценариста Кристофър 
Фрай, който написа много добър сцена
рий. Нито е Ричърд флайшър, който е ре
жисьор на филма. Авторът е Дино де Ла- 
урентис, който искаше такъв филм и кой
то го поръча.

В Италия няма нито традиция, ни
то практика да се правят късометражни 
филми. Така че един млад кинотворец 
обикновено не е в състояние да покаже

някакви свои примерни работи. Онова, 
което може да покаже са две страници -  
синопсис на бъдещ филм. Продуцентът 
може да реагира по два начина на тези 
две страници. Той може да реагира инте
лигентно, което се случва много рядко. 
Интелигентната реакция е да оцени стой
ността на идеята и на това основание да 
реши, че младият режисьор може и да е в 
състояние да я реализира. В тези случай, 
той му казва да намери някого с по-голям 
опит и да напишат с него сценария.

По-често, обаче, и това е по-малко 
интелигентния начин, продуцентът казва: 
“Продължавай!“. И младият режисьор си 
казва: “Ще направя всичко сам“. Проду
центът е отговорен, защото е създал усло
вия за подобно решение. Това е въпрос на 
инвестиция, не в брой, но на творчески 
труд за този етап. В крайна сметка се на
дува самочувствието на режисьора. Той е 
щастлив да се възползва от безразличие
то на продуцента. Този случай има две 
възможни продължения. Или младият ре
жисьор е гений, който така или иначе ще 
направи шедьовър. Или не е гений и това 
се оказва неговия първи и последен 
филм.“

Тези примери, твърди Амелио, 
илюстрират неговото лично становище, 
че правилата са железни само при желяз
на индустрия. Ако индустриалният модел 
е слаб, правила няма. Всичко зависи от 
интелигентността на участващите лич
ности.

Сусо Чеки Д’Амико е написала над 
сто сценария. По-голямата част от нейна
та работа е била в екип от двама, трима, 
четирима или дори петима автора. За Мо- 
ничели и с Моничели е написала почти 
двадесет сценария. Тя беше запитана, 
какво според нея е било идеалното й вза
имоотношение с режисьора.

„Първото правило е: трябва добре 
да познаваш характера и личността на ре
жисьора. За моето поколение това беше 
лесно. Имах късмет. Италианските фил
мови дейци бяха малка група, която бук
вално живееше заедно. Не беше трудно да 
се познаваме. Започнах да работя веднага 
след войната. Тук в Италия киното беше 
изградено от руините на града. Сътрудни



чеството беше толкова силно, че в тези 
първи филми беше много трудно да се 
разбере кой какво точно прави. Режисьо
рът не беше изолирана фигура. Той беше 
заедно с голямата група от хора, които 
правеха заедно филма.

Все още съм привързана към този 
начин на работа и изпитвам носталгия по 
него. За мен това е най-добрия път, но не 
зная дали това е вярно и от обективна 
гледна точка. Продуцентът, сценаристът 
и режисьорът работят заедно. Днес това е 
почти невъзможно. В миналото проду
центът беше често някой, който е искал 
да стане режисьор, но се е провалил или е 
почувствал, че не може да се справи и за
това е преминал към продуцентството. 
Но поне навремето те бяха хора със 
страст за филмопроизводството. Те бяха 
едни от нас. Те бяха кинаджии.

Днес продуцентът се промени. Го
воря за Италия, но вярвам ,че това е така 
в целия свят. Днес продуцентът е пред
приемач. Някой, който събира нари от 
различни източници и прави филм. Този 
тип продуцент вече не е някой, който ра
боти със страст. На нас ни липсват таки
ва хора.

Продуцентите вече не са едни от 
нас. Те тряба да опазят парите си, но не се 
интересуват особено от самия филм. Част 
от сумата, която са събрали, си остава в 
тях. Те получават своя дял предварител
но. Не се интересуват дали филмът е ус
пешен или не. Затова и те са отделно.“

Връщайки се на взаимоотношения
та между сценарист и режисьор Сусо Че
ки Д’Амико каза, че има два типа взаимо- 
тоотношения: „Най-ясният модел е ин
дустрията. При американския вариант 
често имаме професионален режисьор, на 
когото е даден сценария, който той прос
то реализира. На концепцията за режиси
ране на филма, на концепцията за режи
сьор като „реализатор на сценария“ тряб
ва да се обърне сериозно внимание в учи
лищата. Училищата трябва да ги има, за 
да учат на умения,... на занаят. Тогава, ко
гато студентът научи занаята, той може 
да прави каквото си пожелае.

Ако режисьорът е прекадено анга
жиран в началото, той няма да е в състо
яние да прибави нищо ново по време на

снимките. На него цялата история вече 
му е омръзнала. Ако е отегчен, ще желае 
да преоткрие нещо и този момент на 
„изобретяване“ може да го изведе в задъ
нена улица. Идеите, които се раждат 
вследствие на отегчение, са бедни. Ето за
що твърдя, че е важно за сценариста да 
познава добре режисьора.“

Винченцо Джерами беше опреде
лен като „щатен писател на всичко и ни
що“. Той беше запитан какво, според не
го, трябва да знае младия сценарист, за да 
пише за киното.

„Винаги ме е привличало разказва
нето на истории. Не се смятам за писател, 
а за разказвач. Въпреки че в литература
та разказвачът заема важно място, той 
или тя не заемат цялото пространство. 
Във филмите важността и необходимост
та от разказване на история е много важ
но. Това е причината киното да ме прив
лича толкова силно. Киното използва 
език, който изисква начин на писане не 
като окончателен език, а като междинен 
език към крайния продукт.

М накрая трябва да се разкаже ис
тория, която да се чете само с очи. В съ
щото време радиото използва език, който 
може да бъде възприет чрез слуха. И та
ка, искам да съм в състояние да разкажа 
история, която да бъде възприета само 
чрез очите или само чрез ушите. С други 
думи да използвам езика като посредник.

Когато един сценарист срещне ре
жисьор, с когото са работили преди годи
ни, той открива че режисьорът е работил 
над три филма през изминалите години, 
докато сценаристът е написал тридесет 
сценария. По този начин сценаристът е 
имал възможност да научи повече, много 
повече. И най-вече, сценаристът е научил 
повече за това, как да избегне някои 
проблеми. Има определени проблеми при 
разказването на историята, с които авто
рът винаги се сблъсква. Само опитът мо
же да те научи как да избегнеш тези клоп
ки. И пътят за преодоляване на пробле
мите е резултат от съвместната работа с 
режисьора.

Лично аз имам различен опит от 
този, описан от Сусо, защото се стремя 
винаги да пиша само с режисьора. Нико-



га в екип. Това е така, понеже се нуждая 
от личен контакт. Вероятно крайният ре
зултат е един и същ.“

Участниците в конференцията бя
ха запитани, дали смятат за необходимо 
да се изисква от сценаристите да имат 
опит в снимането на филм, на терен, кое
то да им помогне да станат по-добри сце
наристи?

Сусо Чеки Д’Амико каза, че би би
ло важно за сценариста да приложи това, 
което е научил на терена и по-точно по 
отношение на актьорската игра. Но опи
тът от правенето на филма не трябва да 
спира до там. Сценаристът трябва да го 
проследи в монтажната зала до готовото 
копие на филма. Монтажната зала ни да
ва важна информация. Снимането на 
филм е колективен опит.

Джани Амелио подчерта, че сни
мането на филм е такъв тип съвместна 
работа, в която колкото повече студенти
те успяват да се сработят, толкова по-доб- 
ре за крайния резултат. Колкото повече 
знаят за работата на другия, толкова по- 
добре. Всеки трябва да се чувства част от 
общия процес. Сценаристът придобива 
ново полезно разбиране за процеса, ако 
присъства на снимките. Това му помага 
да осъзнае фактора време. Колко време е 
необходимо за подготовката на всеки ка
дър, особено за крупните планове и за 
всеки епизод. След като са осъзнали този 
скъп фактор време, те го имат предвид 
когато пишат. Те се научават да включ
ват в епизодите само това, което е същес
твено, защото те пишат за киното..., а ки
ното борави със същността на нещата.

Когато начинаещ автор пише за се
бе си, той се стреми материалът да е мно
го дълъг, много украсен и подробен. Пи
сателят се наслаждава. Той задоволява 
собствените си желания. Това не е кино. 
Това също трябва да се има предвид.

Другият въпрос беше свързан с 
първия монтажен вариант (груб монтаж). 
Необходимо ли е сценаристът да присъс
тва? Участниците се обединиха около 
мнението, че е добре той да види грубия 
монтаж. Обикновено този вариант е мно
го дълъг. Така че трябва да се съкрати.

Това сценаристът и режисьорът могат да 
свършат заедно в монтажната зала. Кога
то един опитен сценарист види грубия 
монтаж, веднага може да каже какво да 
се премонтира. Това може да е в помощ 
на режисьора.

Джерами предложи друга гледна 
точка за студента-сценарист. Според него 
тези студенти не трябва да кандидатстват 
със същия начин на мислене като студен
ти, кандидатстващи по физика:

„филмът се ражда от чувство и 
около това чувство има съвкупност от та
ланти. Тези таланти трябва да се обработ
ват заедно, а не поотделно. Грешките се 
поправят, но мързелът е неизлечим. Той 
се поражда от отношението и нагласата, 
когато някой не се чувства отговорен. 
Студентът-сценарист може да си мисли: 
“Трябва да зная това, но останалото не е 
за мен. Моето задължение е да пиша и 
точка.“

Такъв студент никога няма да ста
не добър сценарист. По същия начин един 
режисьор никога няма да стане добър, 
ако не знае колко време е необходимо да 
се разположи осветлението или да се зас
неме кадър в движение.

Във филмовите училища обикнове
но има преподаватели по режисура, опе
раторско майсторство, монтаж и сцена- 
ристика. Много често проблемът се крие 
в нежеланието им да работят съвместно 
със своите колеги. В резултат те не дават 
възможност на студентите да научат не
що за другите специалности“.

Делегатите на конференцията под
чертаха, че моделът на италианското ки
но е пълна противоположност на концеп
цията за разделяне на длъжностите. Ита
лианският метод се основава изцяло на 
концепцията за творческото сътрудничес
тво. Което означава, че основната тема 
на конференцията за творческото парт
ньорство е вече модел за работа на фил
мовите дейци в държавата домакин.

Превод от английски: 
Стойко Петков

„Продуцентство в СМК“, 
четвърта година



Взаимоотношенията 
между продуцент и режисьор

През преобладаващия период от 
първия век на киното традиционното съв
местно партньорство е не „триъгълни
кът“, а „дуетът“ -  често неспокойната 
връзка между продуцент и режисьор.

Създадена и поддържана от сту
дийната система в САЩ, тази теза е пред
мет на подражание и интерпретация под 
различна форма от страна на европейска
та индустрия. Едва в края на 50-те години 
теоретиците и практиците на Новата въл
на във франция й отправят сериозно пре
дизвикателство. В предлаганата от тях те
за се твърди, че на естетическо равнище 
трябва да съществува подход към филма 
като продукт не на студио (т.е. малка 
фабрика), а на автор. С други думи, фил
мът е продукт на човешката ръка, както 
романа например. Това неизбежно дава 
възможност на режисьора да претендира 
за „авторство“, като същевременно сни
жава ролята на продуцента до тази на 
„правораздавател“.

Тази интелектуална позиция оказ
ва дълбоко влияние върху филмовия ана
лиз и критика, което на свой ред оказва 
дълбоко влияние върху развитието на 
филмовото образование и учебните прог
рами на много филмови академии, осно
вани през 60-те и 70-те години. Студентът 
по филмово изкуство се възприема като 
изгряващ режисьор, който обикновено 
пише своя материал. Самата институция 
предоставя преобладаващата част от ус
лугите, обикновено извършвани от проду
цента.

В началото на 80-те се наблюдава 
дълбока промяна в отношението към 
филмовата продукция в Европа. Тя е ре
зултат от слабата връзка „кино-телеви
зия“. Появата на силни независими теле
визионни мрежи, изпитващи глад за ка
чествен продукт, въвежда нов прагмати
зъм в европейската кинопродукция. В Ан
глия Канал 4 е пионер, във франция -  Ка
нал Плюс, в Германия -  Це Де Еф. Тяхна

та инвестиция в киното, със сигурност по
родена от егоизъм, стимулира възражда
не на националната продукция. Появяват 
се малки самостоятелни компании, които 
се разрастват. Те не дължат нищо на сту
дийната система, а по същество представ
ляват продуцентски къщи, които събират 
екипите си на база „проект след проект“. 
Прокарва се нова идея. Ако школите за 
филмово изкуство създават учебна прог
рама, отразяваща взаимната връзка меж
ду дадени специалности -  най-вече между 
продуцентство и режисура -  възможно е 
да се формира партньорство, което да 
продължава и след завършването. С дру
ги думи, завършващите студенти по спе
циалността „Продуцентство“ биха създа
ли възможности за работа на техни коле
ги от други дисциплини.

От началото на 90-те години, с рух
ването на държавния контрол върху про
дукцията в Източния блок, школите в 
бившите комунистически страни също 
виждат спешна нужда да обучават проду
центи за кино и телевизия, способни да 
работят в условията на свободна пазарна 
икономика. Ето защо второто представя
не на конференцията беше насочено към 
изследване връзката между режисьора и 
продуцента.

Индустриалният модел е от Анг
лия, представен от Уестминстърския уни
верситет. Той разглежда ролята на глав
ните телевизионни мрежи като ключови 
играчи в развитието на продукцията на 
игрални филми. Чрез влиянието на тези 
компании фигурата на сценарист-редак
тора започва да играе значителна роля в 
обичайния процес на разработване на сце
нария.

Марк Шивас описва своята роля 
като „ръководител на филмовата редак
ция на Би Би Си“. Като такъв той става 
изпълнителен продуцент за повечето 
филми, които Би Би Си копродуцира и 
продуцира. Носи отговорност за набира-



него на финансови средства за филма, до
говарянето на сделката по копродукция
та, а често участва и в обсъжданията вър
ху сценария, актьорския състав, заснетия 
материал преди монтаж, грубия монтаж и 
продажбата на филма. Но, отбелязва той, 
изпълнителен продуцент може да означа
ва всичко. Може да означава, че някой е 
купил правата върху дадена книга, след 
това ги е предоставил на някой друг, но е 
запазил длъжността изпълнителен проду
цент за филм, който може да бъде напра
вен по книгата. Това би могла да бъде 
съпругата на продуцента. Би могъл да бъ
де всеки, който смята, че може да получи 
тази длъжност във филма.

От друга страна продуцентът е чо
векът, който осъществява филма. Той би 
могъл да работи с режисьора още от на
чалото или с режисьор и сценарист. Може 
да работи само със сценарист, след това 
да сглоби всички елементи и да се вклю
чи в цялата продукция до маркетинга на 
филма. Запитан какви качества търси 
продуцентът в един режисьор, Шивас от
белязва, че първото качество ще бъде да 
има данни, че режисьорът знае какво пра
ви. Режисьорът трябва да вдъхне вяра в 
продуцента. Освен това качество той счи
та, че няма специална характеристика, 
която да сочи потенциалния талант на ре
жисьора. Специфичните качества са раз
лични за всеки отделен случай.

Марк Шивас се позовава на сцена
рия на английския филмов хит „Четири 
сватби и едно погребение“. През колко 
варианта преминава сценарият?

„Ричард Къртис беше написал пет 
чернови на сценария преди да го даде на 
продуцента Дънкан Кенуърти. Направи 
още един вариант след коментара на Ке
нуърти. Направи още две големи редак
ции след като Майк Неуол, режисьорът, 
влезе в продукцията. Още една след пър
вия подбор на актьорския състав. Напра
ви още една, когато Канал 4 се включи в 
продукцията. След това филмът беше за
бавен с шест месеца и той направи нов ва
риант, когато бюджетът беше орязан от 
3,5 млн. на 3,2 млн., още един след като 
бюджетът падна от 3,2 млн. на 2,7 млн. 
След прочита оряза още, когато хората не 
се смееха на 15-те процента, които тряб

ваше да бъдат смешни, а се смееха на 25- 
те процента, които не се предполагаше да 
бъдат забавни. Направи още една редак
ция по време на репетиции и пресметна, 
че това са седемнадесет редакции на сце
нария. И не роптаеше срещу поправките, 
тъй като ужасната истина беше, че всеки 
път сценарият ставаше все по-добър.“

Връщайки се на ролята на проду
цента, Шивас отбелязва, че не познава 
продуцент, притежаващ всички качества, 
които е длъжен да притежава един проду
цент. Някои са много добри в набирането 
на средства и търговската страна. Други 
са много добри в организационната част 
на филма. Някои са фантастични в реали
зацията на продукта. Други са велики в 
разработването на сценария.

„Истински добрият продуцент е до
бър в много от тези неща, но не познавам 
друг, освен Саул Зенц, който току-що про- 
дуцира „Английският пациент“, който бе
ше продуцент на „Полет над кукувиче 
гнездо“ и „Амадеус“ и който смятам, че 
съчетава всички тези неща в една лич
ност.

Алън Маршъл, който беше проду
цент на Алън Паркър в течение на някол
ко години, казва, че когато започва сни
мането на филм, да бъдеш продуцент е 
като да караш камион по нанадолнище, 
когато спирачките са отказали. Опитваш 
се да го задържиш на пътя и се надяваш 
да стигнеш долу.“

Стивън Фриърс бе помолен като 
режисьор да добави своята концепция за 
продуцента-творец. Има ли напрежение 
между продуценти и режисьори? Духови
тият отговор е: „Ако могат да се справят 
с мен, значи се справят добре.“

Преминавайки към връзката ре
жисьор-сценарист -  другата страна на 
„триъгълника“ -  Фриърс твърди, че това 
е въпрос на възпитание, подготовка и 
темперамент. Идвайки от Би Би Си, той 
отбелязва, че е работел в отдел за филмо
ва продукция. Впоследствие се взима ре
шение да бъде режисьор и последовател
но прави няколко филма там. филмите се 
подготвят от други хора. Сценарият се пи
ше преди проектът да бъде предложен на 
режисьора. Това се прави „в другата част 
на гората“. Сценарият се изпраща на ре



жисьора и последният е запитан иска ли 
да го направи като филм. Ако режисьо
рът не желае, дава се възможност на друг. 
С други думи, в Би Би Си по това време 
филмите се правят на определени дати. 
Ето защо фриърс добавя: „Израснах с 
чувство на сигурност, лъжливо чувство на 
сигурност.“

Разбира се, и в Би Би Си се търси 
мнението на режисьора. С времето тези 
мнения стават все по- и по-доминиращи. 
Сценаристите, наети на работа от Би Би 
Си през 60-те и 70-те години, са много 
добри в занаята си. Марк Шивас отбеляз
ва, че никой не би отказал да пише за Би 
Би Си по това време, ако му бъде предос
тавена възможност. „Ако бяхте изискан 
писател, пишехте за Би Би Си.“

Запитан за английския модел про
дукция във вариант „произведено за теле
визия“, Марк Шивас казва, че желае фил
мите му да бъдат успешни най-напред в 
киното. Филмите му не са замислени за 
телевизията, както смятат някои хора. 
Ако имат успех в киното, тогава телеви
зионното им представяне може да се пог
рижи за себе си.

„Искаме възможно най-мно- 
гобройна публика. На първо място бихме 
желали филмите да имат успех в Англия. 
Разсъждаваме в тази насока постоянно 
вместо да питаме: „Ще бъде ли успешно 
това в Америка ?“. Така сме изправени 
пред лудост. Разбира се, надяваме се, че и 
това може да се случи, ако историята е яс
на. Но трябва да отбележа, че филмите, 
които правим, са предимно с английски 
или европейски сюжет. Безсмислено е да 
влагаме пари във филми, които са изцяло 
американски, или изцяло австралийски, 
или изцяло японски. Смятаме, че тези 
филми могат да бъдат финансирани от 
други места. За нас има смисъл да създа
ваме истории, близки до дома. Получава
ме парите си от английския лицензиран 
телевизионен данъкоплатец. Това е наша
та реабилитация. Понякога правим из
ключение, но само понякога.“

В отговор на дебата „произведено 
за телевизия“ Стивън фриърс твърди, че 
няма разлика в подхода от страна на ре
жисьора. Камерата не е поставена по раз
личен начин. Диалогът с актьорите не се

променя, тъй като до известна степен 
филмът е направен за телевизия. Единст
вената разлика е, че е създаден без натиск 
в сравнение с отговорностите, които би 
имал един продуцент към американско 
студио, например. Да се снима за телеви
зия често означава да се снима на 16-ми- 
лиметрова лента, а това означава да се 
снима в по-близък план поради липсата 
на по-добра четливост.

Проф. Харк Бом от Института за 
театър, музикална драма и кино при Хам
бургския университет припомни на ауди
торията, че конференцията е започнала с 
предпоставката творческото партньорст
во да бъде с образователна цел. Неговата 
институция вече е взела решение за из
бягване позицията на „авторство“, която 
според тях е допринесла за замирането на 
немския филм Институцията се е обвър
зала със структура, основаваща се на кон
цепцията за „триъгълника“. Но опитът 
им показва, че най-трудният елемент в 
обучението на студентите е съвместната 
работа. Проблемната дума е сътрудничес
тво.

„Студентът-режисьор смята, че то
ва е неговият филм. Студентът-сценарист 
смята, че това е неговия филм и проду
центът смята, че това е неговия филм. Ре
зултатът е един постоянен конфликт.“

Запитан как се третират подобни 
конфликти в „реалния“ свят, Марк Шивас 
отбелязва, че в крайна сметка филмът е 
винаги и преди всичко дело на режисьора. 
Ако режисьорът е способен да привлече 
всички на своя страна, тогава филмът е 
дело на всички. В противен случай фил
мът е дело на режисьора.

Проф. Бом твърди, че неговите ко
леги от класа на сценаристите и класа на 
продуцентите не биха се съгласили с тази 
гледна точка. Той предлага друга перс
пектива. „Ако имате предвид продуцент- 
творец, продуцентът е този, който откри
ва идеята и събира сценариста, режисьо
ра, дори и актьорите и оператора, а това 
води до конфликт.“

Помолен да се спре по-подробно на 
становището си като продуцент относно 
„режисьорския филм“, Марк Шивас отбе
лязва: „Когато казвам, че това е филм на 
режисьора, искам да кажа, че режисьорът



е най-важната фигура в един филм. Смя
там, че не можете да направите добър 
филм без добър режисьор. Със сигурност 
можете да направите добър филм без до
бър продуцент. И не смятам, че можете 
да направите добър филм без добър сце
нарий. Най-важното нещо е екипът -  сце
нарист, продуцент и режисьор -  всички те 
да правят един и същи филм. Това може 
да стане само, ако водят разговори и пре
карват много време заедно. Възможно е 
да се постигне същото, ако са работили 
заедно преди.“

Стивън фриърс добавя своето ста
новище: „Ако правя филм, хората около 
мен -  продуцент, сценарист, оператор и 
т.н. -  не са малоценни. Просто те са хора
та, с които ще създам филм. Приемайки 
отговорността, че аз съм режисьорът, то
ва означава, че на финала някой трябва да 
вземе крайното решение и този някой все 
едно мога да бъда аз. Затова ми плащат. 
Но това не означава, че се държа като чу
довище. Означава, че трябва да приемеш 
екипа присърце. Взимаш всички свои ре
шения с тях, длъжен си да водиш спорове 
с тях. Да поемеш отговорност не е също
то като да бъдеш автор. Може би е прос
то друг начин да кажеш: „Виждам нещата 
по този начин и той е съгласуван“.

Марк Шивас поставя отговорност
та за сътрудничеството върху продуцента. 
„Една от задачите на добрия продуцент е 
да накара всички членове на екипа да ра
ботят заедно по най-ефективен начин, а 
това обикновено е да накара хората да си 
сътрудничат вместо да се карат помежду 
си. Първата най-важна задача на проду
цента е да събира хора, които ще работят 
заедно успешно. Продуцентът създава ат
мосферата и разбира се, началото е като 
филм на продуцента. След това, когато 
започне продукцията, тя става предимно 
филм на режисьора. Продуцентът трябва 
да притежава известна доза арогантност 
за поставяне начало на проекта, по-късно 
се нуждае от малко покорство.“

Американската перспектива е 
представена от продуцента Лари Търмън 
от Продуцентската програма на Питър 
Старк при университета на Южна Кали
форния. Той се спира на „дълбоката раз
лика“, според него, между американския

опит и този на европейската индустрия.
„За разлика от описаните тук анг

лийски модели, които са обърнати пре
димно към вътрешния пазар и към публи
ката преди всичко, американският подход 
е подчертано различен. Ако дадена идея 
или сюжет бъдат представени на холивуд
ско студио, най-напред ще попитат как 
ще изглежда плаката и ще бъде ли прево- 
дим този плакат на немски, японски, ис
пански и т.н. В груби линии процесът е 
същият, но Америка е за бизнеса и те са 
много добри в тази област. Маркетингът 
доминира над всичко.“

Стивън Фриърс добавя един прост, 
но често забравян елемент. „Това, което 
публиката иска да знае, е какъв филм гле
да. Иска да почувства вашата увереност. 
Когато представяте филм с увереност, 
той въздейства на публиката. Когато вие 
като създател на филм имате съмнения, 
тези съмнения се прокрадват във филма и 
витае дух на несигурност или неспокойст
вие, публиката го усеща.“

Лари Търмън е съгласен, като до
бавя, че силата на увереността не се отна
ся само за света на киното. Отнася се за 
всички сфери на живота.

Американската система е такава, 
че създаването на филми е много скъпо. 
Това ще рече, че трябва да се мисли гло
бално. Тревожат се за пазарната реализа
ция, затова се ограничават до някакъв 
доста стеснен сюжет. От Холивуд излизат 
добри творби, но това прилича на преми
наване през минирано поле, т.е. там вина
ги се замислят: „Можем ли да достигнем 
световна зрителска аудитория и брутна 
печалба от 100 млн. долара?“

ОБОБЩЕНИЕ
НА СЦЕНАРИСТИТЕ

Общото становище е, че сценарис
тите трябва да познават публиката. Важ
но е да се разбере какъв вид зрителска ау
дитория е налице и какви са нейните 
очаквания. Не съществува една единстве
на публика. Има много различни такива 
„някъде там“. Студентите трябва да знаят 
за коя от тях е насочена творбата им. Ко
ято и публика да изберат, студентите са 
длъжни да се научат да предават история,



залегнала дълбоко в личността на сцена
риста.

Но в същото време концепцията за 
обучението по маркетинг на студентите 
се разглежда предпазливо. Смята се, че 
студентите не бива да знаят твърде много 
за маркетинга.

Джон Фуриа от факултета по сце- 
наристика при университета на Южна 
Калифорния намеква, че маркетингът 
може да задуши творчеството. Той про
дължава с описание на програмата в него
вата школа. Там предлагат четиригодиш
на програма за филмови сценаристи -  ре
довно обучение плюс още двегодишна 
следдипломна квалификация. Сценарис
тите се насърчават да работят с актьори и 
да режисират свои сценарии като използ
ват екип от техници, осигурен от школа
та. Други творби, които излизат от прог
рамата по киносценаристика, се дават на 
други катедри за разработване. Що се от
нася до маркетинга, той отбелязва: „На
истина днес никой не знае нищо за паза
ра“.

Твърди, че дори и разпространите
лите знаят малко за несигурността на па
зара. Необходимо е да се развие усещане
то в нашите студенти, че „никой не знае“. 
Ако това е вярно, а то със сигурност е та
ка, не е полезно да казваме на студентите, 
че са длъжни да наглеждат пазара. Чист 
късмет си е, ако даден сценарий попадне 
на пазара в подходящия момент на подхо
дящото място.

ОБОБЩЕНИЕ
НА РЕЖИСЬОРИТЕ

От групата на режисьорите Хенк 
Мюлер от Холандската филмова и теле
визионна академия отбелязва, че е бил 
обсъждан въпроса за прехвърляне подбо
ра на проектите върху студентите-проду
центи, вместо окончателното одобрение 
да става от страна на институцията, както 
е понастоящем. Групата смята, че подо
бен ход е възможен, но би бил илюзия, 
тъй като школата носи отговорност за 
контрол на студентите си. Тази отговор
ност не може да бъде прехвърлена върху 
плещите на студентите. Затова концепци
ята за създаване на съвместен екип, кой

то да отразява действителността в индус
трията, не е напълно приложим на прак
тика.

Обмисляйки рамка за обучение в 
творческо сътрудничество, при което сце
наристите и студентите по режисура тряб
ва да убеждават студента-продуцент да 
посвети бюджета си на техния проект, де
легатите предлагат различна организация 
на преговорите. И продуцентът трябва да 
може да продава даден проект на студент 
по режисура. Ако концепцията е за „про
дуцент-творец“, школата би трябвало да 
подкрепя продуценти, които инициират 
проекти.

ОБОБЩЕНИЕ
НА ПРОДУЦЕНТИТЕ

Групата на продуцентите фокусира 
вниманието си да изследва как дадена 
представителна школа подбира проекти 
за разработка. Отново е трудно да се пра
вят обобщения поради голямото разнооб
разие на подходи, подкрепяни от различ
ните школи. Изглежда, че преобладава
щата част от школите предпочитат фор
мата на експертна група, състояща се от 
преподаватели или от преподаватели и 
представители на индустрията. В други 
школи от студентите се изисква да пред
ставят повече от една идея и одобрените 
проекти се подбират от ръководителите 
или експертните групи. Този процес е 
общ за повечето школи.

В обобщение Джуст Хънингър от
белязва, че някои елементи на концепци
ята за „триъгълника“ са вече налице в 
школите и че самите делегати могат да 
прокарат идеята. Но ясно е също, че в по
вечето школи „триъгълникът“ под каква- 
то и да е форма съдържа една голяма 
звезда -  режисьора.

Превод от английски: 
Деница Бенова и 

Диана Делигьозова,
„Продуцентство в СМК“, 

втора година



Взаимоотношенията 
между продуцент и сценарист

Ако повечето школи продължават 
да затвърждават концепцията за режи
сьора, изпълняващ главната роля в твор
ческия процес -  “звездата“ в продукцията 
-  то отскоро системата за поддържане на 
европейските създатели на филми работи 
по различен начин. Основните фигури са 
продуцента и сценариста. Съществуват 
многобройни инициативи в национален 
мащаб, които имат за цел да насърчават 
нови сценаристи, франция, Германия, 
Холандия, Скандинавските страни, 
Швейцария, Ирландия и Англия създадо
ха семестриални курсове -  семинари и 
практика на професионално равнище, це
лящи подготовката на сценаристи и раз
работката на идеи за бъдещи сценарии.

В общоевропейски мащаб една по
редица от взаимно свързани инициативи 
се подпомага от програмата Медия-2. 
Повечето от тези инициативи наблягат 
на сътрудничеството между сценарист и 
продуцент. В резултат предишната изола
ция на сценариста се заменя с активната 
му интеграция в процеса на сътрудничес
твото.

Тази еволюция в модела за парт
ньорство неизбежно изисква нов подход 
едновременно към автори и бъдещи про
дуценти. Само на такава основа концеп
цията за сътрудничеството ще е в центъ
ра за преоценката на текущи приоритети 
в нашите школи и академии.

Колин Йънг изложи своето стано
вище за работата на А.С.Е. (Ateliers du 
Cinéma Européen), в което анализира про
менящото се отношение в Европа към 
ролята на продуцента.

Рене Бонел е този, който преди ня
колко години каза: “френското кино бе
ше чудесно преди Новата вълна и си ос
таваше чудесно по време на Новата въл
на, но може би сега не е толкова добро“.

„Сигурно е било така, защото Но
вата вълна наложи идеята, че един-един- 
ствен човек трябва да е сценарист, режи

сьор и продуцент. А Бонел смята, че това 
не трябва да се прави, защото не всеки 
притежава такъв талант. Имахме късмет 
през онова време, тъй като много от тях 
имаха таланта, но оттогава -  повечето от 
тях го нямат.

Това не беше нищо друго, освен 
критика към начина, по който се органи
зираха филмовите школи в Европа след 
края на Втората световна война. Заблуж
давахме се, че талантът -  като съвкуп
ност на таланти (сценарист, режисьор, 
продуцент) -  присъстваше в един инди
вид.

Сега една от нашите работни хипо
тези гласи, че изобщо е по-добре те да не 
са в един-единствен човек. Но, прилагай
ки основната линия на работа в А.С.Е. -  
работата главно с продуценти, създаваме 
условията за правене на добър проект ед
новременно по отношение на сценарий и 
на финансиране през целия процес.

Хипотезата, на която основахме 
нашата дейност е, че ключов елемент в 
процеса на правене на филм в Европа, 
ако трябва да сме по-конкурентни, е ро
лята на продуцента. Защо?

Защото ние смятаме, че европейс
кото кино се сблъсква с редица стратеги
чески проблеми. Ще е грешка да занима
ваме сценариста с тези проблеми. Греш
ка е да занимаваме и режисьора с тях. 
Ако направим това, без да искаме, се на
месваме в творческото им въображение. 
Ще ги накараме да размишляват върху 
странични неща в процеса на писане, 
който е творчески процес.

Смятам, че е по добре, ако този 
творчески талант е свързан с продуцент, 
който да го поддържа ентусиазирано и да 
бъде този, който да поеме отговорността 
за организацията на всичко друго. Това 
позволява работата на тези талантливи 
колеги да бъде правилно насочена към 
публиката, която ще гледа филма.

Повдига се въпросът: „Помагаме



ли на творческия процес или му пречим, 
или дори го прекъсваме?“.

Американският продуцент често 
пита сценариста: “Какво трябва да мисли 
публиката на това място от филма?“

Ние сме склонни да казваме: 
“Каква е идеята на това място?“ Двата 
въпроса са еднакви, но са с различна от
правна точка.

Първият позволява на сценариста 
да бъде ясен и разбираем. Това произли
за от културната традиция на американс
кото кино винаги да се мисли за крайния 
резултат -  човекът или хората, които ще 
се забавляват с филма. Продуцентът 
трябва да напомня на сценариста за тази 
традиция.

По втория въпрос -  в А.С.Е., въп
реки че говорим доста за пазара, всъщ
ност, това което имаме предвид е публи
ката.

Направихме проучване по тези 
въпроси за последните четири години, 
което показа, че не липсват пари за фил
мови продукции в Европа, но няма доста
тъчно проекти, които да привличат фи
нансиране. Това вече е нещо съвсем раз
лично. Причината е, че други хора реша
ваха какъв е пазара, а не продуцентите.

Продуцентите срещаха затрудне
ния при осигуряване на парите, защото 
хората с пари казваха: “Не, пазарът е та
къв и той търси различни неща от тези, 
за които сте мислили.“

И така, като методология, още от 
самото начало приемаме, че трябва да 
мислим едновременно за сценария, за 
бюджета и парите. Трябва да позволим 
на тези два елемента постоянно да си 
влияят. Това започва в самото начало, 
когато подбираме нашите продуценти. И 
когато, след като сме ги приели, ги обу
чаваме.

Много често се поставяше въпроса 
на какъв език да бъде продуциран филма.

Продуцентът се сблъсква с два 
главни проблема. Първият е липса на ин
формация; а вторият -  липсата на опит 
при оценка на финансовите проблеми.

Липсата на информация е относно 
различните видове филми в глобален 
план, с които неговия или нейния филм 
могат да се сравняват: Означава ли, че

твърде скъпият филм ще бъде конкурен
тен?

Липсата на опит е за начините, по 
които да се постигне достъп до различни
те системи за финансиране в различните 
страни: Какви са правилата на играта във 
всяка държава? Как да се кандидатства 
за финансиране, да речем, в Германия, 
Франция или Англия?

В други страни няма информация 
за добрите сценаристи и актьори. След 
като почти всички европейски филми се
га са копродукции, тази липса на инфор
мация за творческите личности от други 
страни, подходящи за сътрудничество, се 
превръща във фактор с нарастваща ком- 
плексност и важност.

Основен въпрос е: „Кои са копро- 
дуцентите, с които можем да работим в 
другите страни?“. Те не само могат да 
осигурят парите, но също така да бъдат 
конструктивния партньор в даден проект. 
Как да подходим за изнамирането на те
зи хора?

Говорим за добри и лоши пари. 
Добрите пари са тези, които ти дават въз
можност да направиш филма, който ис
каш. Лошите пари изискват от тебе да 
направиш друг филм. Това може да се 
прояви по много различни начини. Нап
ример, да се подбере неподходящ актьор
ски състав с единствената цел да се взе
мат парите. Което ще доведе до недостиг 
на бюджета и до промяна на филма. Ве
роятно ще се наложи да се сменя режи
сьора, защото няма да подхожда на ак
тьорския състав. Преди да осъзнаеш, ве
че си въвлечен в напълно нов проект.

Лошите пари могат да се проявят 
и по друг начин. Ако получиш 100 долара 
от Хамбург, там на място може да похар
чиш 150 долара. Това би могло да е удоб
ство или проблем. По този начин прего
ворите за финансовата помощ стават из
ключително сложни.

Сега вече, предполагам, започвате 
да разбирате защо не смятаме, че това е 
работа на сценариста и режисьора. Ня
кой трябва да управлява екипа като оси
гурява възможност на сценариста и на 
режисьора да дадат най-доброто от себе 
си.“

Ед Гини представи пред участни



ците своето лично мнение за опита на 
А.С.Е.:

„Повечето продуценти, които оти
ват в А.С.Е., са правили филми. Както и 
доста филми, които се правят със съдейс
твието на А.С.Е., ще бъдат готови. Но по- 
важното е тези филми да станат добри. 
Не е необходим груб пазарен подход. То
ва не е като да кажеш: „Добре, ако про
ектът се комерсиализира или главната 
роля се даде на някой известен актьор, 
или ако бюджетът се увеличи, ще се 
привлече ли повече публика на повече 
пазари?“. Нито пък е казано, че ако се 
промени сюжетната линия, за да запри
лича на американски филм, ще се получи 
по-успешен продукт.

По-скоро опитът в А.С.Е. се осно
вава на ясните амбиции на проекта и тър
сенето на различни начини за тяхното 
осъществяване. Ако имаш силен сюжет 
можеш да го вместиш в много различен 
бюджет. Можеш да го направиш доста 
евтин или ако гледаш от американска 
гледна точка, можеш да го направиш 
много скъп с големи звезди. По този на
чин А.С.Е. търси верния път за всеки 
проект. Това би могло да се окаже, в ня
каква степен, травматизиращ опит.

В Ирландия, където живея и къде
то се работи по англо-американски обра
зец, исторически продуцентите имат по- 
голяма власт, отколкото в Европа. Про
дуцентът е този, който задава въпросите 
и направлява сценариста и режисьора в 
правилна посока. Много рядко на проду
цента му се задават въпроси или го карат 
да формулира начина, по който филма да 
се направи възможно най-добре.

В А.С.Е. има две неща, за които 
трябва да се мисли. Едното е проектът, а 
другото -  това, което се случва с него. 
Преминава се едновременно през твор
чески и финансов анализ. Това става пре
ди самата петдневна практика, която се 
провежда в Париж с малка група. По- 
късно отново се провежда, но вече в раз
ширен състав. А.С.Е. разполага със звено 
консултанти, които заедно обсъждат все
ки един проект. В моята група имах един 
американец дистрибутор, един междуна
роден търговски агент, един известен 
френски продуцент и един редактор.

Имаше доста реакции от страна на тези 
хора -  главно различните им мнения, ко
ито вероятно се основаваха на предрасъ- 
дък, на ограничен опит, или на концеп
ция за развитието на индустрията. Всич
ко това може да бъде смущаващо. Но съ
що така и много полезно от гледна точка 
на това, как всеки от тях мислено пресъз
дава проекта. След това продуцентът си 
взима проекта обратно за обсъждане със 
сценариста. Нататък те могат да продъл
жават от тази отправна точка.

Ако ще правиш проект с начинаещ 
режисьор, няма да можеш да си позво
лиш известни звезди или което е по-труд
но -  амбициите ти за този проект трябва 
да бъдат съобразени с реалния пазар. То
ва не означава, че не трябва да осъщест
виш проекта си, но трябва да си нащрек.

Другият елемент от А.С.Е., който 
ме впечатли, беше реализирането на ро
лята на продуцента по време на филма. 
Едно от добрите неща, които чухме, беше 
идеята, че разработката поглъща голяма 
част от времето на продуцента. По време 
на разработката продуцентът контроли
ра процеса. Тогава той или тя упражня
ват най-голям контрол. Това е периодът, 
в който сценарият може да бъде прера
ботван, докато стане готов. Това е перио
да, когато продуцентът е принуден да по
мисли за всички подходи при филмиране
то. В същото време продуцентът трябва 
да мисли за маркетинга на филма. Кой 
ще продава филма, когато веднъж е вече 
готов? Продуцентът трябва да очаква и 
трудностите, които ще произтекат от то
ва. Тук трябва да се помисли и за музика
та.

По време на разработването на 
проекта продуцентът трябва да си води 
възможно най-много бележки върху фил
ма. След това, когато филмът навлезе в 
производствена фаза, отнемаща най-го- 
лямата част от времето на режисьора, 
продуцентът вече е създал условията не 
само по отношение на сценария, но също 
и по отношение на екипа и актьорския 
състав. Така са създадени условията за 
режисьора да бъде максимално полезен в 
производствената фаза, когато продуцен
тът вече не контролира процеса. И кога
то двамата се съберат отново в пост-про-



дукционната фаза, могат да работят заед
но върху съществените моменти.“

Колин Йънг казва, че А.С.Е. е 
главно програма за подготовка на проду
центи. „Инструментите“ на тази програ
ма са техните проекти. Не се работи по 
друго, освен по проектите, донесени от 
продуцентите. Извършва се дейност по 
разработка на проектите. Но А.С.Е. не е 
компания за разработки, тъй като не от
пуска на продуцента никакви средства. 
Тя му предлага услуги. Най-добрият на
чин, по който можем да я опишем е, че 
това е институция, която усъвършенства 
или подобрява процеса на разработка. 
Това се постига във формата на подгот
вителна програма. Съществува постоя
нен персонал от около пет души, но вся
ка година се използват над сто консул
танти. Те се избират според проекта, про
дуцента и проблема, който има продуцен
та. По време на процеса продуцентите не 
използват един и същ консултант. Могат 
да започнат с консултант по сценария, а 
после, с доближаването до производстве
ната фаза, да потърсят финансови, прав
ни или маркетинг-консултанти.

„В Италия срещнахме много про
дуценти, които считаха, че това което 
правим е прекрасно. Но те нямаше как да 
се присъединят към нас, тъй като не съ
ществуваше такава структура, която да 
ги свърже с нашата работа. Сега вече 
има възможност за изграждането на та
кива структури, така че италианският 
продуцент, който е с апетит да направи 
нещо различно, ще има тази възможност. 
Това е основополагащ въпрос.

Преди три години германските 
продуценти чакаха на опашка, за да нау
чат какво правим. В Париж пък ни каза
ха, че тамошните продуценти не могат да 
използват програмата, тъй като при тях 
режисьорът е главната фигура. А в Анг
лия ни попитаха защо закъсняхме толко
ва. Те ни казаха: „Имахме нужда от вас 
преди пет години“.

Така френската врата беше затво
рена. Немската врата се отваряше. Анг
лийската врата е била отворена от дълго 
време. А италианците дори не знаеха, че 
има врата.“

Джуст Хънингър приветства ини

циативата на А.С.Е., но отбеляза, че та
кива институции пренебрегват елемента 
на творческия конфликт между проду
цента и режисьора.

Колин Йънг: „Отговорът на това, 
защо се концентрираме върху продуцен
тите, ме връща към моето становище, 
кой за какво е отговорен. Целта не е да 
заменим „авторското“ кино с „продуцен- 
тското“ кино. Американците го правят 
по-добре от нас.

Ние искаме индивидуално драма
тично кино. И смятаме продуцентът като 
най-добър партньор за тази артистична 
дейност. Когато решихме това, трябваше 
да изясним какво прави този продуцент. 
Става дума за дейност и поведение, кои
то могат да повлияят на всички взаимо
отношения.“

Превод от английски: 
Диляна Кисьова, 

„Продуцентство в СМК“, 
първа година



Новите технологии и триъгълникът 
на променящия се свят

Централната тема на конференци
ята беше адресирана към възможностите 
за промяна на основната философия и 
практика на академиите и училищата за 
кино, телевизия и масови комуникации. 
Някои училища дискутираха възмож
ността за промени в учебната програма с 
цел да повишат творческия потенциал на 
съвместната работа -  по-специално в ета
па на развитие на сценария. Други видяха 
необходимостта от това да променят на
чина на преподаване така, че да отговаря 
на националния производствен модел ка
то същевременно избегнат елементарно
то копиране на една провалена система. 
За някои училища драматичните проме
ни, възникнали вследствие на външни по
литически и обществени сили, доведоха 
до необходимостта от цялостно преос
мисляне.

Независимо от някои лични убеж
дения или от индивидуалния подход на 
отделни училища, делегатите на конфе
ренцията не бяха склонни да подкрепят 
стария авторски модел за днешния сту
дент.

Леонейо Гасперини каза, че вече 
не се възприема като странно това да го
вориш на сценаристи, режисьори и проду
центи относно електрониката в киното. 
Тези творчески партньори трябва да зна
ят какво може да направи електрониката 
за тях днес и какво в най-близко бъдеще. 
Повечето хора я възприемат като екзо
тично упражнение, подхождащо единст
вено на високите специализирани бюдже
ти. Това не е вярно. Очевидно, използва
ни и от такива продукции, електронните 
системи могат да бъдат полезни и за все
ки друг, който знае какви възможности 
дават те и как работят. Подходящо вклю
чени в сценария и посоката на развитие 
на филма, те могат да задоволят дори 
продуцентите на нискобюджетни продук
ции. Това, което искаме да докажем днес 
е, че киноелектрониката е мощен инстру

мент, който и в бъдеще сценаристи, режи
сьори и продуценти могат да използват, 
както за да изготвят специални ефекти, 
така и за да контролират разходите по из
пълнение на проекта и не на последно 
място, за да увеличат собствените си 
творчески възможности. Техниката може 
да бъде изключително достъпна или об
ратно -  твърде отдалечена от творчески
те нужди на филмовите производители.

Стивън Шоу, мениджър на продук
та на системата Домино, подчерта, че 
електронните системи съществуващи 
днес -  не само Домино, но и много от дру
гите електронни системи на пазара, свър
зани с филмопроизводството -  не са изця
ло насочени към филмите с висок бю
джет. Всички си спомнят примери като 
„Денят на независимостта“. Системата 
Домино, която е използвана, за да бъдат 
постигнати специалните ефекти, се със
тои от три основни компонента: има ске
нер, който физически извлича информа
цията от суровия негатив; база за обра
ботка на материала; и записващо уст
ройство, което качва готовия продукт на 
35 мм лента. Тези три компонента рабо
тят заедно, за да произведат една систе
матична, прозрачна среда, която да даде 
на филмопроизводителя такива творчес
ки инструменти, които не могат да съ
ществуват по никакъв друг начин.

Нито една част от тази апаратура 
не замества някои от механизмите и еле
ментите, които са били използвани досе
га. Тази всеможеща среда ще е едно до
пълнение към филмовата оптика, двойна
та експозиция, вътрешнокамерни ефекти, 
физични ефекти. Всички процеси, същес
твуващи преди, ще са налице и в бъдеще.

Тези системи трябва да бъдат въз
приемани като нещо, което може да по
добри и повиши творческите ефекти, кои
то преди може и да са били предвиждани, 
но впоследствие поради практически при
чини са отхвърляни.



Дейвид Буш, директор на „Инте- 
рактив“, голяма компания за пост-про- 
дукционна дейност със седалище в Мила
но, използва системата Домино, за да де
монстрира някои манипулации с образа, 
включващи контролиране на движение
то, наслагване, раздвояване и колаж на 
изображението от няколко различни из
точника. Той каза на делегатите: „Посте
пенно, с подобряването и прецизирането 
на тези техники, потенциалът на техноло
гиите става все по-очевиден. Най-силно 
това се усеща в света на рекламата. Днес, 
в Италия и почти навсякъде по света, ня
ма дори и един кадър реклама, пуснат по 
телевизията, който да не е обработен с 
помощта на този вид технологии. Доста е 
вероятно в бъдеще и киното да премине 
към този вид дигитална постпродукция. 
Това ще отнеме известно време, но мис
ля, че то вече се движи в тази посока.

Преди няколко години специалис
тите по електроника бяха включвани в 
производствения процес твърде късно, 
особено при производството на реклама. 
Сега, все по-често, участниците в етапа на 
постпродукцията присъстват на снимач
ната площадка, за да се уверят, че засне
тият материал съответства на това, което 
е договорено да бъде създадено по-късно.

В съвременния кинобизнес има по
вече време за обмисляне и дискусия по 
разрешаване на проблемите на сюжета. 
Известно е, че отговорникът по специал
ните ефекти трябва да бъде викан в най- 
ранния етап от проекта и най-вече, кога
то се пише сценария. По този начин това, 
което е написано, би било осъществимо в 
съответния бюджет.“

Заключителни доклади
на работните групи

СЦЕНАРИСТИТЕ

Доклад на Катерина Д ’Амико

Не е лесно да бъде предадена в ре
зюме дискусията на сценаристите. Бяха 
предложени много идеи и бяха засегнати 
редица проблеми, но резултатът не беше 
добре структуриран. Това вероятно е та
ка, защото писателите създават истории,

а не структури.
Със сигурност един от обединява

щите елементи на тази група беше ясното 
разбиране за основното значение на сце
нария за всеки филм. Въпреки това писа
телите имат натрапчивото чувство, че са 
подценявани. Сценаристът чувства, че не
говата роля в крайна сметка е недоста
тъчно силна и недостатъчно призната.

В известен смисъл това се отразява 
и при подготовката на сценаристи. Нап
ример, в някои училища програмата за 
сценаристи е по-къса от тази на другите 
специалности. В други училища подготов
ката за сценаристи е нововъведение. В 
трети училища сценаристика се препода
ва само като част от режисьорския курс. 
Неминуемо групата от преподаватели по 
драматургия почувства, че ако, както те 
вярват, има основно съгласие за измисля
нето на истории и писането на сценарии 
като най-важни за един филм, то в пове
чето училища на обучението в такива 
умения не се обръща достатъчно внима
ние. Тази слабост на учебния процес .мо
же да бъде наблюдавана в два много важ
ни етапа, а именно развитието и реализа
цията на проекта.

Най-големият проблем възниква 
когато сценарият, който е материала от 
който се прави филма, не е готов за фил
миране. Студентът -  и може би неговият 
учител -  често се чувстват отговорни за 
това, че задържат останалите студенти. 
Студентите от останалите дисциплини не 
могат да работят без сценарий, дори и 
при най-рутинните упражнения. Писате
лят, мъчейки се да изглади сценария, има 
чувството, че забавя редактори, озвучите- 
ли, режисьори и т.н. Това чувство на на
тиск от страна на времето означава, че в 
крайна сметка някои сценарии не са гото
ви за реализация.

Когато се случи, преподавателите 
често казват: „Ами, случва се и в реалния 
живот. Когато се налага да започнеш 
снимки -  снимащ, дори ако сценарият не 
е готов. Това се случва в индустрията. Та
ка че, защо не и в училище?“

Но, разбира се, училището същест
вува, за да усъвършенства умения, не да 
създава лоши навици. И ние чувстваме, 
че не помагаш на учениците като ги пус-



каш в продукция на нещо, което ти като 
учител не оценяваш като достойно.

Това бяха някои от основните 
проблеми, които установихме. Чухме и 
как някои училища се справят с тях. Нау
чихме, че в едно или две училища, напри
мер, е в сила стриктното правило -  ако 
сценарият не е готов, той просто не се 
филмира. Студенти, повлияни от това ре
шение, взимат готови сценарии -  вероят
но такива реализирани преди -  и ги из
ползват като опитна драма.

Чухме и открихме други проблеми. 
Случаи, в които сценарият е добър, но ни
кой от студентите в училището не желае 
да го реализира. Отнесохме този проблем 
към стария конфликт между сценаристи 
и режисьори в училищата.

Всички знаем битката с режисьо
ри, отказващи да заснемат сценарий, кой
то не са написали сами. Известно е и как
во изтъкват като аргумент: „Не го харес
вам. Не съм заинтересуван. Не искам да 
го правя.“ Така департаментът по сцена
ристка може да има купчина от добри 
сценарии, които стоят там и никой не ги 
използва. Това е двустранен проблем.

Някои училища намират разреше
ние като взимат готови сценарии от писа
телите и ги дават за развитие на студенти
те от другите департаменти. Но ние пог
леднахме отвъд проблемите на статуса и 
взаимоотношенията. Дискутирахме и 
практическите упражнения. Имаше спо
делено мнение, изтъквано често на тази 
конференция, че сценаристите трябва да 
имат по-задълбочен опит от филмопроиз- 
водствения процес. Ето защо те трябва да 
научат какво е да си асистент режисьор и 
най-вече да развият умения за работа вър
ху продължителността на сценария. Нап
ример, сценаристи, които следват целия 
процес на филмопроизводство постигат 
по-добра представа за времетраене. Те се 
научават не само колко време е необходи
мо, за да се заснеме дадена сцена, но съ
що така и колко време ще продължи във 
филма. Всеки от обсъждащите се съгласи, 
че студентът сценарист би трябвало да 
бъде включван и в другите производстве
ни роли, като това бъде част от неговата 
учебна програма.

Тази концепция за разширяване на

учебната програма беше доразвита. Стиг
на се до съгласието, че на сценаристите 
трябва да бъде дадена възможността да 
работят с актьори. Това вече се случва в 
много училища, което ни даде възмож
ност да обсъдим някои от използваните 
упражнения.

Одобрихме едно упражнение, в ко
ето двама сценаристи работят заедно вър
ху дадена диалогова сцена. Всеки един е 
образ, следователно и глас на този образ. 
Когато те напишат диалога, актьори из
вън това училище го взимат и репетират 
сами. След това те изиграват сцената ка
то по този начин студентите сценаристи 
откриват грешките в това, което са напи
сали. Упражнението дава на студентите, 
често за първи път, връзка с изговорена
та дума вместо с написаната.

Друг член на групата каза, че в не
говото училище използват различно уп
ражнение. Всеки сценарист пише една ця
ла сцена. От актьорите се изисква първо 
да изиграят сцената както са режисирани, 
а след това да я представят по различни 
начини. Това научава сценариста, че в 
рамките на един диалог са възможни 
множество интерпретации. Той или тя на
учават как написаната дума може да бъде 
видяна и променена много лесно, когато 
изреченията просто бъдат поднесени по 
няколко различни начина.

Друго упражнение включва само 
един актьор. Дадена е задача на всички 
сценаристи да напишат сцена за него или 
нея. По този начин студентите се науча
ват да използват потенциалния персонаж, 
който долавят в актьора.

Споделихме още няколко други ти
па упражнения, свързани с необходи
мостта от концентриране на екранно вре
ме и истинност. Студентите трябва да се 
поощряват да вземат сюжети от реалния 
живот. Ето защо стигнахме до заключе
нието: „Изпратете ги навън,... изпратете 
ги на улицата... Дайте им задачи, които да 
ги накарат да отидат там и да споделят 
опита си.“

На студентите трябва да бъде каза
но да отидат на определено място с широ
ко отворени очи. Там да прекарат една 
седмица и да се върнат с типажи, идеи и 
наблюдения. Всички почувствахме, че то



ва упражнение би дало на студентите по
не опорна точка, за да започнат да разви
ват един сюжет.

Няколко човека посочиха работата 
в група като полезен опит. Да работиш в 
група в този смисъл не означава да пи
шеш в група. Всъщност никой не спомена 
за писането в група. Обаче, чухме за док
лади за работни схеми, които включват 
групи от по шест сценаристи. Всеки раз
вива свой собствен сценарий, който после 
е обсъждан от цялата група. Всеки сту
дент дава своето мнение и идеи и следова
телно участва в развитието на проект, на
писан от някой друг.

Този опит не само дава на отдел
ния сценарист първата реакция от потен
циална публика (и следователно обратна 
връзка в по-ранна фаза, което ще му по
могне да подобри сценария), но има и об
разователен характер за всеки един сту
дент, който участва. По-лесно е да забеле
жиш грешките в работата на другите. Та
ка студентът развива критично око към 
собствения си материал. Упражнението 
научава студентите как да вникнат по- 
добре в това, което пишат.

Това бяха примери на типове уп
ражнения, които споделихме. Всички се 
съгласиха, че би било от голямо значение 
за преподавателите, а оттам и за студен
тите, ако може да бъде събрана една по- 
пълна колекция от такива упражнения.

Освен идентифицирането на проб
лемите и обсъждането на методите на 
преподаване, сценаристката група споде
ли и някои оплаквания. Установихме, че в 
ред училища е налице слабо участие в 
процеса на писане на студенти от другите 
специалности, най-вече от страна на про
дуцентите. Отсъствието на фигурата на 
продуцента води до нежелан ефект в ред 
от случаите.

В твърде много училища продуцен
тите -  често възприемани като директори 
на продукция -  се включват в късен етап, 
когато всичко е готово за постпродукция. 
Те мислят, че трябва да бъде завършен 
сценария, преди да започне тяхната рабо
та. Ние предложихме, че би било по-доб- 
ре за тях, ако следват целия процес, рабо
тейки заедно със сценаристите като ги 
консултират за проблеми, които могат да

възникнат по-късно при реализацията.
Дискутирахме също така и необхо

димостта от това да се обръща повече 
внимание на сценарния анализ. Тук, оба
че, забелязахме почти всеобщото затруд
нение на училищата да се снабдят с под
ходящи готови сценарии. Твърде рядко 
студентите имат възможността да проче
тат даден сценарий и то едва след като 
филмът е завършен. Би било много по- 
уместно да се запознаеш със сценария, 
който е дал живот на филма, за да имаш 
първоначалния поглед като база за срав
нение. След това ще бъде изключително 
ценна възможността да анализираш и за
вършения филм.

Един от случаите, за които стана 
въпрос, дойде от Националното училище 
за кино и телевизия в Бейкънсфилд, Анг
лия. Той в общи линии описва как се раз
вива даден проект. Първо сценаристът и 
продуцентът работят заедно, за да измис
лят идея за разказ, за сюжетна линия. Ко
гато са готови с идеята, тя се преглежда 
от продуцентски съвет. Ако идеята бъде 
възприета като стойностна, на писателя и 
продуцента се дава задачата да намерят 
режисьор. Когато намерят подходящия 
човек, само той и сценаристът продължа
ват да развиват идеята, като продуцентът 
има по-малко активна роля при писането.

По този начин се разпределя инди
видуалния принос към сценария. Този 
процес помага да бъде превъзмогнат 
проблема, познат на повечето училища, а 
именно чувството на инициатора на исто
рията, че той или тя е неин собственик. 
Това се противопоставя, в професионален 
смисъл, на нереалното поведение на мно
го студенти, които възприемат всяка вън
шна намеса като насилствен опит да се 
променя нещо, което според тях е вече 
перфектно.

Казано накратко, съвместното раз
витие на историята вече означава, че тя 
принадлежи на двама души. Така и два
мата не се чувстват толкова неразделно 
свързани с нея. Точно тогава трети парт
ньор (режисьорът) се включва и единият 
от основния дует отстъпва, оставяйки 
сценаристът и режисьорът да я доразви
ят. Неминуемо в крайната си версия сце
нарият ще е загубил някои елементи от



оригинала и ще е заимствал други. Така 
той вече е променен. Така собствеността 
е още по-неопределена.

Това беше възприето от групата 
като сполучлив модел. Той позволява 
около всеки проект да се обедини колек
тив по такъв начин, че нито един от сту
дентите да не възприема собственическа 
роля. Проектът е резултат от работата на 
трима души, изпълняващи три дискретни 
роли. Те служат на крайната цел, а не на 
собственото си его. Така накрая стигнах
ме до заглавието на нашата конференция. 
Беше посочено, че споменатият творчес
ки „триъгълник“ сам по себе си е една от 
трите страни на по-големия триъгълник, 
който представлява филма, приходите от 
него и зрителите. Или казано с други ду
ми -  това са парите, от които започва 
филма, това е филмът и накрая неговата 
крайна цел -  публиката. Един от делега
тите добави, че вътре в нашия творчески 
триъгълник има други триъгълници. Това 
ми хареса много. Така разбрах, че тази 
схема, която предложихме за обсъждане 
се разширява безкрайно както навътре, 
така и навън.

РЕЖИСЬОРИТЕ

Доклад на Ралф Ортел

Курсовете за режисьори, често сле
ти с класовете по сценаристика, са основ
ни компоненти на почти всяка учебна 
програма. Ето защо нарастващата тен
денция за развитие на нова програма за 
обучение на продуценти ще бъде възприе
мана като натрапена от много студенти. 
В старата система на кинообразованието 
студентите режисьори и сценарист-режи
сьори управляваха като млади крале. „На 
продуцентите -  си мислеха те -  не може 
да се има вяра.“

Студентите режисьори трябва да 
разберат, че сътрудничеството в работата 
с други студенти води до по-доброто раз
биране на неговите/нейните качества или 
липсата на такива. Тогава студентът ще 
успее да осъзнае, че колегите му не го об
виняват за „дупките“ в неговия талант, а 
му помагат да попълни празнините. Така, 
стимулирайки се един друг, те правят от

един проект по-добър проект, от филма 
по-добър филм.

Кооперирането не е метод на рабо
та, който принизява участниците, а е ус
тойчива сила насочена към общата цел. 
Това може да помогне да бъде избегната 
първоначалната апатия, най-вече у сту- 
денти-първокурсници.

Тези констатации накараха група
та да обсъди начините за преодоляване на 
първоначалната липса на комуникация 
между трите основни дисциплини в рам
ките на училищата. Това стана важна те
ма на диалога. На студентите трябва да се 
помогне да се опознаят един с друг и да 
открият неподозирани качества и умения, 
които биха могли да развият.

Бяха описани най-различни методи 
и упражнения:

ТНевербално упражнение, в което 
протагонистът трябва да извърши някак
во действие, с което да привлече внима
нието на друг персонаж. Това е елемен
тарна постановка като основният й зами
съл е да накара студентите да свикнат да 
общуват едни с други.

2. Психодрама беше използвана по 
подобен начин, но на по-високо равнище. 
Този процес е предмет на поне един спе
циализиран курс на обучение.

3. Подобна психодрама беше изпол
звана в едно училище, но не с единствена
та цел да разкрие характера и способнос
тите на студента. След като упражнение
то приключило, били проведени уроци по 
киноразказ като били използвани елемен
ти от психодрамата, за да предизвикат 
предложение за (много) кратки филми.

4. В много училища са преподавани 
техники за водене на интервю. Студенти
те се интервюират един друг като така 
придобиват не само полезни умения, а съ
що и точна представа един за друг. По то
зи начин студентите научават идеите на 
другия, поведението и интересите му, ко
ето може да бъде основа за бъдещи про
екти. Интервюто като учебен подход има 
и други предимства. Чрез него студентите 
изпитват способността си да се посвеща
ват изцяло на проекта.

5. Друго упражнение, също замис
лено да подчертае важността на общува
нето, е следващата крачка към целта



(прецизиране на разказа). Студентите са 
поставени в позната ситуация -  например 
сутринта след купон. Наоколо все още се 
търкалят мръсни чаши и пълни пепелни
ци. На студентите се предлагат един-два 
реда от диалог, за да им се даде старт. Си
туацията и диалогът дават усещането за 
хаос. Всъщност, упражнението се казва 
„Хаос“. Студентите научават, че предиз
викване и използване на въображението, 
драматургичен ред и малко логика могат 
да бъдат създадени само от ситуацията, в 
която се намират. Те могат да добавят 
„защо“ до „кого“ и „къде“. С други думи 
намират ползата от съвместната работа.

6.„Хаос“ е основно творческо уп
ражнение, от което студентите се науча
ват да използват логика и колективно да 
решават специфични сюжетни проблеми. 
Друго упражнение е измислено, за да 
илюстрира практичните начини да се из
бегне хаос при филмопроизводството. То 
набляга на разбирането за различните ро
ли в съвместната работа. Знаем колко 
често студентите имат желанието да 
свършат всичката работа на терен. Те 
преминават установените граници на съ
ответстващите им роли, бъдейки режи
сьори, асистент режисьори, оператори, 
директори на продукция или асистент 
продуценти и т.н.

На студентите е даден обикновен 
триминутен сценарий като на всеки е от
редена определена роля. Сценарият се 
заснема за един ден. След което ролите се 
разменят и сценарият е филмиран отново 
и отново, докато всеки студент не преми
не през всички длъжности в екипа. При 
обсъждането на тези упражнения групата 
осъзна важността на две специфични тех
ники на обучение -  повторяемост и наб
людение.

а) Повторяемост: Да проведеш уп
ражнение само веднъж в повечето случаи 
е загуба на време. Това е още по-вярно, 
когато целта на упражнението е нещо по
вече от обикновена техническа дейност 
като инсталиране на осветлението. Дори 
в тези случаи репетицията е от полза за 
някои студенти. Често повторението про
извежда постепенна промяна към по-доб
ро. Но повторяемостта на упражнения 
трябва да бъде постоянна практика. Нау

ченото се забравя, ако минава твърде 
дълго време между упражненията и вре
мето, когато то се прилага на практика.

Групата се съгласи, че най-ефек
тивните методи на учене и преподаване 
включват по-скоро много и кратки уп
ражнения, отколкото обемни продукции. 
Често напрежението при производството 
целогодишно на „истински“ филми във 
втората, третата или последната година 
на студента възпрепятства учебния про
цес. В този смисъл беше даден конкретен 
пример с училището в Бейкънсфилд. Там 
факултетът предвижда намаляване на 
броя на филмите, правени от студенти, от 
три на два, с цел да увеличи ефективност
та на преподаването.

б) Наблюдение: С повишена кон
центрация на упражненията трябва да бъ
де съобразена и нуждата от придобиване 
на практически опит. Групата повдигна 
въпроса дали да правиш всичко сам е най- 
успешния вариант. На практика на сту
дента може никога да не му се наложи да 
демонстрира такива умения в своята ка
риера. Необходимо ли е наистина студен
тът продуцент да режисира късометра
жен филм? Мненията бяха противоречи
ви. Възможността да бъде повтаряно едно 
упражнение, както беше обяснено по-го- 
ре, помага на студента да се справя по- 
добре и да прави по-малко грешки от пре
дишният път. Но опит в смисъла, който 
има в действителния свят, може да бъде 
постигнат, когато студентът има възмож
ността често да наблюдава как се заснема 
истински филм като тя или той докладват 
за специфични елементи, пряко отнасящи 
се към избраната от тях дисциплина.

ПРОДУЦЕНТИТЕ

Доклад на Дик Рос

Добре известна истина е за тези, 
които са посещавали конференции на 
преподаватели в миналото, че делегатите 
са стимулирани и просвещавани в права 
пропорционалност към количеството уси
лия и себеотдаване, което те самите дават 
в замяна на групата. Колкото дадеш, тол
кова и ще получиш.

Делегатите, които формираха гру



пата, обсъждаща настоящите тенденции в 
образованието на бъдещите продуценти, 
имаха късмет. Между нас бяха представи
тели от много училища, дошли с конкрет
на и добре формулирана задача -  да взе
мат със себе си серия от идеи и становища 
за създаването на пълен, професионален 
продуцентски курс за кино и телевизия.

В нашата дискусия, както стана и с 
другите групи, разгледахме подробно ши
рок кръг от въпроси, свързани с начина на 
преподаване. Имаше такива, които бяха 
доволни от това, което вече имаха като 
учебен план. Имаше такива, които бяха 
решили, че притежават превъзходна прог
рама и няма нужда да я подобряват. Има
ше и такива, които знаеха, че са в самото 
начало и искаха да разширят курса в съот
ветствие с днешната практика. Всяко от
ношение към въпроса е от значение -  как
то негативното, така и позитивното. Мо
же би това да преподаваме как се учи не 
трябва да ни притеснява толкова, колкото 
това да учим как се преподава. „Да трени
раш треньора“ стана ключова фраза.

Когато започнахме, на всички ни 
стана ясно, че темата е твърде широка. 
Цялата първа сесия обяснявахме начина 
на преподаване в съответните академии и 
как продуцентските курсове се вместват в 
цялостната схема на учебната програма. 
Обменихме информация, засягаща вът
решни конфликти, които се появяват ко
гато училището се опита да допълни „три
ъгълника“ като прикрепи продуцентския 
курс към основните дисциплини сценарис- 
тика и режисура. Сценариите и режисьор- 
ските курсове заемат основно място в по
вечето случай, особено след големия бум 
на киноучилищата през 60-те години.

Подготовката на продуценти, с 
много малки изключения в Северна Аме
рика, е едва десетгодишна дисциплина. 
Ето защо тя все още подлежи на самооп
ределение и усъвършенстване.

Това ме отвежда до първия от въп
росите, които обсъдихме. Някой от нас 
той засягаше повече, други по-малко. То
ва бе проблема за дефиницията. Ние се 
препъвахме в постоянното позоваване на 
авторския подход. Като че ли, за да заслу
жат някакво признание за филмите, за ко
ито са били отговорни, продуцентите изг

лежда се нуждаят от добавката „творец“ 
като символ за значимост.

Разгледахме и ще продължим да 
обръщаме внимание на:

1.Ролята на продуцента като твор
ческа фигура, творчески предприемач, 
бизнесмен, филмоироизводител, като осъ- 
ществител. Усетихме, че проблемът идва 
от популярното погрешно схващане за ро
лята и функциите на продуцента. Там изг
лежда трябва да изменим или поне прена- 
редим схващането за продуцента като биз
несмен.

2,Открихме и започнахме да изуча
ваме естеството на съвместната работа и 
обединяването между трите страни на 
„триъгълника“. Ясно е, че все още някои 
от нас гледат на въвеждането на проду
центския курс като на прекъсване или 
натрапване върху идеалното партньорство 
на сценарист и режисьор или дори сцена
рист-режисьор. Въпреки това ние знаем, 
че трябва да дадем много повече за плав
ното интегриране на тази необходима „по
рода“ към сърцевината. Ето една полезна 
фраза, използвана през тази седмица: „Ко
лективната мисъл на един разказвач.“

3. Това ни отведе към въпроса за се
лекцията. Усетихме, че как избираме сту
денти е по-малко важно от това, защо из
бираме студенти или определен студент. 
Открихме, че процесът на селекция може 
да обхваща от кандидатстудентски форму
ляр и интервю до траещ шест месеца про
цес. Някои училища използват точкова 
или оценъчна система, други разчитат на 
първоначалната реакция.

4. След това дойде ред на баланса, 
вътре в учебния план, при подготовката за 
кинопроизводство срещу тази за телевизи
онно. Ние се придържахме предимно към 
идеята за кино. Все още, обаче, телевизи
ята и видеото са местата, където повечето 
от нашите завършващи студенти ще оти
дат -  поне на първо време. Наш колега ни 
напомни за необходимостта от това да 
разширим най-общата възможна подго
товка в дълбочина в телевизията и всички 
нейни форми.

5.Отражение на този въпрос наме
рихме и в практическото значение на ес
теството на упражненията, които поста
вят студентът продуцент в съдружие с ре



жисьорите и сценаристите студенти. Съг
ласихме се, че тези взаимоотношения в 
повечето училища не се получават най- 
малкото по естествен начин. Такова е по
ложението особено в училища, където 
курсовете са били въведени отскоро. Ние 
бихме искали да изготвим съкратено из
ложение за провежданите упражнения не 
толкова, за да посочим „перфектния“ мо
дел на преподаване, а по-скоро, за да съ
живим нашата производствена практика. 
Стигнахме до заключението, че всеки от 
нас има много прекрасни идеи за демонс
триране на умения и придобиване на опит, 
но също така, че някои от тези идеи се 
нуждаят от обновление.

6.Вярваме, че интегрирането на 
курс за продуценти най-накрая ще прока
ра политиката на промяна в индустрията. 
Това е особено необходимо на европейс
кото кино. Открихме сериозно заболява
не, валидно за всички европейски страни. 
Отбелязахме също така, че провалът на 
толкова много филми -  национално про
изводство -  може би идва от следните ос
новни причини:

а) Бързане да се започнат снимки 
след много кратък предподготвителен и 
подготвителен период.

б) Основната грешка продуцентът 
да не взима участие в етапа на развитие на 
проекта.

в) Необходимостта да бъдат израз
ходвани субсидии и други финансови сред
ства в определен, фиксиран период.

г) Основните финансови средства, 
насочени към филмовия дизайн и произ
водствения период за сметка на периода 
на развитие.

д) Слабото участие на продуцента в 
периода на постпродукция и в по-тесен 
смисъл при правенето на маркетинг, рек
лама и промоции.

Отбелязахме и необходимостта от 
това училищата и академиите да възпита
ват морално и етично поведение, както и 
доверие към институцията по отношение 
на действащите продукции. Студентът 
продуцент трябва да бъде обучаван в чув
ство на отговорност дори по-силно от то
ва, което се изисква в индустрията.

Това ни води към една друга об

ласт, която се нуждае от допълнително из
граждане. Тя се състои от изготвяне на 
предпазни мерки, които да защитават ав
торитета на институцията от учебното 
филмово производство като цяло. С други 
думи ролята на студента продуцент е да 
съхрани репутацията на учебното заведе
ние. Това изисква засилено преподаване в 
областта на правото, застрахователното 
дело и т.н. Много училища не са предраз
положени да разрешават на студентите 
продуценти да поемат пълното ръководс
тво на продукцията поради страха от евен
туален провал.

Провалът също беше обсъден като 
учебно средство. Ние осъдихме все по-за- 
силеното обвързване с „успеха“ и устано
вихме, че студентите често биха научили 
от един грандиозен провал повече, откол- 
кото от посредствен успех.

Макар често да е причина за много 
главоболия, успехът, разбира се, носи и 
своите награди. Мислим, че е необходимо 
да бъдат изчистени редица вътрешни вза
имоотношения, засягащи печалбата от 
разпространението и продажбата на сту
дентски филми, кредитната система за 
оценка на студентски продукции, догово
рите с разпространители и различните мо
дели на вътрешни производствени компа
нии, чрез които училищата обикновено 
реализират продажби и печалба.

Две заключителни точки:
1. Бяхме впечатлени и благодарни 

за благосклонността и щедростта на на
шите американски колеги, които оцениха 
големите ни усилия да създадем качестве
ни филми. Хрумна ни една чудесна идея -  
защо да не правим ние филмите, а те да ги 
продават.

2. Предложихме да изработим меха
низъм, който да даде възможност на по- 
изобретателните между нас да продължат 
това, което започнахме тук. Една седмица 
е твърде кратко време в света на шоубиз
неса, но ние поставихме началото.

Превод от английски: 
Роман Милчев, 

„Продуцентство в СМК“, 
трета година



Специфика на телевизионното 
продуцентство

Дипломна работа 
на Стойко Петков за
присъждане на образователно- 
квалификационната степен 
„бакалавър по масови 
комуникации“ (откъси)
Научен ръководител: 
доц. Михаил Мелтев

I . УВОД

Мечтата за кариера в киното и те
левизията е причина хиляди млади хора 
всяко лято да кандидатстват в департа
ментите по кино, телевизия и масови ко
муникации в НБУ, НАТфИЗ, СУ „Св. 
Климент Охридски“, Американския уни
верситет в Благоевград, Югозападен 
Университет „Неофит Рилски“ и т.н. По
вечето от тях мечтаят да станат актьори, 
други са решили на всяка цена да бъдат 
режисьори, сценаристи, оператори, жур
налисти или продуценти. За съжаление 
много от тези завършили университетс
кото си образование млади таланти ще 
останат разочаровани от липсата на въз
можности за реализация или просто ще 
има по-добри от тях и желаният ангажи
мент винаги ще им се изплъзва. Ще рабо
тят „нещо“ и ще чакат да се подобри ико
номическия климат, да се замогне бъл
гарското филмопроизводство и електрон
ни медии, да дойдат чужди продукции, да 
се появи реален пазар... Кои ще успеят? 
Само най-добрите и най-упорити късмет
лии.

Убеден съм, че академичното об
разование е необходимо, за да даде насо
ка на развитие и теоретична подготовка 
на младите творци. Но това е само нача
лото. Творческата реализация предстои. 
Освен теоретична подготовка, на ра

ботещите във филмовия и телевизионен 
бизнес специалисти са необходими качес
тва като решителност, талант, търговски 
усет, посвещение, огромно желание за 
работа и постоянство.

Чрез своята дипломна работа ис
кам да прибавя към вече съществуващи
те теоретични разработки някои изслед
вания и разсъждения за работата на про
дуцента. И ако наистина тази професия 
се гради на способността да убеждаваш, 
то да убедя тези мои колеги, които ще 
имат търпението да прочетат следващи
те страници, че в известен смисъл проме
ните в българските средства за масова 
комуникация зависят от нас. Ако нашето 
поколение има достатъчно добре подгот
вени и талантливи специалисти в област
та на киното и електронните медии, то 
ще бъде двигателят на реформите. Зна
нията за това как другите в други държа
ви и работещи при други условия наши 
колеги творят са основата за създаването 
на работещи структури и у нас. Затова и 
някои от принципите и примерите, посо
чени в дипломната ми работа, са от стра
ните с традиции във филмовата и телеви
зионна индустрия, които са се формирали 
в условията на пазарна икономика.

В България, с много малки изклю
чения, не се говори за продуцента. Или 
когато това се прави, тълкуванията на 
правата, задълженията и ролята му в 
производствения процес на аудиовизуал
ните продукти са противоречиви. Дори 
при превода и дублажите на чужди про
дукции не се превежда и не се чете името 
на продуцента на продукцията. А теория
та казва, че той е един от инициаторите и 
лицето, което поема отговорността за 
създаването на дадената програма. В 
държавната телевизия продуцентът се 
крие зад маската на държавния чинов
ник. Както във всички сфери на иконо
миката у нас и тук се говори за измами, 
корупция, приятелски кръгове. В частни



те медии повечето от тези, които се нари
чат продуценти са хора на собственика. И 
в двата случая няма стимул и желание за 
творческа изява.

Все пак съм оптимист за близкото 
бъдеще. Смяната на поколенията (по- 
старото поколение, което е работило при 
условия различни от пазарните, не е в 
състояние да направи необходимите ра
дикални промени) този път ще стане по- 
бързо поради подмяната на техниката и 
технологиите за производство. Дигитал
ните (цифрови) аудио и телевизионни 
(видео) формати по естествен начин ще 
въведат бъдещите кадри в творческото 
състезание. Новата техника позволява и 
по-голям брой канали за излъчвания, ко
ето ще роди и истинската конкуренция. 
Въпросът е дали сме подготвени да прие
мем това предизвикателство?

Рон Уйтакър казва: В телевизията, 
както и в повечето области на съвреме- 
ните високи технологии, знанието е сила.

Избрах темата: „Специфика на те
левизионното продуцентство“, за да 
проследя основните специфични момен
ти от работата на продуцента на телеви
зионна продукция. Това е опит за съста
вяне на схема за работа, придружена с те
оретична обосновка. Дипломната ми ра
бота е изградена на основата на сравни
телен анализ между Правилника на Бъл
гарската национална телевизия (БНТ) и 
Правилника на Националния филмов 
център (НфЦ), като по този начин желая 
да представя актуализираната картина на 
възможностите за продуцентите в Бълга
рия.

II. ОСНОВНИ п о н я т и я

Продуцент
През 1991 г. беше приет „Правил

ник за продуцентска дейност“, според 
който: “Продуцент на филм или друго ау
диовизуално произведение е физическо 
или юридическо лице, което организира, 
осигурява икономически и поема отго
ворността за създаването на произведе
нието“. Приетият през 1993 г. Закон за 
авторското 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
циатора и организатора за създаването 
на аудиовизуалното произведение. Той 
трябва да е човек с високи естетически 
критерии и дълбоки стопански познания. 
Трябва да има таланта да обединява и 
вдъхновява творците от неговия екип.

Има различни видове наименова
ния на продуценти, които се появяват в 
надписите в началото и в края на филми
те и телевизионните предавания.

Когато в самото начало на преда
ването или филма на самостоятелна зас
тавка се появи надпис „Продуцент...“, то
ва е човекът, у когото е възникнала иде
ята за аудиовизуалното произведение, 
осигурил е сценария, изготвил е бюдже
та, комплектовал е екипа, получил е не
обходимата сума, организирал е снимач
ния и монтажно-озвучителния период, 
намерил е рекламата, сключил е догово
ри за разпространение и получава прихо
дите и печалбата, ако има такава.

Телевизия
Произлиза от гр. tele -  далеко и 

лат. visio -  виждане. В технически аспект 
преставлява предаване и приемане на не
подвижни и подвижни изображения по 
електронен път.

Телевизията е електронно средст
во за масова комуникация, чиято продук
ция е сбор от художествен, организацио
нен и технически труд. Ако в киното 
стремежът е да се усъвършенства изобра
зително-пластичното решение на една 
или друга тема, то телевизията от самото 
начало на развитието си, поради възмож
ността да транслира предаванията от 
мястото на събитието, създава у своите 
зрители илюзията за участие в него 
(ефект на присъствие).

Телевизията има многожанрова 
природа. В нейната програма има не са
мо журналистически жанрове, но и иг
рално и документално кино, музика, ли
тература и драматургия.

Техническото разпространение на



телевизионни програми се осъществява 
по три начина:чрез ефирна мрежа (вклю
чително и чрез сателит), кабелно раз
пространение и чрез видеокасети.

Телевизионни структури
Има различни телевизионни 

структури. От тях до голяма степен зави
си начинът на производство и разпрост
ранение на телевизионната продукция.

Според начина на финансиране те
левизионните организации се делят на 
три основни категории: държавни, об
ществени и комерсиални (търговски).

Според обхвата и покритието на 
дадена територия -  на регионални (ло
кални), национални и интернационални 
(сателитни).

Според начина на техническото 
предаване на сигнала -  на ефирни и ка
белни. Кабелните от своя страна могат 
да бъдат регионални кабелни системи 
(РКС) и кабелни телевизионни мрежи 
(КТМ). При КТМ имаме централа, от ко
ято програмите се разпространяват чрез 
сателит или радиорелейни линии до РКС.

Телевизионна програма
„Телевизионната програма предс

тавлява единна и целенасочена система 
за разпространение на телевизионни съ
общения с разнороден характер, чийто 
графичен облик се изразява чрез прог
рамната дневна или седмична схема, в 
която се фиксира заглавието и времетра
енето на предаването, както и някои дру
ги негови характеристики като жанр, 
форма, обяснителни ремарки и пр.“ 
(стр.118, Творческият процес в телевизи
ята, Лилия Райчева, Университетско из
дателство „Св. Климент Охридски“, 
1991)

Телевизионната програма е съв
купност от предавания, които се възпри
емат в контекста на другите предавания 
и по този начин те взаимно си влияят.

Програмирането е финала на един 
процес, който започва с планирането на 
телевизионните предавания и който 
очертава стратегията на телевизионната 
организация, изгражда програмната й 
структура за дълъг период от време.

Съставянето на програмата е сло

жен процес, който изисква отчитането на 
много фактори, влияещи в една или дру
га степен на въздействието върху аудито
рията. След изучаването и систематизи
рането на характеристиките, които очер
тават параметрите на телевизионната 
програма, може да се разработи типоло
гия на нейното изграждане и да се избере 
най-оптималния вариант за функциони
рането й. Има различни показатели, по 
които предаванията могат да бъдат кла
сифицирани. Според съдържанието си те 
могат да се групират най-общо по след
ния начин:

1. Информационни предавания
2. Публицистични предавания
3. Художествени и развлекателни 

предавания
4. Учебно-образователни предава

ния
Класификаторът на видовете теле

визионни програми в БНТ съдържа след
ните раздели:

1. Информационни
2. Публицистични
3. Драматургични
4. Развлекателни
5. Образователни
6. Детски
7. Спортни
8. Рекламни
9. Музикални

Пилотна серия
Това е специална програма, прото

тип или модел, в която се демонстрира 
как ще изглежда завършения сериал.

Demo Таре -  съдържа 2-3 епизода, 
върху които дикторски текст обяснявя 
съдържанието на програмата.

Телевизионен продуцент
В повечето комерсиални и общест

вени телевизии съществуват организаци
онни схеми, които определят структурни
те звена на продуцентските групи. Обик
новено за продуцент се приема собстве
никът на канала или председателят на 
обществения комитет, който е юридичес
ко лице. Той има помощници, на които 
делегира продуцентски функции.

У нас главен продуцент на продук
цията на националната телевизия е БНТ,



представлявана от нейния генерален ди
ректор. В неговите правомощия влизат:

-  разпределяне на финансовите 
средства, отпуснати на БНТ от държав
ния бюджет или постъпили в бюджета на 
БНТ пари по други начини;

-  упражняване на контрол върху 
качеството и съдържанието на телевизи
онната продукция и разпореждане с теле
визионните продукти, собственост на 
БНТ.

Редът и начините на финансиране 
на производството на телевизионни прог
рами в БНТ се определя от правилник за 
финансиране на телевизионната продук
ция.

Продуцентът (в БНТ програмният 
директор), съобразно предоставеното му 
програмно време, разпределя финансови
те средства, които включват работни зап
лати и социални осигуровки, команди
ровки в страната и чужбина, хонорари, 
разходи за филмопроизводство, средства 
за закупуване на телевизионни филми, 
програми и лицензи за спортни и други 
продукции, средства за постановъчни 
разходи и други. Той осигурява и приема 
окончателния вариант на предложения 
сценарий и след съгласуването му с авто
ра и режисьора го пуска в производство.

Комерсиалната (търговска) теле
визионна организация се издържа от при
ходите от продадено рекламно време, за
това продуцентите се стараят техните 
продукции да са атрактивни за рекламо
дателите. Нейното програмно управление 
се подчинява на печалбата. По този на
чин зрителите, консуматори на реклами
раните продукти в които е калкулирана 
цената на рекламните клипове, заплащат 
разходите за телевизионна продукция. 
Цените за рекламно време се определят 
от рейтинга на предаването, в което рек
ламодателят желае да закупи рекламно 
време и от часовия пояс на излъчване.

Телевизионният продуцент може 
да е продуцент-сценарист или продуцент- 
режисьор, но преди всичко трябва да е 
специалист в жанра, в който работи. Той 
трябва да мисли и планира (при сериали
те и сапунените опери) за около 250 се
рии годишно.

IV. КОЙ ПРОИЗВЕЖДА 
ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ?

Има много участници в телевизи
онния бизнес. На първо място това са те
левизионните организации. Всяка ефирна 
или кабелна станция се стреми да има 
програми собствено производство. В по- 
големите проекти участват няколко теле
визионни организации като копродуцен- 
ти. Независимите продуценти са друг из
точник на телевизионна продукция. Те 
сключват договори с една или няколко 
телевизии за производството и/или из
лъчването на техния продукт, филмови
те къщи и студиа също продават на теле
визиите филми за техните киновечери 
или за филм на седмицата. В САЩ има 
системи за рекламонабиране, които се 
наричат синдикейшън (Sindycation). Те 
финансират телевизионна продукция, по 
време на която си излъчват рекламните 
клипове. Тези системи са мощни и се из
ползват от големите рекламодатели, за
щото само чрез тях се постига национал
но рекламно покритие. Някои от собстве
ниците на подобни вериги притежават и 
местни телевизионни станции. Обикно
вено те сключват договори с телевизион
ни станции за време извън Prime Time.

Освен тези основни производите
ли, много PR и рекламни агенции, музи
кални къщи, фондации, държавни инсти
туции, учебни заведения и др. могат да 
бъдат инициатори и реализатори на 
аудиовизуални продукти, които телевизи
ята да закупи (ако не е уговорено друго) 
и да излъчи в своята програма.

V. ЕТАПИ НА ПРОДУКЦИЯТА 
ИЛИ ПРОДУЦЕНТСКИ 
БИЗНЕС ПЛАН ЗА СЪЗДАВАНЕ 
И РЕАЛИЗИРАНЕ НА 
ТЕЛЕВИЗИОННО ПРЕДАВАНЕ

А. Възникване и развитие на 
идеята.
Оценка на потенциала на идеята.
1. Определяне целите на продукци

ята
Винаги първата крачка е много 

важна. Когато продуцентът има идея за 
телевизионно предаване или се е споразу-



мял с автор за използването на негова 
идея, необходимо е ясно да се определят 
целите и задачите на програмата. Ако 
продуцентът не знае към какво се стре
ми, той няма да има основа спрямо която 
да оцени резултатите. Целта може да ин
формира, да образова, да забавлява или 
да създава отношение към даден социа
лен, политически или религиозен въпрос. 
Много е трудно да се постави ясна грани
ца между отделните типове програми, а в 
някои случаи те имат повече от една цел.

2. Определяне и анализ на целева
та аудитория

Продуцентът трябва да определи и 
анализира целевата аудитория на преда
ването. Той трябва добре да познава своя 
сегмент от пазара, за да е в състояние да 
комуникира успешно с него. Съдържани
ето на предаването може да претърпи 
значителни промени в зависимост от рав
нището на образование, пол, възраст, со- 
циалноикономически статус и др. на ау
диторията. Освен в случаите, когато се 
работи за специализирано предаване, 
продуцентът трябва да вземе под внима
ние всички фактори, които влияят на вку
совете и потребностите на аудиторията.

3. Запознаване с подобни продук
ции, които са вече създадени

Ако ще правим грешки, то поне да 
са нови. При започване на развитието на 
дадена идея всеки продуцент трябва да си 
зададе въпроса: с какво моята нова про
дукция се различава от успешните и неус
пешни вече произведени сходни програ
ми? Има много малки и големи препятс
твия, които могат да се избегнат само 
ако се използва опита на другите.

4. Обясняване на предимствата и 
ценностите на продукцията на спонсора 
или възложителя.

След като се е убедил в художест
вените и пазарни стойности на дадена 
идея за предаване, продуцентът трябва да 
осигури финансирането й. Ако той е неза
висим продуцент, първата стъпка е да 
намери спонсор или рекламодатели за 
предаването. От своя страна всеки рекла
модател желае да има възвращаемост на 
вложените от него средства за реклама. 
Ето защо продуцентът трябва да е в със
тояние да убеди рекламодателите в пре

димствата на неговата програма. След 
като е анализирал зрителската аудитория 
и е насочил предаването си към опреде
лен сегмент от нея, той трябва да знае и 
какви продукти е най-сполучливо да се 
рекламират в него. Именно спецификата 
и размерът на аудиторията са най-силни
те аргументи на продуцента пред тези, 
които директно или индиректно плащат 
продукцията.

5. Написване на либрето или пред
ложение за продукция

Взаимоотношенията на продуцен
та с автора на идеята и сценариста ще 
разгледам в раздела договаряне, но тук 
трябва да отбележа, че след сключването 
на договор за даване на изключителното 
право за използване на литературно про
изведение (или за правата на синопсис) 
за всеки етап от развитието на сценария 
с възможно да се наемат различни авто
ри. Има няколко основни етапа в разви
тието на сценария. До етапа на написва
нето на либрето или триитмант (кинопо- 
вест) имаме анотация и синопсис. Анота
цията представя в най-общ план развити
ето на сюжета, като маркира жанра и е 
до две страници. Анотацията е основата, 
от която продуцентът започва развитие
то на идеята. Следва написването на си
нопсис и либрето и продуцентът предста
вя предложението си за разглеждане на 
програмния съвет на телевизионната ор
ганизация.

За БНТ процедурата е първо при
емане на предложението от програмния 
съвет, а след това се иска становище за 
предложението от финансовия директор; 
дирекция „Маркетинг и продажби“; „Ди
рекция техника“. Окончателното прие
мане става от Управителния съвет на 
БНТ след положителното становище на 
всички изброени инстанции.

Когато продуцентът предлага на 
телевизионната организация продукт, 
който не е художествена продукция, а 
публицистично предаване, телевизионна 
игра и др. той трябва да представи пред
ложение-концепция на цялостното пре
даване заедно със синопсис или сценарий 
на пилотната серия (обикновено пет из
дания на предаването).



Примерно предложение-концепция
за телевизионно предаване -
ток шоу „Директно“

Предаването „Директно“ е публи
цистично-развлекателно седмично пре
даване. То има един постоянен водещ и за 
всяко предаване се канят събеседници.

Предаването ще се излъчва всяка 
събота от 18.30 до 19.30 часа.

Ще се заснема всеки петък от 
18.00 до 19.30 часа в една от залите на 
НДК с публика. Входът е с билети.

За всяко предаване се канят най- 
малко трима събеседника. Потенциални 
събеседници са политици, общественици, 
учени, творци или хора с интересна исто
рия.

Ключовата фигура в предаването 
„Директно“ е водещия. Той/тя трябва да 
притежава умението да води разговор на 
сериозни теми по интелигентен и къде
то е уместно атрактивен начин. Вече е 
разговаряно с г-н/г-жа X, чиито успехи в 
областа на телевизионната публицисти
ка са гаранция за сериозен подход към 
дискусиите, а неговата!нейната находчи
вост предполага добра динамика.

Предаването условно е разделено 
на три блока.

Първият блок е от 26 минути.
Предварително е обявена актуална 

за излиталата седмица meAia за разговор 
и е поканен събеседник, който има пряко 
отношение към дискутирания проблелз.

Водещият включва освен своите 
въпроси и въпроси на зрители от залата.

Използват се предварително зас
нети репортажи, интервюта, анкети и 
проучвания, които представят фактите 
около темата за разговор и допълнител
ни нюанси.

Реклама
Вторият блок е от 13 минути.
В студиото е поканен актьор, ху

дожник, спортист или учен във връзка с 
негова творческа или спортна изява. Во
дещият му задава въпроси не салю за не
говото творчество, но за неговото хоби, 
семейство или лтението му по дискути
раната в предишния блок тема. Въпроси 
от публиката.

Скечове на актьор-комик.

Реклама
Третият блок е също от 13 мину

ти.
Поканен е музикант, който изпъл

нява „на живо“ една песен и отговаря на 
въпроси от водещия и публиката.

Томбола -  гостуващият музикант 
изтеля от урна с номерата на Aiecmama 
в залата имената на трима души от 
публиката. Наградата е CD на гостува
щия музикант с автограф. (Тук има въз
можност да се развият и по-атрактивни 
варианти на игра, загадка и т.н, при про
явен интерес от страна на рекламода- 
тел).

Реклама
Край
Предлаганото публицистично-раз

влекателно предаване „Директно“ се раз
личава от всички до този момент излъч
вани сходни предавания по своята струк
тура, От една страна то е комбинация 
от няколко пита ток шоу предавания, а 
от друга илш своя вътрешна драматур
гия. Новото, което се внася е публика в 
студиото, която участва с въпроси към 
гостите.

В предаването умишлено се избяг
ва социална проблематика, при която 
обикновено се включва гостуването в 
студиото на „пострадал“. От една стра
на подобен вид предавания вече съществу
ват у нас -  „Изборът“; „Мис Макси шоу“, 
а от друга използването на човешко не
щастие или проблелг за забавление винаги 
отблъсква част от зрителите. При тър
сенето на по-интересни и фрапиращи слу
чаи и тяхното „разрешаване“ чрез преда
ването понякога участниците се окари- 
катуряват, като техният случай се раз
глежда извън житейския им контекст 
или се дават съвети от публиката вмес
то от специалисти.

В предаването „Директно“ се ка
нят хора на изкуството, но то не е само 
шоу със „звезди“, защото в България ня
ма потенциал за „дълъг живот“ на по
добно шоу. В студиото „па живо“ пеят 
български изпълнители и по този начин 
се популяризират паши музиканти и се 
създава атмосфера, която липсва па по
вечето конкурентни предавания.



Продуцентът прави предварителен 
бюджет или проекто бюджет, който 
представя при преговори с телевизионна
та организация или спонсора. Обикнове
но това са два бюджета: единият е до пи
лотната серия и един усреднен бюджет за 
цялостен цикъл на предаването. Изчис
лява се и средната стойност на издание 
на предаването.

Когато се изчислява бюджет на се
риал с продължителност над една година 
се прилага финансовата операция скон
тиране. При нея действителната стой
ност на продукцията се изчислява чрез 
формула, в която се взема предвид инф
лацията (сконтов процент).

Сделката с телевизионната орга
низация може да се договори в три вари
анта. Най-опростеният и може би най- 
рядко срещан договор е заплащане в 
брой или покриване на всички финансови 
разходи от страна на телевизията. Втори
ят вариант е бартерна сделка, в която те
левизията се разплаща с продуцента чрез 
предоставяне на рекламно време. И тре
тият вариант е смесена сделка, при която 
една част от сумата се изплаща в брой, а 
за останалата част продуцента се обезще
тява с рекламно време.

Сценарий.
Основни елементи на продукцията
Има предавания, за които е нужен 

само сценарен план и такива с пълен сце
нарий. В първата категория са интервю
тата, дискусиите и всички видове шоу 
програми. Шоу предаванията на живо 
имат сценарен ред, но не и пълен сцена
рий, което предполага много повече ра
бота, напрежение, а понякога и импрови
зация за режисьора и изпълнителите.

При сценариите предавания са 
уточнени и описани всяка секунда от ау
дио и видеоинформацията в програмата. 
При този случай предварително се знае 
съдържанието, баланса и времетраенето 
още преди да са започнали снимките и 
вероятността за изненади е минимална.

От конкретното към абстрактното
Актуалните предавания и новинар

ските емисии трябва да са максимално 
конкретни. Те трябва да представят ин

формацията толкова ясно, че да се ели
минира възможността от недоразумения.

Конкретният новинарски сцена
рий (т. нар. ред на новините) е различен 
като насоченост и структура от този на 
игралния филм или на музикалния клип. 
При него информацията се представя ло
гически последователно. В някои програ
ми е възможно да се включат и кадри от 
минали събития (архивни материали), 
които са свързани с новото събитие или 
да се представят паралелно две или ня
колко събития. Всичко това се прави, за 
да стимулира интереса и да задържи вни
манието на зрителите.

Интервю
Интервютата са основна част в 

много предавания с изключение на худо
жествените продукции. В повечето слу
чаи „говорещите глави“ от екрана са 
скучни като визия, но стремежа към ав
тентичност и документалност на получе
ната информация ни принуждава да из
ползваме интервюто, а не дикторски 
текст. По този начин се създава усещане
то за получаване на информация от пър
воизточника. Ако интервюираният не е 
добър говорител или не е много колорит
на личност, интервюто се накъсва на сег
менти и в него се монтират кадри от са
мото събитие. Ако е необходимо, на фона 
на кадри от събитието се прочита и дик
торски текст, в който се правят обобще
ния, дава се синтезирана информация, 
данни и т.н.

Познавайки тези специфики на те
левизионните предавания, продуцентът е 
наясно със структурата на сценария. На 
тази основа той започва да изгражда или 
възлага изграждането на принципите на 
предаването и уточнява детайлите на 
конкретното издание.

6. Договаряне в телевизията 
Както има различни начини да се 

структурират сделките в киното, така 
има и различни видове договори за теле
визионните програми. Въпреки, че както 
при киното, така и при телевизията става 
въпрос за скючването на договори с 
творчески състав, който произвежда про
дукт предназначен за показване пред зри



тели, има съществени различия в проце
са на договарянето.

Част от тези различия са в резул
тат на разлики в историята и традицията 
на двете индустрии. Киното има своя сто 
годишен опит, но то е доста консерватив
но и праволинейно по отношение на до
говарянето. Договорите от началото на 
века и тези от съвременните продукции 
се различават съществено само в частта 
си, където се третират техническите въп
роси.

Телевизията е взаимствала струк
турата на договорите си повече от радио
то отколкото от киното. Програмната 
схема, рубрики, рекламни слотове, серий- 
ност и цикличност на предаванията, 
всичко това предполага различен подход 
при преговори и сключването на догово
ри с творците.

За разлика от договорите в кино
то, при телевизията продължителността 
им е много по-голяма. Обикновено тук се 
договарят ангажименти за определен 
брой сезони, серии или издания на преда
ване.

Договорите в телевизията са по- 
опростени отколкото в киното, филмо
вите студиа или независимите продуцен
ти в киното представят на актьора, режи
сьора или който и да е творец пълен до
говор от около 80 страници. В него адво
катите са заложили всички възможни 
клаузи и той трябва да бъде подписан. 
Обикновено преди началото на подготви
телния период в киното всички договори 
са подписани. В телевизията често се 
предлага за подпис предварителен дого
вор, в който са споменати само най-важ
ните моменти от договора -  заплащане, 
срокове, основни задължения. След под
писването на този предварителен дого
вор, а в повечето случаи и след започва
нето на работата по проекта се подписва 
и пълния договор.

Относно сроковете на работа, в те
левизионния договор са отчетени броя на 
епизодите от общия брой серии, в които 
творецът ще участвува. Например, може 
да се договорира с определен актьор ан
гажимент само за осем от общо тринаде
сет серии или ако се сключва договор с 
един от сценаристите, може да е само за

пет от сериите. Отделно в договора е по
сочен срока, през който изпълнителят 
трябва да е на разположение на работо
дателя. В САЩ сроковете за поет анга
жимент към телевизионен сериал вари
рат между пет и седем години. Много от 
звездите в успешните сериали сключват 
едногодишни договори с даване на опция 
на телевизията да подновява договора им 
всяка година, като в зависимост от успе
ха на сериала се променят и условията. В 
повечето случаи това се отнася до разме
ра на хонорара. В миналото хонорарите в 
киното са били значително по-високи от
колкото в телевизията, но успехът на ня
кои сериали напоследък ни дава основа
ние да смятаме, че тази разлика е много 
относителна за съвременния пазар.

Първоначалните ангажименти на 
творците са до пилотната серия, която, 
ако е успешна, и инвеститорът, и телеви
зионната организация потвърдят ангажи
мента си към продукцията -  тогава се 
подписват договори за следващия сезон 
или брой серии.

Не рядко продуцентът не желае да 
рискува със закупуването на изключител
ните права от автора на литературно 
произведение или на синопсис, или очак
ва да получи субсидия за написване на 
сценарий. В тези случаи той подписва с 
автора опция, чрез която си запазва из
ключителното право върху произведени
ето за една година (обикновено се дава 
възможност за удължаване на този срок 
чрез два анекса за по шест месеца), сре
щу което авторът получава до 10% (въз
можно е да се договори и безплатно) от 
договорената глобална сума.

7. Определяне на местата за натур- 
ни снимки

Ако програмата не се снима в сту
дио е необходимо да се направи оглед и 
подбор на местата (терените) за снимки. 
Решава се дали са необходими декори 
или додекоряване и тук е момента да се 
планират персонал и финансови средства 
за изработването им.

8. Написване на работна книга
Работната книга или режисьорски-

ят сценарий съдържа подробно за всяка 
сцена:



1. място на снимки (населено мяс
то, обект натурен или декор);

2. времето на снимки (ден, нощ, 
режим);

3. участващите актьори, епизодици 
и масовка

4. подробно описание на движени
ята на камерата;

5. подробно описание на реквизи
та;

6. подробно описание на костюми
те на главните герои;

7. подробно описание на светлин
ната атмосфера;

8. подробно описание на небходи- 
мото оръжие и пиротехника;

9. пълен и точен диалог на всяка
роля.

Написването на режисьорската 
книга става от режисьора, но за тази цел 
оператора, сценографа и всеки специа
лист от реализаторския екип му предос
тавят необходимата информация от своя
та област. Режисьорската книга се одоб
рява от продуцента. Тя служи като осно
ва за съставяне на снимачно-постановъч- 
ния план. По режисьорската книга може 
да се изчисли времетраенето на снимач
ния период, на крайния продукт и да се 
изготви окончателния бюджет.

9. Подбор на актьори (изпълните
ли), костюми и декори

В зависимост от типа на продукци
ята, интервютата и конкурсите за участ
ници в програмата се провеждат от коми
сия, в която обикновено участват проду
цента и режисьора.

След уточняването на актьорския 
и изпълнителски състав може да се нап
рави съвместно със сценографа и худож
ника по костюмите (при по-големи про
дукции) подбор и изработка на костюми
те или уточняване на местата за вземане
то им под наем .

Ако е необходимо да се строи де
кор, назначават се специалисти, които да 
изработят и да представят на режисьора 
и продуцента скици на декорите.

Б. Подготвителен период
След като са уточнени всички мес

та за снимки и са избрани актьорите за 
продукцията, трябва да се направи и сни

мачно-постановъчния план. Той се съста
вя от продуцента и режисьора и представ
лява разпределение на последователност
та на заснемане на сцените и ангажимен
та на всеки творец от реализаторския 
екип по снимачни дни.

10. Подбор и договаряне на остана
лия технически персонал

На този етап се прави подбора и 
договарянето на техническия състав, тех
ника и оборудване. Планира се транспор
та на участниците в продукцията, на ма
териалите и техниката. Договаря се дос
тавката на храна и се правят резервации 
за нощувки на персонала (ако снимките 
са в друго населено място).

11. Осигуряване на разрешителни, 
застраховки и охрана

След като са уточнени местата за 
натурни снимки, трябва да се разговаря с 
местната администрация и ако е необхо
димо се подава молба за разрешение за 
снимки. Ако местата са частна собстве
ност, преговорите се водят съответно със 
собствениците. Обикновено една от клау
зите в договорите с участниците в про
дукцията е сключване на застраховки за 
сметка на продукцията (продуцента).

Задължително трябва да се вземат 
мерки за охрана на терена за снимки и на 
снимачната техника.

12. Подбор на допълнителни кад
ри, графики и специални ефекти

Има два начина за осигуряване на 
допълнителни кадри. Единият е втори 
снимачен екип да заснеме материал, 
който да се използва при монтажа на 
предаването. Другият и понякога по-ус
пешен вариант е да се закупи готов мате
риал с кадри от определен град, местност 
или събитие, но това предполага отлично 
съхраняван и управляван архив, което за 
съжаление в България е все още в об
ластта на пожеланията.

В.Снимачен период
13. Репетиции и снимки
В зависимост от вида на продукци

ята репетициите могат да се проведат 
минути или дни преди снимките. Преда
ванията, които се снимат на живо, се 
нуждаят от по-сериозни репетиции. Това 
включва както репетиции с и за участии-



ците, така и за операторите на камери.
Има телевизионни предавания, ко

ито се снимат в актуален режим Това са 
всички новинарски емисии и актуално- 
публицистични предавания. При тях не 
можем да разграничим и разположим 
последователно във времето периодите 
на продукция. Почти по едно и също вре
ме се пише сценарния ред, снима се и се 
монтира предаването. В такива случаи се 
казва, че продукцията е в комбиниран 
период.

Всички останали телевизионни 
предавания се снимат в неактуален ре
жим, но и при тях разнообразието е голя
мо.

При сапунената опера и ситуаци
онната комедия периодите на продукция 
са като при кинопроизводството, но все
ки отделен период е по една седмица.

Г. Моптажно-озвучителен период
14. Монтаж
Има една професионална щампа, 

която гласи: филмите се правят в мон
тажната зала. Това е само част от исти
ната, защото ако не разполага със заснет 
качествен и подходящ материал, няма 
монтажист, който да е в състояние да 
сглоби добър краен продукт.

Диалогът, изображенията и разка
зът имат свой ритъм. Работата на монта
жиста е да вземе този вътрешен ритъм на 
всяка сцена и да сглоби цялостния мате
риал.

След привършване на снимките, 
носителите със заснетата информация се 
предават в монтажното студио. Режисьо
рът, заедно с монтажиста и продуцента, 
избират сполучливите дубли. По-големи- 
те продукции се монтират на два етапа. 
Първо се прави нелинеен монтаж (off
line), като се използват копия на ориги
налния материал. По тайм кода се изра
ботва монтажен лист. Вторият етап е ли
неен монтаж (on-line), където се използва 
сложна и скъпа техника и по монтажния 
лист се изработва оригиналното копие 
(мастера). По време на монтажа се пра
вят и всички корекции в аудио сигнала, 
цветност и яркост и се прибавят специал
ните ефекти.

С навлизането на дигиталната не

линейна монтажна апаратура постепенно 
ще отпадне практиката на двуетапното 
монтиране.

Д. Ликвидационен период
15. Приключване
Въпреки че задълженията на голя

ма част от творческия състав на продук
цията приключват със завършването на 
снимките и монтажа, има още работа и 
ангажименти, които трябва да се завър
шат.

Проектът трябва да се приключи 
счетоводно. Много от сметките (или раз
ликите) се плащат през този период. Връ
ща се наетата техника. При художестве
ните програми се планират участия във 
фестивали и вторични продажби. Прави 
се реклама и PR на предаването.

След излъчване на програмата се 
следят отзивите на зрители и бележките 
на критиците.

VI. ОБОБЩЕНИЕ

Българската реалност
на професия продуцент
През 1993 г. е приет Правилник за 

продуцентската дейност в БНТ. Той, спо
ред неговия член 1/1, определя начините 
за финансиране, организацията, степени
те на продуцентите и системата на отго
ворностите при производството на теле
визионен продукт чрез прилагането на 
продуцентското начало.

Приет е и поредния Правилник за 
устройството и дейността на Национал
ния филмов център. Той е утвърден от 
министъра на културата през ноември 
1997 г. В него са изложени начините, по 
които провеждащият държавната култур
на политика в областта на киното Наци
онален филмов център осъществява фи
нансирането и контрола на производст
вото, разпространението и показването 
на филми и други аудиовизуални произ
ведения от български автори на българс
ки език и международни копродукции.

Н фЦ  вписва в Единния регистър 
на филмовия център всеки продуцент, 
който представи необходимите докумен
ти и внесе регистрационна такса. Това 
дава право на съответния продуцент да



кандидатства в конкурси за държавна 
субсидия.

Правилникът за продуцентска дей
ност в БНТ определя Генералния дирек
тор за главен продуцент. Теорията на ау
диовизуалното производство и Законът 
за авторството и сродните му права не го
ворят, обаче, за главен и второстепенен 
продуцент. Според изброените правомо
щия на Генералния директор, той е по- 
скоро инвеститор или изпълнителен про
дуцент (в смисъла на това понятие в аме
риканското кино). Следва определението 
за продуцент в същия правилник и това е 
програмният директор. Отново става ду
ма за функции на мениджър или на пред
седател на борда на директорите на теле
визионен канал, но не и за продуцент ка
то творческа личност. Едва правомощия
та на делегирания (жанров) продуцент 
съвпадат с тези на продуцента, защото 
именно той:

а) осигурява сценария на телевизи
онната продукция;

б) подготвя съвместно с редактора 
на продукцията окончателния вариант на 
предложения сценарий като съгласува 
евентуални промени в първоначалния 
текст с автора на сценария и режисьора, 
след което го пуска в производство;

в) организира и следи творческата 
и финансова дейност на подчинените му 
изпълнителни продуценти;

г) предлага тематични планове 
според жанровите особености на проду- 
центското звено, съобразявайки се с 
програмната схема на съответния канал;

д) осъществява контакти с фирми 
и организации с цел набиране на средст
ва чрез привличане на спонсори и финан
сиране на копродукции;

е) подписва представения от из
пълнителния продуцент бюджет след 
съгласуването му с правно-икономичес
кото звено на съответния канал;

ж) удостоверява с подписа си, че 
приема готовия телевизионен продукт 
като художествено-творчески резултат и 
като техническа реализация според прие
тите в БНТ стандарти, след което про
дуктът може да постъпи в бокс (Правил
ник за продуцентската дейност в БНТ, 
чл. 28).

И особено ясен е чл. 31, където се 
казва, че „делегираният продуцент лично 
разпределя предоставените му от проду
цента финансови средства за реализация
та на конкретни програми...“ Всички те
зи размествания в понятията и задълже
нията на продуцентите са в резултат от 
полупроведените реформи в БНТ. Едва 
ли при това огромно желание за адми
нистративен контрол е възможно да се 
говори за продуцентско начало.

Всеки външен продуцент може да 
предложи своя готова продукция, която 
трябва да отговаря на техническите и ху
дожествени стандарти на БНТ или да 
внесе предложение за предаване, което се 
разглежда и евентуално приема от УС на 
БНТ.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ситуацията в България предлага 
по-реалистични условия, особено за мла
ди и начинаещи творци, в телевизията, 
отколкото в киното. При трудната ико
номическа ситуация, в която се намира
ме, по-лесен за осъществяване е телеви
зионния продуцентски проект. Младите 
творци със сигурност ще трябва да започ
нат кариерата си от телевизията, защото 
все повече и повече години ни делят от 
времето, когато киното беше евтино и 
народно (в тази констатация не влагам 
каквато и да е носталгия по този период). 
Не можем да очакваме от една малка 
страна с едва прохождаща пазарна ико
номика да създава голямо кино. Затова и 
повечето надежди на българските кино
дейци започват и свършват с държавната 
субсидия от НфЦ. Едно от изискванията 
за кандидатстващите за нея е представя
не на филмографии на сценариста, проду
цента и режисьора. Поради ограничения 
брой субсидии за игрално, документално 
и анимационно кино по-голям шанс в те
зи конкурси имат вече утвърдени имена. 
За начинаещи и способни творци в кино
то решението е да участват в копродук
ция с чуждестранен продуцент, което ав
томатично им дава държавна субсидия.

Надявам се в скоро време да се 
обърне повече внимание на студентското 
кино. Ако държавната политика в облас-



та на киното е да съхрани и развие бъл
гарското филмопроизводство, то трябва 
да се отделят целеви субсидии специално 
за филми (късометражни и пълномет
ражни) на млади творчески състави.

Възможно е и при създаване на 
по-активен рекламен пазар някои рек
ламни агенции, подобно на Sindycation в 
САЩ, да навлязат на телевизионния па
зар като инвеститори. На тях ще са им 
необходими качествени предавания с го
ляма зрителска аудитория, пред която 
да рекламират продуктите на своите 
клиенти. Това е най-добрият и реалисти
чен вариант за близкото бъдеще и той е 
приложим при разработката на медиен 
план за реклами в определени населени 
места чрез локалните телевизионни ка
нали.

Има талантливи български сцена
ристи, режисьори и оператори, които в 
момента работят главно над най-кратки
те и доходоносни аудиовизуални продук
ти -  музикални и рекламни видеоклипо
ве. Предизвикателството пред продуцен
тите е да намерят работещата формула 
при български условия. Надежда има, за
щото обектът на сделките с творчество
то, а при него винаги се търси различно
то, уникалното, нещо което не е правено 
точно по този начин.

7. Лекции по телевизионно 
продуцентство, доц. Михаил Мелтев, 
1997-98
8. Райчева, Лилия. Творческият процес в 
телевизията. С , Университетско изд. Св. 
Климент Охридски, 1991
9. Dealmaking in the Film & Television 
Industry, Mark Litwark, Silman-James Press, 
1994
10. All you need to know about the Movie 
and TV business, Gail Resnik and Scott 
Trost, Simon & Schuster Inc., 1996
11. From Script to the Screen, Linda Seger 
and Edward Jay Whetmore, Henry Holt and 
Co., 1994
12. Making Movies, Sidney Lumet, Vintage 
Books, 1995
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основните и спомагателни творчески 
кадри и гарантирането им на минимални 
възнаграждения при производството на 
аудиовизуални произведения, 
субсидирани от държавата чрез НфЦ, 
06.11.1991
6. Попйорданов Иван, Георги Чолаков 
Професия продуцент., С., Болид, 1993



НОВО • ново • ново • ново • ново • ново • ново • ново

http://www.pitchpoint.org

Швейцарската фондация „FOCAL“, която се занимава с продължаващо 
университеско обучение в областта на филмовото, аудиовизуалното и 
мултимедийното творчество, поддържа Уеб страница в Интернет с подробно 
представяне на всички висши училища за кино, телевизия и масови комуникации по 
света. На адрес http://www.focal.ch могат да се намерят пълни сведения и за 
програмите на Департамента по масови комуникации при Нов български 
университет.
От м. ноември 1998 г. фондация „FOCAL“ откри първата европейска виртуална 
трудова борса за продуценти на адрес http://www.pitchpoint.org Целта на този форум в 
Интернет е продуценти и сценаристи, примерно, да осъществяват пряк контакт 
помежду си за разработване на кино, телевизионни и мултимедийни проекти, без 
намесата на комисии и посредници. Така сценаристът може по всяко време да следи 
кой продуцент се интересува от неговия текст, да установи контакт с него и в 
същото време е защитен срещу злоупотреба или кражба. Продуцентът ще има бърз 
достъп до млади таланти, свежи идеи, оригинални решения, които да са подходящи 
за профила на предстоящата му продукция.
Само с едно натискане на мишката ставаме членове на мрежа, която ни осигурява 
обмяна на професионална информация от първа ръка, намиране на екипи, 
сключване на изгоден договор и т.н. Всеки ден новини, винаги актуални, достъпни 
по двадесет и четири часа на денонощието в цяла Европа.

i виртуална трудова 
за продуценти

http://www.pitchpoint.org
http://www.focal.ch
http://www.pitchpoint.org


Специалисти, 
бакалаври 
и магистри -  
випуск '98
През 1998 г. новото е, че завършиха вече 
и магистри по масови комуникации, 
представители на трите специалности в 
Департамента - Public Relations, 
журналистика и продуцентство. 
Заслужава да се отбележи, че Десислава 
Николова и Иван Пенчев станаха 
първите магистри по Public Relations в 
историята на висшето образование на 
България.
Списъкът на дипломиралите се 
специалисти и своеобразните „визитни 
картички“ на дипломираните бакалаври 
както винаги прелистват още една 
страница в историята на Департамента 
по масови комуникации.



СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПЕРСОНИФИЦИРАНА 
АУДИОВИЗУАЛНА ЖУРНАЛИСТИКА, ПРОДУЦЕНТСТВО 
В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ,
PUBLIC RELATIONS (ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА)

Аделина Стефанова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
факултетен № 5623
Дипломна работа - Авторски репортаж 
с продължение на тема: „Доза илюзии “

Ангелина Христова
Специалност: Продуцентство в СМК 
Факултетен № 6966 
Дипломна работа - Разпространение и 
показ на кино или телевизионни филми 
(продажба, обмен, бартер, участие във 
фестивали, панаири и др.)

Анна Банкова
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен № 5447 
Дипломна работа - Преглед на 
киноразпространението в България

Антоанета Рашева
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
Факултетен № 6088
Дипломна работа - Професия репортер - 
анализ по примери и изводи от 
съвременната българска медийна 
практика

Благовеста Кирова
Специалност: Продуцентство в СМК 
Факултетен № 6585 
Дипломна работа - Работа на 
продуцента по подготовката и 
реализацията на документален филм

Весела Борисова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
факултетен № 6369 
Дипломна работа - Разработка и 
журналистическа защита на тип 
телевизионно предаване „Истинската 
страна на нещата"

Владимир Дойчев
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
факултетен № 2303 
Дипломна работа - Сценарен план за 
публицистично предаване

Гергана Нолева
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
Факултетен № 6390 
Дипломна работа - Разработка и 
журналистическа защита на 
телевизионната игра „Любов от пръв 
поглед“

Даниела Ганева
Специалност: Public Relations 
факултетен № 6581 
Дипломна работа - PR подходи за 
въздействие върху вътрешни аудитории с 
помощта на речи по време на 
приватизацията на авиокомпания 
„Балкан"

Даниела Димитрова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
факултетен № 6025 
Дипломна работа - Разработка и 
журналистическа защита на 
телевизионно предаване



Даниела Павлова
Специалност: Public Relations 
факултетен № 1831 
Дипломна работа - Комуникационни и 
информационни подходи за задълбочаване 
на интеграционните процеси в Европа

Деляна Лукова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
факултетен № 6271 
Дипломна работа - Структура и 
композиция на радиопредаването 
„Вашите 30“

Десислава Тодорова
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен № 6042
Дипломна работа - Основни източници 
за финансиране на аудиовизуалното 
производство

Елена Александрова
Специалност: Public Relations 
Факултетен № 6040 
Дипломна работа - Модели в 
съвременния PR, използвани за 
мотивиране на служителите в отделни 
компании и институции

Ирина Илиева
Специалност: Public Relations 
факултетен № 6037 
Дипломна работа - Подходи за 
организиране на вътрешните 
комуникации и методи за мотивиране 
на служителите в колтания

Камелия Иванчева
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
Факултетен № 4204
Дипломна работа - Проект за програмна 
схема на спортни емисии и спортни 
предавания по Канал 1 и Ефир 2 на БПТ

Мария Узунова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
Факултетен № 6274 
Дипломна работа - Телевизионен 
портрет на обществено изявена личност 
„Преди присъдата“

Радослава Банева
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
факултетен № 6035 
Дипломна работа - Разработка и 
журналистическа защита на 
телевизионното предаване „Пресечни 
точки“

Радостина Александрова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
факултетен № 6504
Дипломна работа - Сравнителен анализ 
между агенционната, телевизионната и 
радионовината

Роман Милчев
Специалност: Продуцентство в СМК 
Факултетен № 1916 
Дипломна работа - Работата на 
продуцента по определяне на 
предварителния и окончателния бюджет 
на филма

Румен Гайдев
Специалност: Продуцентство в СМК 
Факултетен № 6130 
Дипломна работа - Продуцентът - 
от идеята до реализацията

Светослава Попова
Специалност: Public Relations 
Факултетен № 6310 
Дипломна работа - финансов PR - 
същност, особености и начини за 
реализация



Силвия Трендафилова
Специалност: Персонифицирана
аудиовизуална журналистика
Факултетен № 6344
Дипломна работа - Радиопортрет на
обществено изявена личност: Станислав
Стратиев
Цветелина Пеяпина
Специалност: Персонифицирана
аудиовизуална журналистика
факултетен № 6150
Дипломна работа - Радиопортрет на
Александър Толюв

Юлия Димитрова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
Факултетен № 5995 
Дипломна работа - Младежко 
телевизионно предаване „Миш-маш “



БАКАЛАВРИ ПО МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

Аделина Томова

Родена на 14.05.1975 г., гр. София
Адрес за контакти: София, кв. „Хаджи Димитър“,
ул. „Васил Петлешков“, бл. 111, вх. В, ап. 83, тел.: 47-89-68
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г.
факултетен N: 4456
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Социални промени и телевизионна 
публицистика
Работа по време на следването: сътрудник на сп. „Жарава“ - 
1997 г., репортер в БНТ - „Преди новините“

Александър Камберов

Роден на 18.08.1973 г., гр. София
Адрес за контакти: София, кв. „Гео Милев“,
ул. „Христо Максимов“ №1, бл. 205, ап. 3
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г.
факултетен N: 4126
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Утринните инфорлшционно- 
музикални блокове - анализ и структура
Работа по време на следването: сценичен работник в ДМТ 
„Стефан Македонски“ и репортер в БНТ

Боряна Николова

Родена на 27.05.1973 г., гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Люлин“, бл. 103,
вх. Г, ет. 9, тел.: 26-48-43
Начало на следване: 1992 г. Край на следване: 1998 г. 
факултетен N: 3644
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Специфика на медиякултурата

Боряна Тодорова

Родена на 04.12.1972 г., гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Младост“-4, бл. 444, вх. 4, an. 11, 
тел.: 975-34-45
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г.
Факултетен N: 4320 
Специалност: Продуцентство в СМК
Тема на дипломната работа: Нова форма на сътрудничество в 
продуцентската дейност: „Аида 96“ - ЕООД
Работа по време на следването: рекламна агенция „Интсрвижън“, 
агенция за обществени връзки „Аида“ - рекламен и изпълнителен 
продуцент



Васил Николов

Роден на 04.06.1961 г., гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Люлин“-3, тел.: 77-99-30
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г.
факултетен N: 4679
Специалност: Продуцентство в СМК
Тема на дипломната работа: БНТ и външен продуцент •
принципни взаимоотношения
Работа по време на следването: БНТ - директор на продукция 
„По света и у нас“, „Европейски друм“, „Добро утро“

Велемира Недкова

Родена на 16.11.1975 г., гр. Ямбол
Адрес за контакти: София, х-л „Рила“, с. 513,
тел: 980-88-65 (в. 513)
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г. 
факултетен N: 4248 
Специалност: Public Relations
Тема на дипломната работа: Роля, функции и значение на PR в 
политическите кампании
Работа по време на следването: Асоциация на производителите и 
търговците на тютюн и тютюневи изделия

Веселка Хранова

Родена на 19.05.1974 г., гр. София
Адрес за контакта: София, ул. „Сливница“, бл. 16,
вх. Б, ап. 12, ет. 4, тел.: 21-09-16
Начало на следване: 1993 г. Край на следване: 1998 г.
факултетен N: 3173
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Медиите в условията на българския 
преход и проблемите на репортера днес
Работа по време на следването: бутик „Черно и бяло“, видеотека 
„Оскар 3“

Виляна Калчева

Родена на 28.03.1976 г., гр. Шумен, обл. Варненска
Адрес за контакти: София, „Люлин“, бл. 701, вх. В, ет. 7, ап. 39,
тел: 27-14-04
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г. 
Факултетен N: 4125
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Специфика на телевизионното 
интервю
Работа по време на следването: в. „Грация“, в. „Нощен труд“ - 
репортер; БНТ в предаванията „Как се става командос“ и 
„Тръгват новите бонове“ - водещ; „Преди новините“ - репортер



Деница Карабурова

Родена на 13.08.1975 г., гр. Варна
Адрес за контакти: София, кв. „Красна поляна“,
ул. „Суходолска“ №69, бл. 13, вх. 1, ет. 4, ап. 17, тел.: 23-40-61
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г.
факултетен N: 4436
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Проект за телевизионно предаване 
„Щуромания“
Работа по време на следването: хореограф в театър „Сълза и 
смях“; БНТ - предаванията „Изборът“, „Посоки“ - репортер, 
„Как се става командос“ - водеща; продуцент на група „They“

Евелина Кирилова

Родена на 24.08.1974, гр. Пловдив
Адрес за контакти: София, кв. „Красно село“,
ул. „Дебър“, бл. 12-А, ап. 27, тел.: 581-92-25
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г.
Факултетен N: 4282
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Модерната употреба на понятието 
„Public Relations“ в Нова телевизия
Работа по време на следването: от 1994 г. в Нова телевизия - 
асистент-режисьор, организатор, водещ и редактор на сутрешния 
блок „Утро“; автор и редактор на предаването „Кинохит“

Евелина Въткова

Родена на 21.04.1975 г., гр. София
Адрес за контакти: София, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №88/6, 
тел.: 088/54-15-40; 72-75-06
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г. 
факултетен N: 4458
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Създаване на кол1ерсиална 
форматна радиостанция в София
Работа по време на следването: „Класик FM радио“ - водеща на 
предаване, дубльор на предаването на БНТ „Албум шоу“; от 1994 
г. радио „Витоша“ - водеща на следобеден информационен блок; 
от 1997 г. БНТ - водеща на предаването „Преди новините“



Евелина Стоянова

Родена на 11.10.1975 г., гр. София
Адрес за контакти: Владая, ул. „Любомир Миланов Дамянов“ 
№71, тел.: 029991561
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г.
Факултетен N: 4146
Специалност: Продуцентство в СМК
Тема на дипломната работа: Взаимодействие между
европейското и американското кино през периода 1908 -1918 г.
Работа по време на следването: Национален център за ученически
отдих и туризъм - до 1996 г.; БНР (програма „Хоризонт“) - до 1997 г.

Елена Петрова

Родена на 27.11.1974 г., гр. София
Адрес за контакти: София, ул. „Стефан Караджа“, №7,
тел.: 981-61-07
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г. 
Факултетен N: 4319
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Информационният език на 
информацията или точността на информацията с точния език
Работа по време на следването: „Дарик радио“ - парламентарен 
репортер и новинар; радио „7 дни“ - парламентарен репортер

Елена Драганова

Родена на 02.04.1975 г., София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Младост“-1, бл. 78, вх. 2, ап. 40, 
тел.: 74-10-28
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г. 
Факултетен N: 3376
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Професия телевизионен журналист 
Работа по време на следването: БНТ - репортер в предаванията 
„Изборът“, „Посоки“, „Екип 4“; Нова телевизия - предаването 
„Утро“ - водещ, репортер в предаването „Светът на колела“

Ема Димитрова

Родена на 15.07.1972 г., гр. София
Адрес за контакти: София, община „Лозенец“, ул. „Бисер“ №15, 
тел.: 65-66-29
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г. 
факултетен N: 4522
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Живото слово на телевизионния 
журналист
Работа по време на следването: 1993 -1995 г. - частна печатница 
„Евентус“; 1995 - 1997 г. - програма „Христо Ботев“ на БНР (во
дещ и репортер в развлекателна вечерна линия „Радио Га-га“); от 
април 1997- телевизия „7 дни“ (репортер в редакция „Новини“)



Зорница Тодорова

Родена на 09.01.1972 г., гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Изток“,
ул. „Незабравка“, бл. 55, вх. Б, тел.: 72-42-78
Начало на следване: 1991 г. Край на следване: 1998 г.
Факултетен N: 2825
Специалност: Public Relations
Тема на дипломната работа: Корпоративна реклама и Public 
Relations. Подходи за създаване на имидж и утвърждаване на 
идентичност в съвременните компании.
Работа по време на следването: „Евротур“ и „Евротур-РфАф“ - 
организатор реклама; „Прайм“ООД - PR и реклама; „Медия 
Маркет“ АД, „Медия Транс“ и „Рама Пул“ - медиякоординатор;

Ивайло Ведрин

Роден на 02.04.1975 г., гр. София
Адрес за контакта: София, ж.к. „Лагера“, ул. „Смолянска“, 
бл. 56, вх. В, тел.: 54-48-66
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г. 
Факултетен N: 4228
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Насилие, медии, деца 
Работа по време на следването: продавач в супермаркет; 
собствен магазин за парфюмерия и козметика; репортер във в. 
„Дневен труд“

Ивайло Михайловски

Роден на 19.09.1971 г., гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Изток“, ул. „П. Дегейтър“ №4, 

£ бл. 2, ет. 10, ап. 40, тел.: 70-46-08 
.я> С Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г. 

шёЁъ  факултетен N: 4795 
H W  Специалност: Public Relations

Тема на дипломната работа: Организационни структури в PR. 
JHiïfc История. Подходи. Методи за работа и основни дейности.I Работа по време на следването: консултант в парфюмерийна 

фирма

Иванка Тенева

Родена на 16.11.1975 г., гр. Карлово
Адрес за контакта: София, ж.к. „Обеля“-2, бл. 269,
вх. Б, ет. 7, ап. 44, тел.: 0335/40-23
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г.
Факултетен N: 4551
Специалност: Public Relations
Гема на дипломната работа: Ролята на специалиста по PR за 
потивиране на специалисти и работници във фирми, корпорации 
и предприятия за организиране на работния процес



Иванка Георгиева

Роден на 14.01.1973 г., с. Черногорово, Пловдивска област 
Адрес за контакти: гр. Пазарджик, ул. „Райко Алексиев“ №41 
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г. 
Факултетен N: 4470
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Основни жанрове телевизионна 
публицистика
Работа по време на следването: водещ в радио „Алматея“, гр. 
Пазарджик

Ирина Кунделова

Родена на 02.03.1976 г., гр. София
Адрес за контакти: София, ул. „Калина Малина“ №24,
тел.: 70-78-79
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г.
факултетен N: 4173
Специалност: Public Relations
Тема на дипломната работа: Специфики на PR на
правителствените и държавни институции
Работа по време на следването: рекламен агент в „Подравка
Интернешънъл“; Нова телевизия - отдел PR

Камелия Иванчева

Родена на 23.12.1975 г., гр. София 
Адрес за контакта: София, ул. „фиданка“ №3 
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г. 
Факултетен N: 4204
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: Разследваща журналистика 
Работа по време на следването: 1994 - 1996 - репортер във 
в. „Спорт“; 1995 г. - репортер в радио „7 дни“; редактор във 
в. „Меридиан мач“

Камелия Любенова

Родена на 26.04.1976 г., гр. Кюстендил
Адрес за контакти: Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ №292, 
бл. 113, вх. A, an. 1, тел.: 2-44-41 
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г. 
Факултетен N: 4448
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Специфика на журналистическата 
професия в телевизията
Работа по време на следването: КТ „АРМТЕКС“;
БНТ - „Екип 4“, „Сутрешен блок“



Лилия Тошева

Родена на 07Л0Л975 г., гр. Пловдив
Адрес за контакти: София, кв. „Яворов“, бл. 22, вх. Б, ет. 3, ап. 15, 
тел.: 46-21-06
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г.
Факултетен N: 4073
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: Власт и медии 
Работа по време на следването: репортер в Нова телевизия

Мария Костова

â
 Родена на 19.02.1976 г., гр. София

Адрес за контакти: София, ж.к. „Люлин“-7, бл. 710, 
вх. Г, ет. 1, ап. 60, тел.: 25-94-74

Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г. 
факултетен N: 4527
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Телевизионното интервю „Лице в 
лице“
Работа по време на следването: в. „Куриер 5“ - репортер

_  Маруся Димова

Родена на 01.02.1975 г., гр. Търговище 
Ш Адрес за контакти: София, бул. „Евлоги Георгиев“ №147,

Я **  ет. 4, ап. 10, тел.: 44-56-68
К  Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г. 

факултетен N: 4140
a i lg  Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 

Щ  Тема на дипломната работа: Репортажът, коментарът и 
I интервюто в телевизията

К ' ' Я  Работа по време на следването: репортер в „Преди новините“ - 
БНТ

Милена Симеонова

Родена на 09.11.1973 г., гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Изток“, ул. „П. Дегейтър“ №4, 
бл. 1, ап. 40, тел.: 70-46-08

Н  .Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г.
Факултетен N: 4793 

l b  Специалност: Public Relations
И  Тема на дипломната работа: Количествени изследвания в Public 

Щг* Relations
Щ  Æ m  Работа по време на следването: парфюмериен магазин; НЦфНМ 

- счетоводител



Паулина Антонова

Родена на 05.03.1975 г., гр. София
Адрес за контакти: София, ул. „Баба Илийца“ №1, вх. Г, ет. 7, 
тел.: 54-20-95
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г. 
факултетен N: 4222
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Телевизионният журналист във 
времето на персонифицираната телевизионна журналистика
Работа по време на следването: репортер във в. „Труд“; водеща 
на рубрика в телевизия „Триада“; репортер в БНТ в предаването 
„Преди новините“

Ралица Копринена

Родена на 06.03.1974 г., гр. Плевен
Адрес за контакти: София, бул. „Цар Борис III“, бл. 30,
вх. Б, ет. 1, тел.: 52-86-32
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г.
Факултетен N: 4490
Специалност: Продуцентство в СМК
Тема на дипломната работа: Телевизионно предаване - етапи на 
реализация
Работа по време на следването: репортер в „Дарик радио“, 
в. „Стандарт“, в. „Демокрация“; водещ в телевизия „Мюзик нет“

Румяна Пенкова

Родена на 30.10.1975 г., гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Люлин“, бл. 411, вх. А, 
тел.: 25-46-92
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г. 
Факултетен N: 3267 
Специалност: Public Relations
Тема на дипломната работа: Модели и подходи в съвременния 
Public Relations за изграждане на отношения с Aieduume
Работа по време на следването: репортер във в. „Нощен труд“

Светлана Цолова

Родена на 01.11.1976 г., гр. София
Адрес за контакти: София, ул. „Виктор Юго“ №3, тел.: 44-55-10 
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г. 
Факултетен N: 4685 
Специалност: Public Relations
Тема на дипломната работа: Структурната реформа в 
българския театър и ролята на PR за нейното успешно 
реализиране



Стойко Петков

Роден на 16.04.1966 г., гр. Бургас
Адрес за контакти: София, кв. „Лозенец“, ул. „Котел“ №5, ап. 10, 
тел.: 66-64-91
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г.
Факултетен N: 5644
Специалност: Иродуцентство в СМК
Тема на дипломната работа: Специфика на телевизионното 
иродуцентство
Работа по време на следването: Студио 865

Тодор Иванов

Роден на 31.01.1968 г., гр. Павликени, Ловешка област 
Адрес за контакти: София, ж.к. „Младост“-3, бл.344, 
вх. Г, ет 6, ап. 17, тел.: 74-81-30
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г. 
факултетен N: 4484
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Олимпийските игри „Анианта ’96“ - 
информация и интеграция в българския песпециализиран печат 
Работа ио време на следването: в. „Стандарт“, в. „Меридиан 
мач“, в. „Новинар“, в. „Дума“ - репортер: заместник главен 
редактор на в. „Спорт експрес“

Цветелина Малакова

Родена на 09.06.1975 г., гр. Плевен
Адрес за контакти: София, ж.к. „Банишора, бл. 22, вх. А, ап. 34, 
тел.: 32-30-13
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г. 
факултетен N: 4115
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Влиянието па аудиовизуалните 
медии за формиране на общественото мнение
Работа по време на следването: радио „Астра“, гр. Плевен

Яна Донева

Роден на 06.04.1976 г., гр. София
Адрес за контакти: София, кв. „Хаджи Димитър“,
бл. 171, вх. А, ст. 2, ап. 4, тел.: 45-16-67
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1998 г.
факултетен N: 4480
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Репортер, коментатор, водещ - 
характерни черти на телевизионната журналистическа професия
Работа по време на следването: 1996-1997 г. - сътрудник на 
в. „Демокрация“ и в. „Дневник“ (НБУ); 1997-1998 г. - репортер и 
водещ в радио „7 дни“; от април 1998 - репортер в сутрешния 
блок на БНТ „Точно в седем“



Снимка за „историята“ след тържественото раздаване на дипломите 
в Деня на народните будители, НБУ - аула, 1998



МАГИСТРИ ПО МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

Алмерия Монева

Родена на 07.06.1961 г., гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Красно село“, бл. 200,
вх. Е, ап. 124, тел.: 56-57-89
Начало на следване: 1992 г. Край на следване: 1998 г. 
факултетен N: 167
Специалност: Управление на масовите комуникации
Тема на дипломната работа: Киното - изкуство и комуникация
Работа по време на следването: радио „Веселина“ - отдел 
„Реклама“

Борис Антонов

Роден на 13.03.1966 г., София
Адрес за контакти: София, ул. „Джовани Горини“ 2, тел.: 43-88-63 
Начало на следване: 1992 г. Край на следване: 1998 г.
Факултетен N: 662
Специалност: Управление на масовите комуникации
Тема на дипломната работа: Управление и финансиране на
обществено правните телевизионни станции в Европа
Работа по време на следването: БНТ - ръководител смяна 
в ПТС 9

Десислава Николова

Родена на 26.03.1971 г., София
Адрес за контакти: София, ул. „Добри Войников“ №31, 
тел.: 66-17-05
Начало на следване: 1992 г. Край на следване: 1998 г.
Факултетен N: 95
Специалност: Управление на масовите комуникации
Тема на дипломната работа: Управление на процесите в Public
Relations
Работа по време на следването: в. „Капитал“ - рекламен отдел; 
PR консултант на свободна практика

Иван Пенчев

Роден на 14.08.1974 г., София
Адрес за контакти: София, ул. „Никола Мирчев“ №37, 
тел.: 65-08-26
Начало на следване: 1992 г. Край на следване: 1998 г. 
факултетен N: 710
Специалност: Управление на масовите комуникации 
Тема на дипломната работа: Управление на програми за 
изследване, анализ и неутрализиране на ефектите от слухове 
Работа по време на следването: Българо-американска комисия за 
образователен обмен „Фулбрайт“



Annual Papers 
of the Department 
of Mass Communications - 
New Bulgarian University
Summary

A representative survey among young people in Bulgaria, conducted by The National 
Center for Survey of Public Opinion (July, 1998) revealed that respondents ascribed the prin
cipal role for achieving success to, in order of importance: personal ambition, entrepreneurism, 
hard work, etc., among which higher education occupied the distant eleventh position. 
Obviously, the pragmatic young Bulgarians have made the correct judgement that acquiring a 
diploma for its own sake is not sufficiently substantial. In the same way, ever since the setting 
up ofits programs in 1991 the policy of the Mass Communications Department and of its pro
fessors has been to provide and promote education that requires a most serious and resource
ful collaboration and involvement in the academic process on part of the students. Young peo
ple are not granted knowledge without exerting certain efforts, and could not rely on subse
quent employment secured especially for the covering of their mandatory practicing period, 
neither on a future job procurement. Rather, our students are presented with extensive oppor
tunities for realization during their study in one of the six programs of the department: Public 
Relations, Media Producer’s Program, Journalism, Mass Communications, Management of 
Mass Communications, Ph.D. Program in Mass Communications.

The yearly publication of the Annual Papers introducing the works of teachers and stu
dents interested in research and data analysis, is one of the numerous opportunities for pro
fessional fulfillment. Its present edition encompasses the following topics:

Professors’ reviews on problems of ethics in the field of journalism; various controver
sy issues related to creativeness in modern TV’s transition towards digital television; the sub
culture in media and the public area; surveys in Public Relations and others.

Articles prepared by students especially for this number of the Annual Papers, as well 
as a selection of А-marked term papers from the courses in: „Popular Music as a Mass 
Communication Means“, „The Non-Standard Expression in Media Reality“, „Models of 
Audio-Visual Interpretation“, „Information and Documentation“.

A separate section is given to a chronological presentation of the founding, regulations, 
ethic code, membership of co-founders and first activities of the „Society for Effective Public 
Relations at the New Bulgarian University“.

The publishing activities of the Mass Communications Department arc presented in a 
forth section, which also includes excerpts of the eight manuals written by teachers in our pro
grams, as well as the two previous Collected Annual Papers ’96 and ’97.

In the section that is traditionally assigned to students-made translation materials there 
is published the interesting theme of the „Triangle“ -  a summary of the 1996 Rome 
Conference which examined professional models and teaching practice in relation to concepts 
of collaboration between writer, producer an director students in mass communication educa
tion. In reality, „Triangle“ is a project of the International Organization CILECT -  in 1994 the 
NBU Department of Mass Communications became its official member.

At the end of the Collected Annual Papers ’98 we have introduced short presentations 
of our 1998 graduates -  specialists, bachelors and masters in our six programs.
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