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Ши Ne varietatem timeamus 
H  Да не ce боим

от разнообразието
Има много неща за притеснение в развитието на българската 
журналистика през последните години. Преса, радио, телевизия по 
доста странен начин от средства за масова комуникация се 
превърнаха в най-обикновени предприятия. Журналистите в тях 
от творчески фигури като че ли все повече заприличват на 
бездушни чиновници. Свършват си криво-ляво работата, 
получават в края на месеца заплата и никак, ама никак, не се 
забелязва някой да се е разтревожил и да търси отговор за 
състоянието на журналистическата професия. Защо например се 
шири неграмотност по отношение на българския език, защо 
излизащите материали не са редактирани, защо вестниците са 
еднакви, защо етичните правила са абстракция, защо липсва 
минимума обща култура, защо няма пазар на журналистическия 
труд?...
Ние, в департамента по масови комуникации, подготвяме 
журналисти. Целенасочено в програма „Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“ и като възможност за 
допълнителна квалификация в другите ни бакалавърски и 
магистърски програми. Следователно носим своята част от 
отговорността за сегашните проблеми в професията, но тъй 
като работим с млади хора носим още по-голяма отговорност за 
бъдещото състояние на журналистиката в България.
В името на тази отговорност Годишник‘99 е посветен в по- 
голямата си част на журналистиката като професия и като 
образование. Желанието ни е чрез публикуваните студии от 
преподаватели и студенти, чрез подбраните курсови работи, чрез 
студентския етичен кодекс, чрез преводните материали на 
журналистическа тематика на първо място да направим 
самооценка на собствената си работа в департамента и на второ 
-  да очертаем тенденциите в развитието на променящата се 
журналистическа същност.
Върху плещите на нашите студенти ляга огромната тежест да 
преодолеят обусловените от политическото време и от 
революционните технологични промени днешни затруднения пред 
българската журналистика. Не е леко в сегашните условия на 
страната да съчетаваш традициите с новото. Но пък и не може, 
образно казано, армия с численост, подготовка и въоръжение от 
Втората световна война да води Трета световна война, ако недай 
си Боже се наложи. Не може, вече буквално казано, със старо 
журналистическо мислене, с чиновнически манталитет да се върви 
напред в общуването с читателите, слушателите и зрителите, 
които влизат в третото хилядолетие след Христа.
Ласкаем се да мислим, че в департамента по масови комуникации 
подготвяме журналисти-творци, а не журналисти-чиновници. И  се



надяваме това да личи от всичките тематични публикации в 
Годишника, особено чрез подбора и превода на чуждестранните 
материали за съвременния преход от стара към нова 
журналистика, направен от студенти на програма 
„Персонифицирана аудиовизуална журналистика“. Тези студенти са 
точно идващите хора в професията, които, по думите на Дон 
Тапскот в научния му бестселър от 1998 г. „Дигитално 
израстване“, имат призванието да извървят във възможно най- 
кратки срокове пътя от радио-телевизионното разпръскване до 
интерактивната демокрация („From Broadcast to Interactive 
Democracy“). Нека им повярваме и ги подкрепим!

Проф. Владимир Михайлов,
доктор на науките 

Ръководител на департамента 
по масови комуникации
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Журналистът 
в гражданското общество
Д-р Александър Ангелов

Когато разсъждаваме за ролята и 
мястото на журналиста в гражданското об
щество, за неговите свободи и отговорнос
ти, за неговата етика, за писаните и непи
сани закони, по които се движи и мери не
говия труд, едно нещо е първо и задължи
телно. То е самонамирането от негова 
страна на точното му място в пространст
вото на обществото. А това означава, че 
преди да се появи изобщо фигурата на жур
налиста в гражданското общество тя тряб
ва да се е изградила и самоосъзнала като 
супергражданин. Само това вече е достатъ
чен ангажимент, отговорност, високо изис
кване. Т.е. журналист в гражданското об
щество, в съвремеността не може и не 
трябва да е индивид, който е недоразвит 
обществено, учил-недоучил, неквалифици
ран, недовършен, недопечен, някакъв си 
член на общественото семейство. Посред
никът в медийната епоха, в глобалния свят, 
в глобалното село не може да бъде вече 
обикновения пощенски гълъб, селския гла
шатай или индиферентния и ограничен 
вестоносец. Журналистът сам по си е под
вижна индивидуална институция. И от тук 
изискванията към него са много високи. 
Разбира се и днес можем да видим журна
листи всякакви, много широк спектър -  от 
елементарния и некадърника до добрия, но 
семпъл професионалист, който упражнява 
съвестно и на равнище занаята, и стигнем 
до майстора и гросмайстора на жанра или 
на цялата професия, който често пъти в 
съвременността се изравнява е най-издиг- 
натите мислители, анализатори и демиур- 
зи на своето време. Но и обществото ни е 
още твърде далеч от идеалните контури на 
гражданското съвременно състояние.

Тук говорим повече или по-малко 
за идеални изисквания, за норми и крите
рии, към които е повече от желателно да се 
стремим. В този смисъл в теоретичните 
разсъждения и изобщо когато става дума 
за изисквания винаги има сериозна доза

осъзнат или неволен идеализъм. Въпросът 
е да бъде в допустими граници и да не се 
превърне в досадно нравоучение.

Ако приемем казаното до тук като 
небходима уговорка, ще трябва да подчер
таем и тривиалната истина, че ролята на 
журналиста в гражданското общество е не 
само голяма, а огромна. Щом това е така, 
нека започнем с изискванията.

Изведнъж, може да се каже е „гръм 
и трясък“ се появихме с одеждите и абите 
на тоталитаризма в антрето на гражданс
кото общество, мъкнейки багажи и товари 
на миналото. Общо взето и днес още сме с 
единия крак във вчерашния свят, а с другия 
в съвремеността, в друго, по кройка и сте
пен на модерност, общежитие, в което не 
само че не трябва, но и не можем да си поз
воляваме повече лукса да прехвърляме му- 
кавяните и изтъркани куфари на предиш
ното отречено и невероятно демодирано 
обществено устройство. Разликата, и смя
ната, е толкова рязка и голяма, че част от 
населението, много обществени кръгове, 
цели сегменти от обществения организъм, 
не си дават изобщо сметка за това извън 
най-общите и всекидневни външни прояв
ления. Получава се както при самолетното 
летене -  толкова бързо летим, че ни се 
струва като да не се движим. При тази ряз
ка и много съществена, дълбока промяна 
изискванията са високи към всеки гражда
нин, а журналистиката е едва ли не пъте- 
водна звезда, маяк, призван да води и нап
равлява всички граждани към осъзнаване
то и привеждането на промяната в дейст
вие. Като това при гражданското общество 
не става заради свръхзадача, поставена от 
някакъв високопоставен началнически ор
ган, не е въплащаване на идеология и 
именно заради това нейно послушание, а 
би трябвало да бъде израз на гражданско 
съзнание за самото обществено самодви
жение. Това е много важен пункт за разби
ране и вникване, тъй като товарите ни от



миналото, отравянето ни в продължение 
на десетилетия от идеологическото обясня- 
ване на света, на идеологизираната крите- 
рийна система много пречат и твърде чес
то критериите само сменят знака на идео- 
логичното мислене без да се напуска имен
но иделогичното мислене като такова. А 
промяната и приближаването до гражданс
кото общество се измерва преди всичко с 
изхвърлянето на идеологиите, с освобож
даване на обществото от ризниците на дог
мите и с привикване към прагматизма на 
колективното демократично съществува
ние в рамките на национални и интернаци
онални общности. Ето какви и колко сери
озни задачи има журналистиката и всички, 
които я практикуват днес. Независимо да
ли осъзнават това или не -  обективно това 
са отговорностите и задачите на тази про
фесия. И обществената стойност на този 
товар е твърде значителна. Засега при нас 
този процес на поемане на функцията на 
журналистиката в пълния й обем върви не
равно и не винаги с желания успех, но това 
е повече от естествено. Процесът не може 
да бъде труден, противоречив и сложен за 
цялото общество, и едновременно с това да 
е лесен като по ноти за журналистиката. Тя 
колкото и да не е в чист вид огледало на 
обществото, толкова не може да не бъде 
своеобразното огледало на състоянието на 
същото това общество към всеки даден мо
мент.

Затова когато говорим за каквото и 
да е свързано с журналистиката, не можем 
да нямаме на ум тази съдбовна обвърза
ност на професията с деня и датата, с мига 
и състоянието на обществения организъм. 
Затова и отговорностите на журналистика
та са с такава, заплашителна сякаш, голе
мина и тежест, защото едва ли не глобално 
никоя друга професия не е свързана така 
категорично, без надежда за „помилване“, 
с всичко докрай в рамките на едно общес
тво -  при това както всичко свързано вът
ре в рамките на обществото, така и всичко, 
което осигурява целия външен фон, върху 
който функционира то в света, е всичките 
му връзки навън. Затова не е случаен и 
днешният интерес към професията журна
листика сред млади пък и не най-млади хо
ра. Тя стана средоточието на всичко в 
днешно време. В медиите се пресича всяко 
„ставане“ на каквото и да било, където и да

било в общественото прстранство. Крила
та стана фразата, че ако нещо се е случило, 
а то не е получило своята телевизионна, 
или по-широко казано медийна проекция, 
то все едно не е станало. Светът и ние се 
„състояваме“ в медиите. А медиите се 
„състояват“ и случват в света, и във всеки 
от нас със засилваща се интензивност. Из
лиза, че обществото не може да живее без 
медиите, разбирай журналистиката, като 
негова основна форма на съществуване, а 
медиите без обществото, защото се хранят 
като Молох от него.

И действително няма друга профе
сия, която да поема всичко и да „изстрад- 
ва“ всичко, да преварява всичко и да пре
допределя -  волно или неволно дневния 
ред на обществото. На фона на казаното не 
би трябвало да ни се струва смешно или не
нормално, когато журналистите, или сама
та професия, се сторват виновни на поли
тици или редови граждани за всичко, което 
те „живеят“. Ако вън от медиите случва
щото се е маргинално или несъществено 
от обществена гледна точка, то случващо
то се в медиите, без винаги да е важно и об
ществено нужно, по автоматизъм става съ
ществено и едва ли не свръхважно. Оттук 
отговорността как ще представиш нещото 
-  кавото и да е то, как ще го покажеш, как
во ще подчертаеш, кое ще акцентираш, как 
ще ретушираш един или друг образ и пр. е 
огромна. Днес журналистът в даден мо
мент има едва ли не богоравни възможнос
ти. Медийното покритие и медийната пре- 
наситеност, свръхвитаминозата на медии
те прави от света на образите и медийните 
идеи жестоки шеги с правата и частните 
миниживоти на обществени фигури и 
обикновени хора. Никога не е работила с 
такава мощ преувеличителната лупа на ме
диите. Никога техният телескоп не е об
лъчвал е такава сила контура и детайла. 
Журналистът днес работи едва ли не с яд
рено гориво, което при неправилна употре
ба изпепелява не само него, но и огромен 
кръг от общата нива.

Ето още една причина да подчерта
ваме, че ролята на журналиста в гражданс
кото общество е огромна. Ето още една 
причина, която говори, че не става дума за 
клише, а за съдба, за карма на професията. 
Повсеместността на журналистиката съз
дава повсеместни отговорности. И ако тя



днес е любопитна за следване професия, 
престижна и динамична, интересна и раз
нообразна в сравнение с уседнали и повта
рящи еднакви операции занаяти, то ведна
га е необходимо, още на входа да се предуп
реди, че тук става дума за „игра с огъня“. 
Винаги отвън нещата изглеждат по-прив
лекателни и по-лесни. Винаги чуждата ко
кошка е патка. Винаги в чинията на съседа 
е сипано като че ли повече. Бедата е, че не 
само отвън, но и вътре в професията се 
мъдрят все още достатъчно безотговорни- 
ци, за които морето на журналистиката е 
до колене, за които обществения хоризонт 
на професията е досадно повторение на не
нужна педагогика, за които журналистика
та е сцена за маниакалната им логорея, 
графомания и нарцисизъм. Далеч съм от 
мисълта, че мога да дочакам или да виж
дам във вековете освободена професията 
от вирусите на човешките слабости. Това 
просто е невъзможно. Тук се подчертават, 
обаче, онези определящи параметри на от
говорността, които очертават професията 
и я правят обществено значима, независи
мо, че я разпъват на кръст отвън и отвът
ре, независимо, че бива предавана всекид
невно и всекичасно от своите си уж побор
ници.

Казаното дотук нахвърля една 
сложна позиция на журналиста в граждан
ското общество. Позиция, обременена с те
жестта на прякото обвързване със съдби
ните и тежненията на времето и общество
то, и на обществото във времето, и на вре
мето в обществото. Ние сме в него и то е в 
нас. И ако изреченото от Васил Левски е 
верно за всеки от нас, то екстраполирано 
върху журналистиката засилва като че ли 
своя смисъл, добива много по-напрегната 
стойност и значение.

Може да се помисли, че пренапря
гам обществените отговорности на журна
листиката, че пресилвам до скъсване тази 
струна, че външно и насила искам да съз
дам почти „страх божи“ в професията, а и 
във възгледа за нея. При всяко подчертава
не или извеждане на теза съществува опас
ност от дебалансиране, от залитане в край
ност.

Трябва да призная, че правя това 
съзнателно и никак не случайно. Акценти
рането върху отговорностите на журналис
тиката идва след промяната през 1989 г.,

когато освободилата се от идеологически
те пранги, клишетата и цензурата журна
листика залитна крайно и опасно в зоната 
на анархистично разбраната свобода. И в 
това не видях и не виждам нищо лошо, ако 
не беше се „състояло“ нещо, което попъл
ни пазвите на тази нова, неусвоена свобода. 
Осъществи се опразването на съдържание
то на огромни обеми от журналистиката. 
Получи се, при преминаването от старото в 
новото състояние, загубване на всичко ло
шо и старо, и покрай това загубване на оно
ва добро от старото, което правеше от жур
налистиката интелектуална професия. За
губи се, ако не изцяло то поне в значител
на степен, знанието като ценност в профе
сията. Заедно със страха от ЦК изчезна и 
„страха божи“, който те прави пигмей пред 
ценностите на културата и знанието, нат
рупвани векове и хилядолетия преди тебе. 
Възцари се на широки пространства в про
фесията безнаказаното невежество на ед- 
нокнижниците и недоучилите; заедно с лю
бопитното дразнение на жълтеещата се 
преса се настани уравненото, усреднено го
ворене на улично равнище. Нахлуването на 
безкултурието стана точно в момента, ко
гато носителите на културата и знанието, и 
техните институции и медиини носители, 
претърпяха идеологическото си фиаско, 
когато се разбра и лъсна чисто прагматич
ната ни изостаналост в техническо и циви- 
лизационно отношение от „белите страни“. 
Просто първите бяха изтласкани от бърза
щите в процеса, от практичните, от иска
щите веднага да направят удара, парите, 
независимо от цената, която ще плати об
ществото, професията, подрастващите. Та
ка или иначе този процес се извърши, прос
то пропаднахме с няколко равнища надолу, 
опростачихме се, озовахме се другаде. Мо
же би не само за лошо, но за добро или ло
шо, сега сме там. И ако минахме без мост 
от едното в другото все още неясно състоя
ние, ако изпуснахме легатото, то днес, смя
там, сме длъжни макар и със задна дата да 
поставим въпроса за легатото, за връзката 
по същество със знанието и културата, раз
бирани най-общо. Нормализирането на об
ществото, налучкването на контурите на 
гражданското общество, неговото деидео- 
логизиране и деполитизиране, без да се гу
би обществената му и граждаска мускула
тура, водят естествено и до социална стра-



тификация, в която не може медиите да 
имат за основен тон толерирана простотия, 
заела позата на току-що появилия се и аг
ресивен парвеню.

Това са процеси, които неминуемо 
се изживяват. Една от гаранциите, че това 
има характера на детските шарки е относи
телната мимолетност на явлението „бор
ци“ и тяхната мода. Ние и днес, твърдя го, 
вече сме тръгнали да излизаме от най-дол
ната и обидна точка, до която бяхме стиг
нали. Има движение нагоре, към нормали
зация. Но трябва и съзнателна помощ. 
Един от пътищата е напомнянето на отго
ворностите, обществените ангажименти на 
професията и на всеки в нея, недопускане
то в професията на неграмотни с компю
търна грамотност. Тази новопредставлена 
и твърде нужна грамотност не компенсира 
незнанието и културното невежество, кое
то стана едва ли не накит на цяла прослой
ка и поколение в професията. Прослойката 
и поколението на телевизионно -  компю
търно -  клиповото мислене, което сякаш 
се появява начисто и за първи път на този 
свят, за да си вземе своето, без отношение 
към предишните и с никаква задача за 
следващите -  сега и изобщо: друго няма из
вън нас, то не е съществено и не ни трябва. 
Формалната революционност на подобна 
претенция, когато стане „сленг“ на нацио
налната среда, закон на езика, самодоста- 
тъчност с национална, едва ли не, патент- 
ност, когато се превръща в паметник за се
бе си с идеята да го наложи на всички ни, 
се превръща в опасност, с която нормално
то гражданско общество няма нищо общо. 
Ето защо акцентирането трябва да продъл
жи не само по отношение на обществените 
отговорности, но и по отношение на разби
рането на общата култура като проблем 
сам за себе си. Като национален, българс
ки проблем днес и сега -  крайно важен и 
значим не само за нашата журналистика, 
но и изобщо за здравето на гражданското 
общество, и особено за младите му поколе
ния, които винаги носят маршалския же
зъл на бъдещето в своите раници.

В този смисъл съм убеден, че проб
лемът за общата култура на българското 
общество не е празна приказка. В неговото 
разрешение виждам един от пътищата за 
преминаване върху релсите на гражданско
то общество, както го вижда Карл Попър,

без катаклизмите на резките трусове и 
опасни сривове. В идеите и вижданията за 
ролята и значението на общата култура 
проектирам собственото си убеждение, че 
именно тя -  общата култура е едно от лига- 
турите, по които може без пропадане да 
мине каруцата на социума към едно по-съ- 
вършено състояние. Неслучайно в моите 
лекции по „Увод в теорията и практиката 
на СМК“ съм обособил специален раздел, 
озаглавен „Обща култура за общата култу
ра“. Дори самото обръщане на вниманието 
на младите хора върху този проблем, без да 
е достатъчно, е вече някакво постижение. 
Реабилитирането на стойността на общата 
култура, дълги години пренебрегвана като 
буржоазен предразсъдък или като излиш
на джувка и интелектуален разкош, който 
не може да се изплати пряко и веднага в 
живота, има смисъл във все повече техно- 
логизиращото се време.

Общата култура е едно от човешки
те убежища на човека. Уютен ъгъл на не
говата хуманитарна страна, облагородява
ща същността му характеристика, без коя
то роботизирането и отчуждаването му 
стават сигурни. Дехуманизацията на чове
ка, препарирането на духовността му идват 
по много и различни линии в днешния 
свят. И ако това е проблем на цялото об
щество, то неговото, макар и частично, ре
шаване не може да не стане и чрез медии
те, и журналистиката. Затова при обучени
ето на утрешни журналисти държа да пре
подавам този цикъл от лекции. Общата 
култура на журналистите се превръща в ос
новен проблем на тази професия, след като 
тя има претенции да бъде повсеместна и 
всеприсъстваща, след като засяга всички и 
всичко. Не можеш да си фактор, осведоми- 
тел, посредник, създател на обществено 
мнение без обща култура, при това в сери
озни и респектиращи дози. Нещо, което 
днес не е радваща реалност в големи коли
чества.

Общата култура не би могла да се 
дефинира. Обемът на нейните граници ще 
зависи от предварителната обща култура 
на желаещия да я дефинира. И всеки, по
търсил да я определи ще разширява или 
стеснява нейните параметри според арши
на на собствената си широта и интелектуа
лен заряд. Така или иначе тя не може да не 
е определен, вариращ за различните хора,



минимум от фактически знания вън от 
конкретната професия, занаят, бит и няка
къв определен, вариращ за различните хо
ра минимум естетическа подготовка, опре
делена ориентация в света на изкуствата. 
Двата свята, в които живеем: светът на ре
алностите, на фактите и светът на образи
те, на фикцията, на естетическата реал
ност, на въображаемото са и двата сновни 
източника на общокултурното ни оформя
не. Не може да се допусне за нормално пре
откриването на ноторно известни неща в 
културно и естетическо отношение, проб
лем на елементарна исторческа справка 
пък, ако искате, и готово общокултурно за
дължение на паметта да се сервира в меди
ите като първоткривателство. И в днешна
та технология, на която и да е медиа, поя
вата и манифестацията на неграмотността 
и културното невежество свободно шест
ват и се демонстрират.

Следователно, ако първите седем 
години не са „работили“, ако е имало сму
щения в семейната среда или тя просто не 
е имала какво да даде, ако след това учили
щето се е оказало на килийно равнище, а и 
учителите са били достатъчно ограничени 
за да не събудят любов към знанието, лю
бопитство, което да прерасне в любозна
телност, нищо друго не остава освен в спе
циализираното обучение по журналистика 
да се наваксва пропуснатото. Макар че, ако 
питате за откровеното ми мнение, селекци
ята при приема за журналистика, във всич
ките й форми и специалности, не би след
вало да пропуска през ситото си хора с до
казана липса на „първи седем години“, с 
демонстративна невъзможност за култур
ни асоциации, не прочели елементарния 
наръч от задължителни книги, които офор
мят нормалния хоризонт на образования 
човек. Няма никакво извинение в често 
повтаряната напоследък фраза, че сега де
цата не четат, че се занимават само с теле
визия и компютър. Именно поради това 
журналистът трябва да свърже едното с 
другото, именно заради това той няма пра
во да бъде социално и културно непълноце
нен или полуграмотен. Недопустимо е при
ети да учат за журналисти -  независимо да
ли платено или по държавна поръчка -  да 
се оказват „голи“ пред преподавателя, кой
то би искал да провери чрез тест тяхната 
общокултурна подготовка по литература,

музика, театър, архитектура, културна ис
тория и т.н. Значи цялата образователна 
система, семейството и средата са „про
извели“ младеж или девойка, оформен на 
18 -  19 години, който изведнъж се оказва 
„сакат“ в сферата на най-общата културна 
ориентация. Излиза, че те имат някакви 
знания в насипно състояние, не могат да 
направят връзките между фактите, не зна
ят, а и нехаят, за предисторията на въпро
сите, нямат интереси. А как ще бъдеш жур
налист без интереси? Това не е професия за 
интелектуални ленивци. Това е професия 
преди всичко на любопитството и любоз
нателността. Това е професия, която тряб
ва да инспирира, да възпитава и активизи
ра точно тези качества у консумиращия 
журналистическите продукти читател, слу
шател, зрител.

Следователно, появата на неграмот- 
ник в университета е нещо ненормално и 
само по себе си знаменателно за общото 
равнище на гражданското ни общество. Да 
не говорим, че появата на неграмотника в 
медиите след завършване на висшето обра
зование е почти напоправима трагедия. 
Въоръженият е диплома некултурник е 
злото на злините, защото пред него са 
всички възможности и средства за влия
ние, за да възпроизвежда себеподобни. То
ва в страната на Бай Ганьо никога не е би
ло невъзможно.

Един от пътищата да се интензифи
цира, да се облагороди и подобри ролята на 
журналиста в гражданското общество без
спорно е повишаването на равнището на 
общата му култура. Навлизането на кул
турни хора в журналиситиката, пресичане
то на пътя на самозвани и самонадеяни по- 
луинтелигенти е от ключово значение как 
ще изглежда утре не само нашата журна
листика, но и гражданското ни общество. 
Ако това не стане, българското общество 
ще продължи с онзи лек привкус на вкис
нато и на духовна убогост, на полуграмот
ност. Няма как. Толкова е яка спойката 
между журналистика и гражданско общес
тво.



Журналистите 
по пътя към себе си
Еди Емирян

Когато гледа и слуша журналисти
ческите коментари за последните избори 
през 1999 г. за местна власт, човек може и 
да си каже: ето го новото, тоталитарно не- 
обременено попълнение. И с основание -  
толкова всички са обзети и обединени от 
съзнанието за принадлежност към четвър
тата власт, но... въпросът е дали само към 
четвъртата! В такива моменти най-вече си 
спомням един уважаван от всички ни в 
гилдията колега, който още в бременното 
от тоталитаризъм време казваше „мнозина 
сме на брой, малцина сме на бой“! Друг 
мой колега, който междувременно ни на
пусна по най-нелеп начин, при това без вре
ме, непрекъснато препоръчваше на по- 
младите сред нас много лесно гимнасти
ческо упражнение само за журналисти -  
коремната преса, защото тя едновременно 
прави гъвкав гръбначния стълб и много 
силно укрепва диафрагмата. За тези, които 
ще изберат да се главят като слуги в жур
налистиката, гъвкавостта на гръбначния 
стълб е нещо, което ще им служи цял жи
вот за поклоните, които ще трябва да пра
вят. За онези, които ще имат неблагоразу
мието да бъдат активни и независими про
фесионалисти, спасението е в диафрагмата, 
защото незавимисимият журналист полу
чава най-често ударите именно там. Друг, 
чиито професионални интереси са предим
но върху проблемите на съвременния бъл
гарски печат, написа със самоирония, коя
то не скри болката му, че „журналистиката 
отдавна зае мястото на футбола“ -  днес 
признак на добър тон е да участваш в раз
говори за свободата на словото, за задъл
женията на журналистите към реформира
щото се общество или пък за задължения
та на държавата към нейните журналис
ти... Какво ли е наистина това, ако не по
редния нашенски парадокс със строго фик
сирани географска ширина и дължина. Ед

но от всичките негови проявления е, че за 
журналистиката и до днес се говори с раз
бирането за „свещената й мисия“ да фор
мира общественото мнение, да възпитава, 
направлява, мобилизира и т.н. Нещо пове
че -  тя понася и съответните последствия, 
когато представителите на съответната 
власт виждат пропуски тъкмо в тази посо
ка.

И в цялото това надприказване в 
ефира за сметка на слушателя или зрителя, 
или върху нищо неподозиращите вестни
карски страници почти не става дума, че 
всъщност демокрацията и гражданското 
общество не могат да бъдат резултат на 
нестихващия у нас политически диспут, 
колкото и важен да е той, особено в наве
черието и по време на избори. В много по- 
голяма степен те зависят тъкмо от свобо
дата на медиите и нейното осъзнаване от 
тях. Както и от съзнанието на самото об
щество, че ако мисли поне малко за бъде
щето си, би трябвало да е загрижено и за 
своята журналистика.

Свидетели сме колко бързо колеги
ята забрави тежкото си наследство. Сведе
ни до ролята на инструмент на социалното 
управление в продължение на десетилетия 
и радиото, и телевизията, и пресата, бяха 
вън от реалната си същност и функции. 
Колкото и странно да звучи днес на фона 
на масовите претенции за вече случилите 
се свободни медии, далеч не е изключение 
да се открият белезите на някой вестник- 
партиен войн или да се чуе в ефира радио
канал, възприел подобно мислене. А об
ществената оценка сякаш подминава същ
ностния проблем -  че плурализмът на ме
диите, който наистина е налице, не означа
ва автоматично, че те са свободни и неза
висими и че служат единствено на интере
сите на аудиторията, за които работят. Ето 
всъщност, сериозното ми основание да



смятам, че тъкмо по пътя към себе си жур
налистите могат да стигнат днес до обек
тивната оценка на очерталата се през пос
ледните десет години творческа тенденция 
и да разкрият реалния потенциал, който 
положително съществува като вътрешна 
енергия у тях и в подходяща ситуация би се 
проявил.

За десетилетията ерзацжурналисти- 
ка -  обезличена най-вече от отсъствието на 
обективна информация за сметка на мне
нията, оценките на фактите и позициите 
без опозиции, както и от създаването на из
кривена картина на действителността, при 
това с неизбежното в такива случаи сти
листично, езиково и жанрово опорочаване, 
се натрупа и недоверието на слушателите, 
зрителите и читателите. Обърка се самото 
понятие на обществото за средства за ма
сова комуникация, за интересното в тях, за 
ролята им и за работата на журналиста. 
Това е в най-общи линии „оная журналис
тика“, с която посрещнахме „10 ноември“ -  
кавичките са заради това, че в десеттте го
дини след датата, която ограждат, проме
ните в журналистиката по пътя към осво
бождаването й не са кой знае колко осеза
телни, или поне не са тези, които всички 
очаквахме. Актуален, например, остана и 
популярният журналистически виц, който 
навремето казваше, че в България и Аме
рика свободата на печата е еднаква -  и тук, 
и там можеш да критикуваш колкото си 
искаш американския президент. Естестве
но отшумяха и годините на т.нар. пресбум. 
Днес новите издания, ако ги има и където 
ги има, вече не правят такова впечатление, 
някои от тях все по-често успяват да се из
плъзнат изпод контрола на издателя-моно
полист, без това да означава, че някаква 
значима част от пресата е непартийна, не
зависима или частна... По-същественото е 
в бавното освобождаване на съдържанието 
на конкретните послания, доколкото... ре
алното освобождаване би намерило израз в 
промяната на подхода към информацията. 
Защото тъкмо този елемент кодира в себе 
си всички останали страни на свободата на 
медите: демонополизацията, защитеността 
на журналиста от преследвания, правото 
му на достъп до информация, правото му 
да разследва и огласява, еманципирането 
на медиите... Смисълът на всичко е в това

журналистиката да предлага обективна, 
непреднамерена, безпристрастна фактоло
гична картина. Да дава информация и то 
без да премълчава важни събития. Да изг
ражда съобщенията си върху равнопоста
вени информационни източници, без да се 
опира само на един от тях. Ако съществу
ват достатъчно средства за масова комуни
кация, предлагащи на аудиторията такава 
фактология, биха станали напразни всички 
притеснения от наличието на издания, кои
то манипулират или изкривяват действи
телността, дават крайни оценки и мнения. 
Те сами биха изчезнали от пазара, още по
вече под ударите на законодателство, за
щитаващо гражданина от посегателствата 
на медиите, но и медиите от силата на 
властовите институции.

Този текст далеч не е опит да обър
нем вниманието на обществото преиму
ществено върху себе си. Той цели по-скоро 
да провокира размяната на мнения по те
ма, която ни засяга най-пряко и опира до 
живота ни -  нашите професии! При това -  
без да опонира на хората, които охотно го
ворят за журналистиката без да имат нищо 
общо с нея...

А въпросите, които все още продъл
жаваме да си задаваме са и много, и доста
тъчно болезнени, и вероятно спорни, но са
мо дотолкова, доколкото всеки си има своя 
отговор за това -  има ли у нас независима 
журналистика? Кой, колко и в каква сте
пен може и е независим в професията? 
Вижда ли се журналистиката във властта? 
Кое мотивира присъствието на толкова 
много журналисти в непосредствена бли
зост до властта? Това ли обяснява факта, 
че журналистиката е наистина власт или 
по-скоро е удобна за властта и затова -  
вградена в нейните структури?... Многото
чието подсказва, че нито въпросите са из
черпани, нито следват някаква особена ло
гика. Дори са поставени твърде общо, за да 
не разделят колегията на печат и електрон
ни медии. Още повече, знаци за истински 
независима журналистика не дават нито 
едните, нито другите медии.

Журналистиката никога не е била 
удобна за политиците, но на практика тя 
винаги е барометъра, т.е. -  общественото 
мерило за нещата. Характерът на професи
ята ни е този, който задължава тъкмо ние



да сме най-добре запознатите е обществото 
и процесите, които се развиват в него, по
ради което и политиците ни търсят за съ
действие. Но дава ли ни това правото да 
допуснем, или дори да помечтаем, че нас
тъпва „епохата на журналистите“, макар и 
в компанията на не най-престижно плате
ните членове на това общество? Общество, 
което като никое друго си позволява лукса 
да бъде вече 10-та година в преход.

Да, все още сме на кръстопътя, при 
това без гаранции, че ще хванем правилна
та посока. И защото винаги обичаме да се 
съизмерваме със света, не е лошо да си да- 
дем сметка, че „Таймс“ в Англия или 
„Монд“ във франция дават представа как
во е и как печели авторитет независимо пе
чатно издание. Но независимо печатно из
дание съвсем не значи неутрално издание, 
това не значи и безпристрастно, неангажи
рано издание. Независимият вестник има 
свое мнение по въпросите, което, разбира 
се, в един момент може да съвпадне с офи
циалната политика на правителството, но 
това съвсем не означава, че вестникът е за
висим от правителството. Както и в обрат
ните случаи, когато изданието може да бъ
де критично.

В основата на всичко е икономичес
ката независимост, когато сам си изкар
ваш парите и... зависиш само от читателя. 
Нашият печат, обаче, особено в екстремал
ните ситуации, в които изпадаме всички по 
време на избори, даде достатъчно печални 
примери за това, че всяко демонстративно 
обвързване, с която и да е политическа си
ла, веднага удря по тиража и респективно -  
по приходите. Т.е., въпросът наистина е 
икономически, икономическата независи
мост е тази, която е на дъното на независи
мостта на медиите по принцип.

Самата природа на журналистиката 
някак по естествен начин я сродява с де
мокрацията. Дори и само, защото без сво
бода на мисълта, на словото, на изразява
нето, демокрацията изобщо не може да съ
ществува в средствата за масова комуника
ция. А пък и тези свободи са ключовите ду
ми за самото понятие журналистика. Сле
дователно и демократизирането на общес
твото ни не би трябвало да създава никак
ви проблеми на журналистиката. Въпро
сът, обаче, е в продължилата твърде дълго

зависимост на нашата журналистика. Зато
ва си дадохме сметка едва след като ни бя
ха върнати нормалните реакции и характе
ристики като професия, в резултат на кое
то пък с охота започнахме да се надвиква- 
ме със самите себе си. Но се оказахме, ка
то че ли, професионално неподготвени за 
предоставената свобода. Това пролича най- 
вече от реакциите ни, твърде неадекватни 
за време, което постави на обществената 
сцена редица активни и атрактивни поли
тици. Те стъпиха на тази сцена със собстве
ния си глас и самочувствие, а първото, ко
ето се опитаха да направят бе да си перат 
мръсните ризи с журналистите.

Сега, очевидно, времето вече е по- 
различно, защото налице е другият процес 
-  на вграждането на журналистиката във 
властта -  нещо, което е неприемливо дори 
като условие. Защото призванието на жур
налистиката е да бъде винаги реплика на 
властта. Тя трябва да бъде икономически 
независима, за да стане трибуна на абсо
лютната свобода, за да не позволи на та
ланта да отстъпва на прегракването. Всъщ
ност, в ситуацията на улегнала демокра
ция, изградила своите структури, подобна 
тема изобщо не стои на дневен ред.

В Германия много от вестниците 
носят под главата си надписа: „Независим 
информационен всекидневник“ или нещо 
подобно, но е разпространено мнението, и 
това също е ясно на всички читатели, кой 
от вестниците каква ориентация има. „Ди 
велт“ например е леко консервативен, 
„Франкфуртер рундшау“ и „Ди цайт“ са ля- 
волиберални, дори доста леви, „франкфур
тер алгемайне цайтунг“ е центристки. Кол
кото до програмите на радиото и телевизи
ята -  общото в тях се свежда до това, че 
рубриките за новини са съвършено неут
рални, поднасят се единствено фактите ка
то, разбира се, в много от случаите тези 
факти се интерпретират през гледната точ
ка на германското правителство. Това се 
прави къде по инерция, къде поради съот
ветните възгледи на самите журналисти. 
Съвсем друг, обаче, е въпросът с коментар
ните предавания по политически въпроси, 
където журналистът като прави връзките 
между едно или друго събитие, си позволя
ва съвсем свободно да дава и своите оцен
ки. Тъй че фактът, че няма сериозни диску-



сии и спорове по въпроса за обективността 
и безпристрастността, почива, от една 
страна, върху отдавна възприетия регла
мент по тези въпроси, от друга -  върху ог
ромната възможност в информационното 
пространство да съжителстват миролюби
во най-противоположни мнения.

В Белгия повечето вестници и изда
ния зависят от политическите партии, не
що повече -  финансират се от политичес
ките партии. Друга, макар и по-малка част 
формално не зависят от политическите 
партии, но пък са подчинени на финансови 
групировки, които от своя страна са обвър
зани политически. На практика, обаче, е 
така, че тези, които финансират изданието 
не се интересуват толкова от неговото съ
държание, стига то да се продава и да носи 
приходи. Положението на радиото и теле- 
везията е такова, че те са държавни, но не 
зависят от правителствата. Хората, които 
работят в радиото, журналистите и всички 
останали професии са държавни служите
ли. Предимството е, че те не могат да бъ
дат уволнени, освен за криминални деяния.

Истината е, че журналистите трудно 
могат да бъдат безпристрастни и абсолют
но обективни, но пък е въпрос на чест съ
битията да се отразяват колкото може по- 
обективно и по-безпристрастно.

Във Великобритания водещо е раз
бирането, че в свободното пазарно стопан
ство могат да бъдат изразявани всякакви 
мнения, а хората могат да избират каквото 
желаят и на кое да обръщат внимание. 
Най-същественото при независимите все
кидневници е, че хората свикват да уважа
ват навиците и мненията на другите. Още 
повече, че те са написани обективно и се 
основават върху обективните факти, изра
зяващи определени позиции.

Струва ми се, че на практика наис
тина е невъзможно да има истински неза
висим журналист -  най-вече, защото той е 
призван да отразява причинно-следствени
те връзки в обществото, но пък нито за миг 
да не забравя, че трябва да се съобразява и 
със собствениците на изданието, за което 
работи. С други думи, в опълченското вре
ме, в което живеем, за обективна журна
листика е трудно да се говори в не по-мал
ка степен и по отношение на държавните 
медии. Всеки който е работил и работи в

държавна медия знае как се извиват ръце
те в една или в друга посока, как се оказва 
натиск. Независим е само този, който си 
плаща сам. Т.е., както и в живота, човек 
трябва да бъде самостоятелен, иначе -  не
зависим от кого? От този, който му пла
ща... Няма такава независимост. Колкото 
до вграждането -  защо журналист да не мо
же да стане министър, ако има качества за 
това и го влече? Вече имахме посланици- 
драматурзи, имаше и президент-драматург.

Въпросът по-скоро е доколко и как 
може да се осъществи независимата жур
налистика в условията на новите демокра
ции в постсоциалистическите страни? В не 
еднаква степен, разбира се, в много от тях 
все още не е преодолян страха от т.нар. „ра
зюздана преса“, използваща новата сво
бодна атмосфера. В други -  демокрацията е 
все още дума, взета от речника на лозунги
те, плакатите от митингите и няма нищо 
чудно в това. След повече от 70-годишен 
съветски социализъм и след 45-годишен 
тоталитаризъм и безпрепятствена кому
нистическа власт в цяла Източна Европа, 
доверието в хуманни идеи и в обещания за 
по-добро бъдеще е сведено до кръгла нула. 
А всяка демокрация се строи и лежи на че
тири главни стълба. Преди всичко -  право
съдие, което се съобразява само със зако
на. Освен това -  пълен и ефективен парла
ментарен контрол над изпълнителната 
власт и главно над тези апарати с изключи
телна мощ като армията и органите на си
гурността. И разбира се, вземането под 
внимание на становищата на опозиционни
те партии в парламента и финансовия кон
трол както на разходите, така и на държав
ните приходи. Пресата, радиото и телеви
зията в една демократична държава могат 
да огласяват всичко, което не накърнява 
гражданските права и не нарушава закони
те, свързани с държавната тайна. В някои 
демократични страни е възприета практи
ката на върховните комисии на редактори
те, в които участват всички редактори на 
всекидневниците, както и тези от радиото 
и телевизията. Тази комисия налага огра
ничения на пресата, на радиото и на теле
визията и служи като първи адрес за тези 
държавни фактори, които са заинтересова
ни да предотвратят публикуването на кон
кретна информация. В такъв случай тези



фактори трябва да убедят комисията на 
главните редактори в правотата на молба
та им. Отхвърлянето на тази молба от 
страна на главните редактори не изключва 
възможността на държавните фактори да 
се обърнат към съда е молба да прекратят 
публикуването на съответнната информа
ция.

Това са и основните причини, пора
ди които националните аудиовизуални 
средства в никакъв случай не бива да се уп
равляват от парламентарна комисия, за
щото тя е съставена от депутати, т.е. също 
има политическо малцинство и мнозинст
во каквото е и в парламента. Както е пока
зал демократичният опит трябва да има 
наистина някакъв върховен орган, но изг
раден на професионален, а не на полити
чески принцип. Тъкмо това съзнание роди 
идеята и факта НСРТ, чийто печален опит 
има същото обяснение -  квотния принцип, 
с който в него участват представители на 
всичките властови институции.

Какво не й достига още на нашата 
журналистика? Може да се илюстрира и с 
клишето, което е в най-честа употреба и 
безпрецедентния назидателен тон. Става 
дума за функциите на журналистиката -  
ако приемем, че основната сред тях е да 
формира общественото мнение, то това не 
означава, че тя трябва да размахва пръст.

Какво още й липсва на нашата жур
налистика най-вече според младото по
пълнение? Боксовете! В излишък са й ме
ките четки...

Колкото до кръстопътя, от който 
следва правилната посока най-сигурното е, 
че журналистите ще изминат мъчително 
пътя си до едно ново състояние, а заедно с 
тях и променящото се общество, пред кое
то има не малко препъникамъчета. А тък
мо те са винаги обект на журналистичес
кия интерес.



Интерактивна
журналистика
Проф. Владимир Михайлов, 
доктор на науките

Като прилагателно „интеракти
вен“ направи кариера през последните 
години главно в контекста на мултиме
дията.1 Обединяването на няколко техно
логии (компютри, телекомуникации, те
левизия) наред с глобализацията на диги
талния подход доведе до създаване на 
оригинална структура, сред чиито нова
торски характеристики несъмнено най- 
впечатляваща е точно интерактивността. 
Проблемът сега е тя да се превърне в ре
алност чрез изграждането на канали за 
обратна връзка и зрителите да станат ак
тивни участници в аудиовизуалния кому
никационен процес.

Като прилагателно, свързано с 
журналистиката от малкия екран, „инте
рактивен“ съпровожда тази професия, 
обаче, още от самото нейно начало. Бъл
гарското значение на термина „интерак
тивност“ е „взаимодействие“, а всяка 
журналистическа телевизионна проява е 
безсмислена, ако не търси в пряк или 
опосредствен план контакта с тези, за 
които е предназначена. „Диалогът“, ма
кар и в преносен смисъл, между журна
листи и зрители, разделени от двете стра
ни на екрана, е бил и си остава цел за вся
ко журналистическо предаване. Прочути
ят „ефект на присъствие“, например, то
ва уникално свойство на телевизионната 
специфика да ни направи съпричастни на 
журналистическото действие в студиото 
и навън, да имаме усещането, че присъс
тваме на самото развитие на събитията, 
да виждаме всичко със собствените си 
очи в момента на извършването му, оси
гурява при всяко положение основата за 
едно равноправно взаимодействие, което 
по-нататък зависи само от майсторство
то на журналиста. Успее ли, образно ка
зано, този журналист да „прекрачи“ през 
екрана и да отиде при зрителите, успехът,

партньорството, доверието са осигурени 
за дълго време.

Тази ситуация с „прекрачването“ 
на екрана, между другото, напомня за ве
ликолепния филм на Уди Алън „Пурпур
ната роза от Кайро“ (1985). Там младата 
Сесилия, в изпълнение на Мия Фароу, ко
ято е влюбена в киното и не пропуска ни
то една прожекция в кварталния киноса
лон, се увлича по новия приключенско- 
любовен филм „Пурпурната роза от Кай
ро“, гледа го пет пъти едно след друго и 
си харесва героя на археолога, филмови
ят герой отговаря на нейните чувства и 
слиза от екрана в залата. Оттук-нататък 
тръгват любопитните недоразумения и 
във филма, и в живота -  филмовото дейс
твие не може да продължи без един от ге
роите си, а в реалния живот филмовият 
герой явно не е на мястото си.

В телевизионната журналистика 
„слизането“ от малките екрани в домове
те на хората се реализира при малко по- 
различни обстоятелства и в интерес на 
истината не доведе до недоразумения. 
Става дума за 50-те години, когато се из
върши прехода от анонимната към пер
сонифицираната журналистическа дей
ност. В началната фаза от съществуване
то на телевизията информацията се под
насяше от говорителите, които играеха 
ролята на журналисти в кадър. Стреме
жът към по-тясно взаимодействие със 
зрителите накара телевизионните орга
низации да изправят пред камерите сами
те журналисти, автори на информацията. 
Те спечелиха със своята обикновеност, за 
разлика от тържествено-ритуалните го
ворители, с факта, че са едни от нас, с 
възможността по този начин да разгова
рят на равни начала със своята аудито
рия. Така или иначе телевизионното 
действие успя да продължи без един от



героите си, просто защото говорителят 
временно играеше ролята на журналиста 
и когато титулярът зае мястото на дуб- 
льора действието не само не пострада, а 
дори стана по-привлекателно. Слизането 
на журналиста в реалния живот също ми
на без сътресения, тъй като той, макар и 
образ в едно всекидневно телевизионно 
представление, на практика си е реален 
персонаж. И нямаше проблеми при сблъ
съците в реалния живот.

Всъщност с персонификацията на 
телевизионната журналистика започва и 
нейния активен период в света на инте
рактивността. Години наред се търсят и 
усъвършенстват журналистически прави
ла, които целят да предизвикат съучасти
ето на зрителите, така че информацион
ният процес от малкия екран да стане 
колкото може повече двупосочен. Позна
тият „парадокс на телевизионния зри
тел“, в смисъл, че зрителят реагира дори 
гласно на фотографското изображение на 
журналиста от екрана пред себе си, се из
ползваше до крайност чрез различни про- 
вокативни форми в общуването. В студи
ото се канеха събеседници в компанията 
на зрители, които трябваше да осигурят 
моста към другите зрители, извън студио
то. Поощряваше се включването в мо
мента чрез телефонна или видеовръзка на 
зрители в информационната емисия. 
Журналистите търсеха този език и начин 
на контактуване, който можеше да им до
несе най-непосредствено общуване с ау
диторията. И Т.Н ., T .H ., все форми на екви- 
либристични похвати, които да предиз
викват обратната страна към реално 
включване в журналистическия диалог. 
Защото журналистът на екрана е като те
нисист на корта. Ако няма на кого да по
даде репликата или топката и да я получи 
обратно просто играта няма да се състои!

В по-ново време, все в името на 
интерактивността, се промени и принци
па на програмиране на информацията. 
Пръв през 1980 г. направи пробива Тед 
Търнър с неговата Си Ен Ен. До този мо
мент по цял свят новините се събираха от 
дежурния журналистически екип през де
ня и вечер, в централната информацион
на емисия, се поднасяха на зрителите. Си 
Ен Ен предложи на същите зрители два

десет и четири часова непрекъсната ин
формационна емисия, в която новините 
се поднасят на зрителите в момента на 
тяхното извършване. При целия риск на 
начинанието, формулата на по-голямата 
достоверност и на по-тясното взаимо
действие се оказа печеливша.

Разбира се, за успеха на тази фор
мула имаше значение и технологичното 
развитие, което позволи телевизионния 
сигнал да обиколи цялото земно кълбо и 
във всяка негова точка да се приемат или 
излъчват съобщения. От друга страна се 
промениха навиците на хората и те не 
спазват вече толкова буквално утвърде
ния дългогодишен режим на живот -  ра
бота, прибиране вкъщи, вечеря, заставане 
пред телевизора за новините. Динамика
та на нашето съществуване наложи и съ
ответната динамика на телевизионното 
журналистическо общуване. В резултат 
след Си Ен Ен много бързо се появиха ре
дица специализирани информационни ка
нали: Би Би Си Уърлд, Евронюз, Ен-ТВ, 
Ей Би Ен, Си Ен Би Си, Блумбърг ТВ...

И въпреки че самата програмна 
концепция на тези канали по отношение 
на информацията работи в полза на по- 
голямо взаимодействие със зрителите, 
отколкото при телевизионните канали с 
класически подредени програми, те също 
не се отказват от използването на рубри
ки, в които се разчита на пряк обратен 
ефект. Такава е, например, рубриката 
„Въпроси и отговори“ на Си Ен Ен, в ко
ято за определен актуален политически, 
икономически или друг проблем се оси
гурява компетентен гост като по този на
чин се провокират зрители от различни 
краища на света да задават въпроси по 
време на директното излъчване. И всеки 
се чувства въвлечен в диалога, защото 
всеки би могъл да бъде на мястото на то
зи, който е задал въпроса.

Между другото, на същата основа 
възниква и популярното токшоу. С тази 
малка разлика, че то разчита предимно 
на диалогичност вътре в студиото, която 
да прерасне в диалогичност между екран 
и зрител. Токшоуто е една от най-ярките 
прояви на персонифицираната телевизия, 
като първите му образци със средна про
дължителност от 60 мин. идват отвъд



океана и са запазили своите основни ха
рактеристики до ден-днешен. Става дума 
за разговорно предаване, което се излъч
ва обикновено от понеделник до петък и 
в основата на което стои обаятелен во
дещ е усет към геговете и другите шоу 
елементи, атрактивна асистентка или 
асистентки и оркестър. Първото подобно 
токшоу е регистрирано в историята на те
левизионната комуникация на 29 май 
1950 г. по американската телевизионна 
мрежа Ен Би Си под името „Broadway 
Open House“ е водещ Джери Лестър.2

Начинът, по който американците, 
като зачинатели на жанра, разбират ток- 
шоуто, е по-близък до това, което прави у 
нас Тодор Колев е „Как ще ги стигнем...“ 
и „Вход свободен“, отколкото до това, ко
ето прави, например, Снежана Атанасова 
в „Изборът“. И в двата случая, обаче, 
пред нас е диалогично телевизионно пре
даване, независимо от по-изявения заба
вен характер на едното с участието на 
професионален шоумен или от по-стро
гия профил на другото с участието на 
професионален журналист. Тематичната 
класификация тук може да бъде в доста 
широк диапазон: политически дискусии, 
разговори на културна тематика, спорт и 
т.н. Или ако тръгнем по друга линия: 
дневно токшоу, вечерно токшоу, нощно 
токшоу. Общото навсякъде е търсенето 
на пределна контактност със зрителите, 
за да могат те в цялата си многомилион
на маса да се чувстват съпричастни на 
разговора от екрана, дори колкото може 
повече от тях да се „включат“ в него.

Както разбираме от примерите с 
информацията и токшоуто телевизион
ната журналистика в своето развитие ви
наги е разчитала на взаимодействие с 
публиката си основно в психологически 
план. За обратна връзка в буквален план 
никога не се и помисляло поради „непро- 
биваемостта“ на екранната стъклена 
стена, разделяща журналисти от зрите
ли. фантазиите на Уди Алън звучат доб
ре, но те са на... кино. Реалният живот 
или по-скоро реалните технически пара
метри на средството „телевизия“ повеля
ваха съвсем други отношения с аудито
рията. Не можем да отречем, че много 
от майсторите в журналистическия зана

ят доведоха до блестящи резултати зат
върдяването на „обратната връзка“ 
именно в тези отношения. И като че ли, 
по този начин, се достигна предела на 
възможното взаимодействие в съществу
ващите условия.

През 90-те години техническата 
обстановка, породила въпросните усло
вия, започна коренно да се променя. Де
сетилетието беше белязано с избухване
то на дигиталната революция. И веднага 
настъпи кардинално разместване на 
пластовете. Това, което най-вече ни ин
тересува в казуса с интерактивната жур
налистика е, че дигиталната технология 
оспорва по принцип традиционната 
връзка между твореца и зрителя или слу
шателя в електронните медии. Досегаш
ните аналогови образи бяха непроменяе- 
ми, а дигиталните образи могат да се 
променят не само от творците, но и от 
зрителите.

Ако перифразирам думите на Пол 
Шрейдър от неговата прочута лекция, из
несена в Холандия през 1994 г., за киното 
на 90-те години3, журналистът в предсто
ящото си дигитално битие няма да може 
да управлява своето предаване, а само ще 
предизвиква действието. Той ще се пре
върне просто в партньор при създаването 
на информацията или разговора в студи
ото. Новата технология дава огромен 
шанс на зрителя и от пасивен го прави 
активен съучастник в играта (наистина 
играта!), наречена телевизионна журна
листика. В дадения случай не ме занима
ва проблема, дали зрителят в своята ця
лост ще пожелае от пасивен да стане ак
тивен -  това е друга тема.

Ние се родихме в аналоговата епо
ха, казва Шрейдър, а ще умрем в диги
талната... Дигиталната технология, про
дължава американският сценарист, ре
жисьор и продуцент, оспорва традицион
ната връзка между артиста и зрите- 
ля/слушателя. Дигиталната картина е 
толкова различна от аналоговата, колко
то един портрет се различава от една 
снимка. Портретът тълкува, а снимката 
копира. Аналоговите картини са това, ко
ето са: непроменяеми. Дигиталната кар
тина може да се променя не само от ар- 
тистите/журналистите, но и от зрителите.



Звуци и инструменти са в състояние да се 
развиват, оцветяват, разчленяват.

Първият пробив в тази насока 
журналистиката направи чрез вестникар
ската индустрия. И то нямам предвид 
толкова издания, включили съдържание
то си и в мрежата на Интернет. По-скоро 
става дума за така наречените чисто 
електронни вестници. Читателите им об
щуват с компютърен екран, който пред
лага невероятни възможности: екран с 
бутони, в който са написани имената на 
рубриките и при чието избиране излиза и 
съответния текст; разпечатването на це
ли материали, които на екрана са заяве
ни в синтезиран вид; екран, който не поз
нава проблема липса на място на страни
ците на вестника и т.н. Електронният 
вестник, освен това, слага край на едно
посочното движение на информацията от 
създател до потребител. Той позволява 
на читателите в реално време да участват 
в дискусии с журналистите, позволява чи- 
татели-доброволни репортери непрекъс
нато да допълват информацията във 
„вестникарските колони“, позволява все
ки да си каже мнението в момента по по
вод на конкретно предаване или на конк
ретен водещ.

Ако се върнем към телевизионна
та журналистика, вестникарският ком
пютърен принцип беше използван с още 
по-голям замах от информационните 
емисии на всички големи телевизионни 
канали. Да кажем, една от най-мощните 
европейски обществени телевизии А Ер 
Де (Германия) е включила в Интернет и 
двете си информационни емисии с он
лайн достъп -  http://www.tagesschau.de и 
http://www. tagesthemen.de. Споменатите 
вече специализирани канали също -  
http://www.bbc.co.uk, http://www.EBN.co.uk, 
http://www.cnbc.com, http://www.bloomberg.com. 
А Си Ен Ен с общ адрес http://www.cnn.com 
тръгна така да се разклонява в Интернет, 
че май в скоро време ще трябва да изда
де указател, за да ориентира своите зри
тели. Като отговор, например, на инфор
мационния канал за стопански новини 
Си Ен Би Си, в края на 1995 г. Си Ен Ен 
създаде CNNfn (Financial Network) с 14 
часа дневно също само за стопански но
вини и веднага го вкара в Интернет с ад

рес: http://www.CNNfn.com като акцентът 
на онлайн услугите е върху борсовата ин
формация. Дъщерните онлайн разклоне
ния на Си Ен Ен (CNN Interactive) имат 
три автономни уеб страници, между кои
то само една от тях AllPolitics.com прите
жава база данни със 77 000 страници тек
стови материали, 100 000 фотоси, 18 500 
звукови файлове и около 3 000 видео еди
ници.

Друг е въпросът в какво се изразя
ва интерактивността на интерактивната 
телевизионна връзка на този етап и до
колко взаимодействието между журна
листика и аудитория е наистина ефектив
но. Защото засега онлайн включването в 
телевизионните информационни страни
ци прибавя към изпитаните похвати за 
„непосредствен“ контакт със зрителите 
главно още два допълнителни похвата. 
На първо място всеки телевизионен пот
ребител, който има и компютърна връз
ка с Интернет, може свободно да черпи 
24 часа непрекъснато обновявана инфор
мация по свой избор и да продължи да я 
следи в желаната от него насока. Голяма 
и качествено нова промяна, без съмне
ние! На второ място същият телевизио
нен потребител, който има компютърна 
връзка с Интернет, разполага с възмож
ността чрез електронна поща веднага да 
изпрати мнението си, предложението си, 
забележката си до журналистите в теле
визионната организация. При повечето 
уеб страници съществуват така наречени
те „Книги за впечатления“, в които по 
електронен път можеш да впишеш как
вото пожелаеш, то остава на екрана и е 
публично достояние както за производи
телите на информация, така и за нейните 
потребители.

Дотук добре, но ако приемем, че 
електронната поща практически заменя 
изпитания метод за обратна връзка чрез 
писма и телефонни обаждания, нека си 
спомним кой и как пише до телевизията 
и кой и как вдига слушалката, за да спо
дели впечатлението си! Принципна раз
лика в качеството на обратната връзка, 
макар и осъществена по електронен път, 
няма. Всеки може сам да се убеди, като 
отвори който и да е от посочените преди 
малко адреси на информационните кана
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http://www.bloomberg.com
http://www.cnn.com
http://www.CNNfn.com


ли в Интернет. Изберете, например, гер
манската А Ер Де, кликнете на 
„Gaestebuch“ (книгата за впечатления) и 
ще видите, че в нея зрители си определят 
срещи помежду си, като нехаят за въз
можността да се включат в информаци
онния взаимообмен...

Струва ми се, че сегашното поло
жение на продължение или дублиране на 
информационната телевизионна дейност 
чрез онлайн включването в страниците, 
предлагащи общо взето същата като съ
държание информационна телевизионна 
дейност, е повече подготовка отколкото 
реално решение за оформянето на инте
рактивната журналистика. Истинската 
интерактивна журналистика явно ще бъ
де Интернет журналистиката! Тогава, ко
гато се обединят телевизионната и ком
пютърната технология и всеки приемник 
стане потенциално и предавател.

Не знам, обаче, дали си даваме 
достатъчно ясна представа, че пълната 
победа на интерактивността автоматич
но означава край на традиционната теле
визионна комуникация, означава край и 
на традиционната телевизионна журна
листика с всички нейни мимолетни заво
евания по пътя на опосредстваното взаи
модействие със зрителите. Телевизион
ната журналистика, по всичко изглежда, 
ще даде основата на Интернет журналис
тиката, така както навремето радиожур
налистиката даде основата пък на теле
визионната журналистика. Но това, кое
то засега плахо наричаме Интернет жур
налистика, просто пред очите ни се офор
мя в самостоятелен клон на журналисти
ческата професия и отива в посока, твър
де различна от всичко познато до този 
момент.

Нека тръгнем от постулата, че 
познатият принцип на масовата комуни
кация „от един към много“, в Интернет 
се заменя с „от много към много“. Пред
ставете си само за момент какво означа
ва това за всекидневната творческа рабо
та на журналиста -  ами обръщане просто 
на 180 градуса на всичко, което е извест
но за журналистическото общуване. И се
га „програмата“ в информационните те
левизионни уеб страници е конструирана 
като супермаркет, в който всеки зрител

си „купува“ необходимата само нему сто
ка, а в бъдеще тази „покупко-продажба“ 
ще стане основен модел на работа. „Гле
дам и слушам това, което искам“ ще ста
не водещият девиз на всеки зрител и... 
журналистът ще загуби благородната си 
позиция на творец, който изразява, кори
гира и насочва общественото мнение. Да 
не говорим, че под „интерактивност“ в 
аудиовизуалните медии все повече се уза
конява разбирането за диалог между чо
века и машината.

Интернет журналистът ще изпад
не точно в положението на описания от 
Пол Шрейдър деспотичен режисьор, кой
то чрез дигиталната технология усеща 
последиците от демократизацията и не 
може вече да налага създаденото от него 
художествено внушение върху публиката. 
Как така, аз съм замислил тема, образи, 
послание към зрителите, а те ще ми раз
местват действието, ще избират сами как 
да се реши дадена ситуация, ще се намес
ват в съдбите на героите?! Деспотите не 
са били прави в миналото, отбелязва 
Шрейдър, по всичко личи, че няма да са 
прави и в бъдеще. Зрителите ще решат. 
Детето, което расте с електронните игри 
и съседът, който работи с компютъра. Те 
ще решат. Повечето предавания ще се 
правят такива, каквито са сега, за одобре
нието на публиката. Но ще има вече и но
ви, създадени съвместно със зрителя.

Представете си в същата ситуация 
Интернет журналистът, който е вложил 
творчество, умения, усилия, за да подгот
ви журналистическа емисия с точно пре
мерено послание към зрителя, а той е по
мощта на мишката вземе та направи та
зи емисия на „тюрлю-гювеч“. Вкусен за 
него, но отвратителен за „готвача“. Като 
загърбим емоционалната страна на проб
лема, явно е, че подготовката, творчески
те способности и начинът на работа на 
интерактивния журналист са съвсем раз
лични от тези на неинтерактивния (в 
смисъл на Интернет интерактивност) те
левизионен журналист.

Пак ще повторя, че по всяка веро
ятност сегашното положение на продъл
жение или дублиране на информационна
та телевизионна дейност чрез онлайн 
включването в Интернет страниците на



телевизионните канали, е само подготов
ка за бъдещата Интернет журналистика, 
но затова пък подготовка с неоценима 
стойност за натрупване на опит. Пропус
не ли се този преходен етап в развитието 
на журналистическите послания от екра
на реална е опасността да се забави раз
витието изобщо на журналистиката, в ко
ято и да е телевизионна организация или 
погледнато по-глобално -  на журналис
тиката, в която и да е страна.

Между другото, натрупаният опит 
вече започна да се осмисля и в изследова
телски трудове. През 1998 г. Клаус Майер 
сред първите в Европа публикува цялост
но обобщено разглеждане на проблема в 
книгата си „Интернет журналистика“.4 
Става дума за разработване на нещо, ко
ето доскоро би ни звучало като досадна 
фантасмагория -  какво представлява 
журналистическата практика в Интернет 
редакциите, как се пише за Интернет, 
какви са основните техники за журналис
тическо разследване в Интернет, къде са 
тънкостите в професионалното квалифи
циране на Интернет журналистите и т.н.

Крайно като позиция или не, но 
има всички основания да очакваме, че 
мегатенденция номер едно на Джон 
Найсбит „Само това, което се преобразу
ва в цифри, ще бъде информация“, фор
мулирана още през 1982 г. в книгата му 
„Мегатенденции: десет нови посоки, кои
то преобразяват нашия живот“5, е в пъ
лен ход на своето изпълнение. А който 
все още не вярва в перспективите на ин
терактивната журналистика, на Интер
нет журналистиката, просто рискува на
истина да остане на журналистическия 
тенискорт сам... 1 2 3

1. Zacharias, Wolfgang. Interaktiv. In: 
Medien Praktisch, 1998, №4. S. 61
2. Eimeren, Birgit, Heinz Gerhard. 
Talkshows -  Formate und 
Zuschauerstrukturen. In: Media 
Perspektiven, 1998, №12. S. 600
3. Шрейдър, Пол. Не плачи за мен, кога
то си отивам: киното през 90-те години. 
В: Годишник на департамент масови ко
муникации ‘96, с. 156

4. Maier, Klaus. Internet -  Journalismus. 
Konstanz, UVK Medien, 1998
5. Naisbitt, John. Megatrends: Ten New 
Directions Transforming Our Lives. New 
York, Warner Books, 1982



Обхват и основни 
характеристики на понятието 
предаващ радио и телевизионни 
програми (бродкастер)
Бисера Занкова

Встъпителни бележки
От началото на своето изобретява- 

не и приложение радиото и телевизията 
са могъщи средства за политическо, ико
номическо и психологическо въздейст
вие. Силата на електронните медии, насо
чена към социални промени, е несъмне
на. Във века на конвергенцията радиото и 
телевизията играят рещаваща роля и в из
граждането на информационното общест
во, в неговото разширяване и в постигане
то на качествено нова интерактивност.

В този смисъл в сложния и бързо 
променящ се контекст на съвременните 
комуникации понятието „предаващ радио 
и телевизионни програми“ (бродкастер) 
изисква задълбочено изясняване. Както 
образно се изтъква в доклада на Евро
пейската комисия „Дигиталната епоха: 
европейската аудиовизуална политика“ 
бродкастерите са основната движеща си
ла на аудиовизуалното производство, кое
то те разпространяват и финансират. 
Бродкастерите са основни инвеститори и 
ако съдържанието е „царят“, разпростра
нението остава „ключът“ към неговото 
царство“.1

Съсредоточаването на изследова
телския поглед върху бродкастерите е не
обходимо, защото в условията на бързи и 
радикални технологични промени уни
версалната услуга е конструкцията, фоку
сираща общите, най-широки нужди и 
стремежи към повече, по-обективна и 
всеобхватна информация и комуникация. 
Тя е определена като достъп на потреби
тели до минимум услуги със специфично 
качество, независимо от тяхното место
нахождение и национални условия, на

достъпна цена.2
За да може универсалната услуга 

да бъде наистина всеобща, осъществена 
при недискриминационни условия, непре
късваема и достъпна в процеса на сбли
жаване на информационната техника, те
лекомуникациите и медиите, е нужно тя 
да обхване и аудиовизуалните канали, и 
съвременните онлайн услуги. Така върху 
бродкастерите ще легне главният товар 
не само от разширяването на пазарите на 
разпространяваното съдържание, но и на 
практическото осъществяване на социал
ните измерения на дигиталната револю
ция.

От социологичен аспект бродкас
терите са организациите, които реализи
рат радио и телевизионната дейност и 
чрез тях се постигат нейните социални це
ли. От една страна, предаващите осъщес
твяват плановете, очакванията и амбици
ите на преките участници в медийния 
процес, а от друга -  въплътяват практи
чески целите на цялото общество. В този 
смисъл разглежданото понятие е ключо
во за определянето на обхвата на полити
ката в областта на електронните медии и 
за формулирането на основните й насоки.

Политически свободното и безпре
пятствено функциониране на бродкасте
рите е една от най-важните предпоставки 
за демокрация. В тази посока на мислене 
фундаментално значение има принципът 
на плурализма, въз основа на който може 
да се формира и развива богат и общест
вено съзидателен дебат по всички главни 
въпроси на развитието. Този принцип, 
обаче, не би могъл да действа ефективно, 
ако не се осигури справедливото участие



на различни социални слоеве и групи, и 
най-широкото обществено присъствие в 
публичните дискусии, както и висока сте
пен на достъп до информация.

По отношение на бродкастерите 
плурализмът се постига практически по 
пътя на създаването на широка и взаимно 
допълваща се мрежа от аудиовизуални 
канали, чрез която различните мнения и 
идеи могат да достигнат до своите адреса
ти. Или по-конкретно -  това е построява
нето на обществено обоснована и работе
ща система от различни радио и телеви
зионни оператори. Юридически тя е ма
териалната основа за осъществяването на 
институционното право на свобода на из
разяването чрез електронните медии. 
Бродкастерите са субекти на това право и 
от начина на тяхното установяване, 
структуриране и функциониране зависи 
законосъобразното му упражняване.3

Разработването на основните насо
ки на политиката в областта на радио и 
телевизионната дейност изисква създава
нето на набор от подходящи средства за 
тяхното успешно прилагане. Между тях 
най-ефективният механизъм, с огромно 
въздействие, е законът за електронните 
медии, който чрез своите норми придава 
правнообвързващ характер на насоките 
на политиката.

Ако трябва да се опишат основни
те черти на закон за електронните медии, 
първо е необходимо да се посочи, че той е 
публичен закон, който, като използва ре
гулативните възможности на забраните и 
задълженията, урежда поведението на 
различните участници в съответните со
циални отношения -  лица или органи -  с 
оглед постигането на определените цели 
на политиката в тази област. Правното 
положение на субектите на правото за 
предаване на радио и телевизионни прог
рами, и техните основни характеристики 
се определят също така от закона. На 
практика това се постига чрез норматив
ното формулиране на обществените усло
вия, които трябва да са налице, за да мо
же да бъде създаден бродкастерът. Друга 
задача на закона е да определи кръга на 
предаващите и така да очертае особената 
област на регулиране, която е специфична 
пресечна точка на културата и аудиовизу

алната икономическа дейност. Не на пос
ледно място трябва да се отбележи, че по 
пътя на дефинирането на понятието брод
кастер се фиксира компетентността на 
регулиращия орган в тази сфера и негови
те контролни правомощия.

Понятието предаващ радио
и телевизионни програми
(бродкастер) в европейското
законодателство
В европейското законодателство, 

регулиращо електронните медии, поняти
ето бродкастер беше хармонизирано след 
приемането на промените в директивата 
на Европейската общност „Телевизия без 
граници“4 и на протокола за изменение и 
допълнение на Европейската конвенция 
за трансгранична телевизия (ЕКТТ).5 Де
финициите в двата акта са аналогични в 
основния им смисъл. В заключителния 
текст на ЕКТТ, чл. 2 -  използвани терми
ни -  предаващият се определя като „физи
ческо или юридическо лице, което упраж
нява редакционна отговорност върху със
тавянето на телевизионни програми, 
предназначени за приемане от публиката 
и ги разпространява или се разпространя
ват от негово име изцяло и непроменени 
от трето лице“.

Редакционната отговорност е уточ
нена в акта за оправомощаване (лицензия 
или договор, сключен с компетентния ор
ган (чл. 6 ЕКТТ). Отговорността очерта
ва пределите на дейност, която или е 
предписана пряко от закона, или се съ
държа в лицензията като конкретизиране 
на общите законови условия. В Мнение 
№3 от 1995 г. постоянният комитет за 
трансгранична телевизия, интрепрети- 
райки съответните текстове от конвенци
ята, стига до заключението, че от благоп
риятстващите последици от нейното при
лагане, могат да се възползват само за
конно създадени (лицензирани) бродкас- 
тери.6

Ядрото на понятието е съставянето 
на програми, чрез което предаващият се 
отличава от субекти, извършващи сходни 
функции. Законодателят се концентрира 
върху програмите и върху условията, на 
които те трябва да отговарят -  това са 
изисквания за съответстие с основни об-



ществени принципи и ценности.
Съгласно конвенцията програмата 

е единство от различни части, включващо 
индивидуални програми, реклами, прог
рамни обяви, лого и др. Допълнителните 
услуги, които бродкастерът може да пред
ложи -  аудио и видео записи, отпечатване 
и разпространение на книги и др., са изк
лючени от обхвата на понятието. Въпре
ки че са тясно свързани с програмата, те 
не са типични програмни елементи и не 
влизат в рамките на понятието, така как
то е анализирано дотук.

Забранителните норми очертават 
кръга, в който обществено приемливите и 
законосъобразни програми могат да бъ
дат съставяни и разпространявани. Глава 
втора на конвенцията е посветена на 
програмни въпроси и предвижда отговор
ностите на бродкастерите, които се отна
сят до всички части на програмата (пред
ставяне и съдържание) и най-общо трябва 
да зачитат човешкото достойнство, и ос
новните права на другите (чл. 7, ал. 2). Та
ка изискванията към предаващите се 
свързват с условията за упражняването на 
правото на изразяване и информация съг
ласно чл. 10 от Европейската конвенция 
за правата на човека и основните свободи 
(ЕКПЧОС). Освен необходимостта прог
рамите да бъдат съобразени с нормите за 
приличие, да не възхваляват или оневиня
ват насилието, да не разпалват расова ом
раза или да засягат физическото, умстве
но или морално развитие на непълнолет
ните, които са отражение на конституци
онно закрепени ценности, на някои спе
циални принципи -  характерни за медии
те (право на отговор и достъп до публич
на информация) и още по-конкретно -  за 
излъчването на програми чрез електрон
ни средства -  достъп на публиката до съ
бития с голямо обществено значение, на
сърчаване на европейското аудиовизуал
но творчество и развитие на медийния 
плурализъм, е отделено специално вни
мание. Единството на тези изисквания 
позволява да се подчертае общественото 
значение на радио и телевизионното раз
пространение на програми. Така резолю
ция №1 на Втората европейска конферен
ция на министрите по въпросите на поли
тиката в областта на масмедиите (Сток-

холм, 23-24 ноември 1988 г.) ясно опреде
ля тези връзки, потвърждавайки в общи
те положения „важността на телевизията 
за осъществяването на индивидуалните 
или колективните изисквания за осигуря
ването на информация, култура, образо
вание и забавление като признава, че та
зи обществена функция може да бъде из
пълнена както от публични, така и от час
тни лица“.7

Тази тенденция изпъква и в препо
ръка №1067 (1987 г.) относно културните 
измерения на бродкастинга в Европа, 
приета от парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа, в която се подчертава 
необходимостта „правителствата да пот
върдят ефективно отново обществения 
характер на радио и телевизионното разп
ространение на програми (публично или 
частно) и на политическата, образовател
на и културна роля на масмедиите“, как
то и на тяхното разбиране като средства 
за „творческо изразяване, културно мно
гообразие и комуникация“.8

Съдържанието на програмите мо
же да бъде определено като важна със
тавна част, фокусираща съществени об
ществени желания и основни ценности. 
Същевременно не маловажни за констру
ирането на понятието са и другите харак
терни белези от определението на преда
ващия.

Бродкастерът съставя програмите 
с цел тяхното разпространение за широ
ката публика и извършва разпростране
нието лично или чрез други лица. Като се 
следва логиката на цитираната легална 
дефиниция, бродкастерът не е нито само 
производител, нито само разпространи
тел на програми. Уникалното съчетание 
на двата елемента -  техническият и кул
турният -  съставяне и разпространение на 
програми за широката публика -  го ха
рактеризира като фактор за социално- 
културно въздействие и по-специално -  
като особен оператор, който изпълнява 
значима, от социална и от конституцион
на гледна точка, задача.

За да може понятието за предаващ 
да бъде разкрито пълно и цялостно, два 
други термина са подробно анализирани в 
конвенцията, а именно -  разпространение 
и програма. По-специално тяхното съдър-



жание се обсъжда в обяснителния доклад 
към конвенцията. Авторите на Европейс
ката конвенция за трансгранична телеви
зия избират такова понятие за разпрост
ранение, което позволява да бъдат избег
нати всякакви възможни противоречия и 
объркване с понятието за бродкастинг в 
други международни актове, по тази при
чина то е разграничено от радио-комуни
кационната услуга. Подходът в конвенци
ята е по-широк като идеята е да бъдат об
хванати всички видове предаване, предс
тавляващи основа за отправяне и получа
ване на сигнали включително и новите 
технологични средства -  наземно, кабел
но, спътниково разпространение. Наме
ренията на страните са още по-ясно под
чертани чрез въвеждането на главния 
критерий -  дали програмата е предназна
чена за пряко или непряко приемане от 
широката публика. По широтата си дефи
ницията обхваща всички предавания е об
ществена цел е изключение на услугите, 
които се получават по индивидуална по
ръчка, както и някои други, споменати 
по-нататък като отделни примерни слу
чаи -  предавания за затворен кръг потре
бители или комуникационен обмен на 
програми между бродкастери.

Сравнителен преглед 
на понятието за предаващ радио 
или телевизионни програми 
(бродкастер) в някои 
законодателства
В общи линии европейските стра

ни следват модела на определението на 
понятието за предаващ, съдържащо се в 
Европейската конвенция за трансгранич
на телевизия и в директивата „Телевизия 
без граници“. Бродкастерите са дефини
рани като обществени и комерсиални, на
ционални, регионални, местни, независи
мо от начина на разпространение. Някои 
от законодателствата уреждат по-подроб
но предаващите и техните програми. На
ционалните правни системи регулират 
разнообразие от радио и телевизионни 
оператори, които чрез функционирането 
си гарантират плурализма на идеи и мне
ния. Обществените радио и телевизионни 
предаващи по принцип се създават ех 
lege; те си поставят обществено ориенти

рани цели, които се уреждат от закона ка
то подробен набор от задължения и зада
чи, най-общо насочени към благото на 
обществото. Условията за работата на об
ществените електронни медии са свърза
ни с основни ценности, с осигуряването 
на широк и активен публичен дебат, раз
нообразен избор, култура и демокрация. 
Организациите, които осъществяват об
ществена функция, представят в най-ви
сока степен обществената същност на ра
дио и телевизионната дейност.

Другите видове предаващи се съз
дават въз основа на лицензия, в която тех
ните задачи са изброени не само според 
нуждите на обществото, но и като се взе
мат предвид интересите, целите и очаква
нията на специалната аудитория, към ко
ято са насочени програмите им.

По-подробният сравнителен ана
лиз разкрива интересни правни подходи в 
различните закони.

Според чл. 1 от френския закон за 
аудиовизуалните комуникации -  №86
1067 от 30 септември 1986 г. „аудиовизу
алните комуникации са свободни“. Огра
ничения могат да бъдат наложени само в 
обществен интерес. Чл. 2 разпорежда, че 
може да се извършва препредаване, пре
даване и приемане на текст, картини и 
звукове от всякакъв вид чрез телекомуни
кации или каквато и да е електромагнит
на среда. Във второто изречение е дефи
ниран терминът „аудиовизуална комуни
кация“. Той включва предаването на ко
муникации за публиката от всякакво ес
тество чрез знаци, сигнали, текст, карти
ни и звукове, които не са лична кореспон
денция. френският закон не използва по
нятието бродкастер и бродкастинг. Той се 
отнася до по-широк термин -  аудиовизу
ална комуникация, който се отнася до 
различни видове предаващи и телекому
никационни услуги.

Германия е особен пример в опре
делянето на предаването и предаващ на 
радио и телевизионни програми поради 
своята федерална структура. Споразуме
нието относно бродкастинга между про
винциите на обединена Германия от 31 
август 1991 г., включващо измененията от 
24 юни 1994 г. и третата поправка, приета 
между 26 август и 11 септември 1996 г., в



чл. 1, ал. 1 на общите положения, декла
рира, че „осигуряването и разпростране
нието на програми в Германия ще се при
лага чрез двойствена система на елект
ронните медии“. Актът съдържа общите 
правила, докато обществените и частните 
оператори се уреждат от законите на про
винциите.

Понятието за предаване на радио и 
телевизионни програми е едно от основ
ните понятия в споразумението. Съгласно 
чл. 2, ал. 1 тази дейност се определя като 
осигуряване и разпространение за широ
ката публика на изявления от всякакви 
видове -  слово, звук и картина, пренасяни 
чрез електромагнитна или друга среда. 
Отделно законово са изброени три други 
изявления, попадащи в рамките на цити
раната дефиниция -  разпространявани в 
кодирана форма, такива, които могат да 
бъдат приемани срещу специално запла
щане, видеотекст. Анализираният норма
тивен акт не използва понятието програ
ма като общо ключово понятие, свързано 
с бродкастинга. В ал. 2 на същия член то 
е изяснено по пътя на детайлизирането на 
различни услуги според съдържанието и 
продължителността им -  специализирани 
програми, спътникови прозорци и регио
нални програми.

От новите демокрации чехският 
закон за радио и телевизионно разпръск
ване определя бродкастинга като „разп
ространение на програми или на визуална 
и аудио информация чрез предаватели, 
кабел, спътник и средствата са насочени 
за обществено приемане“ (чл. 2, ал. 1, т. 
а). В ал. 2 дефиницията за радио и телеви
зионно разпръскване обхваща и разпрост
ранението на радио и телевизионни сиг
нали по кабелни системи, в които са свър
зани не повече от 100 абонати, притежа
ващи приемателни устройства, които под
лежат на регистрация. Този брой може да 
бъде увеличен, при условие че приемащи
те живеят съвместно в една сграда или в 
комплекс от сгради, свързани функцио
нално, разпространението на сигнала не 
пресича наземни комуникации и не се из
ползва за комерсиални цели. Цитираният 
акт е пример за това, че законодателят 
може да постави и специални условия и 
да предвиди прагове (в случая брой на

абонатите), за да разшири обхвата на оп
ределението.

Словенският закон за масмедиите 
не се различава по подход от досега спо
менатите. В него също присъстват основ
ните елементи на понятието бродкастер. 
Този закон е общ и се отнася до всички 
видове масмедии -  печат, електронни ме
дии и издателска дейност -  които осъщес
твяват свободата на публична информа
ция (чл. 1). В чл. 2 е разпоредено, че мас
медиите включват и радио, и телевизион
ни програми с разпространението на пи
сан текст, звук или картина по начин, дос
тъпен за публиката. Създаването, подго
товката и разпространението на радио и 
телевизионни програми са задачи на ра
дио и телевизионни организации -  брод- 
кастери (чл. 44, ал. 1) -  като тези органи
зации са изброени в ал. 2 на същия член. 
Това са търговски дружества, нестопанс
ки организации и публични лица, които 
имат за предмет на дейност съставянето и 
разпространението на програми или мо
гат да оправомощят друго юридическо 
лице да разпространи тези програми за 
публиката.

В множеството национални разре
шения има закони, чиято цел е точното 
разграничаване между телекомуника
ции, бродкастинг и отделните категории 
радио и телевизионни услуги. Целта е да 
бъде приета широка и същевременно 
достатъчно прецизна дефиниция, която 
може да обхване максимален брой слу
чаи и да се построи интегрално и комп
лексно понятие. Пример са законите на 
Южна Африка и на Унгария. Южноаф
риканският закон за създаването на не
зависим орган в областта на радио и те
левизията (1993) в „Глава първа -  встъ
пителни разпоредби“ -  определя радио- 
разпръсването като еднопосочна кому
никация, насочена към публиката или 
към части от нея, или абонати на радио 
и телевизионна услуга. Законодателят 
определя тази услуга като единично де
финирана, чиято същност е разпростра
нението на телевизионни или звукови 
материали за публиката, части от нея и 
абонати на същата услуга. Характерно е, 
че законодателят разграничава видовете 
публика, към която могат да бъдат насо



чени програмите -  неограничена аудито
рия, части от нея или потребители -  або
нати. Това е основата за създаването на 
специализирани канали, чиито критерий 
е специалният културен или финансов 
зрителски интерес. Важна особеност на 
южноафриканския закон е, че в него из
рично е уредено издаването на лицензия 
като основание за извършването на ра
дио и телевизионна дейност.

Същият, по-конкретен, подход се 
прилага и в закона за радиото и телевизи
ята на Унгария (1995). Различните еле
менти, които характеризират понятието 
за предаващ се съдържат в пар. 2 на об
щите разпоредби. То е разгърнато и ком
плексно. Радио и телевизионната дейност 
е редовното излъчване на програми с пос
тоянно наименование в обявено време по 
специален, и предварително обявен, ка
нал, на която и да е мрежа, позволяваща 
достъп за всеки, който има съответно 
приемателно устройство. Основните по
ложения са редовност -  това е дейност, 
която е продължителна и повтаряща се, 
разпространение на специално определен 
и индивидуализиран чрез наименование, 
време и канал продукт -  програма, обща 
достъпност за притежаващите необходи
мите приемателни средства -  за публика
та. Програмата е последователност от ра
дио и телевизионни части като всяка част 
е ключова единица, която е звук или об
раз, или комбинация от двете, формира
щи интегрално цяло или редактирани ка
то цяло. Всяка част се отличава от други
те по уникалното си заглавие и по други 
черти или сигнали. Бродкастерът е осъ
ществяващият радио и телевизионна дей
ност, който е получил лиценз за това, 
който редактира програмата и решава 
въпросите относно нейното съдържание. 
Ясно са подчертани условията за закон
ност и за редакторската отговорност вър
ху програмите. Същността на понятието 
за предаващ изпъква чрез няколко ком
понента, анализирани в тяхната пълнота 
и цялост. Продължавайки тази логика -  
да бъдат характеризирани ролята и особе
ностите на бродкастера по-задълбочено, 
законодателят прави разграничение меж
ду няколко вида предаващи -  национални, 
регионални, локални, публични или спе

циализирани -  и точно фиксира техния 
обхват според процента публика (първите 
три вида) и белезите на включените час
ти на програмата (последните два).

Интересно е да се сравни европейс
кият подход с уредбата на бродкастера от
въд океана. Първата и основна характе
ристика е, че съгласно американското за
конодателство радио и телевизионната 
дейност е област на свободна конкурен
ция. Законът за комуникациите от 1934 г. 
не се намесва във всекидневната дейност 
на бродкастерите и специализирания ор
ган -  Федералната комисия за комуника
ции (FCC) -  няма контролна компетент
ност върху съдържанието на програмите, 
стопанското ръководство или политиката 
на предаващите. Радио и телевизионната 
дейност е открита за всеки, ако има на
лична честота, достатъчно човешки ре
сурси, вкл. умения и знания, технически 
съоръжения и финансови възможности, 
които да спомогнат да бъде използван по 
най-добрия начин медийният канал.

В тесен смисъл бродкастингът е 
радиоразпространение, предназначено за 
широката публика и бродкастерът е лице
то, което има лицензия за нея. Бродкасте
рът не се отличава от всеки друг, прите
жаващ разрешително за осъществяването 
на определена дейност (лицензополуча- 
тел). Предаващият, обаче, разпространя
ва радио и телевизионни програми в об
ществен интерес и радио или телевизион
ната станция се схваща като „довереник 
на публиката“.9

В практиката и теорията на САЩ е 
приета обществената мисия на бродкасте
рите и на другите предаващи системи (ка
бел), работещи за публиката, натоварени 
от публиката, въпреки че нейните изме
рения не се възприемат в широкия соци
ално-културен смисъл и подчинени на об
щопризнати ценности, както в Европа, а в 
рамките на негативната редакция и фило
софията на Първата поправка на амери
канската конституция.

Законът за радиоразпръскването 
на Канада от 1991 г. определя радио и те
левизионната дейност като акцентира 
върху основните елементи -  разпростра
нение на програми за приемане от публи
ката чрез специални устройства. Законо



дателят, обаче, стеснява широко възприе
тото понятие като изключва от обхвата 
му разпространението на програми, кои
то са направени единствено за представя
не или излагане на обществено място 
(част I, чл. 2). Публиката като общност от 
зрители и слушатели, и общественото 
място, където също може да се събира 
публика, са разграничени според целта на 
разпространението и начина на приемане 
-  при бродкастинга се постига общо разп
ространение, докато в случая на общест
вена програмна изява -  радиоразпръсква
нето е ограничено от териториалния об
сег и присъстващите на съответното мяс
то. Канадският закон урежда единството 
между разпространение, програми и мре
жа -  техническата и съдържателната 
страна на радиоазпръскването -  и поста
вя ударението върху стопанската характе
ристика на извършваната дейност като ги 
обединява от общия термин предприятие 
за радио и телевизионно разпростране
ние.

Понятието за предаващ радио
и телевизионни програми
(бродкастер) и цифровата
революция
Развитието на новите комуника

ционни технологии остро поставя въпро
са за регулирането на бродкастинга в из
менящите се условия, за ефективността 
на традиционните средства за регулатив
но въздействие и допълването им със са
морегулирането.10

В тази насока някои изменения в 
британското медийно закондателство 
изискват специално внимание. С измене
нията и допълненията от 1996 г. в закона 
за редиоразпръскването от 1990 г. беше 
въведена „мултиплексната услуга“. Това 
е ново понятие, което се свързва с поня
тието бродкастинг. Съгласно легалната 
дефиниция мултиплексната услуга е ус
лугата, предлагана от всяко лице, която 
се състои в разпространението за общо 
приемане на две или повече дигитални 
програми, или особени услуги. Дигитал
ната програма е телевизионна програма 
заедно с каквато и да е допълнителна ус
луга с цел тяхното разпространение в ди
гитална форма за общо приемане. Осо

бените услуги се свързват с притежате
лите на лицензии за Канал 3, Канал 4, 
Канал 5 и с уелската администрация, ко
ито могат в срок от един месец след ре
шението си да уведомят Независимата 
телевизионна комисия (ITC), че преми
нават от аналогово към дигитално пре
даване. Идеята на законодателя е да бъ
дат създадени преходни форми за прог
рамно разпространение, които могат да 
бъдат приложени при условие, че преда
ващите са готови, за да преминат към 
новата система.

Практическото осъществяване на 
мултиплексната услуга е нова техничес
ка възможност, която предлага по-голям 
избор на зрителите и слушателите. По
нятието за бродкастер, обаче, не се изме
ня и то запазва основните си характерис
тики. Мултиплексната услуга отразява 
разширяването на техническите пара
метри на бродкастинга. Този извод се 
потвърждава и от прегледа на лицензи- 
онните условия, валидни за аналоговите 
бродкастери, които остават в сила и за 
дигиталните, но са допълнени от предс
тавянето на технически схеми, в рамките 
на които може да бъде реализирано ди
гиталното излъчване. Друг аргумент са 
указанията, давани от Независимата те
левизионна комисия на кандидатите за 
дигитален лицинз. Те отразяват само 
техническата готовност за нормално из
лъчване.

Извод, който буди размисъл е, че 
конвергенцията неизбежно води до теле- 
комунизиране и компютризиране на 
бродкастинга, и до засилване на негови
те технически страни. Социално-култур
ните измерения на технологичната рево
люция все още отстъпват като обект на 
изследване, а оттук -  и основните прин
ципи на бъдещото регулиране. Докато 
специалистите насочват усилията си по
вече към влиянето на новите технологии 
и търсят тяхната конкретна тежест в раз
виващите се комуникационни отноше
ния, неанализирани остават културната 
страна или хуманизирането на техничес
ките промени. Изучаването на саморегу
лирането, и по-специално на британскка- 
та практика на указания и кодекси 
(guidelines), би могло да даде плодотво-



рен тласък в тази насока. Новата рамка 
за регулиране и саморегулиране ще дове
де неизбежно и до обогатяване на поня
тието бродкастер.

Понятието за предаващ
съгласно българското
законодателство
Според Закон за радиото и телеви

зията (ДВ, бр. 138 от 1998 г.) радио и те
левизионната дейност е създаването на 
радио и телевизионни програми и на до
пълнителна информация за разпростра
нение чрез различни технически средст
ва (чл. 1, ал. 2), а радио и телевизионни
те оператори осъществяват тази дейност 
(чл. 3, ал. 1). Определението на програма 
е заимствано от европейското законода
телство. Прави впечатление, обаче, че 
правното положение на бродкастера не е 
уредено с двата основни елемента -  съз
даване и разпространение на програми, а 
само чрез първия от тях, като преносът 
на програми е определен като функция 
на далекосъобщителния оператор според 
друг нормативен акт, а именно Закон за 
далекосъобщенията (ДВ, бр. 126 от 1998 
г.). Това необосновано разделение има 
следните последици -  разделение на пра
вомощията на регулаторните органи при 
приоритетната позиция на държавната 
(структурирана от Министерския съвет) 
Държавна комисия по далекосъобщени
ята (ДКД) спрямо независимия специа
лизиран орган в областта на бродкастин
га -  Националния съвет за радио и теле
визия (НСРТ), лишаване на съвета от ос
новна насока на дейност и от съсредото
чаване на лицензирането в органа с тех
ническа компетентност. Бродкастерът 
не притежава качество, което, в единст
во със създаването на програми, го пра
ви уникален и го отличава от далекосъ
общителния оператор, дейността му 
олеква в социално-културен план, той е 
незавършен като правен субект. Очевид
ни са и отрицателните черти в полити
чески и в социален смисъл -  сериозно 
застрашаване на необвързаността на 
електронните медии и на плурализма и 
не на последно място по значение -  отда
лечаване от европейските и от световни
те образци.

Изводи
Въз основа на прегледа на нацио

налните уредби и на сравнителния анализ 
могат да бъдат направени следните изво
ди:

1. Разпространението на радио и 
телевизионни програми е дейност, която 
е от изключителна обществена важност, 
тя е тясно свързана с основни общочо
вешки ценности. Същевременно поради 
обективни причини -  ограничеността на 
радиочестотния спектър за ефирните пре
даващи, както и поради огромната сила и 
мощ на електронните медии в съвремен
ния свят, тази дейност крие съответни 
рискове за публиката. Затова и законода
телят я регулира като прилага към нея 
разрешителен (лицензионен) режим.

2. Минимумът изисквания, които 
характеризират понятието за предаващ 
радио и телевизоинни програми (бродкас
тер), е съчетанието на технически и соци
ално-културни стандарти като в основен 
вид това е съставянето и разпространени
ето на програми за публиката. В по-ши
рок план бродкастингът се свързва с ико
номически измерения и със стопанските 
последици на специфична индустрия.

3. Създаването на предаващия се 
урежда или пряко от закона (обществени 
електронни медии), или въз основа на 
провеждането на лицензионна процедура 
(комерсиални и др.) Само организациите, 
които са законно възникнали -  ех lege 
или по пътя на лицензирането имат прав
ното положение на предаващ. Създаване
то на бродкастера означава, че правото да 
се осъществява радио или телевизионна 
дейност като субективна възможност ве
че е възникнало.

4. Програмата като неотделим еле
мент на бродкастинга свързва понятието 
за бродкастер, от една страна, с конститу
ционно закрепени принципи за уважение 
на личността, плурализма, демокрацията, 
равенството и от друга -  със специалните 
изисквания, които се отнасят до нормал
ното функциониране на електронните ме
дии и до осъществяването на тяхната об
ществено значима дейност -  спазване на 
нормите за приличие, търпимост, ненаси
лие, балансирано представяне на рекла
мите, насърчаване на аудиовизуалното



творчество и пр. Тези условия са законо
во предвидени в Европа, докато в САЩ 
основен аргумент в подкрепа на общест
вената функция на предаващите е служба
та в интерес на всички, в подкрепа на об
щото благо. Затова и принципите, върху 
които гради своята практика федерална
та комисия за комуникации, са обществе
ния интерес, удобството и необходимост
та.

5. Програмата, като специален 
продукт за обществено разпространение 
и за значително социално въздействие, 
очертава културните аспекти на радио
разпръскването. Именно тя е разграничи
телния критерий за отделянето на брод
кастера от други оператори и осигурява
щи услуги, със сходни и наподобяващи, но 
не идентични функции. Програмата и 
нейното разпространение са взаимно 
свързани и неотделими качества, които 
придават уникалния характер на бродкас
тера.

6. Понятието за бродкастер е дина
мично и се изяснява чрез комплекс от 
норми, политически решения и практика 
на национално и международно равнище. 
То е тясно обвързано с бързото разгръща
не на аудиовизуалната индустрия и най- 
вече с технологичните промени и с диги
талната революция, на чието влияние в 
радиоразпръскването то е не само отра
жение, но и двигател. 1
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Видове комуникационни 
стратегии и модели 
за управление
Доц. д-р Руси Маринов

Понятието стратегия е въведено в 
употреба 400 години пр. н.е. в древна Гър
ция и означавало „наука и изкуство за уп
равление на военна сила“. За гърците ду
мата стратегия се свързвала още с дейст
вие, предназначено да изненада против
ника. Изследванията, описанията и исто
рическите разработки на автори като Ту- 
кидит, Тит Ливий, Ксенофонт, Ариян, По
либий и мемоарите на Юлий Цезар са це
нен източник за по-точно дефиниране на 
това понятие. Значително по-късно изсле
дователи като Макиавели, Монтекули, 
Фолири, Пюисегери и Морис Саксонски 
също се занимават е феномена стратегия. 
Един от най-популярните в света военни 
теоретици, фон Клаузевиц, след като изу
чава същността на войната, акцентира 
вниманието си и върху стратегията. Спо
ред него няколко са важните фактори, ко
ито оказват забележимо влияние върху 
стратегията и това са: нравствените еле
менти и моралния дух; превъзходство на 
силите; концентриране усилията на реша
ващия участък; математически величини 
от вида на операции, концентрични и екс
центрични движения.

През 20. век стратегията започва 
активно да се използва за целите на поли
тиката, икономиката, мениджмънта, ко
муникациите и в частност Public Relations. 
Институции и организации, които разпо
лагат с компетентно формулирани стра
тегии по Public Relations имат шансовете 
не само да се адаптират към променяща
та се среда, но и разполагат с огромни 
предимства за налагане на определени уп
равленски и комуникационни стандарти, 
които впоследствие се превръщат в ета
лон за подражание от страна на останали
те.

Стратегията е изкуство и същевре
менно наука да се печелят сражения и 
битки. Някои от съвременните стратеги
чески подходи предполагат търсене на 
взаимна изгода и взаимна печалба на във
лечените в отделните конфликти страни, с 
цел да извлекат някои предимства в бъде
ще. Духът на всяка стратегия се определя 
от следните елементи: крайно напрежение 
на силите, с които разполагаме; съсредо
точаване на интелектуалните и техноло
гичните усилия там, където е решителна
та битка е конкурентите; бързина и опера
тивност; умело използване на предимства
та от постигнатия успех; създаване на оп
ределени игрови модели за поведение и 
подходяща атмосфера за умело вписване в 
създалата се социална, политическа, ико
номическа и културна среда.1

Корпоративната стратегия се фор
мулира на най-високо равнище, засяга 
дейностите на цялата организация и има 
непосредствено отношение към дългос
рочните цели. Хенри Минтцберг2 предла
га три различни модела за подготовка на 
стратегията: а) предприемачески модел; 
б) адаптивен модел; в) програмиран мо
дел. От посочените три варианта първият 
е по-скоро неформален, а последният е 
формален. Според него все повече орга
низации се ориентират към третия модел 
за поведение. Компании, които разпола
гат с подробни корпоративни планове из
ползват предимствата на стратегическия 
мениджмънт и на формалните изследва
ния. Характерно за последния модел още 
е, че анализаторите и плановиците играят 
важна роля при формулиране на страте
гията и усилията са насочени към систе
матични анализи и оценка на печалбите и 
загубите в хода на конкурентния сблъсък.



В случая се забелязва и пълна интеграция 
на решения и стратегия.3 При адаптивния 
модел се използва „реактивен“ подход за 
разрешаване на проблемите, а не „проак
тивен“, като отделните решения не са вза
имосвързани и това може да се окаже 
впоследствие сериозен недостатък. Об
ратно, при предприемаческия модел ак
тивно се изследват новите възможности 
като се има предвид само растежа на ком
панията.

Определянето на стратегията 
включва елементи на изследователска 
дейност, задълбочено анализиране на си
туацията и научни подходи. С помощта на 
стратегията се цели постигане на разби
ране относно това, как организацията е 
достигнала до сегашното си състояние и 
осигуряване на решения за всяка предва
рително дефинирана ситуация. Специа
листите съветват, обаче, че промяната на 
стратегията е нежелателна. При необхо
димост от промяна се изисква внимател
на защита на организацията и надеждна, 
основана на знанията, подкрепа на иници
ативите. В този случай комуникацията с 
всички, които вземат решенията и които 
познават добре ситуацията, е повече от 
наложителна.4 Стратегията всъщност ни 
казва следното: „за да стигнем някъде, 
трябва да разберем, къде се намираме, 
къде желаем да отидем и как можем да 
стигнем дотам. Следователно, от нас се 
изисква да започнем движението като 
накрая се нуждаем както от оценка на 
прогреса, така и от алтернативен план за 
действие, при поява на непредвидими си
туации“.5 Другата цел на стратегията е да 
се постигне концентрация на усилията 
върху малък участък (това може да бъде 
производство на отделни продукти, спе
циализиран сервиз, специфични комуни
кации, потребители и пазари). При съвре
менната високотехнологична конкурен
ция бизнесът се нуждае от стратегии, за 
да определи посоката, да се концентрират 
усилията на подходящо място, да се пос
тигне устойчивост на развитието и осигу
ри гъвкаво приспособяване към действи
телността.

Успехът на програмите по Public 
Relations зависи до голяма степен както 
от ефективните външни и вътрешни ко

муникации, така и от корпоративния ин- 
тегритет. Успехът на външните комуни
кации се определя от: качеството на пос
тъпващата информация; преглед и об
съждане на основните идеи; желания да 
се споделят знанията между служителите; 
нагласи да се усвояват нови знания и под
готвят съвместни проекти; готовност да 
се анализира задълбочено външната за 
компанията среда; готовност да се върви 
напред; добри технически услуги за пот
ребителите.

Американският професор по ико
номика Игор Ансофф 6 твърди, че страте
гическите решения са свързани по-скоро 
с външните проблеми на компанията, от- 
колкото с вътрешните, особено ще се от
нася до новата продукция и новите паза
ри. Стратегическите проблеми имат от
ношение към следните въпроси: какви са 
целите и задачите на компанията? Длъж
на ли е да диверсифицира своята дейност 
и ако да, в какви направления? Как да се 
организира производствения процес, така 
че компанията да заеме водещо място на 
пазара?

Може да се каже, че структурата 
следва стратегията, тоест външната среда 
определя стратегическата и оперативна 
реакция на организацията като от това 
зависи какви ще бъдат, не само пълномо
щията и отговорностите на индивидите, 
но и състоянието на технологичните и ин
формационни потоци.

Решенията се делят на три основни
вида:

-  стратегически -  свързани с пос
тавените цели и задачи; подходите и ме
тодите за промяна на компанията; време
то за растеж; финансовите и администра
тивни въпроси и служби;

-  управленски -  имащи отношение 
към типа организация, структуриране на 
информацията и използване на работни
те, финансови и интелектуални ресурси;

-  оперативни -  свързани са с опера
тивните цели, фазите на производство, це
ните, запасите, изследванията и контро
ла.7

Стратегическото мислене е свърза
но с прогнозиране, или предсказване на 
бъдещето състояние, и определяне на 
онези фактори и сили, които могат да по-



могнат или да възпрепятстват движение
то към желаната цел. Когато планира 
своята програма всяка организация взема 
и съответните решения, насочени към бъ
дещето. Изпускането на етапа „стратеги
ческо планиране“ може да доведе до ак
тивизиране на определени противодейст
вия, да се изразходват средства за въз
действие върху аудитория, несъвместима 
с нашите цели и задачи, или в най-добрия 
случай, да се получи неяснота. В крайна 
сметка, програмите представляват стра
тегически интервенции както от страна 
на тези, които планират, така и от страна 
на самите организации, които носят отго
ворност за случилото се.8

Стратегическото планиране в 
Public Relations включва: вземане на под
ходящи решения, относно програмните 
цели и задачи; изграждане на съответната 
политика или правила за действия; селек
тиране на подходящи стратегии. В случая 
е важно да се търси връзка между цялос
тните програмни цели и поставените за
дачи за всяка публика със съответните из
брани стратегии. Ключов момент е под
бора на стратегиите, за да могат да се ре
ализират и обезпечат съответните резул
тати (под формата на формулирани цели 
и задачи), от една страна, а от друга -  без 
да се интересуваме от крайните резулта
ти, всеки подход може да се окаже проб
лематичен.

Практиците по Public Relations ра
ботят в тесен контакт с другите мениджъ
ри при подготовка и разработване на 
стратегическите планове. Въпреки това, 
всяка програма изисква определен стил и 
уникални елементи.

Процесите при планиране и прог
рамиране обикновено включват следните 
стъпки: определяне на ролята и мисията; 
установяване на ключовите резултати по 
отделни направления; определяне къде 
точно да се инвестират време, енергия и 
средства; идентифициране на индикато
рите за ефективност; подготовка на план 
за действие; програмиране -  установяване 
на последователност от действия за реа
лизация на целите; разчет на бюджета -  
набелязване и оценка на ресурсите, необ
ходими за реализация на целите; фикси
ране на отговорностите -  да се определи

кой ще бъде отговорен за изпълнение на 
задачите и на отделните етапи; осигурява
не на контрол -  обезпечаване на ефектив
ност при изпълнение на задачите.9

Стратегията почти винаги е свър
зана с концептуалното мислене, издигане 
на идеи и нови теории и проверка на дейс- 
твеността им в практиката. Обяснението 
на нещата, както пише Карл Попър10, са 
винаги непълни и винаги можем да попи
таме „защо“. А новият въпрос „защо“ мо
же да доведе до нова теория, която не са
мо да обясни старата, но и да я коригира. 
Не е лесно да се откриват, нито да се 
описват проблемите. Затова налице е 
проблемът как да формулираме самия 
проблем, както и проблемът дали наисти
на това е проблемът, който е трябвало да 
формулираме.

Носителят на Нобелова награда за 
литература Паулу Коелю обобщава, че 
решенията са само началото на нещо. Ко
гато някой вземе решение, той всъщност 
се гмурка в опасно течение и то може да 
го отнесе в посока, за която изобщо не е 
предполагал в момента на вземането 
му.11 По-нататък ще посоча някои ки
тайски стратегеми, които успешно са се 
използвали в миналото за справяне с жи
тейски, политически и военни проблеми, 
които досега не са загубили своята акту
алност и могат успешно да се използват в 
стратегическия Public Relations. Те се зак
лючават в следното: когато си силен 
престори се на слаб; когато си наблизо, 
направи да изглежда че си надалеч, а ко
гато си далеч, че си наблизо; престори се 
пред противника, че изпитваш чувство на 
малоценност и насърчавай неговото висо
комерие; най-успешната стратегия е да се 
атакува стратегията на опонента; ще по
беди този, чийто цели са обединени около 
една цел. Китайският военен стратег Сун 
Дзъ твърди, че в изкуството да се побеж
дава няма фиксирани правила. Те могат 
да се изработят само според обстоятелст
вата.

Стратегията се определя като из
куство и наука за планиране и организи
ране на широко мащабни действия и опе
рации. Стратегията е сбор от принципи, 
убеждения и определена политика, които 
в действителност показват какво преде -



тавлява институцията? И какво се стреми 
да постигне?

Елемент от стратегическото пла
ниране е корпоративният имидж, нераз
ривно свързан с институционалната кул
тура. Ще отбележа, че много фактори 
влияят на организационния имидж, нап
ример, поведението на служителите, рав
нището на компетентност на управлява
щите, подходите за анализ на вътрешната 
и външна среда, стилът на управление и 
други от този ред.

Корпоративният имидж може най- 
добре да се опише като се отговори на ня
кои от следните въпроси:12

1. В каква класа пътува персоналът 
на организацията по авиолиниите: първа 
или втора?

2. Съществуват ли специфични 
привилегии за висшите мениджъри или 
всички в компанията обядват в едно и съ
що заведение?

3. Излизат ли мениджърите през 
работно време да пазаруват в елитни ма
газини?

4. Разполагат ли със специални 
места за паркиране на автомобилите на 
територията на компанията?

5. Какво е отношението на ръко
водството към служебните автомобили? 
Кой може да ги използва?

6. Какъв е имиджът на компания
та, представен от корпоративната рекла
ма?

7. Как хората, работещи в компа
нията гледат на нея -  като развиваща, 
променяща се, малка, средна, конкурент
носпособна?

8. Какво е отношението на външни 
групи към фирмата?

Отговорът на първите въпроси с 
„да“ води до негативен имидж. Подобни 
въпроси ни носят информация и осигуря
ват данни относно подходите за управле
ние, отношението към компанията и, раз
бира се, как са устроени и функционират 
комуникациите. Стратегическите цели, 
ако организацията разполага с тях, създа
ват динамичен имидж и са насочени към 
бърза промяна и растеж.

Бил Гейтс13 твърди, че в стратеги
чески план една от основните функции на 
главния изпълнителен директор е да сле

ди за появата на лоши новини като насър
чава служителите във фирмата да им от
говарят. Лошите новини се използват 
съвместно за усъвършенстване и разви
тие на компанията. Президентът на 
„Дженеръл илектрик“, Джак Уелч, заявя
ва, че най-доброто конкурентно предимс
тво за организацията е да се учи бързо и 
да превежда наученото в действие.

От казаното дотук се вижда, че 
стратегията е целенасочен стремеж към 
определен идеал за управление и спада 
към нематериалните активи на институ
цията като същевременно определя ней
ното текущо и бъдещо състояние. При то
ва положение се изисква от специалисти
те по Public Relations да бъдат внимател
ни при издигане на хипотези и да не съз
дават свръхочаквания у аудиторията, и 
това може да се превърне в основен прин
цип на стратегическия Public Relations. 
Карлос Кастанеда е казал много добре в 
романа си „Активната страна на безкрай
ността“, че ние не сме безсмъртни, обаче 
се държим като такива. Това е недостатъ
кът, който ни погубва като индивиди и 
един ден това ще ни погуби като вид.

Един от най-изявените европейски 
експерти по Public Relations, Сам Блек14, 
в книгата си „Въведение в Public 
Relations“ отбелязва, че всеки съвременен 
комуникационен модел трябва да бъде 
активен и ориентиран, от една страна -  
към действия, а от друга страна, да е съ
образен с условията на външната ситуа
ция. Наистина съществуват много въз
можности за пресъздаване на необичайни 
събития, с помощта на които да се прив
лече вниманието на публиката, но за 
предпочитане е всички подобни трикове 
да се използват внимателно. Изисква се 
целите да бъдат реалистични и достижи
ми. При планирането на каквото и да е 
мероприятие да бъдем внимателни и да 
сме убедени, че използваните инструмен
ти и създалата се ситуация няма да пре
дизвикат нови проблеми, които да отб
лъснат по някакъв начин хората.

Маркирах само някои от подходи
те за подготовка и управление на страте
гиите, но посочените модели в никакъв 
случай не са универсални за разрешава
не на възникнали комуникационни



проблеми. Напротив, целта беше само 
да се посочи генерализирана схема за 
прилагане на стратегията и да се стиму
лира мисленето в по-различни посоки. 
От една страна, подготовката на страте
гия по Public Relations е творчески про
цес, а от друга -  изисква задълбочени из
следвания на ситуацията и незабавна го
товност за промяна.

Ще завърша с мисъл на Абрахам 
Линкълн, която гласи следното: „Догми
те от спокойното минало не ще работят в 
бурното бъдеще. Щом сме се захванали с 
нещо ново сме задължени да мислим и 
действаме по друг начин“.
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Човешкото тяло като мярка 
за „реалност“ в киното
Д-р Надежда Маринчевска

Понятието за реалност е най-измам- 
ното и най-оспорваното във философията, 
естетиката, психологията или изкуствозна
нието. Всекидневната ни практика също 
постоянно се сблъсква с него и разминава
нето в оценката на едно и също събитие от 
различни индивиди нерядко стига до аб
сурд. Човешкото възприемане на реалност
та е субективно, съпътствано от постоянни 
корекции във „виждането“. Визуалните 
впечатления не съответстват на отражени
ето на обектите върху ретината на окото. 
Рудолф Арнхайм, например, говори за 
принципите на „непроменливост на голе
мината“ и „непроменливост на формата“, 
които позволяват да възприемаме отдале
чения от нас предмет не като по-малък, а 
именно като по-отдалечен.1 В подкрепа на 
аналогично свое твърдение Ернст Гомбрих 
предлага на читателите си да направят 
прост експеримент. Гледайки се всяка сут
рин в огледалото, всеки от нас е убеден, че 
вижда лицето си в естествена големина. 
Достатъчно е обаче да очертаем контура 
на главата си върху стъклото и с огромно 
учудване ще установим, че образът всъщ
ност е два пъти по-малък от размера на ре
алното лице.2 Тази „проста“ илюзия за „ре
ален размер“ или за „реалност“ е толкова 
вкоренена в механизма на човешкото въз
приемане на образите, че дори не вярваме 
на очите си, когато гледаме очертания вър
ху повърхността на огледалото овал.

Илюзиите съпътстват всекидневно
то възприемане на света, без да ни пречат 
да го приемаме като реален. Когато, обаче, 
става дума за прехвърлянето на тази реал
ност във визуалните изкуства нещата съ
ществено се усложняват. Съвременното 
съзнание, например, възприема рисунката 
или живописта двойствено. От една стра
на, изобразеното в нея се усеща като прос
транство, изградено в три измерения, като

своеобразна „реалност“; от друга -  можем 
да погледнем на изображението като на иг
ра на линии или цветови петна върху плос
костта на листа. Тази двойственост е ха
рактерна черта на изобразителното изкуст
во, дори в случаите, когато авторът предна
мерено се стреми да постигне пълната 
илюзия за реалност в творбата си (натура- 
листичните стилове, например). При това 
изобразителните похвати и ефекти за изоб
разяване на природата се развиват истори
чески. Твърде е възможно праисторичес
кият човек да е възприемал скалните ри
сунки като „реалистични“, аналогично на 
начина, по който днес възприемаме хипер- 
натуралистичните изображения от плакати 
и реклами.

Появата на фотографията и на ки
ното през 19. век бележат качествен скок 
във визуалното пресъздаване на автентич
ни обекти. Публиката възприема киното 
като любопитно зрелище и атракция, но и 
редица творци и теоретици в началото оце
няват новия феномен предимно като тех
нически способ за възпроизвеждане на 
формите на видимия свят, като копие на 
реалността, като точно клише на природа
та. Малко по-късно, обаче, развитието на 
новия език на фотографираното движение 
води и до осъзнаване на условната природа 
на изображението в киното. Днес вече все
ки студент по кино е наясно, че дори само
то „отсичане“ на част от действителността 
в твърдо ограничената рамка на кадъра во
ди до възприемането на образа като ком
позиционен, а не като естествен. Острите 
ракурси и резките перспективни съкраще
ния внасят елемента на субективно отно
шение към заснетия материал. Играта 
между различните планове и особено енер
гията на монтажния сблъсък разкриват 
още в началото на века способностите на 
седмото изкуство да моделира „реалности“



по свое желание и според въображението 
на авторите си. В арсенала си за въздейст
вие върху човешкото възприемане на обра
за киното крие още редица способи за 
трансформиране на действителния предек- 
ранен обект -  от мекото или остро фокуси
ране, използването на различни деформи
ращи обективи, необичайно осветление 
или филтри до комбинираните снимки и 
специалните ефекти. Независимо, обаче, 
от осъзнатите възможности на киното да 
създава собствен екранен образ, който съв
сем не е клише на природата, вярата в не
говата достоверност стои в основата на 
много теоретични трудове. Достатъчно е 
само да споменем Андре Базен или Зигф
рид Кракауер, който дори дава на фунда
менталния си труд „Природата на филма“ 
подзаглавието „Реабилитация на физичес
ката реалност“, фотографско-регистрира- 
щата страна на кинофеномена или вярата в 
„обективността“ на кинокамерата са били 
съществена част от възприемането на ма
гията кино.

Човешкото тяло като че ли се оказ
ва най-универсалното мерило, чрез което 
лесно се създава и поддържа илюзията за 
„реалност“ във филма, фотографираните в 
движението си тела внасят усещане за ав
тентичност и достоверност. В много слу
чаи мащабите на декора или природата в 
общите планове на дадена екранна творба 
се съизмерват именно чрез фигурата на чо
века. Тъкмо тя може със сигурност да под
скаже дали борът на екрана е вековен или 
е само малка фиданка, тъй като аналогия
та във формите на дървото би могла да 
подведе публиката. Като зрители ние авто
матично съотнасяме това, което виждаме 
на екрана с всекидневния си житейски 
опит и по този начин се ориентираме в на
късаните монтажни структури. От своя 
страна, парадоксите на киното са неизчер
паеми -  може и да сме убедени, че вижда
ме истинска готварска печка, но при отд
ръпването на камерата тя понякога се 
оказва играчка от детски комплект. В този 
случай единствено фигурата на играещото 
момиченце действа като почти сигурна 
„гаранция“, че повече няма да ни мамят.

Лицето и тялото на актьора в живо
та са уникални, както лицето и тялото на 
всеки индивид. Притежават неповторим

мимико-анатомичен и двигателен комп
лекс, своя соматична реакция. Заснемане
то на актьора в кадър доста точно регист
рира тези индивидуални особености и те 
често оставят у зрителя впечатлението, че 
живият човек (актьор) не може да бъде то
тално фалшифициран в киното. (В повече- 
то случаи това е вярно, макар че изключе
нията, които ще разгледаме по-късно, ста
ват все по-масови през последните десети
летия.) Грета Гарбо се появява в различни 
екранни роли, но извивката на профила й е 
извивка в профила на реалната жена. Поч
ти мистичният във физическите си превъп
лъщения Робърт Де Ниро понякога затруд
нява разпознаването (ако например реши 
да натрупа двайсетина кила -  „Разяреният 
бик“, 1980), но бенката на дясната му буза 
си остава неизменен белег на човека Ро
бърт.

Човешкото лице и тяло в игралното 
кино се възприемат от зрителя двойствено. 
От една страна, това е „виждането“ на ро
лята, на екранния образ; вживяването в сю
жета, емоционалното съпричастие към 
съдбата на героя. От друга страна -  това е 
усещането за неподправено въздействие от 
лицето и тялото на жив човек (макар ак
тьорите да са особена категория „живи хо
ра“ в масовото съзнание). Анатомичните 
форми на индивида и начина му на движе
ние без усилие се разпознават като автен
тични, и прехвърлят част от автоматично
то доверие към фотографираното тяло и 
върху условностите на жанра или дори вър
ху откровено неправдоподобното развитие 
на действието. Тъкмо тази двойственост 
във възприемането и поражда модата в ки
ното и моделите за подражание на един 
или друг масов хит. Някъде в (подсъзна
нието си зрителят знае, че това, което виж
да на екрана, е илюзия, игра. Но също така 
знае, че тези жестове, походка, тип поведе
ние, даден вид темпераментна реактивност 
или говор са били осъществени от живия 
актьор пред камерата. В масовата еуфория, 
породена от поредната мода, зрителите 
често вярват, че това, което е било реали
зирано от един еталон, може да се повтори 
и повтаря от телата на останалите, „обик
новените“ хора. Нерядко по този начин се 
раждат житейски карикатури. Изразите
лен пример за това е кралят на рока -  Ел-



вис Пресли. Неговите двойници продължа
ват да се роят десетилетия след смъртта 
му, вдъхновени от екранния му образ. Чес
то вярата в „неподправеността“ или в не
възможността за фалшифициране на чо
вешкото тяло създава доверие и към най- 
невероятното развитие на сюжетното дейс
твие. Известна истина е, че сапунените се
риали обикновено се реализират е ниски 
бюджети (за сметка на светкавично бързо
то продуциране). Следователно хитрите 
манипулативни технически похвати в тях 
са рядко явление. Без да се впускам в под
робности относно останалите причини за 
тяхното прилично финансово здраве, мога 
да отбележа, че въпреки обичайната липса 
на убедително актьорско присъствие, ре
довните зрители на „сапунките“ приемат 
действието за „реално“ (или поне за въз
можно), поради добрия подбор на физика
та на действащите изпълнители. „Истинс
ките“ тела и лица прехвърлят достоверност 
и чувство за „истинност“ в момента на съп- 
реживяването върху откровено неправдо
подобната драматургия. Натуршчиците от 
своя страна винаги са били обичани от ки
ното именно поради тази причина -  авто
матичното създаване на илюзията за дос
товерност, за „реалност“.

От друга страна, зрителите никога 
не са чак толкова глупави. Осъзнават или 
усещат играта и се забавляват. Възприемат 
екранната роля като продължение на детс
ките игри или карнавала, като забавление 
от преобличането или от войната „науж- 
ким“ в по-съвършения вариант на спекта
къл, създаден от професионалисти. Двойс
твеното възприемане -  едновременно на 
роля и актьор не пречи на усещането за 
„реалност“. Вярата в истинните форми и 
движения на човешкото тяло в киното 
умира последна.

От трета страна, „киното е сънови
дение“, а Холивуд е „фабрика за мечти“, 
според популярните определения. Градски
те приказки, шантавите комедии, уестър
ните, филмите на ужасите, мюзиклите или 
всеки друг жанр, с установени и разпозна
ваеми от публиката условности, се радват 
на завидна популярност. Отново, предимно 
чрез актьора и иманентното доверие в не
говата „реалност“, тези условности придо
биват психологическа „реалност“ и за пуб

ликата.
Киното, обаче, отдавна е изградило 

и свой собствен език, и средства за въздейс
твие, които добавят съществени черти в 
екранния образ на фотографирания човек, 
без да разрушават доверието в него. А зри
телите твърде рядко си дават сметка за тях. 
Костюмът и гримът са може би най-тради
ционният елемент в моделирането на ак
тьорското присъствие в кадър. Генезисът 
на костюмирането и гримирането е очеви
ден и има своите корени още в предистори- 
ческото битие на човечеството. Диапазо
нът на въздействие от тези трансформаци
онни предекранни промени, обаче, е огро
мен.

Търсенето на „документален“ ефект 
от появата на поредната селска мома (Ню- 
ра, Джейн или Мара) често се изразява в 
добавяне на изкуствени лунички, преобли
чане в размъкната пола и сплъстяване на 
косата. От друга страна, звезди като Мар- 
лене Дитрих или Джуди Гарланд редовно 
се появяват на екрана в коренно противо
положния физически статус на недосегае
ми красавици, опасани в метри бляскав са
тен. В интерес на истината и двата типа ху
дожествена трансформация (леко загрозя
ваща или разкрасяваща) не разрушават до
верието на зрителя в автентичността на те
лата и лицата на актрисите, прозиращи под 
грима и костюма на персонажите, защото 
по този начин физическата уникалност на 
актьорите не се деформира или трансфор
мира тотално. Единствено подсилва, в по- 
голяма или по малка степен, естествените 
им физически характеристики. Друг е въп
росът какво значение има това за изграж
дането на кинофикцията.

Измамната видимост, постигната 
чрез грима в киното, обаче, не се изчерпва 
с такова леко дегизиране. Още Жорж Ме- 
лиес търси фантастичен облик за героите 
си. Експресивният черен грим в „Кабине
тът на д-р Калигари“ (реж. Роберт Вине, 
1919) е вече средство за психологическо от
дръпване на зрителя от пълното съпрежи- 
вяване и вяра в „реалността“. А „франкен- 
щайн“ на Джеймс Уейл (1931) бележи пов
ратен етап в трансформацията на актьора, 
когато собствената му физическа същност 
практически се подменя от тежкия и де
формиращ грим. Чудовището, изиграно от



Борис Карлоф, е високо над два метра. То
ва ясно се показва чрез мащабността, оси
гурена от присъствието на останалите чо
вешки персонажи в един кадър с него. За 
целта актьорът е покачен на огромни обув
ки, тежащи около 15 килограма, а за да се 
постигне олюляващата се заплашителна 
походка, краката му са стегнати в метални 
скоби. Скулптурното моделиране на изкус
твения череп изисква всекидневно пет часа 
за полагането на мазния грим, слой след 
слой, както и двучасовото му отстраняване 
след снимки. Подплънките от памук и гу
ма допълват образа на ужасяващото творе
ние на д-р франкенщайн. След подобно из
питание Борис Карлоф загубва над десет 
килограма от теглото си за шест седмици, 
а след контузия в една от сцените се нала
га да отиде в болница. В случая, обаче, има 
нещо съществено -  актьорът играе ролята 
не на човешко същество, а на изкуствено 
създадено чудовище. Именно поради тази 
причина той не става мярка за измерване 
на „реалността“. „Реалността“ са останали
те актьори, той е „другият“. Двойствената 
природа на възприемането на човешкото 
тяло се е позагубила под тежкия грим и на 
преден план вече излиза не толкова роля
та, колкото маската.

В историята на киното не липсват 
примери и за тежък, деформиращ грим, 
който парадоксално създава фалшивата 
илюзия за реален живот, за истински пре
живявания и за ранима душа, скрити зад 
страховита външност. „Човекът-слон“ на 
Дейвид Линч (1980) преобразява иначе 
симпатичния актьор Джон Хърт в ужася
ващо човешко същество с гротескова вън
шност. Комплексът на Квазимодо винаги е 
бил привлекателен за зрителското въобра
жение и във втората половина на филма 
публиката като че ли се „приучава“ да въз
приема персонажа като жив, „истински“. 
Независимо от факта, че актьорът и персо
нажът са физически противоположности, 
усещането за достоверност се усеща, или 
по-скоро се пробужда, с течението на фил
ма. Човешкото лице на актьора е покрито 
от пластичната маска, но жестовете и дви
женията са „живи“ и помагат за осъщест
вяването на контакта. В случая драматур
гията и изграждането на филмовия нара- 
тив са съществен елемент, който преодоля

ва естествената подозрителност на зрителя 
към облика на необикновеното и отблъск
ващо човешко същество, страдащо от ряд
ка болест. Парадоксално, не човешката 
фигура сама по себе си, а авторското майс
торство за постигане на психологическо 
съпреживяване създава ефекта „реалност“.

Гримът и костюмирането модели
рат актьорското присъствие, понякога до 
неузнаваемост. Модерните материали пра
вят тези трансформации многократно по- 
леки и същевременно изглеждащи по-ес- 
тествени на екрана. Восъчната маска на 
„Английския пациент“, обгорял до неузна
ваемост, предизвиква истинско съчувствие 
и доверие във външността. Доверчивостта 
на зрителите понякога се простира до неве
роятни размери. И само понякога киното 
оголва триковете си и се смее над собстве
ната си изобретателност (свалянето на на- 
туралистично-подвеждащите маски във 
комедията „Фантомас“, например).

Особено интересна е функцията на 
монтажа в изграждането на екранния об
раз. Тук като че ли може да се открие най- 
силния манипулативен потенциал на кино
то. Още от времето на Дзига Вертов меч
тата за „механичния човек“ -  цялостен 
монтажен образ, съставен от ръце, крака, 
торс или глава на различни хора, но възп
риеман от публиката като органично чо
вешко същество, разпалва въображението 
на творците. За да може зрителят да разк
рие съставния характер на кино-човека, ав
торите трябва или да са допуснали груби 
грешки, или нарочно да са монтирали не
съвместими части (мъжки крак с женска 
глава; бяла ръка с цветнокож торс и т.н.). 
Този ефект се основава върху вече веков
ния стаж на киното да показва на публика
та части вместо цялото, а зрителят от своя 
страна да е убеден, че е видял всичко. „От
рязаните“ глави (едрите планове) за публи
ката са достатъчно доказателство, че е ви
дяла човека. Детайл от действието спокой
но може да замести цялото действие. Екс
периментите в тази област са неизброими, 
но като че ли е по-съществено да се отбе
лежи утилитарната, прагматична употреба 
на монтажното изграждане на образа. 
Монтажно впечатление, което ни най-мал
ко не накърнява усещането за автентич
ността на ставащото, фигурата на каска-



дьора по същество е скрита за зрителя под
мяна на тялото на основния актьор с друго, 
ново тяло. Самата поява на неразпознава- 
ем дубльор е важен елемент от мощната 
монтажна манипулация върху визуалното 
възприемане. Киното не се свени да се въз
ползва от похвата, защото по принцип в не
го е заложена идеята да създава илюзии, 
които да представя за реалност. А иначе 
главоломните скокове от пропасти в разпе- 
нени реки, препускането с коне, смърто
носните катастрофи и т.н. се възлагат на 
незнайни атлети, докато зрителят вижда в 
техните действия „истинските“ подвизи на 
любимата си звезда. Монтажното тяло не е 
реално тяло, но по изумителен начин става 
като че ли реално и убедително в съзнани
ето на масовия зрител. Така, както вече и 
децата са наясно за участието на каскадьо- 
рите в опасни или трудни снимки, по време 
на самото гледане на филма публиката се 
отдава на зрелището и то я баламосва, по
някога с вдъхновение. Монтажът с лекота 
създава фантастично-несъществуващи те
ла където и когато пожелае, дори когато 
не прибягва до дубльори. Много от епизо
дите, показващи титаничните Шварцене- 
гер, Сталоун или Ван Дам in action, излизат 
извън всякаква представа за предела на чо
вешките анатомично-двигателни възмож
ности. И въпреки че зрителят все пак има 
„едно наум“ за достоверността на видяно
то, често приема дори тази преувеличена 
(монтажна и ракурсова) „реалност“ като 
нещо, което може криво-ляво да сметне за 
истина.

Монтажният принцип на изгражда
не намира своето продължение в развитие
то на специалните ефекти. Моделиращите 
и манипулиращите възможности на мон
тажния сблъсък се реализират „тайно“ и 
прикрито вече в гюлето на отделното фил
мово квадратче, комбинирайки несъвмес
тими и поотделно заснети „реалности“. И 
всяка от тези реалности изглежда убеди
телна, а резултатът парадоксално е фантас
тично-автентичен. Ключовата роля в изг
раждането на илюзията за „реалното“, ста
ващо „тук и сега“, отново се възлага пре
димно на човешкото присъствие (разпоз
наваемо от зрителя все още като еталон за 
неподатлива на фалшификация фактура на 
изображението). В случая е без значение

дали става дума за примитивно заснемане 
на сцена в подрусваща се студийна плат
форма, имитираща движещ се автомобил 
на рир-проекция (където изрезковата сян
ка по контурите на актьорите е очевидна и 
видима) или има сложно-съставен по ха
рактера си кадър. Мери Попинс долита с 
разтворения си чадър, но зрителят вярва на 
очите си (както е вярвал на ушите си като 
дете, слушайки приказките на баба), защо
то вижда актрисата Джули Андрюс съвсем 
„естествено“ да лети. Духчетата в „Уилоу“, 
височки едва двайсетина сантиметра -  но 
само в сравнение с фигурата на „нормал
ния“ актьор Вал Килмър, а не с джуджето 
Уилоу -  са не по-малко автентични за пуб
ликата, защото са изиграни от актьори. 
Шантавите диспропорции в мащаба на фи
гурите не са пречка за възприемането на 
една приказна „реалност“. Вековната прак
тика на киното, показвала един и същи чо
век ту като „голям“, ту като „малък“ (в 
едър или общ план), вече е развила способ
ността на публиката не само да се прими
рява, но и да се радва на подобен вид услов
ност. Дори най-драстичните примери не са 
в състояние да нарушат комфорта на „вяр
ването“ в екранната фикция. „Отрязаните 
глави“ от едрите планове са общо четивна 
конвенция на киното. Когато, обаче, Тери 
Гилиъм раздвижва буквално „отрязани“ 
(при това говорещи и живи) глави в „Прик
люченията на барон Мюнхаузен“ (1989) не 
в рамките на отделния цялостен кадър, а 
само в част от зрителното поле на видимия 
за зрителя образ, вътрешно-монтажната 
природа на специалния ефект се оголва от
кровено. И въпреки това лицата на крали
цата и краля на Луната (поставени между 
другото в нещо като домакински поднос, 
имитиращ благородническа испанска яка) 
със своята естествена мимика и реално 
движение на устни и очи се възприемат ка
то живи. Двойствената природа на засне
тия човешки лик -  като роля и като физи
чески реален актьор -  продължава да въз
действа върху възприемането от зрителя, 
макар и в гегово-пародиен план.

Комбинираните снимки и специал
ните ефекти в киното, обаче, имат своя ли
мит на доверие в автентичността на екран
ното действие. Зрителят е готов да приеме 
всякакви условности в промените на маща



ба, движението или фотографското „отси
чане“ на части от тялото, стига да разпоз
нава зад кинематографичната манипула
ция присъствието на живия актьор. Грани
цата на доверието свършва там, където за
почва кървавото умиране на персонажа 
пред очите му. Прехапаните на две човеш
ки тела от зъбите на акула, изсипващите се 
вътрешности от рана с нож или картечен 
откос, разпръснатите от взрив крайници и 
т.н. откровено говорят за подправяне на тя
лото. Независимо от това дали ефектът из
глежда бутафорен или съвършено натура
листичен, зрителят знае, че никой проду
цент не убива актьорите си. Двойственост
та на опозицията „роля -  жив човек“ при 
възприемането се изгубва. Остава само 
„доверието“ в ролята. Уникалната форма 
на автентичното човешкото тяло изчезва, 
заменена от мъртва кукла.

Общо погледнато, в киното именно 
уникалността на формата и движенията на 
човешкото тяло и досега остават това ме
рило за „автентичност“, в което зрителят 
продължава да вярва. Неправдоподобните 
или фантастични истории с лекота и удо
волствие се преглъщат от масовата публи
ка, тъкмо поради присъствието на човека в 
тях.

През последните петнайсетина го
дини обаче екранното изкуство упорито се 
опитва (в последно време успешно) да по
сегне и на тази последна опора на „вярата 
в действителността“ -  човешкото тяло. Ди
гиталните технологии осъществиха рево
люция в трансформирането и деформира
нето му. Пред очите на смаяния зрител в 
корема на актрисата Голди Хоун се появя
ва дупка, а подхлъзналия се непохватник 
Брус Уилис бръква с ръка през нея 
(„Смъртта й прилича“, реж. Робърт Земе
кис, 1992). Година по-рано Робърт Патрик 
в ролята на съвършения робот Т-1000 вече 
се е превръщал в течен метал, разпадал се 
е на хиляди замръзнали парчета или е пов
дигал с лицето си шахматно разположени
те плочки в психиатрична болница („Тер
минатор 2. Денят на страшния съд“, 1991). 
Джим Кери от своя страна забавлява зри
теля с изхвръкващи извън орбитите очи 
или биещо на трийсетина сантиметра из
вън гръдната му клетка сърце в стила на 
анимациите на Текс Ейвъри от 40-те годи

ни („Маската“, реж. Чарлс Ръсел, 1994). 
Тоталният бунт против привичните окови 
на човешкото тяло се осъществява все по- 
често на екрана, репродуцирайки напипа
ния модел. Недостъпната в живота свобода 
на трансформацията, „ластичната“ елас
тичност на тялото или директното отрича
не на собствената, естествена човешка 
форма чрез метаморфозата разпалват хъса 
у все повече творци и подражатели. Бук
валното „изскачане извън собствената си 
кожа“ вече стана възможно не само за ри
суваните герои, но и за актьорите. Пости
гайки обаче тази свобода на „автомодели- 
рането“ на персонажа, живият човек загу
би собствената си автентичност. Каква ли 
крачка остава до загубата на собствената 
идентичност?

„Реабилитацията на физическата 
реалност“ в края на 20. век изглежда все 
по-невъзможна.

1. Арнхайм, Рудолф. „Киното като 
изкуство, G, „Наука и изкуство“, 1989, с. 
35
2. Гомбрих, Ернст. „Изкуство и 
илюзия“, С , „Български художник“, 
1988, С .68



Дигиталното кино - братя 
Люмиер 100 години по-късно...
Доц. д-р Божидар Манов

Цялата еволюция на съвременната 
аудиовизуална образност -  от кинематог
рафа на братя Люмиер до глашатаите на 
виртуалното изображение, е съпътствана 
с постоянни технико-естетически „рево
люции“. Инженерните решения отварят 
нова врата пред необузданото въображе
ние на творците; те пък със своите недо- 
сънувани визии провокират техниците да 
задоволят капризите им е всевъзможни 
конкретни решения. И винаги тези посто
янни отскоци в развитието на техниката и 
на екранния продукт са съпътствани от 
неизбежно придружаващите ги теоретич
ни аргументи или поне есеистично -  спон
танни разсъждения и декларации, мани
фести и заявки, „догми“ и заклинания!

Подобна технико-естетическа си
туация създаде и дигиталният запис. Въ
веден първо в аудиоиндустрията, а скоро 
след това и във видеозаписната продук
ция, той не само улеснява и усъвършенст
ва качеството на екранния резултат, но и 
решително „разврзва ръцете“ на авторите 
да осъществяват своите идеи по-свободно 
и неограничено поне в две отношения: 
техническа свобода на осъществяването и 
по-голяма икономическа независимост 
от продуцента. Защото дигиталната виде
окамера, например, вече тежи само 200 -  
300 грама и може да се купи за 3 -  4 хиля
ди долара! А и по-нататъшната обработка 
на материала е многократно улеснена, 
поевтинена и същевременно обогатена с 
огромни изобразителни и звукови въз
можности. От друга страна, вече реална
та възможност за разпространение на 
продукта по мрежата Интернет преодоля
ва и последния „хомот“ за автора -  дист
рибуцията на неговия творчески продукт. 
Първите дигитални филми (репортажи, 
клипове, импресии, но и истинско авторс
ко кино -  документално, анимационно

или игрално) не само са факт, но някои се 
разпространяват по този начин. Създаден 
е дори първият 5-минутен документален 
филм, предназначен специално за излъч
ване по Интернет! Остава неосъществена 
като че ли само последната засега (нере
ална мечта -  Интернет киносалон, където 
не отделният зрител в усамотението пред 
домашния си компютър, а хиляди хора в 
общ салон пред голям дигитален екран да 
гледат „сваления“ от мрежата сигнал.

Ала нека спрем дотук. Деклараци
ите и манифестите, „догмите“ и възторзи
те винаги са само екстатичния жест пре
ди същинското продуктивно действие. Но 
издават отчетливо предполагаемите му 
характеристики. Затова си струва да се 
вгледаме в тях своевременно и се замис
лим за бъдещата им реалност. И както 
винаги в подобни ситуации, наред с конк
ретното осмисляне на проблема, стои ан
гажиментът за неговото реално, трезво 
оценяване, без излишни увлечения и апо
логии, без ненужното в случая въодушев
ление на новопокръстени ентусиасти, а 
тъкмо обратно -  с обективен анализ, пре
цизно оценяване на плюсовете и минуси
те, с две думи -  с необходимото отделяне 
на зърното от плявата и естественото му 
вписване в цялата досегашна линия на 
развитие като част от общия технико-ес
тетически процес.

„Догми“ и възторзи
През 1995 г., точно 100 години след 

французите братя Люмиер, датчаните 
Ларе фон Триер и Томас Винтерберг пуб
ликуват своя авторски манифест „Догма 
95“, много бързо нашумял в киносредите, 
след това преминал своя апогей на попу
лярност и вече почти забравен. Те го пи
шат спонтанно на 13 март 1995 г., в порив 
на въодушевление, само за 30 минути, ко-



гато по-младият Винтерберг е едва на 26 
години. Десетте „божи заповеди“ на „Дог
ма 95“ са едновременно категорично екст
ремни и очарователно наивни: никакво из
куствено осветление, никаква манипула- 
тивна музика, без исторически сюжети 
или жанрово кино, само съвременни теми, 
абсолютно забранени са всякакви оръжия, 
снимки само в естествена среда с ръчна 
камера, никакви оптически деформации и 
филтри, и т.н.1 И като връх на всичко т.10 
гласи: „Режисьорът не е най-важния учас
тник във филма!“ А в добавка подписали
те се декларират, че „режисьорът се отказ
ва от личен художествен вкус, той повече 
не е творец, наблюдава и улавя мига, а не 
се грижи за цялостната концепция на фил
ма, защото главната му задача е да следва 
истината, без да се съобразява със своите 
герои и сюжетни събития“, и т.н. Продъл
жавайки своето въодушевление фон Триер 
заявява в няколко интервюта, че вечните 
му опозиционни принципи най-после крис
тализират в цялостна концепция, и че пра
вилата на „Догма 95“ го освобождават от 
всичко, което е правил дълго време и на 
което е сложил точка, незнаейки как да 
продължи напред. А Томас Винтерберг 
въздъхва облекчено, че сега вече с принци
пите на „Догма 95“ ще може да направи 
своя истински добър филм. И написва за 
около седмица сценария на „Празникът“ 
(„The Celebration“), който става първият 
филм на „Догма 95“ и му носи специална
та награда на журито в Кан. А фон Триер 
прави „Идиотите“ („The Idiots“), посрещ
нат значително по-хладно и нееднозначно, 
получил дори възклицанието от английски 
критик: „фон Триер най-сетне полудя!“, 
факт е, обаче, че и двамата в тези си фил
ми следват компромисно правилата на 
„догмата“ -  действително снимат с ръчна 
дигитална видеокамера, каквато използ
ват телевизионните репортери, но пък фон 
Триер, например, не се отказва от участи
ето на специално ангажирани за оргията 
във вилата порнозвезди, които ако не ре
жисира във всеки миг на терена, то ги е 
инструктирал за общата линия на епизода. 
А Винтерберг дори публикува официално 
„Признание“ („Confession“)2 за нарушени
ята, които е правил при снимките -  напри
мер, закрито естествено осветление от

прозорец или построен допълнтелен декор 
към хотелската рецепция и т.н. Да се при
съединят към „Догма 95“ веднага са пока
нени Скорсезе, Копола и Бергман, които 
уклончиво отбягват ясен отговор, а Берто- 
лучи директно казва, че вече е стар за по
добни експерименти. Междувременно са
мият Ларе фон Триер обявява следващия 
си филмов проект -  „Танцьор в мрака“ 
(„The Dancer in the Dark“), мюзикъл с 
участието на Катрин Деньов и бюджет $11 
милиона, но сниман на видео.3 А Винтер
берг вече мисли за нови „10 божи запове
ди“, защото бил като наркоман, зависим 
от правила. „Догма 95“ като всеки краен 
манифест няма шансове да оцелее в чист, 
първозданен вариант и затова не е стран
но, че авторите му го нарушават сами. 
Какво да говорим пък за ироничните му 
варианти, които го съпътстват непрекъс
нато, а днес професионалисти (режисьори 
и продуценти) от съвременната аудиови- 
зия като Лин-Хершман Лийсън, Матю Ха- 
рисън, Скот Кинг и Джей Ананиа публи
куват пародиран варианат „Догма 99“, пъ
лен е куриозни заклинания като: „винаги 
да има куче или котка във филма; никакъв 
секс с началника; винаги да има герой, 
който е режисьор по професия; режисьо
рът на филма е осма дупка на кавала след 
сценариста, монтажисга, асистент-режи
сьора, композитора, оператора, редактора 
и продуцента -  само техните имена се из
писват на екрана!“ и т.н.4 Тук не става въп
рос да се иронизира авторска декларация, 
която малко или много остава второстепе
нен факт в творческата биография на ки
нематографисти с други безспорни и дока
зани постижения в световното кино. Мно
го по-показателен и любопитен е, обаче, 
спонтанният художествен рефлекс на авто
рите към новите технологични и произ
водствени възможности, които развитието 
на съвременната аудиовизуална и дигитал
на техника им предлагат. И именно те ни 
интересуват тук. Всъщност, това съвсем не 
е нова или непозната ситуация -  не един 
път, във вече 105-годишната история на 
киното и новопоявилите се край него ауди
овизуални медии, са известни подобни ав
торски реакции на възторг или отричане, 
на приемане или заклеймяване -  винаги 
категорични и крайни, никога безспорни и



общоприети. Но такава очевидно е ориси
ята на авангардните технологии и на кина- 
джиите, сблъскали се с тях. Ако погледнем 
70-80 години назад във врящото от въоду
шевление и новаторски идеи съветско 
(руско) кино през 20-те години, просто ня
ма как да не успоредим енергичните и тол
кова категорични декларации на Дзига 
Вертов, например, с декларативните пос
тулата на „Догма“-та. „Ние. Вариант на 
Манифеста“ (1922), „Киноки. Преврат“ 
(1923), „Раждането на „Кинооко“ (1924) са 
също толкова искрени, но екстремни твор
чески декларации, които неизбежно са 
акумулирали много повече патос, откол- 
кото реална практическа и съзидателна 
програма. Защото категоричните фрази от 
рода на „Ние обявяваме старите филми за 
прокажени...“, „Аз -  киноокото. Аз -  меха
ничното око. Аз -  машината ви показвам 
света такъв, какъвто само аз ще мога да го 
видя“5 и други подобни, са симпатични, но 
малко или много наивни в своята край
ност декларации, съчетаващи в себе си 
осъзнатите възможности на овладяната 
техника плюс ентусиазма на въоръжения с 
нея авангардист. Експериментите на Вер
тов в документалното кино са свързани до 
голяма степен с раздвижването на камера
та и нейните оптически възможности при 
създаването на изображението (без да заб
равяме експериментите му в монтажа, раз
бира се). Години по-късно и френското 
„cinema vérité“ залага на подобни технико- 
изобразителни параметри, за да може 
Александър Астрюк да обобщи в една 
фраза: „Цялата история на кинематограф
ската техника може да се разглежда като 
история на освобождаване на камерата“.

При появата на звука пък Айзен- 
щайн, Пудовкин и Александров пишат 
своята знаменита „Заявка (Декларация)“ 
-  „Бъдещето на звуковия филм“ (1928)6, 
която не в 10, но в 5 точки е тяхната „Дог
ма 28“ със заковани категорични постула
та от рода на: „Звук -  да, но само в конт
рапункт; нищожно значение на цветното и 
стереоскопично кино; първа безизходица 
са надписите; втора безизходица са общи
те планове;“ и т.н. Разбира се, нито този 
искрен манифест, нито много от другите 
теоретични статии на Айзенщайн, напри
мер, които са твърде крайни в своята дек-

ретивност („Монтаж на аткарциони“), не 
оспорват или не омаловажават реалните 
му и безспорни приноси както в киноиз
куството, така и в теорията. Но днес те са 
удивително точна илюстрация за непре- 
мерените „догми и възторзи“, които неиз
бежно съпътстват всяка технико-естети- 
ческа революция в настъпателното усъ
вършенстване на технологиите и медиите. 
И ги припомняме тъкмо заради катего
ричния им тон и същевременно очевидна 
илюстрация за крайната им страст, която 
времето и практиката неминуемо балан
сират.

Днес по подобен начин в аудиови
зуалната практика навлиза дигиталната 
технология. Кратък преглед на този те
кущ и в момента процес, но вече с очерта
на, макар и кратка „история“, ще напра
вим малко по-късно. Сега искаме да 
обобщим характера на този процес, него
вото навлизане в практиката и посреща
нето му от творците, което до голяма сте
пен повтаря рефлексите и очакванията, 
възторзите и крайните декларации, над- 
ценяването или недооценяването на реал
ностите. Но във всички случаи, при безс
порната все още „кипяща фаза“ на проце
са, в патос се смесват под общ знаменател 
разнородни съставки: новите медии; но
вите технологии за създаване и разпрост
ранение на аудиовизуалния продукт; него
вия собствен не само техонологичен, но и 
естетически език; формите и начините за 
комуникация с произведението; и не на 
последно място „поглъщането“ на посла
нието от реципиента. Най-крайните дек
ларации се качват високо върху гребена 
на вълната и безапелационно утвържда
ват „революционна промяна в статуса на 
изкуството“, „нов дигитален артистичен 
език“, „не само нов жанр, а промяна на 
самия статус на изкуството“ и т.н.7 Дори 
в нашата, все още скромна българска 
практика, след отделни технологични 
навлизания на дигиталната технология в 
обработката на видеоизображението, се 
появи и първият изцяло компютърен ви
деофилм „Богородица Пътеводителка“ на 
автора Йордан Детев. Той, между друго
то, успоредява практиката си и с катего
рични теоретични разсъждения в тази об
ласт, които засягат не само технологията,



но и същността на естетическия факт 
изобщо (цитатите по-горе). Докато, нап
ример, Рик Маккалъм, продуцентът на 
най-шеметния дигитален екранен про
дукт днес -  „Междузвездни войни. Епизод 
1“, ангажирано, но и доста по-разумно за
явява: „Това е съвсем нова, повратна точ
ка в създаването, разпространението и 
кинопоказа на филмовия продукт“8, без 
да засяга съкровенната същност на самия 
акт на изкуството. Разбира се, всяко от
делно становище, извадено от контекста 
му може да бъде изкривено и разчетено 
неверно. По-съществено е улавянето на 
посоката на процеса, неговия обективен 
анализ и системна оценка, както и евенту
ална прогноза за близките му и по-далеч
ни перспективи. Защото „кръвосмешение
то на медиите и технологиите“, като вся
ко подобно тайнство, ражда „или гении, 
или уроди“, но във всички случаи нестан
дартни чеда с впечатляваща, предизвиква
ща интереса и провокираща вниманието 
характеристика.

Приложно поле.
Кратка история.
Всъщност, би трябвало да наречем 

тези редове „кратко настояще“ или „те
куща история“. Защото големият обем 
информация за реално многобройните и 
твърде значителни постижения в област
та на дигиталното кино (по-общо -  на ди
гиталните технологии в съвременната ау- 
диовизия) се побира фактически само в 
няколко години и техния обзор не е ти
пична историческа справка, а по-скоро 
текущо улавяне на случващото се. Защо
то при шеметния темп на авангардно раз
витие и бързото му практическо масови
зиране, което и да е вчерашно постиже
ние в някоя лаборатория или студио утре 
вече е практика някъде другаде, а на 
следващия ден ролите и местата се раз
менят. Така че опитът да се систематизи
рат логично и последователно фактите е 
по-скоро усилие да се улови посоката и 
перспективата на процеса. Затова „крат
кото настояще“ на дигиталното кино се 
превръща в „текуща история“, без пре
тенции за пълна изчерпателност и всео- 
бемност (тя нито е възможна, нито е не
обходима), а с подбрани показателни,

симптоматични и понякога дори куриоз
ни факти.

Говорейки за дигиталното кино 
днес ние, разбира се, неизбежно имаме 
предвид също така появата, проникване
то и използването на съвременните ди- 
гитнални технологии както в някои други 
сродни медии от семейството на аудиови- 
зията, така и в някои „съседни“ области 
на приложение. Затова системното изчер
пване на приложното поле на дигитални
те технологии в аудиовизията може да се 
подреди така:

1. Аудиозаписна дейност
Тя е първа по време и поява -  още 

в края на 50-те години се осъществяват 
първите записи на електронно синтези
рана музика, макар и с ниско качество. 
Големият скок е през 80-те години, ко
гато огромните възможности на компю
търния синтез разширяват неимоверно 
палитрата и инструментариума на диги
талната музика, и тя вече дели мегдан с 
истинската оркестрова музика, особено 
когато е във второстепенна роля при 
музикални оформления, фонове, озвуча
ване на събития и т.н. Аудиозаписната 
дейност в дигиталната практика е отно
сително най-проста в технологично и 
творческо отношение. Това не е подце
няване, а реално отчитане на, все пак, 
единствения използван при нея канал 
(звуковия) за запис, съхраняване и възп
роизвеждане. Разбира се, в съвременна
та аудиовизия звукът най-често е неот
делим от синтетичното звукозрително 
произведение, но дори и в такива случаи 
(филм, видеоклип, рекламен спот и др.) 
е възможна самостоятелната изработка 
и използване само на звуковия продукт. 
Масовото тиражиране на CD носители
те толкова поевтини продукта на диги
талния аудиозапис при безспорно качес
тво, че беше естествено всички бързо да 
погледнат към следващата стъпка -  ви
деодиск, както за бита, така и за профе
сионални нужди. А по тази технологич
на логика идваше ред и на музикалния 
видеоклип като съчетание на перфектен 
звук и изображение, при това осъщест
вени с много по-широк спектър от спе
циални ефекти и нелинеен монтаж.



2. Компютърна графика
През 1978 г. на пазара се появяват 

първите персонални компютри и много 
скоро става ясно, че техните широки ек
сплоатационни възможности съвсем не 
се свеждат само до буквено-дигитална 
знакова обработка на информация, а са 
много по-големи и разнообразини при 
сполучливо решение на два технологич
ни проблема: оперативна скорост на 
хардуера и програмно (софтуерно) обез
печаване. С тяхното успешно решаване 
крачката до графичната обработка на 
информация е преодоляна. Така в прак
тиката се появява и утвърждава графич
ното електронно изображение в „чист“ 
вид, т.е. всякакви форми на компютър
на графика за екранно моделиране в 2D 
и 3D варианти (планиметрични черте
жи, аксионометрични макети, прост
ранствени обекти и др.). Те са приложи
ми в редица други области (математика, 
физика, инженерни проекти, архитекту
ра и т.н.), а не точно и не само в аудио- 
визията (в тесния смисъл на понятие
то). Тук е необходимо да уточним, че 
терминът „компютърна графика“ в слу
чая е малко объркващ, тъй като се има 
предвид нещо много по-сложно от обик
новеното моделиране на графични пост
роения. Но ако преодолеем традицион
ното по-опростено преводно значение 
на термина „графика“ трябва да разби
раме фактически изграждането на из
куствени илюзорни обекти, които до
пълват или заместват реални такива в 
натурната среда или дори изграждат но
ва, изцяло изкуствено построена „дейст
вителност“. Продуктите на компютър
ната графика се срещат най-често като 
вграден детайл в пълноценното натурно 
изображение или като самостоятелно 
изградено виртуално изображение. 
Проблемът е разработван на теоретич
но равнище от някои изследователи ка
то напълно задоволителна и изчерпа
телна систематизация, плюс подходящи 
примери, отбелязва Станислав Семер- 
джиев, представяйки труда на проф. Не- 
над Пуховски9. За яснота, прегледност и 
терминологичен „уют“, обаче, смятаме, 
че е целесъобразно въпросът да бъде 
развит по-долу в отделен абзац под по-

разбираемото наименование „специал
ни компютърни ефекти“ (или дори „хо
ливудски ефекти“).

3. CD-ROM игри
Те са основен, и все още най-масов, 

продукт на огромната развлекателна ин
дустрия. По същество латентна кинема
тографична неигрална форма, чиито авто
ри (дизайнери) достигат до своеобразен 
универсален (интернационален) визуален 
език, опитвайки се да подражават на тра
диционното кино. В технологичен аспект 
CD-ROM игрите съчетават всички въз
можности на компютърната графика, 
плюс някои по-елементарни „хватки“ на 
компютърната анимация, без да я дости
гат в истински вид. В творчески план се 
разгъват в широк спектър на авторското 
въображение, без да търсят и постигат 
конкретни идейни цели. В комуникацио
нен план са първо стъпало на интерактив
ното общуване.

В края на 1980 г. софтуерният ги
гант „Apple“ лансира твърде амбициозна 
идейна концепция за непозната дотогава 
компютърна мултимедийна програма и 
през 1991 г. успява да пусне на пазара соф
туера „Quick Time“, който дава възмож
ност дори на обикновен персонален ком
пютър да бъдат гледани филми (to play 
movies). Както често се случва, ентусиаз
мът изпреварва реалните възможности и 
през следващите няколко години персо
налните компютри не успяват да изпъл
нят тази роля по две причини: първо, CD- 
ROM-омовете не могат да поемат инфор
мация дори близка до нормалния по дъл
жина филм; и на второ място, компютри
те могат да показват движещ се образ са
мо с твърде малки размери, колкото по
щенска марка, например. При това ин
формацията трябва да бъде силно компре
сирана, от което се понижава качеството 
на изображението. Прилично качество и 
на цял екран се постига само при непод
вижни изображения. Тъкмо заради тези 
органичения от хардуера дизайнерите на 
CD-ROM-ове били принудени да създадат 
друг, специфичен визуален език. Така се 
насочили към фотографските изображе
ния или прости движения, кашове, наслаг
вания. И неволно повтаряли търсенията



от предкинематографичните подстъпи 
през втората половина на 19. век, само че 
не в оптичен, а в дигитален вариант. Този 
изкуствен език синтезира илюзията на 
предкиното и естетиката на графичния 
колаж, фактически, възможностите на 
чистото графично (неподвижно) изобра
жение и на кино-графичността, разделени 
преди около 100 години, когато натурното 
кино и анимацията поемат по свои отдел
ни пътища, се срещат и пресичат отново 
върху компютърния екран. Самостойното 
обособяване и развитие на този екранен 
език се проследява най-добре чрез някол
ко популярни примера.10 Най-масово про
даваната игра „Mist“ (1993) е изградена 
изцяло от неподвижни образи, но и от си
мулирани движения на камерата, която се 
прехвърля от един обект към друг. А чрез 
монтажна техника се симулира субектив
но забавяне или ускоряване на времето. 
Играчът се движи из необитаем остров с 
помощта на компютърната мишка, като 
всяко кликване придвижва напред вирту
алната камера, разкривайки нови прост
ранства от триизмерната среда. А при сли
зане в подземието вече са необходими 
значително повече кликвания, за да се из
минат мрачните стълби, и така, точно 
както при традиционното натурно кино, 
„Mist“ забавя времето, създавайки напре
жение и съспенс. В „Mist“ на няколко мес
та е осъществена дори кратка минианима
ция, вградена в неподвижен образ. Стъпка 
напред в това отношение прави играта 
,,7th Guest“ (Virgin Games, 1993), където 
върху статични фонове, създадени с три
измерна компютърна графика, са насло
жени кратки видеоклипове. А вече CD- 
ROM-ът „Johnny Mnemonic“ (Sony 
Imagesoft,1995), продаван дори не като иг
ра, а като интерактивен филм, т.е. стъпа
ло по-горе, е много по-близо до познатия 
ни кинематографичен реализъм, макар и 
все още твърде далеч от истинското кино. 
Т.е. с усъвършенстването на компютрите, 
като хардуер (скорост на операциите и 
обем на паметта) и с усложняването на 
софтуера, дизайнерите на дигиталната ау- 
диовизия преминават от ограничените 
възможности на slideshow format към 
вграждането на движещи се елементи 
върху неподвижен фон и оттам -  към пъл

ноценно движещите се изображения в пъ
лен кадър. Ето я отново обобщената спи
рала на развитието, спомената като етап 
от предисторията на киното през 19. век, 
но вече повторена в края на 20. век в диги
тален вариант.

4. Компютърна анимация
Съчетава възможностите на ком

пютърната графика в 3D, плюс изкуствено 
генирирано (софтуерно) движение. Родст
вената връзка в наименованието „анима
ция“ е поради две причини: покадровото, 
де факто, изграждане на време-пространс- 
твения образ от компютърната програма; 
и основното приложение като подпомага
ща (машинна) техника именно в анимаци
онното кино. Компютърната анимация се 
налага преди всичко в търговската рекла
ма и масовата телевизионна серийна про
дукция, която на първо място търси ефек
тно и ефективно зрителско въздействие, а 
не някакви сложни идейни и естетически 
цели. И това е естествено, доколкото ав
торските възможности за уникални орга
нични решения са сериозно ограничени в 
рамките на софтуерната програма. Затова, 
дори бихме могли да кажем, че при ком
пютърната анимация авторството „се раз
пределя“ между софтуерния програмист 
(качествата на използваната програма 
твърде много зависят от него) и действи
телния автор -  режисьор на анимационния 
филм. В технологичен план компютърна
та анимация е теоретично неограничена 
като софтуерен продукт, но силно зависи
ма от хардуера (мощност, скорост и обем 
памет на компютъра). Поради това в есте
тически план тя е силно ограничена, щом 
като субективната творческа воля на авто
ра е лимитирана. А в комуникативен план 
компютърната анимация е оптимално 
приложима само за определени цели и за 
подходяща конкретна аудитория.

5. Специални компютърни
ефекти в натурното
киноизображение
Можем да ги наречем и „холивудс

ки ефекти“, доколкото навлизат в киното 
именно от лабораториите и студиите за 
специални визуални ефекти в Холивуд и 
все още са постоянно обновяваща се „за-



пазена марка“ на могъщата масова разв
лекателна киноиндустрия от холивудски 
тип. Още практиката на традиционната 
оптична кинотехнология използва (почти 
век) термина „специални ефекти“ или до
ри „спецснимки“, а и досега тази катего
рия в Академичните награди „Оскар“ се 
нарича „Best Visual Effects“. Така терми
нът наименова крайния екранен резултат 
от използваната технология, а не преци
зира самата нея. В известен смисъл това е 
по-удобно, по-четливо и следователно оп
равдано. Десетки и стотици са нюансите 
и вариантите на бързо развиващата се 
технология в това отношение, стотици и 
хиляди са най-разнообразните и изуми
телни понякога екранни решения в нашу
мели кинохитове: от най-елементарни и 
скромни детайли в отделен кадър или 
епизод (спецефект) до респектиращи, из
цяло построени с подобни средства, фил
ми-гиганти като последните „шампиони“ 
в това отношение „Годзила“, „Матрица
та“, „Звездни войни. Епизод 1“, а през го
дините палмата на първенството държаха 
безспорни хитове на визуалните компю
търни ефекти като „Заекът Роджър“, „Иг
рата на играчките“, „форест Гъмп“, 
„Джуманджи“, серията „Ватман“ и много 
други. Общият системен белег на техно
логията е: дигитална обработка на пред
варително заснето натурно изображение 
или създаване на изкуствено генерирано 
виртуално (несъществуващо реално) 
изображение. Най-често срещана е ком
бинацията от двете, която изгражда т.нар. 
мултиреалност (професионалистите я на
ричат още и „еластична реалност“) по от
ношение на цялостното физическо „време 
-  пространство“, т.е. не само дигитално 
създадени или обработени обеми и прост
ранства, но и виртуално генерирани дви
жения. Комбинацията от двете изчерпва 
пълната описателност на екрана в него
вите четири измерения. В теоретичен 
план отликата на тази изкуствено създа
дена мултиреалност от действителната 
натурна реалност при традиционното оп
тично киноизображение не е съществена: 
първата включва в себе реално несъщест
вуващи изобразителни елементи (обекти, 
пространства, линейни и обемни съотно
шения, перспективни деформации, цвето

ви и светлинни изменения и т.н.); втората 
съдържа само реални натурни изобрази
телни елементи, дори и да са в някаква 
степен вторично обработени и променени 
(чрез оптически намеси, цветови или 
светлинни въздействия, кинетични про
мени в движенията и т.н.). Някои съпос
тавителни примери точно илюстрират 
спецификата на двете категории и техни
те отлики. Например, в „Забриски пойнт“ 
(1970) Антониони иска да постигне особе
но наситен цвят и поръчва тревното поле 
да бъде специално боядисано. В „Сенките 
на забравените прадеди“ (1965) Параджа
нов и Илиенко оцветяват листата на дър
ветата преди снимките. А в „Аполо 13“ 
(1995) екипът заснема действително изст
релване на ракета от Кейп Канаверал, 
след което компютърните дизайнери от 
„Digital Domain“ сканират негатива, под
лагат го на компютърна обработка, така 
премахват някои сгради, прибавят трева 
на стартовата площадка и оцветяват не
бето, за да му придадат по-драматично 
звучене. След това обработеният матери
ал е прехвърлен в 3D вариант, за да се из
гради виртуален декор, който в добавка е 
анимиран по такъв начин, че да създаде 
пълна илюзия за вертикална панорама на 
камерата, проследяваща почти до 180 гра
дуса издигането на ракетата след старта. 
По подобен начин във „форест Гъмп“ 
(1994) президентът Джонсън е „прину
ден“ да казва съвсем други думи чрез 
проста промяна на формата и движението 
на устните му, осъществена върху доку
менталния архивен материал. В „Годзи
ла“ (1998) е използвана още по-любопит- 
на новаторска технология, наречена „ула
вяне на движението“. Подходящ актьор -  
манекен, облечен в плътно прилепнал по 
тялото му пластичен костюм, е оплетен с 
гъста мрежа от проводници, свързващи 
72 светещи маркера от тялото му с ком
пютър. На очите си той има специални 
очила за виждане на „виртуална рал- 
ност“, в която трябва да се движи модели
раната от него годзила. Осем камери -  4 
горни и 4 долни, следят движенията му 
във всички възможни посоки. Всяко него
во действие се предава на компютърния 
екран, но вече като движение на самата 
годзила, защото специална софтуерна



програма преобразува неговите движения 
като движения на чудовището, при това 
върху произволно избран фон. Така пред
варително обмислените, репетирани и ре
жисирани движения на актьора-манекен 
се превръщат в движения на многократно 
по-голямата от него годзила и то в „реал
ната“ обстановка на Манхатън, върху 
Бруклинския мост или в Голямата зала 
на „Медисън Скуеър Гардън“. Любопит
на подробност е, че подобен компютър с 
такива хардуерни параметри (мощност, 
скорост и обем памет) се използва от съв
ременната медицина за управление на 
скалпела при изключително сложни опе
рации в мозъчната хирургия. Контроли
рането и предаването на най-фините дви
жения чрез 72 датчика е ново конструк
тивно постижение, тъй като в дотогаваш
ната практика са използвани не повече от 
20 контролни датчика. Именно този ком
пютърен процес, осъществяван в реално 
физическо сюжетно време, се нарича 
„улавяне на движението“ и е сред най-ак- 
туалните постижения на дигиталните 
ефекти в киното днес. Продължавайки 
посоката на разсъждения спокойно бихме 
могли да кажем, че днес вече теоретично, 
а при достатъчно пари и време, и практи
чески, е възможно да се създаде абсолют
ния дигитален филм със стандартно вре
метраене от 90 мин., съдържащ 129 600 
кадъра -  квадрати, получени чрез компю
търно генериране и неразличими по ни
що от натурната физическа реалност. С 
това дигиталната технология ще изчерпи 
производствено-техническите проблеми и 
създадената виртуална реалност на подо
бен аудиовизуален продукт би била под
ходящ обект за философско осмисляне на 
проблема като същност, баланс на кате
гориите обективно и субективно, реално 
и имагинерно (по отношение на индиви
дуалното съзнание) и други философски 
проблеми от същия ранг.

6. Дигитално видео (DV)
За момента това е най-бързо раз

виващата се приложна област на дигитал
ните технологии с постоянно усъвършен
стване на записващите камери, монтаж
ните, смесителните и възпроизвеждащите 
устройства. DV технологията предпоста

вя развитието и търсенията на авторите 
не само в собствената приложна област 
на видеоарта, но и в другите основни ау
диовизуални медии -  киното и телевизия
та, които разширяват хоризонта си имен
но и благодарение на съвременните DV 
камери. На практика, когато говорим за 
дигитално кино днес имаме предвид глав
но дигиталното видео, т.е. създаване на 
филми с DV камери, монтаж и по-ната
тъшна обработка на материала по диги
тален път, а след това разпространение 
на филма или по традиционната оптична 
технология (след трансфер на материла), 
или по дигитален път (чрез оптичен ка
бел, сателитна връзка или Интернет).

DV форматът, след много бързото 
му конструктивно усъвършенстване и 
производствено реализиране, е практи
чески окончателно наложен към декемв
ри 1994 г. Най-големите компании като 
Sony, Panasonic, JVC, Thomson, Philips, 
Hitachi, Toshiba, Sharp, Mitsubishi, Sanyo, и 
поне още 45 други фирми, пускат на паза
ра пълно комплектно оборудване -  сни
мачна и монтажна техника, монитори и 
други приспособления. С това „дигитал
ният Рубикон“ в аудиовизията е преми
нат. Започва практическото овладяване, 
експериментиране и дори рутинно все
кидневие. Към това време (края на 1994 
г.) се отнася създаването на първия изця
ло дигитален късометражен филм „Mail 
Bonding“ на Робърт Милър, показан в на
чалото на 1995 г. на Independent Feature 
Film Market. Милър експериментира пре
доставения му от Sony прототип на диги
тална камера DVW-700-WS, оценявайки 
за първи път не само нейните качества, 
но и изобщо начина на работа с такава 
техника. Впечатленията му с две думи са: 
изключително удобство, невероятно усе
щане за свобода при снимането и избора 
на изобразителните решения с едно-един- 
ствено практическо ограничение -  да се 
избягват бързите движениия на камерата 
(фартове и панорами) при специфични 
високи и диагонално разположени обек
ти, заради характерния стробоскопичен 
ефект, който смущава изображението. 
Същевременно към безспорните предим
ства той отнася: вградените автоматични 
корекции; никакви пропадания в карти-



ната („drop-outs“), които се коригират ди
гитално; никаква загуба на качество при 
презапис, като всяко следващо копие е 
абсолютен двойник на „родителя си“. 
След Робърт Милър и франк Гроу снима 
с дигитална камера игралния си филм 
„Love God“, представен на фестивала 
Sundance. 1998 г. е връх в производството 
на дигитални филми -  както документал
ни, така и игрални. Количественият скок 
неминуемо е забелязан като явление в 
световното филмопроизводство и става 
обект на сериозно внимание -  по фестива
ли, на конференции, в специализирани 
списания, по мрежата Интернет. През съ
щата година Бенет Милър снима своя аб
солютен фестивален хит -  документалния 
филм „The Cruise“ (1998, 76 мин., черно- 
бял), заснет на mini DV формат, а обико
лил света в трансфериран вариант на 35 
мм. оптична лента. Подобен успех имат и 
други документални филми: „The Saltmen 
of Tibet“, реж. Улрике Кох. (ПО мин., цве
тен, mini DV); „Melvin Van Peebles“, реж. 
Марк Даниеле (52 мин., цветен, Digital 
Betacam); „Out for Love... Be back Shortly“, 
реж. Дан Катцир (55 мин., цветен, mini 
DV, Hİ8, Betacam). Пак през 1998 г. ко
ментираните вече автори на „Догма 95“ 
Томас Винтерберг и Ларе фон Триер пра
вят игралните си хитове „The Celebration“ 
и „The Idiots“ на същия DV формат с ка
мера Sony Digital Handycam. Ho разбира 
се, тъкмо в тази толкова динамична тех
нология застоят е невъзможен. И още 
през 1996 г. на пазара вече е новият фор
мат DVD (прецизното название е Digital 
Versatile Disc, но всички го дешифрират 
като Digital Video Disc), чийто дисков но
сител много прилича на добре известните 
музикални CD, но може да побере цял 
пълнометражен игрален филм с кристал
на чистота на изображението. Досега са 
продадени над 2 милиона DVD, а всеки 
месец се продават над 45 000 DVD-Video 
players.

Разбира се, това са параметри от 
световното производство и пазар. В Бъл
гария нещата изостават значително, но 
поне първите полу-опити са направени. 
Още през 1995 г. експериментаторът 
Йордан Детев прави първия български 
компютърен видеофилм „Богородица

Пътеводителка“, но той като изображе
ние, звук и монтаж е изцяло компютърно 
изработен с програмата 3D Studio като е 
използвана само една фотоснимка и ня
колко натурни звукови ефекта, също ди
гитално обработени. Така че DV видеос
нимки не са правени и филмът би следва
ло да се отнесе с по-голямо основание 
към категорията „Компютърна анима
ция“. Заслужава да се отбележи опитът на 
реж. Георги Дюлгеров с неговия експери
ментален филм „BG. Невероятни разкази 
за един съвременен българин“ (1996, 67 
мин., Betacam), заради активно използва
ните възможности на дигиталното студио 
в БНТ при обработката на изображение
то: инкрустации, врязвания, наслагвания, 
елиминиране на елементи от кадъра и 
т.н. Опитът в технологичен план е поле
зен, но все още твърде далече от водещи
те и непрекъснато развиващи се тенден
ции в световното кино.

7. Интерактивни форми
на аудиовизията
феноменът на интерактивното об

щуване между потребителя и аудиовизу
алния продукт е обект на широк кръг от 
въпроси и изследвания -  от чисто техно
логичните аспекти на интерфейса до фи
лософията на връзката „човек -  машина“ 
(субект -  обект), респективно „човек -  
софтуер“ (субективен интелект -  изкуст
вен „обективен“ интелект), формите на 
интерактивното общуване, разбира се, са 
много по-стари от дигиталната епоха и 
дори древни, ако разширим смисъла на 
понятието. Но в нашата компютърна епо
ха интерактивността като практическо 
осъществяване започна с приложение в 
различни социални области и дейности: 
образование (изучаване на езици, цикли и 
курсове по различни учебни дисциплини); 
за информационни нужди; за развлечение 
(игрите в 2D и 3D варианти); всевъзмож
ни авангардни аудиовизуални инстала
ции; мултимедийни продукти; варианти 
на интерактивното кино. Проблемът като 
фактология и обзор на развитието е под
робно осветлен от Станислав Семерджи- 
ев (сп. „Кино“, бр. 5 и 6/1998), а податки 
за теоретично тълкуване предлага Йор
дан Детев (сп. „Кино“, бр. 1/96). Затова



тук ще се ограничим само до някои необ- 
ходми обобщения. Най-същностен за фе
номена „интерактивност“ е проблемът за 
комбинаторната драматургия, която 
предлага възможности за избор на зрите - 
ля/участник. Това означава не само и не 
просто построяване на някаква драматур
гична конструкция, а нейното съобразя
ване освен със законите на драматургията 
и с психологическото предвиждане на 
предполагаемите зрителски реакции. То
ест, ако в традиционната авторска (едно- 
вариантна) драматургия логиката на сю
жета и мотивацията на персонажите иска 
преди всичко да съобщи послание и да 
внуши конкретни идеи, с целия риск те да 
не бъдат разбрани, осмислени и възприе
ти от зрителя, то при интерактивната дра
матургия авторът „се претопява“ в изби
раемата вариантност на сюжета, мотива
цията и т.нар. собствено-драматгургични 
елементи, за да конституира потребителя 
(зрителя) като съавтор, да го „издигне“ 
до определена степен в новия му статут 
на (съ)участник в аудиовизуалния проект. 
Тоест наблюдаваме не формалана, а същ
ностна трансформация в комуникативна
та триада „автор -  продукт -  потребител“. 
По-ранните форми на аудиовизията -  тра
диционното кино, телевизията, домашно
то видео „хитруваха“ (доколкото можеха 
при ограничените възможности на техния 
екранен език и комуникационни характе
ристики) в желанието си да симулират 
поне наченки на интерактивно общуване 
и откриха драматургичните и изобрази
телни решения на паралелния монтаж, 
полиекрана, двойните експозиции и др. 
От „Нетърпимост“ на Грифит (1916), та 
чак до съвременния филм „Бягай, Лола“ 
на Том Тюквер (1998) това, обаче, е по 
същество едно и също полурешение, тъй 
като условното „интерактивно“ участие 
на зрителя е възможно само в неговото 
въображение, а не в реалното физическо 
време при общуването с филма. Получава 
се своеобразно парадоксално кръстосване 
на категориите: в първия случай -  реална 
(действителна) интерактивност на зрите
ля с условния, нееднозначен, вариантно 
неопределен сюжетен продукт (филм); 
във втория случай -  условна (въображае
ма) интерактивност на зрителя с реалния,

еднозначен, конкретно определен сюже
тен продукт (филм), философията на та
зи твърде любопитна връзка във всички 
случаи предполага продуктивно изследва
не, но то е извън рамките на настоящия 
труд.

8. Дигитална телевизия (DTV)
Тя би могла да бъде ефирна или ка

белна, но същественото е, че цялото й съ
оръжаване, от снимачната и записваща 
техника до пълното оборудване на теле
визионната станция, излъчвателните бло
кове и приемната апаратура, е съставено 
от нови технически средства, които рабо
тят в дигитален режим. Това гарантира 
от една страна, изключително качество 
ни сигнала, а от друга -  позволява много 
голямо уплътняване на преносните кана
ли и по този начин се увеличава информа
ционната стойност на комуникацията. В 
тази област дори доскорошните футурис- 
тични идеи на фантазиите проекти вече 
стават реалност. Последният световен па
наир Multimedia Market‘99 в Щутгарт 
представи пълно репортерско съоръжава
не с дигитална камера, записващ микро
фон и контролен монитор, поставени ка
то леки подвижни слушалки на главата 
на уеб-репортера, който предава директно 
за своята телевизионна станция или нап
раво в Интернет. А най-изненадващите 
последни новости от света на нано-техно- 
логиите съобщават за постиганато купли- 
ране (свързване) на изкуствени силиконо- 
ви нишки с органични, физиологично жи
ви човешки неврони! Т.е. хипотетичният 
проект на Бертран Таверние (микрокаме
ра, монтирана вместо окото на репорте
ра) от неговия филм „Смърт на живо“ 
(1979) вече е възможен! Трябва да отбеле
жим, че дигиталната телевизия в голяма 
степен се обезсмисля, ако не се съчетае с 
възможностите на мрежата Интернет, 
т.е. това което късо наричаме уеб-телеви- 
зия. Защото тогава вече всеки реално 
„пуснат“ в мрежата сигнал би бил достъ
пен до всеки персонален монитор! Така 
съчетаването на дигитализирания телеви
зионен сигнал с теоретично безкрайно 
разклонената мрежа премества хоризон
та на информационната наситеност също 
в теоретичната безкрайност.



9. Дигитално сателитно кино
Има се предвид дигитализиране не 

само на филмопроизводствения процес 
(снимки, цялостна постпродукция -  диги
тална обработка на материала, спецефек- 
ти, монтаж, дигитален звук и т.н.), но и 
дигитално разпространение чрез сателит
на връзка и показ върху дигитален екран. 
Бумът на дигитално заснети филми (с DV 
камери) през 1998 г. доведе и до своеобра
зен бум в разпространението им -  разби
ра се, преди всичко по фестивали и специ
ализирани форуми, но и в обикновени 
търговски салони за масова публика. Но 
трябва да уточним, че става дума за кла
сическия показ на филми на оптична лен
та в обикновени киносалони след транс
фериране на филма от дигитален носител 
върху обикновено позитивно копие. По
казателно е, че някои от най-големите 
дистрибуторски компании не само не об
ръщат гръб на тази настъпваща новост, 
но дори подават ръка на експериментато
рите. „October Films“ разпространява 
„The Celebration“ на Томас Винтерберг, 
„Artisan Entertaimant“ -  документалния 
филм „The Cruise“ на Бенет Милър, а 
„Miramax“ -  „The Big One“ на Майкъл 
Муур.11 Предстоеше следващата стъпка и 
тя бе сторена от много нашумелия филм 
„The Last Broadcast“ („Последната еми
сия“) на Стефан Авалос и Ланс Уилър. На 
23 октомври 1998 г. те организират първа
та сателитна прожекция на своя филм в 5 
артсалона в Пенсилвания, съоръжени 
разбира се, със сателитна „чиния“, деко
диращо устройство и дигитален прожек
тор.12 Година преди това филмът е имал 
обикновени видеопрожекции в няколко 
градски кина в различни щати и е добил 
популярност не само сред специалистите, 
но и сред зрителите. „The Last Broadcast“ 
е пълнометражен псевдо-документален 
филм (фактически игрален), сниман с DV 
камера, който разследва убийството на 
двама популярни телевизионни журна
листи (играят самите режисьори Авалос и 
Уилър). Любопитно е, че веднага след 
първата сателитна прожекция двамата 
режисьори -  ентусиасти на дигиталното 
кино и на сателитното разпространение, 
организират дискусия по тези проблеми 
(Q&A session), разпространена на живо

по мрежата Интернет. Ето я пряката 
връзка и навярно бъдещето на тоталната 
дистрибуция.

10. Интернет
Както при всяко ново постижение, 

което рязко отмества довчерашния хори
зонт на възможностите, така и с мрежата 
Интернет вече се наблюдава определена 
словесна злоупотреба и дори натоварва
нето й с магическа сила на тотем или сво
еобразно заклинание. Това външно ефек
тно, но несериозно изхвърляне идва най- 
често от „новопокръстени“ апостоли на 
мрежата, които естествено се въодушевя
ват от огромните й информационни, ко
муникативни и творчески възможности. 
Тук не става дума за подценяване на тази 
очевидна днешна реалност и категорично 
утрешно настояще буквално за целия 
свят. Въпросът е да се намерят действи
телните контактни точки (зони на взаи
модействие) на всеки конкретен проблем 
от произволна област с мрежата. По от
ношение на дигиталното кино уеб-прост- 
ранството действително може да се разг
лежда като огромен и безкраен виртуален 
киносалон с неограничен брой индивиду
ални екрани -  монитори в дома на всеки 
потребител. Кръстоската на дигиталния 
аудиовизуален продукт с екрана на ком
пютъра наистина ни изправя пред абсо
лютно нова и непозната до днес ситуация, 
в която актуалната технология (дигитал
ният аудиовизуален сигнал) се среща с из
ключителна универсална медия, каквато 
досегашното битие на комуникациите не 
познава. Така че футуристичната прогно
за е очевидна и при това съвсем не „зад 
девет баира“, а току на на прага на трето
то хилядолетие. 105 години след братя 
Люмиер, техният първи киносеанс в 
„Гран кафе“ в Париж на 28 декември 1895 
г. пред изумените тогава 37 зрители, де 
факто вече се състоя в съвременен Интер
нет вариант през декември 1998 г., когато 
по мрежата бе разпространен първият 
създаден специално за Интернет 5-мину- 
тен дигитален филм „1000 луни“ („1000 
Moons“).13 Редно е да уточним, че факти
чески още през средата на 90-те години са 
направени първите опити за пускане по 
мрежата на подобен авторски продукт14,



което дава основание да се заговори за 
т.нар. уеб-телевизия. Създаденият по-къс
но уеб-сериал „The Spot“ (1995) е факти
чески типичен литературно-фотографски 
разказ с написан далог, ремарки и някол
ко неподвижни фотоса на персонажите. 
Значи това все още не е уеб-кино, защото 
медията на уеб-разпространението все 
още не се е срещнала с технологията на 
кинеманографичния (раздвижен) образ. 
Тоест все още не се е осъществило споме
натото вече „кръвосмешение“ на медия и 
технология, от което се раждат новите не
познати преди рожби! Докато цитирани
ят по-горе първи Интернет дигитален 
филм „1000 луни“ (автор Крейг Джон
сън), освен че е „кино“ в технологичен 
смисъл (записано и възпроизведено дви
жение), е Интернет кино (в комуникацио
нен смисъл), защото не е предвиден за 
дистрибуция в киносалон или на видео, а 
може да бъде доставен върху екрана на 
персоналния компютър само през модем. 
Междувременно главната инциаторка на 
проекта г-ца Нора Бари, специалистка по 
интерактивни медии от Филаделфия, съз
дава специален сайт, наречен The Bit 
Screen15, в който наскоро след премиерата 
на „1000 луни“ могат да се намерят и гле
дат още 4 подобни филма. А сега вече ре
пертоарът на това виртуално кино се об
новява постоянно с по няколко нови заг
лавия всеки месец. И тъй като те са мон
тирани върху компютър, практически 
всеки потребител, който влиза в сайта 
може да ги променя и монтира както по
желае. Участниците дори са приканени да 
правят подобни намеси като в огромна 
интерактивна мрежа. Наистина, изобра
жението върху монитора не е достатъчно 
чисто (след телефонната линия и моде
ма), няма я кристалната рязкост в изобра
жението от дигиталния диск DVD, карти
ната е малко тъмна и движенията скова
ни, с което още повече припомнят знаме
нателната първа прожекция на братя Лю
миер! Метафората за очакванията и прог
нозите се натрапва от само себе си.

* * *

Всички разгледани приложни об
ласти на дигиталните технологии в аудио- 
визията (и в частност киното) са практи

чески възможни при осигуряването на 
две изначални предпоставки: конструира
ни технически средства и разработен не
обходим софтуер. Двете, разбира се, вър
вят ръка за ръка и съществуването само 
на едното се обезсмисля без другото. Тази 
техническа и програмна страна на проб
лема не е тема на настоящето изследване, 
но за пълнота на изложението можем са
мо да споменем по един красноречив при
мер от двете области. Например, фамили
ята дигитални видеокамери (DV) на Sony, 
Canon и Panasonic в резултат на конкурет- 
ната борба за пазар буквално всеки ден 
разширяват и усъвършенстват своите 
възможности едновременно с олекотява
нето, опростяването на експлоатацията и 
понижаване на цената. А пък последните 
филми на Рон Хауърд, Роб Райнер и 
Спайк Лий от 26-серийната тв поредица 
„The Directors“ са монтирани с програм
ния продукт „Edit“, с пълни възможности 
за нелинеен монтаж в реално време плюс 
всякакви визуални ефекти за Windows 
NT.16 А компанията „Media 100 Inc.“ 
(NASDAQ:MEDEA) предлага своя най- 
нов софтуерен продукт Media 100 for 
Macintosh c пълни възможности за екра
нен дизайн, графика, анимация и генери
ране на изображения, всевъзможни спе- 
цефекти и надписи, аудиомикс, online и 
ofline монтаж.17 И това са само 2-3 слу
чайни примера, които докато пиша тези 
редове, а читателят ги чете, вече са оста
рели и нови продукти навлизат на пазара. 
Между другото, този бум на техническите 
средства и на технологичния софтуер раз
ширява по още един парадоксален начин 
приложното поле на дигиталното кино -  
към филмовото пиратство. След като още 
преди няколко години големите звукоза
писни компании първи обявиха бедствено 
положение не само на „традиционния“ 
пиратски пазар, а и заради изключително 
засиления обмен на музикални МРЗ-фай- 
лове в Интернет, сега на дневен ред са 
воплите от големите холивудски студии. 
Така, например, един от най-гледаните 
филми на 1999 г. с огромен бокс-офис 
„Матрицата“ се разпространява масово в 
уеб-пространството на формат, близък до 
MP3. Наистина, засега тази възможност е 
сравнително ограничена само сред прите -



жателите на твърде мощни компютри, 
снабдени при това с високоскоростна Ин
тернет връзка. При това и качеството не 
е достатъчно задоволително. Но вратата 
е отворена, а следователно новото „при
ложно поле“ бързо ще се усъвършенства 
и насити с клиенти. И тогава навярно ще 
дойдат кодираните защити и тяхното раз
биване от „кино-хакери“ и спиралата ще 
се завърти по следващата си орбита. Си
гурно е само едно -  че процесът няма да 
спре и пак непрекъснато и неизбежно ще 
търсим реалните нови моменти в него, 
вградени в познатата стара „матрица“ на 
предходния етап.
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Реалността, която 
създават медиите

Десислава Николова
„Масови комуникации“, 
докторска програма

Денят е 22 декември 1991 г. Меди
ята е Българска национална телевизия, 
Канал 1. Предаването е „Ку-Ку“. Приятен 
неделен следобед. Това, което показват в 
хумористичното студентско предаване 
предизвиква страх, паника и суматоха в 
цялата страна. А това е просто шега! Ше
га, която, използвайки създадената от те
левизията реалност, заприличва на истин
ска реалност за повечето хора. Нима е 
толкова трудно да се различи реалността 
на екрана от тази, която наистина е реал
на?

Какво всъщност е реалността? Да
ли това са изводите, които си правим на 
основата на научните изследвания, съни
щата или лична интерпретация на съби
тията? Обикновено човек определя реал
ността като истина след като е събрал не
зависима информация от външния свят. 
Много често реалност, действителност и 
истина се използват като синоними и раз
личията между съдържанията на тези ду
ми са почти заличени.

Но днес, когато всеки един от нас е 
заобиколен от хора, факти и събития, и е 
почти невъзможно да се събере независи
ма информация, къде остава въпросът за 
истината и за реалността? До каква сте
пен можем да вярваме на хората, на меди
ите, на образите? Все повече се говори за 
реалността, която медиите създават. Не е 
за подценяване и въпросът за въздействи
ето на същата тази реалност.

Според анализи на ситуацията пре
даването „Ку-Ку“ е повлияло толкова 
силно, защото е ползвало авторитета на 
БНТ и този на известни водещи. На заден 
план остава въпросът откъде-накъде „ку- 
кувци“ ще съобщават толкова важна но
вина и защо само те знаят за аварията. Но 
тези въпроси не са на дневен ред, когато

нещо се казва по телевизията. За масовия 
зрител това, което е показано по телеви
зията е единствената съществуваща реал
ност.

В един американски филм сенатор- 
ка споделя със своите колеги, че след ка
то Си Ен Ен не е излъчил нещо, то то не 
съществува. Така ли е наистина?

Можем да разгледаме проблема за 
истината по няколко различни начина:

-  Несъществуващата истина -  тя 
не съществува реално, материално.

-  Абсолютната истина -  това е 
всичко, което може да се види и пипне 
или да се докаже по научен начин.

-  Личната истина -  нещата са таки
ва, каквито ги виждате и се определят от 
вашата лична оценка за тях.

Като деца много от нас са играли 
на играта истината или се осмеляваш...? 
Каква е целта? Играчите трябва да напра
вят избор между това да кажат истината 
или да извършат нещо, което другите по
желаят. Тази детска игра много точно по
казва, колко е трудно човек да говори ис
тината и колко е трудно да се реши на то
ва. И от друга страна, как всеки сам опре
деля истината и каква е тя за всеки от нас.

Всички ще се съгласят, че истина
та не съществува физически. Не може да 
се докосне или види. Следователно, тя не 
съществува в света изобщо, а е част от чо
вешката психика. Тя е продукт на лично
то разбиране за света, факт е, обаче, че 
съществуват и абсолютни истини, доказа
ни от науката -  земята е кръгла, планети
те са определен брой и се въртят около 
Слънцето. Но дори и тези истини са ре
зултат на човешкото желание да намери 
истината. След време могат да престанат 
да бъдат истини, както много други преди 
тях. А личната истина -  всеки се е сблъс
квал с разликите във възприятията на от
делните хора. Това качество ни прави раз
лични и интересни един за друг. Именно 
личната истина позволява на средствата 
за масова комуникация да влияят върху 
начина, по който хората формират своята 
истина за непознатия и далечен свят. Все
ки излъчен или отпечатан материал в ме
диите отразява нечия лична истина -  не
чий поглед върху събитията и нечия оцен
ка на фактите.



Проблемът с истината идва на дне
вен ред поради факта, че от много страни 
се опитват да ни налагат различни реал
ности и да ни внушават различни истини. 
И това сигурно е така, откакто свят свету
ва. Но преди време влиянието е било вър
ху ограничен кръг хора, поради липса на 
възможност за общуване с неограничена 
публика. Днес чрез медиите хората общу
ват с целия свят. Именно чрез медиите се 
оказва и най-силно въздействие върху 
мисленето и поведението на отделния чо
век.

Според съвременния тълковен реч
ник на българския език истина е това, ко
ето отговаря на действителността или 
съждение, което е проверено в практика
та.1 Но колкото и учени да са търсили от
говор на въпроса какво точно е истината, 
всички са стигали до различни отговори. 
Според Жан-Пол Сартр „онова, което ни 
кара да вярваме, че истината е тъждест
вена на битието е, че наистина всичко, ко
ето съществува за човешката реалност, 
съществува под формата на истина... Све
тът е истинен.“2

През 1907 г. изтъкнатият амери
кански философ Уилиям Джеймс публи
кува своята книга: „Прагматизмът: Ново
то име на стария начин на мислене“. На 
нейните страници той сумира причините 
за основите на човешките вярвания, умс
твени процеси и породените възприятия 
за външния свят. През своя живот 
Джеймс развива идеята си за истината, 
която премахва представата, че има нещо 
подобно на вечна истина. Според него ня
ма абсолютна истина. Няма съвършено 
Евангелие, според което хората, незави
симо от обстоятелствата, могат да живе
ят. Истината, настоява Джеймс, същест
вува в процес на постоянни промени. Тя 
не е нищо повече от постпродукт на чо
вешката история, съществен резултат от 
взаимодействието между хората и света 
около тях. Истинността на една идея не е 
постоянна, вродена характеристика. 
Случва се дадена идея да се превърне в 
истината. Тя става истина, истината се 
прави от събития.“3

Истината живее аналогично на 
кредитната система. Нашите вярвания и 
мисли не се променят, докато нещо не ги

предизвика. Много от практиците в об
ластта на публичността приемат станови
щето на Джеймс и си поставят за цел да 
създадат истина, която да поддържат.

Нека само за миг се опитаме да си 
представим, колко неистини знаем, които 
в определен период от време са били ис
тини. Както Джеймс казва в своята тео
рия, поредица от събития правят истин
ността на една истина или обратното, 
правят една истина неистина.

Така логично стигаме до въпроса 
има ли всъщност нещо като абсолютна 
истина. И отговорът съвсем не е еднозна
чен. Анализирайки истината от няколко 
гледни точки видяхме, че има абсолютни 
истини. Но типът истина, от който се ин
тересуват тези, които се занимават със 
формиране на обществено мнение, е ис
тината, която е плод на човешкото съзна
ние и мислене, и следователно, не може 
да бъде обективна. Истината е субекти
вен продукт, дело на самите хора. Те я 
създават, те я изобличават. Въпросът е до 
каква степен човек има право да създава 
реалност, в която да живеят другите и 
има ли критерии, които да ограничават 
възможността на хората да манипулират 
други хора.

В навечерието на новия 21. век гло
бализацията на икономиката, комуника
циите и културата е факт. Това означава, 
че тези, които доскоро са създавали кри
терии за оценяване на реалността в даде
на страна ще се опитат да глобализират 
своето въздействие. Няма да е преувели
чено, ако кажем, че американската масо
ва култура създава нова реалност за мно
го хора от различни континенти. Затова 
битката за вниманието на отделния човек 
става прекадено ожесточена и методите 
за привличане на вниманието -  прекаде
но прецизни. Средствата за масова кому
никация променят света, който ни заоби
каля. Те разширяват кръгозора и в също
то време влияят върху мнението на хора
та като избирателно показват картини от 
света. Според Уолтър Липман „всяка но
вина в медиите достига до своя чита- 
тел/зрител в резултат на серия от предва
рително направени избори -  кой матери
ал да се покаже, на кое място, колко 
пространство да заеме, къде да бъде уда-



рението върху всеки един от материалите. 
Тук няма обективни стандарти. Всичко е 
условност.“4 Предварителният избор на 
тези условия предопределя степента на 
достоверност на новината и въздействие
то й върху публиката.

Силата на общественото мнение се 
превърна във важен фактор във времето, 
когато масовите комуникации станаха 
глобален феномен. Правителства и инс
титуции, които са били изолирани в мина
лото от ослепителното внимание на ме
диите и обществеността, днес могат да 
видят своите действия или бездействието 
си, отразени в световните медии. Напри
мер, организираният световен натиск сре
щу Саддам Хюсеин бе реалност, защото 
медиите показаха инвазията и жестокос
тите на неговите войски в Кувейт, без ня
кой дори да си помисли, че така нарече
ните зверства може да са просто изфабри
кувани фалшификации!

От доста време последствията от 
комуникацията са обект на интерес и изс
ледване. Мненията за ефектите от кому
никацията варират от твърдението, че ме
диите са всемогъщи до такива, които смя
тат, че нямат никакъв ефект. Хипотетич
ните неограничени последствия, които 
филмите имат върху безпомощните деца 
мотивират изследванията още от 1920 г. 
Може би критиците са се страхували пре
кадено много. След като амбициозните 
обществени и политически кампании 
през 40-те и 50-те години показват разо
чароващи резултати много специалисти 
стигат до заключението, че масовите ко
муникации вече нямат почти никакво 
влияние. Може би организаторите на 
кампаниите просто са си поставили пре
кадено амбициозни цели. Последните до
казателства подкрепят теориите, в които 
се твърди, че последствията от масовите 
комуникации са резултат от специфични 
условия. Очевидно резултатът зависи от 
това какво искате.

Първите теоретици определят ро
лята на масовата комуникация по след
ния начин: тя разказва за събития, неща, 
хора и места, които хората не могат сами 
да преживеят или усетят. Уолтър Липман 
я посочва най-точно. Той пише за „света 
отвън и за създадените образи в главата

на човека“. Липман описва триъгълник 
между сцената на действието (тук включ
ва хора, места, действия и всякакъв друг 
феномен), възприемането на тази сцена и 
ответната реакция, породена от възприя
тието. Последната страна на триъгълни
ка се поставя, когато ответната реакция 
има влияние върху оригиналната сцена на 
действието. Средствата за масова кому
никация се вписват в модела между сце
ната на действието и възприемането от 
страна на аудиторията.5

Сцена Възприемане Отговор,
+  4  основан

на на на
действието действието действието

Липман отбелязва факта, че пове- 
чето от нас не могат да имат или нямат 
директен достъп до голяма част от света; 
той е „недостижим, необозрим и извън 
съзнанието“. Средствата за масова кому
никация помагат да си изградим „досто
верна картина“ за света, който е далеч от 
нас и който не можем да почувстваме са
ми. Въпросът е, че никой не знае до как
ва степен показваните картини отговарят 
на действителността.

Най-пресен пример за съществува
нето на повече от една истина е войната в 
Югославия. Ако човек е имал възмож
ност да наблюдава програмата на местна
та телевизия и тази на телевизия Си Ен 
Ен, много правилно би се запитал -  те за 
едно и също нещо ли говорят? Уви да. Та
ка че след Маршъл Маклуън, който зая
вите медията е съобщението, можем са
мо да прибавим, че освен вида на медия
та също така е важно кой я притежава. 
Примери като този можем да дадем мно
го. Обезпокояващото е, че все по-малко 
хора си задават въпроса кой всъщност 
стои зад съобщенията, които ни заливат 
през целия ден. Понякога дори на човек 
му се струва, че някой го наблюдава и му 
казва какво да прави -  как да се облича, 
къде да живее, с какво да се храни, как да 
обича и т.н.

Идеите на Липман за ефектите на 
медиите върху обществените възприятия 
не само поставят началото на изучаване
то на ефектите от масовите комуникации,



но и поставят основата на голяма част от 
това, което по-късно се превръща в PR.

Зад всички тези реалности се крие 
процъфтяващата професия -  Public 
Relations. В края на 20. век една от десет
те най-печеливши дейности в Америка е 
Public Relations6, наричан често бизнес на 
убеждаването. Бащата на съвременния 
Public Relations Едуард Бернайс смята, че 
в обществото съществува „интелектуален 
елит“, който отговаря за хода и посоката 
на историята. Специалистът по Public 
Relations е част от този елит. Неговата за
дача е да създаде събития, които да не са 
част от рутинната действителност и да 
привличат вниманието на публиката.7 В 
същото време Бернайс определя Public 
Relations като професия, чиято цел е да 
постигне разбиране. И това наистина е в 
основата на феномена на нашия век -  
Public Relations. В своя идеален вид специ
алистите по PR трябва да постигат хармо
ния в отношенията между различните су
бекти в обществото и да работят за под
държането на добрите отношения. Това е 
така, но кой определя какво е добро и 
какво не? Доброто е толкова относител
но, колкото и истината. Това, което е доб
ро за едни за други не е. Отново стигаме 
до въпроса за реалността и за различните 
истини на отделните хора. С цел да огра
ничат злоупотребата с уменията на специ
алистите да въздействат върху хората 
професионалните организации по света 
приемат етични кодекси и стандарти за 
професионално поведение. Проблемът е, 
че те не са задължителни за всички. PR- 
практици успяха да помогнат на Ку Клукс 
Клан да възвърне своята сила и днес пла
ши много хора.8 Отново с помощта на PR 
тютюнопушенето е толкова широко разп
ространено.9

Не бива, обаче, да смятаме, че 
всички специалисти по PR са в основата 
на проблемите. Трябва да оценим и тех
ния принос за подобряването на взаимо
отношения по време на конфликти и кри
зи, в борбата за защита на околната сре
да, в зачитането на човешките права и 
т.н. По своята същност Public Relations ce 
стреми да намали тоталното въздействие 
и да накара всички участници в събития
та да участват в решаването на проблеми

те, заедно да се адаптират към промени
те, без някой да се налага над другите. Но 
в практиката нищо не е идеално. Много 
от практиците работят за фирми, които 
„гонят“ определени цели и не винаги тези 
цели са в интерес на цялото общество.

Стюарт Иън, социален историк до
ри си задава въпроса „дали съществува 
друга реалност освен тази на PR?“ факт 
е, че с развитието на технологиите се раз
виват и науките, които ни учат как да ги 
използваме. Днес освен телевизията за 
създаване на нашата представа за реал
ността се грижи и виртуалната реалност. 
Преди години казваха, че книгата е про
зорец към света. По-късно казваха, че те
левизията донася света в дома ни. Какво 
да кажем днес за компютъра, който бук
вално отваря безброй прозорци към света 
и благодарение на когото хората наисти
на общуват от разстояние. Ясно е, че све
тът се променя. Променят се реалностите 
и представите ни за истина. Лесният дос
тъп до Интернет позволява информация
та на практика да стане неизчерпаема. В 
морето от информация човек се ориенти
ра все по-трудно и все по-трудно достига 
до истината за събитията. Затова нека 
всеки сам определи до каква степен се ин
тересува от истината за света около него 
и сам да потърси информацията, която 
отговаря на неговите критерии за истин
ност. Реалността е такава, каквато сами 
си я създадем. Това е реалността не на 
предметите, а на усещанията, на емоции
те, на забавленията. Тази реалност, която 
ни кара да действаме и тази реалност, ко
ято толкова много хора искат да създадат 
вместо нас.
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Лобизмът като 
алтернатива на 
Public Affairs

Кристина Георгиева,
„Масови комуникации“, 
четвърта година

Разбирам стремежа на българска
та академична общност към прочистване 
на българския език от навлизащата чуж- 
доезикова терминология, но тези усилия 
биха били разбираеми, когато на един 
термин съответства адекватен български. 
В този смисъл, както и да преведем Public 
Affairs -  като публични взаимоотноше
ния, политически комуникации или лоби- 
зъм, не бихме могли да получим желания 
ефект, тъй като всеки от тези преводи но
си своя собствена, твърде различна от 
същността на Public Affairs, семантика.

Public Affairs като социална прак
тика е приоритет на развитите демокра
тични общества и се явява основен инст
румент за регулиране на социално-иконо
мическите и политическите взаимоотно
шения и влияе пряко върху крайния ре
зултат от промените. Посредством натис
ка, оказван от заинтересованите групи 
системата става „прозрачна“, а работещи
те в тази система носят повече отговор
ност.

Като процес Public Affairs включва 
създаване на коалиции, директно и инди
ректно лобиране, политически действия и 
обучение, комуникации на политическа 
основа и действия за различна форма на 
политическа подкрепа. Този процес обе
динява в себе си голяма част от направле
нията в Public Relations, а именно: прави
телствените отношения, корпоративния 
Public Relations, обществените отноше
ния, както и нови направления като уп
равление на проблемите и комуникации
те, управление на обществено политичес
ките процеси, международни отношения 
и стратегическо планиране. В този сми
съл, преведен като лобизъм или като по-



литически комуникации, не отговаря и на 
една трета от елементите, които го изг
раждат. Затова навсякъде по света Public 
Affairs запазва наименованието си, тъй 
като терминът се възприема в по-голяма 
степен асоциативно.

Той се налага през 1980 г., когато 
правителството на САЩ приема декрет, с 
който Public Affairs официално заменя из
ползвания до този момент „публична ин
формация“ във всички държавни департа
менти и агенции, защото самата практика 
търпи развитие, подобно на Public 
Relations. Наистина, като практика Public 
Affairs често е схващана само в смисъла 
на една от основните си функции, а имен
но директното лобиране, но това далеч не 
изчерпва възможностите на тази социал
на технология. Натрупването на интереси 
у по-големи групи от избиратели, оказва
щи натиск или лобиращи за промяна в 
политиката, е директен механизъм за 
оказване влияние върху крайния резултат 
от промените. Лобирането играе важна 
роля в изграждане и утвърждаване на де
мократичния процес, изпълнява функции, 
които са фундаментални за демократич
ните системи на управление. Когато мно- 
гобройните заинтересовани групи могат 
да изразят своите позиции в открит дебат, 
процесът на вземане на решение става 
много по-прозрачен и крайните решения 
на правителствените органи добиват по- 
голяма легитимност. Лобизмът наистина 
е нащважната техника в Public Affairs за 
влияние върху законодателството, но из
ваден от общатата цялост не е достатъч
но ефективен. Public Affairs не е равнозна
чен термин на лобистка дейност и не би
ва да бъде схващан само като лобизъм.

Откриването, събирането и обмя
ната на информация е друг съществен ас
пект. Процесът на набавяне на допълни
телни данни, като се обогатява получена
та информация, и подходящото й предста
вяне пред законодателите, както и заема
не на конкретно становище по даден 
проблем, ако не гарантира благоприятно 
за организацията решение, то поне пред
полага безпристрастно и обективно изс
лушване на тази позиция в парламента.

Индиректното лобиране можем да 
наречем сърцевината на Public Affairs.

При тази функция активно се използват 
масмедиите и междуличностното общува
не за привличане вниманието на аудито
рията върху даден проблем или станови
ще. В международен мащаб е разпростра
нено становището, че индиректното ло
биране в определени случаи е дори по- 
ефективно при вземане на решение, тъй 
като в цивилизованите държави, най-го- 
лям натиск върху законодателите оказват 
техните избиратели.

Изграждането на коалиция също е 
от най-ефективните техники в Public 
Affairs. Тя обединява хора или групи, кои
то имат еднакви интереси или се борят за 
една и съща кауза като така подсигурява 
постигането на по-успешни резултати.

Ролята на комитетите за полити
чески действия (КПД) е да съдействат на 
организациите като подпомагат финансо
во определени кандидати при избори. Та
ка КПД се превръща в основна движеща 
сила в Public Affairs.

Международна практика е все по- 
често да се използват и действия за поли
тическо образование. Големите корпора
ции изпитват нужда от взаимодействие с 
правителствените органи, за което са не
обходими добре подготвени кадри. За обу
чението им се ангажират дори конкретни 
законодатели.

При комуникации относно полити
чески актове се използва информационно 
взаимодействие насочено към обществе
ни лидери или професионални групи. Из
ползва се подкрепяща реклама, която е 
огледало на политическите възгледи.

Различните форми на политическа 
подкрепа могат да бъдат представени ка
то различни експертизи и услуги, необхо
дими при организиране на избирателни 
кампании и специални събития, изграж
дане на фондове, дарения и др.

Всички тези техники са отделни 
части на едно неделимо цяло, а именно 
Public Affairs, което работи на принципа 
на „ветрилото“ и нито една негова състав
на част не би могла да съществува самос
тоятелно, така че да не се нуждае от оста
налите, макар и само като подкрепящи 
техники. В различните държави по разли
чен начин е организирана технологията 
Public Affairs, различните организации



оформят по различен начин отделите си 
за връзка с правителството, дори поняко
га се използват различни термини, но ка
то цяло самата дейност се използва в сво
ята цялост. В този смисъл, ако приемем 
лобизма само като съставна част на об
щото цяло Public Affairs, то трябва да на
мерим подходящо наименование на това 
цяло, такова, че да запази същността си и 
да носи в себе си асоциативен елемент за 
всички изграждащи го елементи. Имайки 
предвид неточността в превода на Public 
Relations като „Връзки с общественост
та“, мога да си представя объркването, 
което ще настъпи след като се опитаме да 
преведем Public Affairs.

Не е възможно да бъде разглежда
на цяла наука, а да говорим само за една 
от изграждащите я единици. „Връзки с 
обществеността“ като термин ни насочва 
към Community Relations, а не към Public 
Relations. Необходимо ли е да търсим от
ново същия ефект като превеждаме Public 
Affairs като лобизъм?!

Моето мнение е, че вместо да се за
дълбаваме в прочистване на българския 
език от термини, които са необходими та
кива каквито са (за да не стигнем до 
„драсни-пални клечица“), е по-добре да 
насочим усилията си в утвърждаване и 
институционализиране на функциите им.

Журналистическото 
разследване - 
най-капризният 
жанр в професията

Боряна Дачева
„Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“, 
трета година

Какво означава журналистическо 
разследване, колко хора се захващат с не
го и популярна ли е тази практика в бъл
гарската медийна среда? Без съмнение 
никак не е лесно да се отговори катего
рично на тези въпроси, но точно поради 
това се спрях на тази тема.

Ако в САЩ и Европа този журна
листически похват е добре познат и често 
прилаган във всекидневната работа на 
журналистите, то в България е точно об
ратното и малцина са онези, които наис
тина са готови да разследват сериозно да
дена тема. Защо е така?

Разследването е много специфична 
и капризна част от работата на журналис
та. Бих казала, че то самото е предизвика
телство или че в него се крие „солта“ на 
журналистиката. Самата мисъл, че човек 
е на път да направи някакви разкрития 
преди всеки друг е предизвикателна и 
блазнеща. Наистина е много вълнуващо, 
когато репортер „надуши“ някаква запле
тена история. В следващия миг той най- 
малкото е заинтригуван и ако е истински 
пристрастен към професията си и се дове
рява на журналистическия си нюх, то 
трябва да се окаже в плен на изкушение
то и да тръгне по следите на събитието. 
Оттук следва да се рови, да си блъска гла
вата с всевъзможни щуротии, да издирва 
различни хора -  понякога и опасни, да съ
бира сведения и факти и така, докато нак
рая стигне до целта си. Дотук добре, но 
както казахме разследванията са трудое
мък жанр, изискват рутинен труд и уси
лия, стоическо търпение и воля, голяма



доза амбиция и не на последно място 
журналистическа храброст. Нека го ка
жем още сега -  не всеки човек притежава 
тези качества, далеч не и всеки журна
лист. Ето защо повечето разследвания 
могат да се провалят още в самото нача
ло. Причините за неуспеха могат да бъдат 
различни -  отказ на всякаква информа
ция, историята впоследствие се оказва не
подходяща, заплахи, отправени към жур
налиста, трудно достъпни източници или 
просто липса на финансови средства. Пос
ледното може би е основната причина в 
България рядко да се организират истин
ски и сериозни разследвания.

За да бъде доведено до успешен 
край едно разследване, естествено е, че за 
него са необходими и немалко средства. 
Следователно, може да се каже, че разс
ледващата журналистика крие в себе си и 
много опасности. Ако репортерът, обаче, 
желае да предприеме разследване по да
ден въпрос, то това означава, че той вече 
е наясно с всичките тези „препъни камъ
ни“ и въпреки това е решил да рискува.

„Да разследваш е по-важно, откол- 
кото да пишеш“, установява опитният ре
портер и кореспондент Уили Кинигкайт и 
нарича разследващата журналистика 
„дейност, която принадлежи към най-ин
тересните и най-предизвикателните зада
чи на журналистиката изобщо“.

Основателят на първото журналис
тическо училище след войната дългого
дишният главен редактор на „Зюдойче 
цайтунг“ Вернер Фрийдман стига до из
вода, че стилът и умението да се пише са
ми по себе си не правят журналиста. „Ре
шаващото в никакъв случай не е желани
ето да се измислят истории, което всъщ
ност отличава писателя от журналиста, 
колкото да притежава усет към онова, ко
ето предизвиква обществения интерес, да 
умее да вижда правилно, да чува правил
но и накрая да успее да предаде всичко 
чуто и видяно в чиста форма върху лист 
хартия“.

Думата разследване (recherche) ид
ва от френски език и има едно и също 
значение както като журналистически 
термин, така и в практиката, т.е. проучва
не, изследване, разузнаване. Да се просле
ди събитие, да се съберат и съпоставят

фактите със сигурност е тежка задача, но 
пък осигурява основата за грижливо под
готвена информация и за солиден комен
тар. Всяко разследване е тясно свързано с 
ползването на документални материали. 
Документалистиката е особен поджанр 
на разследването -  тя не се занимава с но
ви истории, а точно обратното -  прера
ботва предоставените от архива материа
ли и ги предоставя на разположение на 
журналиста. Хамбургският в. „Шпигел“, 
например, разполага с документационно 
отделение, в което се трудят над 110 ра
ботници, между които 60 т. нар. докумен
талиста или документиращи журналисти. 
Ето какво казва ръководителят на катед
рата по документалистика на в. „Шпигел“ 
Карл Хайнц Шнапер за документиращия 
журналист: „Той трябва да използва всич
ки налични за неговите специални цели 
информацонни техники, да бъде добре за
познат с информационните източници из
вън личния си архив, да не е само събирач 
на материали, но да бъде и ловец“. Архи
вът на „Шпигел“ съдържа над 18 млн. до
кумента на 15 езика, които са разпределе
ни в 37 500 папки за документи, които 
пък от своя страна изпълват дълга 5088 м. 
лавица.

Ето един пример: днес хората вече 
не говорят така свободно помежду си за 
това, че ще ходят някъде на лечение от 
страх да не бъдат сметнати и третирани 
като слаби и безпомощни на работното си 
място. Който иска да пише по тази тема, 
трябва да разследва. Първия въпрос, кой
то в случая трябва да си зададем, е ще из
лезе ли изобщо нещо от това? Журналис
тът трябва да се сдобие с всички необхо
дими материали, отнасящи се до темата 
за лечението (най-вече броя на пациенти
те), намиращи се в редакцията и в нейния 
архив. Когато е добре запознат с пробле
ма, той вече може да посегне към телефо
на и да започне да се информира. Първо
то обаждане, например, трябва да е в На
ционалната осигурителна служба. Нама
лил ли се е броят на записалите се хора в 
този курс на лечение? Как си обясняват 
това? Второто обаждане е в социалното 
отделение на дадена фирма: „днес по-ма
лък брой служители ли отиват да се леку
ват, отколкото преди една година?“. Въз



основа на събраната информация от два
та разговора разследващият репортер ве
че може да прецени дали тук наистина се 
крие нещо или не. Ако смята, че това е те
ма, която си заслужава вниманието ще я 
предложи на редактора си и ако той я 
одобри, разследванията продължават. 
Вторият въпрос е какво още липсва? Ре
портерът трябва да си свърже материала, 
така че да отбележи фактите и цифрите, 
да отдели изказванията, които ще цитира, 
и накрая да приведе материала във вид, 
който да е достатъчно достоверен, чети- 
вен или съответно гледаем.

Много важен аспект от всяко жур
налистическо разследване е винаги да бъ
де изслушана и другата страна. Всеки 
проблем има (най-малко) две страни, а 
мъдра латинска поговорка казва, че вина
ги трябва да се изслушва и другата стра
на.

В нашия пример с празните сана
ториуми за лечение поради страх на кли
ентите (разследването е установило ис
тинността на този факт) няма директно 
засегнати, няма друга страна. Разбира се, 
може да се каже, че тази друга страна е 
представяна от работодателите, които 
крият позицията си, но това не ни върши 
работа. Ето защо в този случай записките 
на разследващия репортер ще бъдат пъл
ни едва тогава, когато той освен в осигу
рителната служба се е обадил в няколко 
болнични заведения и е разпитал някои 
самостоятелни отдели, както и самите ра
ботници в тях -  такива, които вече са хо
дили на лечение, както и тези, които 
предпочитат да не се лекуват. Няма да е 
излишно, ако журналистът потърси и 
мнението на специалист, в случая сведущ 
по въпроса лекар.

Важно е, когато се водят разслед
вания, журналистът да умее да поддържа 
нормален човешки разговор. Така, както 
говори сред приятели в компания, така 
трябва да умее да предразположи събе
седника си. Журналистът трябва да се 
представи -  име, вестник или друга медия 
-  и да каже ясно какво точно иска. Това 
изискване за откровеност към партньора 
в разговора може да се наруши само в 
краен случай, когато се налага журналис
тът да запази в тайна намеренията си от

съображение за сигурност. Репортерът не 
е държавен служител или чиновник, но не 
е и просител. Той не трябва да се държи 
нито арогантно, (което предизвиква само 
страх и недоверие в човека отсреща), ни
то подмолно и да действа с нечисти по
мисли. Той трябва да изпълнява задълже
нията си учтиво, съвестно и коректно, ко
ето пък от своя страна означава да полу
чи възможно най-ясен, честен и изчерпа
телен отговор. Стремежът за точно разс
ледване може да се стори на разпитвания 
натрапчиво, но в крайна сметка в негов 
интерес е журналистът правилно да раз
бере за какво точно става дума, за да мо
же да си свърши качествено работата.

Ако видът разследване позволява, 
репортерът трябва да зададе в началото 
въвеждащ въпрос, на който запитаният 
да може да отговори обширно и смисле
но. Оттук нататък се виждат и точките, 
по които трябва да се „атакува“ вече с по- 
детайлни въпроси. Ако запитаният отго
вори мъгляво и уклончиво, без да се отво
рят никакви отправни точки в по-ната
тъшния разговор, репортерът няма да 
знае какъв е човекът срещу него и ще му 
се наложи да започне с максимално прик
рити и завъртяни въпроси. Ако евентуал
ните пререкания със събеседника бъдат 
избегнати и запитаният е в състояние да 
даде спокойно обяснение, при всички по
ложения първият и много важен контакт 
между репортера и неговия събеседник 
ще е налице.

Репортерът трябва да си напише на 
листче всички важни въпроси, отнасящи 
се до неговото разследване с примерното 
заглавие: „Не трябва да забравям тези 
въпроси!“. В противен случай рискува по 
време на разговора да му убегнат важни 
елементи, което ще му попречи да пос
тигне целта си. Колкото по-трудно достъ
пен е информаторът, толкова по-важна е 
и бележката с въпроси. Блъфът е позво
лен при разследванията -  който се прест
рува, че знае повече отколкото в действи
телност, не постъпва нечестно. При всич
ки случаи това не е измамнически подход, 
тъй като помага на репортера да се сдо
бие с така необходимата му информация. 
Същевременно, обаче, репортерът трябва 
да съумее да спечели доверието на събе



седника си, защото това е знак за успеха 
на разследването му. Ако журналистът не 
уважава желанието на своя събеседник за 
поверителност и анонимност, трябва да 
има предвид, че следващия път събесед
никът просто няма да се довери.

Най-големият ключ към информа
цията се състои в това, че нейния гарант 
(доверен източник) не я дава за свободно 
разпространение, а да помогне на журна
листа, за да може той да построи матери
ала си правилно и да бъде компетентен. В 
практиката може да се срещнат няколко 
случая на поверителност на информация
та. Например, източникът няма нищо 
против неговата информация да стане 
публично достояние, само при условие да 
не бъде назовано името му. Тогава на по
мощ идват широко разпространените 
фрази в журналистиката като „в парла
ментарните кръгове...“ (ако става дума за 
парламентарен представител), „в градс
кия съвет хората се питат...“ (когато слу
жител или чиновник оттам е дал подроб
ности на репортера) или „от курортните 
среди се разбра...“ (когато местен предп
риемач е споделил информацията).

Препоръката „разследвайте стара
телно“ би била напълно излишна, ако не 
бъде продължена така: „дори тогава, ко
гато случаят изглежда напълно безнадеж
ден“.

Когато се провежда разследване, 
журналистът не трябва да забравя и това, 
че всички учреждения и различните видо
ве служби са длъжни да дават информа
ция на представителите на медиите. Това 
е залегнало в законите за свободата на пе
чата в повечето страни. Пресслужбите 
към съответните ведомства могат да пре
дотвратят случаите на неизяснена или 
грешно подадена информация.

В кои случаи трябва да се откажем 
от нашето разследване? В немския закон 
за пресата, например, се казва така: „Раз
следванията са легитимно средство на 
публицистичната работа. При тях, обаче, 
трябва строго да се спазват условията и 
границите, определени от конституцията 
и закона. Най-вече това се отнася за спаз
ването на основните човешки права, за 
защита и опазване на човешкия автори
тет, достойнство и уважение към отдел

ната личност...“ (Заключение от 16 ок
томври 1967 г.).

След това по-общо изложение за 
същността на журналистическите разс
ледвания бих искала да дам конкретен 
пример от българската практика. Смя
там, че ако изобщо има някой изявен раз
следващ репортер в България, то това 
безспорно е „скандалната“ телевизионна 
звезда Маргарита Михнева. Медиите оби
чат да я наричат „гърмящата змия“, а тя 
самата винаги казва за себе си: „Аз съм 
длъжна да показвам фактите“.

Познаваме я от телевизионния ек
ран от години -  това са предаванията 
„Панорама“, „Актуална антена“, „Анке
ти“, „Конфликти“ и в последно време от 
преименуваното „Конфликти“ на „Пукан
ки“, което се излъчва по „Нова телеви
зия“. Сигурно мнозина от нас неведнъж 
са я усещали като сродница заради без
компромисните й битки с лъжата и ко
рупцията. Появата й на малкия екран оз
начава винаги остра проблематика, сери
озно журналистическо разследване, ав
тентичност, документи, които разголват 
истината. Ругана и уважавана, мразена и 
обичана, във всички случаи Маргарита 
Михнева е жена, за която се говори и жур
налист, който не мълчи. Заради своите 
дръзки предавания г-жа Михнева е зап
лашвана многократно по телефона. Ето 
какво казва самата тя: „Винаги съм пред
почитала публицистични теми, имам вкус 
към острата проблематика и когато я 
представям на хората, тя изглежда конф
ликтна. Не бих се занимавала с неща, къ
дето всичко е ясно нито ми е в натюрела, 
нито мисля, че ще свърша някаква рабо
та. Много ми е смешно това набеждаване, 
че работя по поръчка. „Кой ти даде пари 
да направиш предаването?“ или „Кой ти 
го поръча?“... Никой не ми го е поръчал“.

Маргарита Михнева тича след ис
тината и търси теми, на дъното на които 
задължително има човешка съдба. Вед
нъж тя гостува на една от лекциите ни в 
Нов български университет и сама споде
ли, че човекът е най-важното в нейния ре
портаж, защото драмата е в човека. Без 
обикновения човек репортажът би бил 
скучен.

Обикновено тя дава думата първо



на лицето, а после на документа и казва, 
че те говорят сами за себе си. Всичко 
трябва да е автентично, да няма фабули- 
зиране, винаги да са в наличност доку
менти за истинността на репортажите. Не 
случайно Маргарита Михнева се справя 
толкова добре с всичко това -  тя е завър
шила право. „Познавам добре закона, ко
ето ми помага пряко в журналистическа
та работа винаги да се движа „по ръба“, 
но никога изцяло от едната или от друга
та страна“.

Журналистът, посветил се на разс
ледванията, или т.нар. „инвестигейтив ри- 
портър“ по цял свят е уважаван и ценен 
човек. Известно е дори, че високо квали
фициран журналист може да свали прези
дент. В България всеки администратор, 
който се почувства заплашен от журна
листическо разследване започва самораз
права с журналиста. По цял свят журна
листическите разследвания са платени от 
държавата, защото те са неин коректив -  
казва г-жа Михнева. Тя споделя още, че 
сама финансира предаването си. Разбира 
се, необходими са и безброй журналисти
чески хватки, комбинации, опит и талант.

Разследването трябва да се прави 
от един човек. Той проверява всичко, по
ема отговорностите. Но в големите запад
ни телевизии, зад хората, които извърш
ват репортерското разследване стоят и 
високоплатени консултанти, с които той 
се съветва.

Това е специфичен жанр, който е 
на границата между документалното ки
но и публицистиката. В западноевропейс
ките държави журналистическите разс
ледвания всъщност са „галеното дете“ на 
всяка модерна телевизия. То е „тежката 
артилерия“ на журналистиката. Разслед
ванията са опасни най-вече поради факта, 
че не са удобни за всяка власт. Сърцеви
ната на разследването е в неговата дълбо
чина -  в крайна сметка някого да го забо
ли, някой да изпищи, някой, който дълго 
време е бил измамник да се срещне със 
справедливостта очи в очи.

Маргарита Михнева е единствена
та българска журналистка осъдила гла
вен редактор на столичен вестник (Тошо 
Тошев -  в. „Труд“) и бивш генерален ди
ректор на Българската национална теле

визия (Хачо Бояджиев). Печели и двете 
дела. Тук прилагам кратка хроника на ня
кои от по-важните дела, заведени по раз
лични поводи срещу нея:

1. Маргарита Михнева -  Карел 
Блеха, бивш министър на вътрешните ра
боти на Австрия;

2. Маргарита Михнева -  българс
кият емигрант, бизнесмен в Австрия, Ко
лю Начев (3 дела);

3. Маргарита Михнева -  Иван Кон
стантинов, постоянен кореспондент на 
БНТ в Берлин;

4. Маргарита Михнева -  Андрей 
Луканов (за изнесени неверни данни в ре
портажите й от Виена);

5. Маргарита Михнева -  г-н Пех- 
ливанов, директор компания „Еър Виа“. 
Делото е прекратено от прокуратурата;

6. Маргарита Михнева -  бившата 
партизанка от Габровско-Севлиевския 
партизански отряд Русана Палаузова -  
Милка;

7. Маргарита Михнева -  Атанас Га
нев, бивш посланик във Виена.

Нейните предавания, обаче, със си
гурност са точно колкото ненавиждани от 
едни, толкова и в помощ за други. Хрони
ката на „Конфликти“ от ноември месец 
1997 г., например, показва следния слу
чай: Георги Аврамов от „Екогласност“ от 
декември 1989 г. до юни 1991 г. е член на 
КС на СДС, през 1990 г. -  депутат от СДС 
във Великото народно събрание, а през 
1995 г. вече е депутат от коалицията на 
БСП. Един от най-известните архитекти 
на България -  архитект Веселинов, си 
възвръща жилището след предаването 
„Конфликти“. До този момент в него е 
живял Георги Аврамов, който дори не е 
плащал наем. Повечето роднини на архи
тект Веселинов, за съжаление, са почина
ли. Само една-единствена дъщеря, която 
живее в Италия, дочаква справедливост.

Напоследък все повече се засилва 
тенденцията както във всеки друг журна
листически жанр, така и при разследвани
ята, да се увеличава броят на онлайн жур
налистите. Ето някои истории, разказани 
от разследващ репортер-ветеран на име 
Стив Уейнберг. Той споделя, че е останал 
силно изненадан, когато през 1995 г. 
Чарлз И. Шепърд, един от най-добрите



разследващи журналисти, които познава, 
напуснал екипа на „Вашингтон поуст“. 
Преди това, докато работел за „Шарлот 
Обзървър“, спечелил наградата „Пули- 
цър“ за експозето си за Джим и Тами 
Бейкър, а след това задълбочил и разши
рил разкритията си и издал книга на съ
щата тема. После, във „Вашингтон по
уст“, Шепърд помогнал при доказването с 
документи на сексуалните прегрешения 
на сенатора Боб Пакуудс и изобличил ко
рупцията, която цари по върховете на 
„Юнайтед уей“. Изненадата на Стив 
Уейнберг преминала в лек шок, когато 
научил къде отива да работи Шепърд -  в 
„Дигитал инкорпорейшън“, кибер-верси- 
ята на „Вашингтон поуст“. „За колега, за
нимаващ се с разследваща журналистика 
това изглежда все едно Лоурънс Уелк да 
се опитва да прави рап“ -  споделя Стив 
Уейнберг. Според него това е похабяване 
на рядко срещащ се талант.

Необяснимо е защо разследващ ре
портер ще бъде изкушен и прелъстен от 
новата технология. Да, вярно е, че кибер- 
пространството е факт, то се е наложило 
и ще остане, така че все някой трябва да 
работи в редакционните стаи и да прави 
кибержурналистика. Но дали когато разс
ледващи журналисти преминават на ра
бота към онлайн журналистиката, ще по
лучат възможността да правят разследва
ща кибержурналистика? Неограниченото 
налично „онлайн-пространство“ ще оста
ви ли в крайна сметка място за правене 
на повече разследвания? Или времето, 
което е нужно, за да се преработи версия
та от нюзрума за нуждите на кибержурна- 
листиката ще отнеме от времето, което е 
необходимо за първоначалното разслед
ване? Това, на което се акцентира в ки- 
бернюзрума е стремежът към бързина и 
непосредственост. Непрекъснатото осъв
ременяване на информацията често пъти 
води до това, че на журналиста му остава 
малко време за планиране на нещата или 
за извършване на разследване в дълбочи
на.

Лори Бенет от „Детройт фрий 
прес“ не е съгласна, че на кибержурналис- 
тите не им се дава достатъчно време, за 
да правят добра разследваща журналис
тика. „Ние сме на кръстопът“ -  казва тя.

„Можем да ползваме източници от разс
ледващата журналистика и от компютър
ните репортажи и просто да ги преработ
ваме. Или пък можем да видим възмож
ностите и да тръгнем към нови равнища 
на разследващата журналистика, не само 
онлайн, но и в пресата“.

Независимо от това, какви тенден
ции се очертават, Стив Уейнберг се надя
ва, че Бенет е права, че второто разклоне
ние на пътя вече се вижда. Надява се съ
що така, че тя и останалите колеги разс
ледващи журналисти ще поемат именно 
по това разклонение.



Контент-анализ -  
сруктура 
и примери
Василина Янчева
„Public Relations“, 
втора година

Public Relations е колегия от 
няколко хиляди души, връзката 
между които е тяхната профе
сия, а общата им неволя е, че 
всеки от тях има различно 
мнение по въпроса какво точно 
представлява тази професия. “

Робърт Хейлбронър, 
американски историк

Често Public Relations се свързва с 
обмен на информация, но за да бъде пра
вилно използвана тази информация изс
ледванията трябва да са задължителната 
първа стъпка за всяка програма. Всяка 
организация трябва да има достатъчно 
точна информация за своите клиенти и 
продукти и да се стреми да отговори на 
следните въпроси:

-  Използвайки тази информация, 
как можем да определим целевите ауди
тории?

-  Как това ще ни помогне за ди
зайна и фомулировката на съобщенията 
ни?

-  Как ще влияе на формулировка
та на самата програма?

-  Кои медии ще използваме, за да 
достигнем нашата публика?

-  Как ще използваме тези знания, 
за да определим стратегията си и окон
чателно да реализираме програмата?

Трудна задача е да влезем в умо
вете на хората е цел да разберем, защо 
те мислят точно по този начин особено, 
ако тяхната гледна точка е различна или 
пък културата им се различва от наша
та.

Изследователските умения са от

части интуитивни, отчасти продукт на 
индивидуалността, отчасти функция на 
придобити знания. В това няма нищо за
гадъчно, интересното е, че същинското 
предизвикателство не е в извършването 
на обичайните изследвания, а в използ
ването на информацията, която получа
ваме от тях.

Мястото на контент-анализа
сред изследванията
в Public Relations
Изследванията са основната част 

на всички комуникационни програми. 
Едни от водещите изследователи в 
Public Relations -  Глен Брум и Дейвид 
Дозиър в своята книга „Използването на 
изследвания в Public Relations“ обясня
ват важността от провеждането на коли
чествени и качествени анализи. Това са 
показателите, от които зависи постига
нето на комуникационните цели.

Изследванията в Public Relations 
се извършват, за да:

-  опишат процес, ситуация или 
феномен;

-  обяснят защо нещо се случва, 
каква е причината и какъв ефект ще 
има;

-  предскажат какво би се случило, 
ако предприемем или не действия по 
въпроса.

Изследванията в Public Relations 
биват теоретични или практически. 
Практическите се използват за разреша
ването на съществуващи проблеми, а те
оретичните помагат за по-доброто раз
биране на Public Relations процеса.

Методи за изследвания
Наблюдението е в основата на 

модерните социални науки. Учени -  со
циални психолози и антрополози, правят 
наблюдения и успешно увеличават сте
пента на разбиране на човешкото пове
дение.

Изследванията в Public Relations 
също се основават на това, а трите ос
новни техни форми представляват инди
ректни методи за наблюдение на човеш
кото поведение и реакции:

-  Проучвания -  разкриват стано-



Комуникационни единици- 98
информационни интервюта анализи коментари анкети прогнози

80 3 6 5 1 3

Снимки - Щ
самостоятелни допълващи информацията

9 26

карикатури 3
диаграми 1
таблици 4
колажи 1
географски карти 1

платени съобщения 10
реклами 39

3 информация:
времето да кръстословица да
валутни курсове да тото да
кино, театър да ТВ програма да
полезна информация да най - продавани книги не
хороскоп да справочник не

обяви да

вища и мнения (какво мислят хората по 
определени проблеми);

-  Комуникационни проверки -  
разкриват несъответствията между ре
алната и прогнозираната комуникация 
на управляващите с целевата публика.

-  Дискретни методи -  събиране 
на факти, мониторинг, контент-анализ и 
други. Сред многото дискретни методи 
за събиране на информация, подходяща 
за Public Relations изследвания, може би 
най-широко разпространеният е събира
нето на факти, фактите са „тухлите“ в 
PR дейностите. Никакви действия не 
могат да бъдат предприети без опозна
ването им. Процесът на събиране на 
факти и информация в PR трябва да бъ
де непрестанен.

Съществува и друг метод -  мето

дът за установяване четимостта на да
ден текст и определяне съобразеността 
му с образователното равнище на ауди
торията. Тук са включени: Flesch
Formula, SMOG Index, FOG Index. Тези 
методи са основани на това, че колкото 
по-голям е броят на сричките, толкова 
по-труден и нечетим е даден текст.

Следващият дискретен метод е 
контент-анализа. Неговата основна цел 
е да опише съобщението от количестве
на или качествена гледна точка. Напри
мер организация, за която често се пуб
ликуват материали в местните вестници, 
без изследвания не може да бъде сигур
на дали образът, създаден й от медиите 
е този, към който тя се стреми. Анали
зирайки медиите, организацията си със
тавя много по-ясна представа за ефек-



Количествен контент-анализ по някои показатели от таблицата на Буш

№ Показатели Бр. статии
1 Известни хора 6
2 По-малко известни хора 4
3 Холивуд 2
4 Страната 7
5 Правителство 1
6 Война 28
7 Отбрана 4
8 Атомна енергия 1
9 Дипломация 4
10 Стачки 0
11 Нещастни случаи 4
12 Демонстрации 2
13 Престъпност 2
14 Природа 0
15 Щети 1
16 Много жертви 1
17 Атентати 0
18 Здравеопазване 0
19 Данъци 0
20 Расови отношения
21 Религии 0
22 Транспорт 0
23 Образование 0
24 Празници 0
25 Политика 6
26 Закони 0
27 Екология 1
28 Компютри 1
29 Нови открития 0
30 Финанси 2
31 Музика 2
32 Мода 1
33 Търговия 2
34 Самолети 2
35 Култура 1
36 Животни 2
37 Любопитни случки 2
38 Спорт 14
39 Скръбни съобщения 0
40 Архитектура 0
41 Туризъм 0
42 Медии 0



Брой материали, свързани с концерта, проведен на 25.04.1999 г. пред НДК. 

1. „Хиляди пяха с Мирослав Илич под дъжда „Тежко ми е на душата“ .

Рубрика: Войната

Страница: 3-та страница

Снимка: една - Петър Ганев

Основна тема: „Концерт срещу бомбардировките 
пред НДК“

Подтема: „БСП + фолк = изборна победа“, 
скандираха лидерите на БСП.“

Ключови думи и изрази: „митинг-концерт“ , „мир на 
Балканите“, „приятелство“, „фолк“ , 
„дъжд“, „БСП“, „изборна победа“ , 
„социалистите ще напуснат 
парламента“, „заплаха“, „НАТО“, 
„привърженици“ .„соцмладеж“ , 
„антинатовци“, „шанс на мира“ , 
„българското знаме“, 
„американското знаме с 
нарисувани нацистки кръстове 
вместо звездички“, „скандираха“ , 
„шествие“ , „метални заграждения“, 
„полицаи“, „бомбардировки“, 
„Сръбската национална 
телевизия“, „загинали“, „на колене 
в едноминутно мълчание“

Одобрение и оптимизъм: не

Неодобрение и песимизъм: не

Безпристрастност: да

Типология на комуникационната 
единица:

информационна, предаване на 
факти

Свързаност с темата: пряка



2. „Сръбски фолкзвезди задържани на границата“

Рубрика: Войната

Страница: 1 -ва с пренос на 3-та страница

Снимка: няма

Основна тема:

Подтема:

Ключови думи и изрази:

Одобрение и оптимизъм:

Неодобрение и песимизъм:

Безпристрастност:

Типология на комуникационната 
единица:

„Сръбски фолкзвезди задържани 
на границата“

„Концертът в София“

„сръбски фолкзвезди“ , 
„границата“, „концерт“ , 
„разрешение на Бонев“, 
„технически персонал“, 
„антивоенен концерт“, „мир на 
Балканите“ , „ГКПП Калотина“ , 
„лидерът на БСП“, „буферна зона“, 
„пропусквателен пункт“, „гранична 
обработка“ , „война“, „митничари“, 
„граничен контрол“, 
„неполитическа проява“, 
„обвинения в пропагандна война“

не

да

не

информационна, предаване на 
факти

косвенаСвързаност с темата:
тивността на комуникационната си 
програма. Контент-анализът може да 
бъде съставен по следните критерии:

-  Честота на публикациите по те
мата (колко от съобщенията, изпратени 
до медиите са били публикувани);

-  Разположение на публикуваната 
информация (дали се е появила на първа 
или последна страница);

-  Предадено съобщение (дали съ
общението, по начина по който е интер
претирано от медиите, изразява същ
ността на проблема);

-  Дали информацията е използва
на по положителен, отрицателен или не
утрален начин спрямо организацията.

Тези методи са лесно приложими 
и са от огромно значение за комуника
ционните програми в PR.

Съществуват фирми, които под
готвят задълбочени анализи, оценявай
ки съдържанието на медиите. Такива са: 
„Ketchum PR“ и „PR Data“. Те използват 
и компютърни анализи, за да оценят по
зитивните и негативните отношения в 
пресата. Така се създава по-ясна идея за



портрета на организацията в публично
то пространство.

Има и агенции, които извършват 
мониторинг и могат да предоставят из
вадки от вестници и списания по всяка 
тема и за всяка организация. Двете най- 
големи фирми в тази област са: 
„Burrelle’s“ и „Luce“. Всеки ден те полу
чават хиляди вестници и списания като 
всяка агенция предоставя по 50 000 из
вадки дневно на своите клиенти. 
„Burrelle’s“ е абонирана за 1 700 всекид
невника, 8 300 седмичника, 6300 списа
ния и много други издания. За нея рабо
тят 800 души.

Тези агенции могат да бъдат нае
ти в определени райони за мониторинг 
на местните медии. Повечето взимат по 
$200 месечна такса и по $1 за извадка 
(данните са от 1992 г.). За практик, кой
то трябва редовно да бъде информиран, 
разходът си заслужава!

Поради факта, че съвременният 
мениджмънт изисква доказателства за 
ефективността на департаментите по PR 
занапред, без съмнение, се очаква важ
ността на изследванията в областта да 
нараства.

Контент-анализ на в. „Сега“
Следният контент-анализ има за 

цел да покаже дали и как е отразен в 
българските медии антивоенният кон
церт, проведен на 25.04.1999 г. пред На
ционалния дворец на културата според в. 
„Сега“. (Проблемът е разгледан в пет 
всекидневни печатни медии, излезли на 
26.04.1999 г. Това са вестниците „Сега“, 
„Монитор“, „Демокрация“, „24 часа“, 
„Новинар“).

В. „Сега“ е български всекиднев
ник -  24 страници, излиза от 1998 г., цве
тен. Това е първият български вестник, 
излизал във формат A4. В момента се 
печата на формат A3 поради усложнени 
печатни условия. Има електронен вари
ант. Главен редактор е Димитрина 
Александрова. Печата се в ИПК „Роди
на“. Издател е „Малък вестник“ ООД. 
Независимо издание -  неконтролируема 
медия.

От анализа следва, че вестник „Се
га“ е отделил внимание на събитието. Ще 
идентифицираме скритото съобщение, 
отговаряйки на основните пет въпроса на 
Ласуел. Така ще установим: кой, как, за
що, на кого, с какъв ефект.

Източник на информацията -  Кой? 
-  Лидерът на БСП Георги Първанов.

Техника за убеждаване -  Как? -  
Разкривайки корените на проблема и оце
нявайки събитието като тежка пропаган
дна война.

Определяне на аудиторията -  На 
кого? -  Всички антивоенно настроени 
българи и привърженици на БСП (опит 
за отъждествяване на двете аудитории).

Защо? -  С цел, използвайки воен
ното положение, да популяризират БСП. 
За това говори заглавието във в. „Сега“ -  
„БСП + фолк = на изборна победа“.

С какъв ефект? -  Увеличаване 
броя на антивоенно настроените българи 
и неуспешен опит за предотвратяване на 
отдаването на българското въздушно 
пространство на НАТО.



Апокалипсисът 
в киното 
или как хората 
се забавляват 
с гибелта си

Александър Василев
„Продуцентство в СМК“, 
първа година

Апокалипсисът като понятие от
давна надхвърля своите тесни библейски 
рамки. Той се превръща в комплекс от не
гативно въздействащи върху човека физи
чески или психически фактори, водещи до 
тотално (само)унищожение на индивида 
или общността.

Изглежда, че теорията за генетично 
заложената информация за самоунищоже
ние на индивида става все по-популярна 
през последните десетилетия на века и 
главният виновник за тази нова „мода“ е 
нашествието на киноиндустрията и поява
та на нови зрелищни кино-технологии. 
След като основната световна индустрия -  
военната, не се справя по най-блестящия 
начин с редуцирането на човешката попу
лация, а хората сякаш наистина имат нуж
да от апокалиптични зрелища, генезисът 
си казва думата. Като продукт на човеш
кото подсъзнание всяка култура, включи
телно и кинокултурата, са носители и про
явители на всички архаични емоционални 
пластове, зарити под купища социални та
бута.

Апокалипсисът се реализира в ки
ното чрез няколко основни проявления -  
от самоунищожението на индивида до на
силствената и природно необратимата ги
бел на отделна социална група, нация или 
човешкия род като цяло. Икономическата 
война, като основна единица на унищоже
нието, през последното десетилетие отс
тъпва място на религиозно-фанатизирана- 
та война. В началото на века, когато вой
ната е била важна част от човешкото би
тие киното е в своята „пред-апокалиптич-

на“ фаза -  унищожението на религиозната 
закрепостеност, придружено с личностно 
духовно унищожение, причинено от маси
те. филмите на сюрреалиста Луис Бунюел 
показват по неповторим начин жаждата 
на човека към промяна на духовния и емо
ционален статус. Свръхрелигиозността и 
закостенелостта на обществените привич
ки на стара Европа довеждат в началото 
на века до истински бунт в съзнанието на 
зараждащия се „нов човек“. Ранното кино 
използва тази тенденция в годините до 
Втората световна война -  времето на ис
тинския апокалипсис. До тогава битките и 
унищожението на екрана са в тясна връзка 
с далечното историческо минало -  от на
ционални победи до пиратски завоевания. 
В тежките икономически времена в първа
та половина на века зрителите не са се 
вълнували от своята вероятна гибел, те са 
живеели редом с нея всеки ден.

Всъщност историята на „модерния 
апокалипсис“ започва от времето на аме
риканското кино, Алфред Хичкок и пред
ходното възникване на криминалния жанр
-  с дълбок психологизъм и мистицизъм. 
Това все пак е новото-старо американско 
кино -  без вътрешни социални неразбо
рии, гладно за емоции, риещо в прахта на 
отдавна забравените човешки страхове. 
Хичкок взима целия набор от човешки 
ужаси и ги изсипва в лицето на лесно пла
шещия се зрител. „Психо“, „Птиците“ на
газват дълбоко във фройдиските терито
рии на подсъзнателните човешки реакции
-  страхът от неизвестното, от новото, от 
неочакваното. Оттук се ражда и популяр
ността на криминалния жанр -  старите 
филмирани версии на Агата Кристи и Ар- 
тър Конан Дойл, в които се търси изчезна
ло съкровище или евентуален убиец, отс
тъпват място на киното на мистичния чо
вешки ужас. По това време и в американс
кото, и в европейското кино се появяват в 
първичен вид супер-героите. Апокалипси
сът е затворен също в рамките на индиви
да и на тесния социален кръг. Кървавите 
следи от войната още не са изсъхнали, а 
човечеството не изпитва нужда от нови.

Късните анонси към историята на 
войната („Списъкът на Шиндлер“, „Спася
ването на редник Райън“, руското кино от 
близкото минало, „Апокалипсис сега“, 
„Взвод“) са през призмата на унищожени-



ето -  от холокоста до реалната визуална 
смърт на отделния войник. Апокалипси
сът на войната е неизчерпаема тема, коя
то никога не губи силата на своето емоци
онално въздействие.

Преплитането на реалното човеш
ко унищожение с любовни мотиви допъл
нително повишават стойността на импре
сията. Огромният търговски успех на хи- 
пер-бюджетния филм на Джеймс Камерън 
„Титаник“ се оказа печеливша формула за 
едно от най-известните съвременни масо
ви унищожения. С навлизането на модер
ните и необходими на човека технически 
постижения, плюс необходимата фанта
зия, в един момент се достига абсолютна 
реализация -  от простите транспортни 
средства до космическите междупланетни 
кораби. Всеки технически продукт, обс
лужващ единици или човешко множество, 
независимо дали е свързан с застрашава
що приложение или просто е „опасно фун
кциониращ“, става добра идея за реализи
ране на нов апокалиптичен сюжет. Очак
ваният технически апокалипсис на 1 януа
ри 2000 година също не бе подминат и вле
зе в сценария на не толкова изпипания 
проект „Клопка“.

Тетралогията „Междузвездни вой
ни“ на Спилбърг и Лукас, популярният се
риал „Стартрек“ и много други предхож
дащи и правени след тях скъпи филми из
карват жаждата за унищожение в ирацио- 
налното пространство на космоса. Стра
хът от себеподобието (визуално или на ин
телекта -  „Петият елемент“) води до бум 
във филмите, които сблъскват човешката 
раса с новия и непознат, обикновено враж
дебен, извънземен разум. Един от пионе
рите беше „Извънземното“, придобило 
световна известност -  човечеството все 
още не бе нахъсано за мнима борба с неиз
вестното. Последваха множество филми 
(„Видове“, „Пришелецът“, „Денят на неза
висимостта“ и други), където апокалипси
сът дава среща е познатото земно и неиз
вестното космическо. Успехът на форму
лата доведе до изкуствено копиране и мул
типлициране на филмови проекти от подо
бен род -  режисьорски трик за добри пе
чалби (връщането към забравени сцена
рии в новите „Междузвездни войни“ на Лу
кас). Тръпката остава същата, а качество
то на културата е принизено.

фантастичните схеми доведоха до 
интерес към отдавна забравения и на бъ
дещия вероятен извор на разрушение и 
смърт. От една страна преживения апока
липсис, при който човек случайно оцелява 
(„Джурасик парк“ и „Изгубения свят“), и 
бъдещото му проявление -  атомното само
унищожение („Терминатор“, „На следва
щия ден“, „Лудият Макс“), където отново 
човек случайно оцелява. Те са проявление 
на разнообразни сценаристски и режи
сьорски хрумвания (дори и библейски -  
„Воден свят“).

Изхабяването на традиционните 
схеми, водещи до унищожение през пос
ледното десетилетие достигат до типично 
в духа на съвременните разбирания хрум
вания -  пренаселването на Земята и изчер
пването на нейните ресурси („Крепост“); 
проникването на смъртоносна зараза сред 
човешките общества („Зараза“, „12 майму
ни“); свръхапокалиптичните „интелигент
ни“ същества („Кинг Конг“, „Годзила“), 
убиващи наред с простичка цел -  социали
зиране. Смешно, но завладяващо.

Основните носители на неизвестно
то и страха от разрушение и смърт в исто
рията на киното са природните бедствия -  
непредвидими и неконтролируеми. Земет
ресения („7,8 степен по скалата на Рих
тер“), изригвания на вулкани („Върхът на 
Данте“, „Вулкан“), потопи („Тежък дъжд“, 
„Воден свят“), торнада („Туистър“), поми
тащата българска и закъснялата амери
канска „Лавина“ -  и най-модерната идея 
за всеобщ апокалипсис -  метеорът, който 
ще анулира живота на Земята („Армаге- 
дон“, „Дълбоко проникване“). Всички те 
са важни елементи от пъзела на съвремен
ната киноиндустрия, носещи добри пари 
на създателите си, естествено.

Психозата за края на света ще 
приключи скоро -  ако на 1 януари 2000 г. 
сме живи, ясно е че животът, поне за сега, 
ще продължи. Никой не знае до края на 
столетието още колко подобни филми ще 
се нароят. Не се знае и какво ни очаква в 
близко бъдеще, и макар че много от фил
мите, свързани с апокалипсиса ни се стру
ват твърде измислени и нереални те са 
важна страница от световното кино и от 
живота ни. А хората обикновено си пла
щат за страховете...



Курсови
работи
Провокацията пред самия себе си за ав
торска изява сигурно е доставила твор
ческа радост у мнозина студенти, когато 
са писали своите курсови работи. Целта 
на подобни задачи в края на всеки курс е 
да подбуди самостоятелното мислене на 
студентите, фантазията им, способността 
да навлизат в теми, които до този мо
мент не са ги занимавали.
Публикуваме писмени работи, които про
излизат от следните курсове: „филмовата 
комуникация“ е преподавател доц. д-р 
Александър Янакиев; „философия и ма
сови комуникации“ с преподавател хон. 
ас. Албена Раленкова; „Аудиовизуален 
анализ“ с преподавател проф. Владимир 
Михайлов, доктор на науките; „Комуни
кационен мениджмънт“ с преподавател 
доц. д-р Руси Маринов; „Динамичен ме- 
диаанализ“ с преподавател хон. ас. Севда
лин Генов; „Основи на аудиовизуалната 
драматургия“ с преподавател доц. д-р Бо
жидар Манов.
Подборът на предложените курсови рабо
ти е направен от съответните преподава
тели.



Курс;
COM 521 филмовата 
комуникация

Преподавател:
доц. д-р Александър Янакиев

Любовта - 
една голяма 
импровизация 
във филмите 
от 70-те и 80-те 
години
Курсова работа на 
Иванка Георгиева,
„Управление на масовите 
комуникации“, пета година

Темата за любовта винаги е била 
оазис в кинематографичния ни живот. 
Любовта - това прекрасно чувство, осмис
лящо човешкия живот, присъства на ек
рана в многобройни варианти като духов
но и плътско преживяване. Дали в кино
интерпретация ще видим обичайна връз
ка между младите или любов - пагубна и 
трагична, режисьорите винаги са се стре
мили да разкрият различните прояви на 
това най-истинско и всепоглъщащо чувс
тво. И да докажат, че всеки акт на любов, 
дори и най-краткият, е лудост. Любовта 
както в човешкото битие, така и на екра
на разкрива най-големите дълбочини на 
човешката душевност. Любовните филми 
са интересни именно с това. Но поставя
нето на любовта като отношения, изчерп
ващи космоса между двама души и лю
бовта като общохуманизиращ света меха
низъм също е начин авторите - кинема
тографисти да изразят житейска филосо
фия. Да я разкажат в духа на традицията, 
или буквално да прегазят основите на 
българския социалистически филм с фи
лософски или социален подтекст, като по 
този начин отворят място за съвършено 
нови стойности и за нов, шоково - агреси
вен начин на артистично представяне. В 
рамките на българското филмово твор
чество от 70-те и 80-те години сме свиде
тели и на двете тенденции: създават се 
приемливи филми за нормите на социа-



листическия реализъм, както и такива из
вън тях, „не наши“, объркващи, черногле- 
ди („Маргарит и Маргарита“).

Българският любовен филм, неза
висимо от идеологическите пирони, заби
вани със стратегическа изрядност в неж
ната му плът, е оцелял. Жив е! Дори на 
моменти да изглежда блудкаво сантимен
тален от непрекъснатата невъзможност 
на двамата герои да постигнат желаната 
любовна хармония, такива всекидневни 
мелодраматични моменти преживява все
ки човек. И като види любовно страдание 
няма начин зрителят да не се идентифи
цира с героя и да не отрони сълза. Но бъл
гарският любовен филм не е нито откро
вена мелодрама, нито се вписва в рамки
те на социалистическия филм. Той е тих, 
скромен, срамежлив. От избора на сюже
та и героите до актьорите и тяхното пове
дение в кадър. Вярно, в споменатите две 
десетилетия партията като вирус е зара
зила и сценаристи, и режисьори, и публи
ка. Така че може да открием причината в 
идеологическите табута на времето. Но 
можем да потърсим семплите чувства на 
екрана и в българската народопсихоло
гия. Можем също да се вгледаме и в прис
трастията или характерите на родните му 
автори.

Макар и срамежлив българският 
любовен филм разчупва херметически 
затворената социалистическа среда и ка
тализира онези промени, които и тогава, 
и сега критиката ще нарече драматични. 
Защото мотивът за любовта разкрепостя- 
ва онази затвореност и некомуникатив- 
ност на филмовото повествование. Дори 
вариациите, които се интерпретират ус
пешно на екрана, представляват разчуп
ване на конвенциите и установените худо
жествени територии, „дори да не режат 
докрай конците“. Не в края на 80-те, а 
петнайсетина години по-рано е регистри
ран онзи преобръщащ, бунтарски акт на 
разчупване на собствените регионални 
критерии, който прехвърля творчеството 
в контекста на световната култура. Нови
ят комуникативен модел и новата израз
ност, за която се говори, че се е появила в 
края на 80-те и началото на 90-те, я има в 
българското кино още в края на 60-те го
дини. Тогава се появяват странни за тога

вашната критика, но иначе новаторски 
творби, които освен че са останали нераз
брани са били и отричани. За пореден път 
се убеждаваме, че всяко ново е добре заб
равеното старо. Всъщност това, с което 
ни впечатли киното в края на 80-те годи
ни е заинтригувало по същия начин и зри
телите, които са гледали филмите от на
чалото и средата на 70-те години. Творби
те също са актуални и различни на фона 
на преобладаващите в игралното кино 
сюжети.

В края на 60-те и началото на 70-те 
години социалното развитие довежда до 
значителни изменения в духовния живот 
на българина и тези промени изискват 
киното да намери адекватни средства за 
техния филмов анализ. Заедно с това ки
нематографията се намира в доста проме
нен културен контекст. На сцената вече е 
новият културен феномен - телевизията. 
Така че филмите на седмото десетилетие, 
тенденциите в него, не се появяват от ни
щото. Те са свързани с обществените наг
ласи и промени в съзнанието на зрителя. 
Творческият застой, характерен за 60-те 
години, е преодолян. А изчерпаните тема
тични и изразни възможности са заместе
ни с други. В този период се обединяват 
творци с различен темперамент и стилис
тични предпочитания около един темати
чен център. Разбира се най-интерпретира- 
на е темата за антифашистката съпроти
ва. Тук са вложени най-големите средства 
и усилия, тук се извоюва най-големия ав
торитет. Но българското кино вече се об
ръща към друг тип герои, напълно проти
воположни като душевна конструкция, 
като емоционална ориентация. И тази 
промяна е абсолютно логична и законо
мерна Очевидно разместването на плас
товете в обществото е твърде сложно и 
изкуството веднага намира достатъчно 
основания, за да пренесе на екрана героя 
на научно-техническото мислене. Българ
ското кино се почувства задължено да ре
агира на емоционалния недостиг у своите 
зрители, който несъмнено присъства в ус
ловията на забързаната урбанизация. 
Последните години на десетилетието се 
характеризират с присъствието на произ
ведения, в които недвусмислено се отсто
ява емоционалността като позиция на ге-



роите. За съществуването на подобно дви
жение в нашето кино красноречиво гово
ри дори такъв външен белег като честото 
появяване на думичката любов в заглави
ето на най-новата продукция: „Всичко е 
любов“, „Игра на любов“, „Почти любов
на история“, „Бягай... обичам те“ и много 
други.

Ако се вгледаме в търсенията на 
българското кино през 70-те години, и 
особено към края на десетилетието, ще се 
убедим, че има подчертан интерес към 
емоционалния свят на човека, към приро
дата на чувствата. Интересът към любов
та ще срещнем в не малко филми. Оче
видно е, че не става въпрос за случайни 
изблици на сантименталност и емоцио- 
налност, а за взрив на неоромантизъм. 
Българското кино създава поредица от 
такива филми и това формира облика на 
кинематографичния живот в този период. 
Темите, до които се докосват творците, са 
извечните любовни проблеми: за чисто
тата на чувствата, за преградите - семей
ни и обществени, издигнати пред влюбе
ните, за истинската любов и онази лъжов
ната, от която боли. Дори в една или дру
га степен филмите на нашите кинематог
рафисти имат някаква взаимовръзка, вза
имно зачитане, отчасти общи модели, от
части общност в мисловните посоки. С 
появата им на екран се заговори за нова 
изразност в българското кино, чрез която 
авторите търсят кинематографичен образ 
на своите чисто човешки и творчески 
съждения. Във всички тези филми откри
ваме експресивност на изказа, иносказа- 
телност, понякога граничеща с мистична
та вглъбеност. Чрез всички тези филми 
търсим отговор на много въпроси, напус
кайки видимото и достъпното, като се 
стремим да надникнем по-дълбоко там, 
където най-хубавото се вижда със сърце
то, а най-важното е невидимо за очите.

От пръв поглед филми като „Всич
ко е любов“, „Почти любовна история“, 
„Бягай... обичам те“ са толкова ясни, раз
бираеми и недвусмислени в посланието 
си, че не ни остава да нищо друго, освен 
да повторим очевидното. В тях се среща
ме с колаж от съдбите на различни герои, 
на хора с уязвима психика, за които няма 
опора във всекидневието, но те с копнеж

търсят любовта, защото се чувстват неиз- 
казано самотни. Това ги кара да си зада
ват въпроси: „има ли истинска любов?“, 
„Дали истинският въпрос е в любовта 
или в смъртта?“, „Не е ли безсмислено да 
обичаш, ако толкова много боли?“ и т.н. 
В търсенето на отговорите се преминава 
през страданието и гордостта, отстоява се 
правото да обичаш. Това е съдбата на 
предизвикателните, на различните, и по
някога недоволни, млади хора, които се 
сблъскват с лицемерието и арогантност
та, с грубостта и практицизма на времето, 
в което живеят.

Подобен проблем разисква режи
сьорът Борислав Шаралиев във филма 
„Всичко е любов“ (1979 г.) по сценарий на 
Боян Папазов. Избирайки рядко срещан 
случай, Борислав Шаралиев деликатно 
прониква в човешките отношения, за да 
защити една любов. Момче от ТВУ се 
влюбва в откъснато от реалността моми
че, което цял живот е наставлявано от ро
дителите си. Любовта, обаче, преобразява 
и двамата. Към добро. Прави ги решител
ни и способни да се борят за своята съдба. 
Срещу нормите и морала на обществото. 
Но и двамата остават ограбени още в на
чалото на жизнения си път. Ограбени от 
любов и поради любов. И всичко в името 
на любовта.

Б. Шаралиев поставя слабо интер
претирана за времето си тема. Но недвус
мислено застава срещу егоистичното и 
убийствено мислене на обремененото от 
предразсъдъци общество. В тази социал
на драма една красива любов, обявена 
„извън закона“ умира погубена от поряд- 
ките в социума. В духа на социалистичес
кия реализъм тази кинотворба надава вик 
за хуманност, милосърдие, съчувствие и 
обич. В което няма нищо лошо, защото 
събужда чувството за справедливост. В 
същото време филмът е и морална присъ
да над онези, чиито субективен ред и спо
койствие погубват човешкото в човека.

Любовта е победена от житейския 
практицизъм и в друга творба, филмира
на горе-долу по същото време. „Почти 
любовна история“ е заснет година по- 
късно от режисьора Едуард Захариев по 
сценарий на Георги Данаилов и Георги 
Мишев. Дори заглавието звучи иронич-



но, предупредително и драматично. Още 
първите кадри ни въвличат в истинска 
любовна история. Владо и Павлина се 
обичат и няма нищо по-красиво от това. 
Всичко е възвишено и непринудено в тех
ните отношения, дори природата е в хар
мония с техните преживявания. Посте
пенно, обаче, се промъкват амбициозни
те намерения на бащата на Владо, който 
иска да реализира несбъднатите си мечти 
чрез сина си. Това превръща любовната 
история в почти любовна защото „в име
то на доброто на младите“ е посегнато на 
тяхната чувствителност. Друг типичен 
филм за непостигнатата любов е „Буме
ранг“, сниман значително по-рано от 
предишните два филма - през 1971 г., от 
реж. Иван Ничев. Повествованието е из
градено върху заплетените отношения на 
героите. Любовта отново е изтласкана от 
прагматичното възприемане на света и 
средство за постигане на по-висок социа
лен статус, а не просто всепоглъщаща 
страст. Различното разбиране на любов
та ражда фатален сблъсък, от който изк
ристализира същността на героите и тех
ните чувства, породени от различното 
усещане за живот и коренно противопо
ложни ценности. Любовната интрига е 
доведена до късо съединение и във фил
ма на Людмил Кирков „Момчето си оти
ва“ (1971 г.). Недоизпитата боза и недо
коснатите бонбони са нежно-неми свиде
тели на едно болезнено изживяване. Но 
тук в кадър е Невена Коканова, която 
омайва камерата, облива я с щедрата си 
женственост.

Невена Коканова срещаме и в друг 
любовен филм, безспорен връх в любов
ното ни кино. „Крадецът на праскови“ ни 
връща през Първата световна война и из
цяло завладява със своята изискана естес- 
твеност, със страстната притегателност 
на телата и душите на двама влюбени, с 
лъчисто-нежното присъствие на героиня
та, дори с черно-бялото изображение. Ис
торията е написана от Емилиян Станев, а 
Въло Радев с кинематографичния си пре
вод я е върнал обратно в „житейското 
време“. Войната, натрапчивото усещане 
за гибелност, интериорът (градината с 
праскови, превърната в обиталище на 
трескави целувки) прави още по-трагична

невъзможната любов.
Във всички изброени заглавия све

тът е изграден около перипетиите на лю
бовта, нейната неосъществимост и фатал
ните последици от това върху човешката 
душа. Любовта, пред която възникват 
пречки изпълва екранната атмосфера с 
присъщите на този тип художествено 
мислене жестове на отказване - от обекта 
на любовта, от притежаваните ценности... 
Докато в следващото десетилетие ще от
крием вече борбата за любовта, платена с 
цената на престъпление (в „Маргарит и 
Маргарита“). Дотогава, обаче, филмови
те вариации на любовния мотив се повта
рят или са близки до вече екранизирани
те през 70-те години. А този толкова раз
личен филм, който за пръв път толкова 
директно изказва неизказаното години 
наред несъгласие с една порочна система, 
е все пак реакция на зреещите и прибли
жаващи промени. До появяването му на 
екрана подобна смелост демонстрират ав
торите само на друг емблематичен филм
- „Вчера“. Преди тях любовта отново е 
раздирана от дребните човешки страсти и 
мании, от егоистичност, човешка амби
ция. Тези проблеми на съвременната ци
вилизация продължават да са точка на 
пречупване на любовните отношения. 
Подобен поглед към женско-мъжките от
ношения е и вглеждане в състоянието на 
обществото, в което са изчезнали духов
ните и нравствени опори. Нещо твърде 
актуално и подходящо за интерпретиране 
там, където в основен закон е издигнат 
лозунгът за равенство между хората.

През 80-те години героите са все 
същите - предизвикателни деца на шумна
та градска улица, онези, които шокират 
провинциалното благоприличие на въз
растните. Външно дръзки и горделиви, но 
твърде уязвими в сърцата си. Такива са 
Вас и Съни от филма на Николай Рударов
- „Комбина“ (1982 г.). Екранизация за нес
поделената любов, която шокира с избора 
на героите, с поведението им, с житейска
та им философия и начин на живот.

Има и един забавен, доста приятен 
филм с щастлив завършек, който оставя 
зрителя в добро настроение. „Левакът“ 
(1987 г.) е разказ за объркан млад учител, 
преследван от несполуки, който слага



край на своите терзания, откривайки лю
бовта.

В края на 80-те години киното ни 
отиде към самоизолация и самозатваряне 
в проблемите на отделен кръг. То откро
вено престана да се позовава на собстве
ните културни традиции и до голяма сте
пен се насочи към цитата и по-универсал
ния знак. Но в сюжетите основното все 
пак е отхвърляне тъкмо на универсалния 
тип поведение и действие, както и слово
то като форма на изразяване и комуника
ция. Нещо, което се е случвало и преди с 
други кинематографии, например френс
ката нова вълна през 60-те години, докато 
у нас това явление идва с повече от 20 го
дини закъснение. Цяла генерация режи
сьори се стремят да представят по-осво- 
бодено кинотворбите - Людмил Тодоров 
(„Парчета любов“), Иван Черкелов („Бя
гащи кучета“), Красимир Крумов - Грец и 
т.н. Но техните филми експонират по ти
пично авторски начин комплексите, тре
вогите и неуюта на част от поколението. 
Апатия, безучастие, неизкупено чувство 
за грях, за неволна вина - това са белези
те на самоизолацията вътре в рамките на 
малката общност.

„Маргарит и Маргарита“ удовлет
ворява потребностите на масовото съзна
ние, което има нужда от глътка свобода. 
Заради това филмът е достъпен за широк 
кръг зрители. Съвсем адекватно на поли
тическия сезон и на натрупаното с годи
ните негодувание избиват комплексите - 
колективни и социални. Във филма на 
Николай Волев тоталитаризмът дори е 
сведен до механизмите на грубото и на
силствено сексуално владеене. Филмът е 
сниман през 1988 г. Отново става въпрос 
за любовта между двама души, за разви
тието на техните взаимоотношения. В на
чалото те са ученици след това са изклю
чени и между тях настъпват конфликти. 
Романтиката, еталонната чистота са уни
щожени още в началото на социалната 
им адаптация. Без посредничеството на 
усложнената символика, и без каквато и 
да е условност, Волев показва директно, 
нелицеприятно мрежата, в която всеки е 
омотан. Спасението е единствено в лю
бовта. Но между двамата се промъква со
циалната деградация, корупцията, брутал

ното възползване на служебната власт. 
Много бързо страстта се оказва затворе
на в капан, тя не може да съществува. Не 
и там, където няма свобода за нея.

Още една запомняща се кинотвор- 
ба се излъчи в края на 80-те години. Ма
кар действието във „Вчера“ на Иван Ан
донов да се развива през 60-те, проблеми
те не са заковани само през онова време, 
не са затворени в него. По-точно създате
лите на филма не твърдят, че това време 
безвъзвратно е отминало. Проблемите на 
любовта и приятелството не могат да бъ
дат отдалечени, защото те са вечни. И 
днес младите дълбоко изживяват забра
ните срещу тях. На 16 години всеки има 
нужда от обич, от разбиране, от съчувст
вие. Съсловната затвореност на средата 
във филма отразява в сгъстен вид пробле
мите. Традиционният въпрос за избора е 
поставен като проблем за отношението 
на личността към средата. Самият избор, 
процесът на откриване на себе си, става в 
противоборство със средата. Героите, 
възпитавани и подготвяни за някаква ми
сия, която ще ги издигне над другите, 
всъщност живеят в среда, където истинс
ките принципи са подменени с догми. Ду
ховният провинциализъм с неговите до
машни критерии има амбицията да се съ- 
измерва със света на истинските духовни 
ценности, а по същество подменя този 
свят. Така е решен и проблемът за любов
та. Затова героите намират отдушник в 
спортуването. Вместо да възпитават ду
шата си по неприемливи за тях правила, 
те предпочитат да възпитават тялото. Ро- 
ко се хвърля срещу течението, но не може 
да се пребори с него. Иван пък не може да 
се пребори за любовта си, защото същес
твува „йерархично несъответствие“. Иде
али на миналото, които съществуват и 
днес.

За съжаление усещаме зейналата 
празнина, когато нещо си е отишло под
минато и недооценено. И чак тогава оце
няваме собствените си достояния. Оче
видно нямаме прозорливостта на другите 
народи, та сега, когато гледаме старите 
български филми в телевизионната руб
рика „Понеделник 8 1/2“, с удоволствие да 
казваме: „О, какви чудесни филми сме 
имали!“. Сякаш страдаме от особено чув-



ство за малоценност и никога нямаме очи 
да видим ценното днес и сега, да открием 
истинската му стойност, когато трябва, а 
отваряме очите си за него, когато момен
тът е отминал. Разбира се, това може би е 
резултат от прекомерната доза социалис
тическо кино, което преливаше от екрана 
през годините. Но може закъснялото 
признание на българския филм да се дъл
жи и на неволното сравнение, което зри
телят прави между българското кино от 
преди години и това, което се произведе в 
последните няколко. Вероятно всеки ще 
се съгласи, че везните клонят в полза на 
по-старото. Каквато и да е причината, 
обаче, с радост можем да признаем, че 
стойностни кинопродукции има и в Бъл
гария. Традицията, създадена от поколе
нието режисьори и сценаристи от 70-те и 
80-те години в българското любовно кино 
доказва това.

Анализът, който се опитах да нап
равя няма претенциите да е абсолютно 
точен, пълен и всеобхватен. По-скоро, без 
да се опитвам да го напъхам в някакви 
тесни и измислени рамки, исках да извадя 
достатъчно аргументи в полза на същест
вуването на някаква взаимовръзка, на 
взаимно зачитане на моделите и мислов
ните посоки в българския любовен филм. 
Към това смело мога да добавя, че в бъл
гарското сантиментално кино от 70-те и 
80-те доминира моделът на любовната 
трагедия. Модел, който се припява в по- 
старо и по-ново време в различно темпо и 
щрих от различните поколения кинема
тографисти. До голяма степен дублира
щите се ситуации и сюжети поставят ки- 
нопроизводството в определени естети
чески, културни и художествени граници. 
Това, обаче, не е кризисен период за ки
ното ни, нито пък за създателите му. 
Просто водещо начало в българското лю
бовно кино, което ражда всепризнати и 
вечни шедьоври.

Българското кино 
като
ретрокултура

Курсова работа на 
Деница Михайлова
„Управление на масовите ко
муникации“, пета година

Когато пристъпим към разглежда
не на едно изкуство като ретрокултура, 
първо трябва да уточним какво разбираме 
под ретрокултура. Това е факт тогава, ко
гато няма актуално творчество и единстве
ното, което се предлага е това, което е нап
равено през изминалите досега години. То
ест, когато липсва актуална кинопродук
ция киното се е превръща в ретокултура.

Не се знае дали е правилно да се го
вори за изкуството в минало време, но усе
щането, което имам за българското кино и 
развитието му е свързано определено само 
със спомени. До известна степен това се 
дължи на радикалните обществени проме
ни, настъпили в България след 1989 г. При 
такива обстоятелства обикновено се обра
зуват групи от творци, които експеримен
тират нови културни възможности. За съ
жаление в рамките на нашето кино неща
та се стекоха така, че поради изключител
но слабото производство такива групи ня
ма. Така българското кино от актуално се 
превърна в ретрокултура. Тази форма съ
що си има своето очарование - тя не само 
носи познание, но извиква и спомени, нос
талгия.

Интересно е това, че старите бъл
гарски филми продължават живота си в 
настоящия момент много интересно. Те 
идват със своите образи, със съдържание
то си и моралните тези, които в голямата 
си част не могат да ни спечелят. Зрителят 
чувства, че вече се е отдалечил от тях. Те
зи филми не могат да се използват за про
паганда. В някои от тях се говори за колек
тивни почини, за бригадния начин на жи
вот, а хората се обръщат един към друг с 
„другарю“ и т. н., но смисълът на всички



тези неща е обезсилен. При гледането на 
такива филми, обаче, се изпитва особено 
ретроудоволствие. За съжаление това не е 
начинът, по които едно изкуство оцелява.

Животът на старите български 
филми в съвременната културна обстанов
ка наистина е интересен, но не е достатъ
чен, особено за израсналото след промени
те през 1989 г. поколение. Това, от което 
сегашната публика има нужда е нова ки
нопродукция. Начинът на живот на съвре
менните хора е коренно различен, дори от 
живота на тези, чиято младост и зрелост е 
била преди десет години.

Днес киносалоните предлагат ос
новно американска продукция, която фор
мира определени нагласи и очаквания в 
съвременния зрител. Дори само от гледна 
точка на качеството на образа на амери
канските и европейските кинопродукции 
България все още не може да достигне 
световно ниво. Естествено, добрите техни
чески условия, с които разполагат киноп- 
роизводителите на Запад имат огромно 
значение, но не са решаващи за наличието 
на качествен кинопродукт. Необходима е 
цялост на компонентите, които съставят 
творческия процес. Липсата на добри сю
жети също е от значение. Обаче, при нали
чието на икономическа криза, в каквато 
България се намира от десет години на
сам, почти автоматично се изпада и в ду
ховна криза.

Изкуството е барометър за развити
ето на обществото. За пояснение ще се по
зова на мисъл от Дзен-будизма: „Като не 
можеш да намериш истината там където 
си, къде си тръгнал да я търсиш?“ Тоест, 
трябва да открием причините вътре в са
мите нас, за да можем да си обясним вън
шните помени. Когато нацията не е спло
тена и не се чувства като общност, като 
единно цяло трудно може да се прави на
ционално изкуство. Липсата на сигурност, 
на ясно изразена национална идентичност, 
на самочувствие, води обикновено до вът
решен дискомфорт. А, ако няма вътреш
ното спокойствие, то трудно можеш да 
създадеш изкуство, което да носи нацио
нални характеристики, както и авторската 
отговорност.

Икономическият дисбаланс, промя
ната на условията, при които започна да се

прави кино в България се оказаха решава
щи за развитието му. Промяната на ситуа
цията (политическа и икономическа) до
веде и до промяна на критериите на оцен
ка в зрителите. Независимо от това дали 
гледа филми с високи художествени качес
тва или не публиката привиква най-малко 
с това да гледа качествена визия. За съжа
ление българското кино има да работи 
още много в тази насока, дори бих казала, 
че трябва да направи огромен скок, за да 
настигнем западните си колеги.

Понякога, обаче, това не е необхо
димо. Ако останалите компоненти на 
творческото действие са достатъчно силни 
(сюжет, фабула, актьорската игра, режису
рата, операторското майсторство, монтаж 
и т. н.) е възможно да изместят, дори да 
променят, нагласите на зрителя. В Бълга
рия определено има глад за българска про
дукция. При положение, че се знае какво 
се е правило до 1989 г., и се вижда какво 
правят европейските и американските ки- 
нопроизведители, зрителят получава наг
ласата, че е възможно да се прави качест
вена продукция и тук, макар последните 
опити в тази насока да са доста слаби 
(„Испанска муха“, „Приятелите на Еми
лия“, „Суламит“, „Граница“).

Естествено, не е казано, че е задъл
жително всичко, което се прави да се ха
ресва, но за съжаление броят на добрите 
филми в последните години е изключител
но редуциран („Сезонът на канарчетата“, 
„Фатална нежност“, „Дневникът на един 
луд“).

Другата съществена промяна, коя
то трябва да настъпи е не просто в мисле
нето на досегашните кинотворци, а изоб
що в това те да дадат път на младите хора, 
които имат желанието, възможността и 
таланта да се занимават с кино. Българс
ките кинотворци са маркирали територия
та и не допускат никой да заеме мястото 
им. Много трудно може да се направи про
бив в това затворено по принцип общест
во.

Изолирането на кинодейците от ре
алния живот е другият проблем, който те 
трябва да преодолеят, за да имат материал 
да правят кино. Животът се променя, хо
рата заедно с него, от тук и приоритетите, 
които съществуват, изискванията, които



се изграждат към изкуството. Тъй като об
ществото е променило коренно ценности
те си за 10 години, творците трябва да се 
нагодят към тези условия. Обикновено из
куството се явява авангарда в обществото, 
а сега остава на заден план, което стъпис
ва. Липсата на обратна връзка с „живите“ 
хора е съществен проблем, който бързо 
трябва да се преодолее, за да могат твор
ците да намерят общ език със средата, от 
която черпят вдъхновение и идеи.

Ако се превъзмогне и „балканския 
комплекс“, с който сме свикнали, е въз
можно ситуацията в нашето кинопроиз
водство да се промени. България е малка 
държава и не може да си позволи да прави 
големи продукции, най-малко поради лип
са на средства. Наистина в последно време 
кинопроизводителите залагат на коопро- 
дукциите, което също е начин за оцелява
не. А в момента българското кино наисти
на се бори да оцелее, факт е, че и в Бълга
рия са се правили хубави и стойностни 
филми, както е факт и това, че в момента 
такива почти не се правят.

Колкото и да се анализират причи
ните, които са довели до сегашното състо
яние на родното ни киноизкуство нещата 
не се променят. Това ме кара да мисля за 
българското кино като за ретрокултура. 
Естествено, надежда има най-малко, за
щото бъдещето е пред нас, а то ще покаже 
дали съм права. Ако киното се поеме от 
нови, млади творци (винаги ще има място 
за вече утвърдените таланти), ако духовна
та криза отмине, а от там респективно и 
идейната, ако се подобрят условията, в ко
ито работят кинотворците, ако, ако...

И въпреки всичко, това е възмож
но, защото вярвам, че таланти се раждат 
навсякъде по света. Просто обстоятелства
та, при които живеят тези таланти са раз
лични, но нали в това е предизвикателст
вото. А всяко изкуство е преди всичко пре
дизвикателство. За това оставам в киноса
лона, ще седна и ще почакам да започне 
прожекцията на българския филм. Прият
но гледане!

Интимният 
аспект 
на историята 
в творчеството 
на Въло Радев

Курсова работа на 
Елена Драганова
„Управление на масовите ко
муникации“, пета година

С поредицата от филми, реализи
рани от Въло Радев „Крадецът на праско
ви (1964), „Цар и генерал“ (1966), „Най- 
дългата нощ“ (1967), „Черните ангели“ 
(1970) и „Осъдени души“ (1975) в българ
ското кино започва да се усеща нова глед
на точка: интерес към интимния аспект 
на историята или как отзвучава изключи
телната историческа ситуация в съдбата 
на отделния човек, какви душевни терза
ния предизвиква тя, какви скрити човеш
ки качества ще се проявят в свръхнапрег- 
ната обстановка. А историческата обста
новка, върху чийто фон се разгръщат под
браните силно романтични литературни 
сюжети във филмите на Въло Радев е вре
мето на първата световна война в „Краде
цът на праскови“, испанската гражданска 
война в „Осъдени души“, втората светов
на война в „Цар и генерал“, „Най дългата 
нощ“ и „Черните ангели“.

Любовният триъгълник в „Краде
цът на праскови“ не е обикновен триъ
гълник между двама мъже и една жена - 
героинята Лиза не е разпъната просто 
между нелюбим съпруг и страстно оби
чан възлюбен - съпругът е полковник от 
българската армия, комендант на лагер 
за военнопленници, а любовникът е плен
ник в същия този лагер. Това прави тай
ните срещи на влюбените двойно по-рис
ковани. Към всичко това се добавя и тре
вожещата още от самото начало на фил
ма нелепа заповед, която полковникът 
дава на ординареца си - да стреля, ако



крадец влезе в градината му с праскови. 
Заповед, която в крайна сметка изиграва 
зловещата си роля.

В „Осъдени души“ централната те
ма отново е любовния триъгълник, но 
още по-необичаен с присъствието в него 
на такъв странен образ, какъвто е обра
зът на фанатизирания аскет - монаха от 
йезуитския орден - отец Рикардо де Ере- 
дия Санта Крус и на коренно противопо
ложната нему разглезена светска жена 
Фани Хорн. Но като говорим за „триъ
гълник“ се има предвид не влюбеният във 
Фани очарователен д-р Мюрие, а „триъ
гълника“ Фани - отец Ередия - ордена на 
йезуитите, защото, както става ясно към 
края, отец Ередия през цялото време се е 
раздвоявал между „непозволената“ от вя
рата любов и строгите догми на католи
ческата църква. При това в тези сложни 
взаимоотношения орденът играе двойст
вена роля: от една страна, възпрепятства 
реализирането на емоционалната връзка 
между Фани и Ередия, а от друга - насър
чава тяхното сътрудничество в болнич
ния лагер като използва своднически го
товността на влюбената до полуда в мо
наха богата английска аристократка да 
пилее пари за издръжка на лагера. И тук 
любовната драма е допълнително наже
жена от изключителните обстоятелства, 
сред които се разиграва - гражданската 
война, тифната епидемия, кошмарната 
гледка на убивани и умиращи от тиф хора.

И в „Най-дългата нощ“ героите, 
пътници в едно купе на нощен влак, са 
поставени в пределно нажежена ситуация 
на избор: в купето е потърсил убежище 
ранен английски летец, избягал военноп
ленник, и всеки от пътниците е принуден 
бързо да определи поведението си в тази 
екстремна обстановка.

В „Черните ангели“ отново обстоя
телствата - смъртната хватка с врага - 
поставят героите на горната граница на 
човешката душевна издръжливост.

За филма „Цар и генерал“ в сцена
рия на Любен Станев Въло Радев намира 
вече съвсем „изключителни герои в изк
лючителни обстоятелства“. Герои са са
мият цар на България и един от неговите 
първи генерали - Владимир Заимов, кой
то в същото време е и съветски разузна

вач. А обстоятелствата - съдбовна за це
лия български народ ситуация, когато 
трябва да се реши ще участва ли Бълга
рия във войната срещу Съветския съюз. В 
името на този върховен избор - заради 
спасението на България - генерал Заимов 
се отказва от собственото си избавление, 
предложено му от съветското разузнава
не. Изборът, пред който са изправени два
мата опоненти е изключителен: генерал 
Заимов, държан по заповед на царя часо
ве наред преди стълба за разстрел, е при
нуден да избира между унизителното по
милване и смъртта, а царят от своя стра
на трябва да реши дали ще помилва не
верния генерал.

Тази неимоверна напрегнатост 
както на историческите, така и на конк
ретните сюжетни ситуации във филмите 
на Въло Радев сама по себе си вече създа
ва предпоставки за мащабност, внуши- 
телност в тяхното звучене.

В най-синтезиран вид Въло Радев 
осъществява възгледа си за необикнове- 
ността на героя в образа на Пантера от 
филма „Черните ангели“. Този герой - 
красив, мъжествен, смел и неуловим, спа
сяващ се от всяко преследване, дори и в 
най-невероятни ситуации, бе призван да 
привлече вниманието на младите зрите
ли.

В съответствие с романтичния въз
глед за героя в творчеството на Въло Ра
дев винаги е отредена първостепенна ро
ля на емоцията. И то емоция също тъй из
ключителна. Изведена до степен на край
но нажежаване, прерастваща най-често в 
съдбовна, неизбежно водеща до трагична 
развръзка страст.

Стихията на чувствата, на бушува
щите любовни пориви в „Черните анге
ли“ е тази, която тласка младите хора да 
пренебрегнат повелите на бойната дис
циплина и да предприемат рисковани 
авантюристични действия, превръщащи 
групата, клетка на общото революционно 
дело, в шепа екзалтирани конспиратори, 
обречени на гибел. Искра отлично разби
ра, че Пантер, в когото тя е влюбена бе
зответно, й предлага да променят часа и 
изпълнителите на подготвяния от групата 
атентат, за да предпази от риск Катина, в 
която пък е влюбен той, и макар да й е яс-



но, че този когото обича е готов да я по
жертва, Искра е отчаяна решимост прие
ма саможертвата. Обзет от също такива 
безразсъдни емоционални импулси, влю
беният в Искра Андро при вида на своята 
простреляна любима се впуска да убие 
оцелелия при несполучливия атентат гла
вен прокурор, превръщайки се в мишена 
на своите преследвачи. И дори при изрич
ната заповед на щаба бойната група да 
прекрати дейността си и да се оттегли в 
планината останалите живи нейни члено
ве, обхванати от емоционален порив - да 
отмъстят за загиналите си другари, нару
шавайки заповедта, се втурват към неиз
бежна гибел.

Сферата на чувствата е от първос
тепенно значение за Въло Радев - за него 
е извънредно важно доколко съвременни
ят човек умее да чувства, доколко е раз
вита или съхранена емоционалната му 
възприемчивост и отзивчивост. При нас
тъпателното „рационализиране“ на живо
та, при задълбочаването на все по-утили- 
тарното, консумативно отношение към 
житейските проблеми неизбежно свърза
но със загрубяване на чувствата, Въло Ра
дев упорито и последователно се стреми 
да насочи вниманието ни към култивира
нето, отглеждането на на емоционалното 
богатство в човека. Затова и в литерату
рата той търси такива сюжети, които му 
предоставят възможност за пълноценно 
разкриване на това богатство. В любовта 
между Иво и Лиза от „Крадецът на прас
кови“ той пресъздава многозвучна гама 
от емоции, в която се преливат първона
чално съчувствието, човешкото състрада
ние. Внезапно избухналото влечение, въз
торгът, изпълнената е нежност и тръпка 
еротика, задълбочаваща се в привърза
ност, за да се стигне до луда страст, до 
усещането и у двамата, че животът им 
един без друг е немислим.

Разкривайки любовта като непрео
долима страст, Въло Радев никога не я 
представя грубо плътска или порочна - в 
изкуството си той съхранява възвишен, 
романтичен, истински хуманен идеал за 
любовта като най-красивото, най-велико
то и облагородяващо човешко чувство. 
Именно върху нейната прераждаща сила 
той набляга и при Фани Хорн от „Осъде

ни души“. С риск да промени образа, съз
даден от Димитър Димов - образ на разг
лезена и порочна светска жена, изпитва
ща в началото сладостно предчувствие от 
„пикантността“ на приключението е 
млад, целомъдрен монах, обладана впос
ледствие от амбицията да съблазни и зав
ладее на всяка цена този недостъпен ас
кет, Въло Радев съсредоточава внимание
то си главно върху онзи преломен момент 
от духовното развитие на героинята, кога
то тя според описанието в самия роман 
започва да се превръща в обикновена 
влюбена жена - страдаща, копнееща, го
това на всякакви жертви. Така в трактов
ката на Въло Радев Фани Хорн се появя
ва сякаш „пречистена“ - нежен, лиричен 
образ, наистина доста монотонен в своята 
безнадеждна меланхолия и все пак въз
действащ емоционално със своята всепо- 
гълнатост от тази неизлечима безответна 
страст. Такава трактовка може да предиз
вика неудовлетвореност поради несъвпа
дението й е представите породени от ро
мана, но в същото време със своята мека 
лиричност, крехкост, ранимост Фани 
Хорн от филма е истински вълодобревски 
образ.

Същевременно като творец, който 
изпитва влечение към експресията на 
контрастите, на емоционално уязвимите, 
на поривистите и екзалтирани натури Въ
ло Радев противопоставя герои с порази
телно самообладание и желязна воля, но 
не и студени. Защото нито фанатикът-ас- 
кет отец Ередия, нито Катина, отбиваща 
горещия порив на Пантера - нито един от 
тези герои не е вътрешно студен, безраз
личен. Напротив - това са пламенни, го
рещи натури и Въло Радев специално е 
търсил да подчертае тази тяхна скрита 
същност както чрез самия подбор на ак
тьорите, въплътили тези образи (огнения 
поглед и красивите чувствени устни на Ян 
Енгелерт, горещия темперамент на Доро
тея Тончева - Катина), така също и чрез 
умелото „дирижиране“ на интимните вза
имоотношения между тях.

Режисьорът майсторски извайва 
онзи единствен миг, в който потисканите, 
„нагнетили“ се до краен предел чувства 
пропукват бронята на самообладанието и 
се отприщват. Но това е наистина само



миг - веднага след това слабостта бива ов
ладяна, избухналата страст - укротена. 
Във взаимоотношенията между Катина и 
Пантера, и особено между отец Ередия и 
Фани Хорн, този единствен миг, в който 
дълго потисканата страст у героя експло- 
адира предизвиква стократно по-силно 
емоционално вълнение, отколкото обик
новена сексуална сцена, пък била тя и 
най-смелата.

Тънко, трепетно изградените лю
бовни мигновения и последвалите ги уси
лия за овладяване на емоционалния 
взрив, особено в „Осъдени души“ (епизо
дът, в който отец Ередия, допуснал миг
новена близост с Фани, се изтръгва от 
прегръдката й, изтичва към голямата 
водна помпа и трескаво, неистово започ
ва да върти лоста, мъчейки се чрез огром
ното физическо напрежение да заглуши 
порива на плътта) - това са едни от най- 
силно въздействащите сцени в творчест
вото на Въло Радев.

Очевидно режисьорът съзира нещо 
привлекателно и респектиращо в самата 
овладяност на страстите - неговия Ередия 
при цялата нечовешка жестокост на фа
натизма си все пак не е обрисуван със са
тирични краски. По-скоро той е драмати
чен герой, тайно раздиран от вътрешни 
противоречия.

Съпоставянето и противопоставя
нето на тези два типа герои - „герой на 
чувствата“ и „герой на дълга“, се разпрос
тира в творчеството на Въло Радев и из
вън рамките на класическия конфликт 
между любов и дълг. Своеобразна вариа
ция на подобно противопоставяне можем 
да открием дори и в такъв филм като 
„Цар и генерал“, в който центърът на 
конфликта не е любовта. В него на еди
ния полюс се намира генерал Заимов - 
твърд, непоклатим във величествения си 
стоицизъм до стълба за разстрел. Но и 
тук, както в другите си филми, Въло Ра
дев умело използва мига - прощалната 
среща на Заимов с жена му - за да разкрие 
този герой от интимната страна. Той не 
се бои да го покаже разчувстван, дори 
разплакан, защото в неговата концепция 
за героя силата на духа и дълбоката ду
шевна чувствителност заемат равноправ
но място. Освен това такива мигновени

изблици още по-плътно подчертават сто
ицизма чрез ефекта на контраста.

На другия полюс в този филм е ца
рят. Макар на пръв поглед той да изглеж
да уравновесен, овладян, ловко изплъз
ващ се от трудни положения, разиграващ 
ролята на „народен“ цар, Въло Радев за
едно със сценариста Любен Станев го 
представя от към друга интимна, почти 
непозната страна: с неговите вътрешни 
съмнения и терзания, с неговите колеба
ния, с неговата безизходица. Докато пред 
другите той се опитва да хитрува, да ост- 
роумничи, ловко да отклонява разговори
те от парливи теми, когато е насаме със 
себе си той мъчително осъзнава собстве
ната си безпомощност. Защото цар Борис 
прекрасно разбира колко прав е Заимов, 
когато отстоява убежденията си, че война 
със Съветския съюз би била не само про
тив волята на българския народ, но и ка
тастрофална за собствения му трон. Ед
новременно с това му е ясно, че и съюз с 
болшевиките е също тъй невъзможен. 
Историческата обреченост, която тегне 
над царя, съдържа драматургичен заряд, 
умело използван за създаването на мно
гопланов, емоционално раздвижен, ис
тински драматичен герой. Във филма 
именно царят е „героят на чувствата“ - 
страдащият, особено в епизода с неговите 
интроспекции, в които той се вижда само
тен, изолиран, отчужден от народа си.

Връх на емоционалното напреже
ние в този образ е мисления диалог на ца
ря със Заимов, при който камерата се 
отъждествява с вътрешния поглед на ца
ря - заедно с него тя се изкачва по стълби
те в затвора и нервно кръжи около изпра
вения в центъра на своеобразен балкон 
Заимов. И макар че този диалог в основ
ния си смисъл представлява философски 
диспут за властта, интонацията, с която 
се води е пределно емоционална и на мо
менти дори сантиментална.

Този поглед към образа на Борис 
III неочаквано за времето си спори с раз
пространените по-рано схеми и е предпос
тавка за сериозна, задълбочена интерпре
тация на конфликта, в който Заимов се 
сблъсква със значителен и по човешки 
сложен противник. Този образ впоследст
вие е залегнал в основата на последвала-



та поредица от интерпретации на цар Бо
рис от други режисьори. И все пак най- 
ярък художествено, най-богат остава об
разът, изграден в „Цар и генерал“ - зад 
историческата фигура, облечена във вър
ховна власт, Въло Радев, Любен Станев и 
актьорът Наум Шопов съзират интели
гентен, но слаб човек, огъващ се под те
жестта на правата и задълженията си. И 
вече от позицията на разбирането те 
осъждат него и неговата политика, която, 
както личи от филма, той провежда не 
толкова с убеденост, колкото поради обс
тоятелството, че е върховен представител 
на монархическата власт.

Въло Радев е последователен в 
подхода си при изобразяването на отрица
телните герои в цялото си творчество. 
Чрез него той се противопоставя на еле
ментарните схеми, според които социал
ната и политическата принадлежност на 
даден герой автоматически се отъждест
вява с неговия характер, с индивидуални
те му човешки черти. Позицията на Въло 
Радев е стремеж към максимално разби
ране на човека, какъвто и да е той - цар 
или просяк. Със същото проникновение, с 
което е навлязъл в драмата на Борис III, 
Въло Радев се вглежда и в драмата на без
работния бедняк от „Най-дългата нощ“, 
който, уплашил се за себе си и за детето 
си, е готов да предаде беглеца. В този ма
кар и епизодичен герой режисьорът съу
мява да загатне цялата буря от противо
речиви чувства в душата на низшия и в 
житейското, и в духовното си битие чове
чец. Тя дори и от подлеца прави герой, бу
дещ не толкова ненавист, колкото съжа
ление.

Въло Радев заявява този свой 
принцип още в „Крадецът на праскови“, 
където фактически няма положителни и 
отрицателни герои. Има страдащи хора, 
хора, жертва на историческите събития, 
на чувствата си и на съдбовното стечение 
на обстоятелствата. Полковникът, макар 
по социалното си положение да е предста
вител на буржоазната военна върхушка, 
съвсем не се възприема като отрицате
лен. Въло Радев подхожда и към него с 
разбиране: стар офицер, възпитан с висо
ки патриотични идеали, болезнено пре
живява наближаването на националната

катастрофа, до която Фердинанд и него
вото правителство довеждат България. 
Започва да го гложди и тревогата от нас
тъпващата старост, мъчителното осъзна
ване за годините, които го делят от мла
дата му и красива жена. Заради обичта и 
грижите си към градината с праскови, ко
ято обожава, той се превръща в своеобра
зен символ на не особено щастливото му 
семейство, в което няма деца, няма ис
тинска любов и хармония. Въпреки фа
талната „злодейска“ роля, която играе в 
сюжета на филма заповедта да се стреля 
по всеки, който влезе в градината, обра
зът на полковника, в трактовката на Въ
ло Радев и артиста Михаил Михайлов, бу
ди респект с достолепието си и съчувст
вие със скритата си мъка.

Ординарецът на полковника като 
тип герой има много общо с героя от 
„Най-дългата нощ“. Не случайно и за две
те роли Въло Радев е избрал един и същ 
актьор - Васил Вачев. Той играе ролята 
на дребен, смачкан човечец, принуден да 
се подчинява, отнасящ се с благоговение 
към военната си служба. Когато след ка
то е стрелял без да мисли, вижда убития 
Иво и обезумялата от скръб Лиза, разби
ра какво е извършил и започва уплашен 
да се разкайва и да се кръсти. Внушение
то на този образ излиза от обсега на отри- 
цателността и прераства в скръб за чове
ка.

Този стремеж към обективизиране 
на погледа, към избягване на тенденциоз
ните щампи на отрицателни герои, пома
га на Въло Радев да разчупи остарелите 
норми на догматичната естетика. Изоб
що Въло Радев няма вкус към изследване 
на злото у човека. По природа той не е 
нито сатирик, нито комедиограф. Не го 
привлича да осмива, да бичува, да жигос- 
ва. Във филмите му няма нито гневно ра
зобличаване, нито хаплив присмех, нито 
дори добродушна шега. Пред сатирата и 
смеха Въло Радев предпочита сълзите. 
Привличат го драматични и трагични 
състояния на човешкия дух. Основния па
тос на изкуството му е любовта, разбира
на широко - като най-съкровено преживя
ване и като способност да откликнеш на 
чуждата болка, и като чувство за отговор
ност към съдбата на човека до тебе, и ка-



то израз на човешка солидарност, готов
ност да се пожертваш дори за съвсем не
познат човек.

Разнообразието на аспектите, в ко
ито се изразява хуманистичната позиция 
на Въло Радев е набелязана още в „Краде
цът на праскови“ със самото извеждане 
на любовната тема на преден план и ак
центирането върху интимните проблеми 
на индивида, с опита да бъдат по човешки 
разбрани и изобразени отрицателните ге
рои. Истинското разгръщане на тази тема 
е в „Най-дългата нощ“, където тя прерас
тва в основа. В този филм, представяйки 
ни разнообразни герои, кои по-детайлно 
изваяни, кои бегло щрихирани, режисьо
рът набляга на благородните подбуди, на 
спонтанната човечност, избликваща като 
мигновен импулс, без дълго обмисляне и 
съобразяване е обстановката. И там, как
то и повечето от останалите герои в духа 
на вълорадевата поетика реагират преди 
всичко емоционално. При тях изборът не 
е показан като борба на идеи, а е предим
но борба на чувства - между инстинкта за 
самосъхранение и хуманния порив.

Говорейки за погледа на Въло Ра
дев към човека, може да се изтъкне още 
една негова особеност - този поглед поч
ти винаги е устремен към някаква група, 
някаква общност от хора - пътниците от 
купето в нощния влак („Най-дългата 
нощ“), младите ремсисти от бойната гру
па („Черните ангели“) и т.н. В образите 
от колективния портрет Въло Радев тър
си преди всичко контрастите, релефно 
изобразявайки индивидуалното своеобра
зие на всеки от героите като проследява 
реакцията на всеки от тях в стресова ситу
ация. В тези колоритни, отчетливо инди
видуализирани и умело обединени образи 
се разкрива, макар и за миг, драматизмът 
на отделната човешка съдба, а всички за
едно пресъздават облика на тогавашния 
българин. Ако в „Цар и генерал“ двубоят 
се води в най-високите политически сфе
ри, то в „Най-дългата нощ“ режисьорът е 
имал възможност да се потопи сред обик
новените, незабележими хора и да открие 
неподозиран героизъм, съобразителност, 
благородство и жертвоготовност. И до
колкото неколцината герои, съставлява
щи ядрото на този портрет, са изведени

на преден план като колективен герой, то 
те от своя страна са експонирани на фона 
на още по-широкообхватната зарисовка 
на останалите купета, представляваща и 
своеобразен социален разрез, и метафори
чен образ на България от времето на Вто
рата световна война.

Чрез тези колективни портрети 
Въло Радев в повечето случаи съумява да 
разчупи рамките на интимната драма и 
да я изведе на широк исторически и соци
ален фон, постигайки по този начин хар
монично равновесие между лиричното и 
епичното начало в своите кинопостанов
ки.

Силата на Въло Радев е именно в 
умението му да изведе дълбоко съкровена 
драма от тясната сфера на интимното 
преживяване, да я разгърне върху широк 
обществен фон и обратното - да разкрие 
отзвука на големите политически съби
тия в индивидуалното битие на героите. 
Точно това взаимно проникване между 
„микрокосмоса“ и „макрокосмоса“ на чо
вешкото съществуване е в основата на 
внушителното, мащабно звучене в него
вите филми.
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Според Чарлс Кули („Човешката 
природа и „огледалният Аз“) емоцията 
или чувството за „Аз“-а може да се разг
лежда като инстинкт, разбит, за да стиму
лира и обединява дейността на индивида. 
Това чувство съществува в някаква форма 
при раждането му като се определя и раз
вива от опита, тъй като човек е подложен 
на съответното възпитание, зависимо от 
ценности, интереси и познания, които сто
ят в основата на неговото обкръжение - со
циума. Кули сравнява „Аз“-а с клетъчното 
ядро, което не е отделено от материята, 
създала и формирала го. Чувството за 
„Аз“-а е свързано с персоналните усеща
ния на човека за света. Междувременно то 
(чувството) претърпява развитие и през 
годините се разчленява, за да съществува в 
зрелите хора като съставно цяло. Кули 
разглежда чувството като свързано не с 
цялото съзнание, а със специфична негова 
част, която не е отделна от цялото, а е пос
тепенно сливаща се с него (подобно на 
клетъчното ядро). Със своите действия чо
векът показва ясно своя „Аз“ като предс
тавя мислите си. Интересното е, че с рас
тежа си неговия комуникационен опит 
непрекъснато се увеличава, а в процеса на 
това общуване (най-образно казано) той се 
формира, надгражда се, за да стане лич
ност. Т.е., когато говорим за личност след
ва да разбираме, че това е човешкият ин
дивид като субект на някакво отношение 
или действие. Защото всяка личност е чо
век, но не всеки индивид е личност.

Същевременно в социума, в който 
личността израства като такава и живее, 
го поставя в непрекъснато взаимодействие 
с „другите“ от общността. Този контакт 
(комуникация) се проявява на две нива - 
екзистенциално, свързано с волята му да



общува, и социум - съобразяване на волята 
му с тази на „другите“. (Макс Вебер в „По
нятие за социалното действие. Харизмата“ 
разглежда „другите“ като отделни индиви
ди и познати или като неопределено мно
го съвсем непознати.)

От друга страна, социалните норми 
в обществото са наложен и разбит през ве
ковете феномен, с които личността се съ
образява и се стреми да не наруши, когато 
социумът би отхвърлил подобно действие. 
Защото тези норми моделират в човека 
ценности, идеи и вярвания. Те установяват 
съобразяването с „другия“ от общността, в 
която личността - т.е. „Аз“-ът - винаги се 
опира на усещането за него - „другия“, за 
тези, които биха могли да изолират човека 
в обществото. Кули изтъква, че всичко, ко
ето притежаваме не може да бъде оценено 
без да се съотнесе със социума. Нашето 
притежание на ценност се измерва с усе
щането ни за тайна власт над „другите“. А 
представата за образа на „Аз“-а в съзнани
ето на „другите“ може да бъде наречена 
отразен или „огледален Аз“. Този „огледа
лен Аз“ е подобен на личностната външ
ност пред огледалото, която задоволява 
или не в зависимост от търсената „Аз“-ли- 
ния, заради желанието да изглежда така, 
че да бъде възприета от другите по точно 
определен начин. Така въображаемо чове
кът си представя оценката на „другите“ от 
тяхна гледна точка. Т.е., „Аз“-идеята е за
висима от характера на „другия“, защото 
всеки човек се отличава с определено въз
приемане и усещане за света (което съ
щевременно е подчинено на „нормата“), и 
за да види въображаемата оценка за себе 
си той се опитва да се постави на мястото 
на „другия“, за да прецени какво той („дру
гият“) би приел за положително и съответ
но - кое не. Същевременно благодарение 
на разнообразната природа на човека за 
някого нещо би могло да се характеризира 
като „добро“, а за другиго като „лошо“. 
Т.е., не е задължително определено дейст
вие на „Аз“-а да бъде оценено от всички 
„други“ еднозначно. „Аз“-чувството съ
пътства присвояването на, разграничава
нето от и защитаването на определена 
част от човешкия опит. То може да се от
крие във всеки човек още в първата седми
ца на неговия живот - когато бебето започ

не да плаче, за да получи нещо, което му 
принадлежи. Например храна, без която 
не може; по-специални грижи, които ще 
спрат болките в коремчето му и т.н. Тоест, 
то вече се бори за това. Същевременно 
всяка комуникация би била по-лесно раз
бираема, когато се използва такова равни
ще на „езика“, при което във всеки негов 
смисъл означаемото за комуникатора ще 
бъде означаващо за адресата („другия“), 
което означава, че за да се постигне тази 
ефективност в комуникацията е необходи
мо много добро познаване на „другия“ - 
интереси, равнище на познание, ценности, 
психика и т.н., с цел да бъде възможен пог
лед от неговата позиция.

Моделиране на „покорното тяло“
Всяка личност има свой социален 

статус в обществото, а именно - ясно дефи
нирано място, което тя заема. Той (соци
алният статус) е свързан с „другия“, който 
задължително знае какво да очаква от 
„Аз“-а, а пък „Аз“-ът - какво се изисква от 
него в социалната му роля. Интересен в 
този смисъл е погледът на Мишел Фуко в 
труда му „Покорното тяло“. В него той 
представя идеалния образ на войника, кой
то в началото на 17. век лесно се познава, 
дори и отдалече, и чието тяло е „... герб на 
сила и храброст...“. В края на 18. век селя
нинът е моделиран тялом войник; негово
то тяло е подчинено на „герба“. Авторът 
разглежда процеса на постепенното преоб- 
разяване на новобранците, които се обуча
ват така че да придобият войнишка стой
ка, дързък поглед, войнишка походка и 
т.н. като очакват неподвижно и безропот
но заповедите. Във всяко отношение и във 
всяка област на обществото тялото на чо
века може постепенно да се „конструира“ 
и впоследствие да се контролира от власт
та във всяка негова част, моделирана пос
тепенно и поотделно. Шансът заповед с 
определено съдържание да намери подчи
нението на определени личности, Макс 
Вебер (в цитирания по-горе труд) нарича 
господство. Тоест един, който успешно за
повядва на други. А дисциплина той нари
ча „... шансът, по силата на дресирана наг
ласа, да се намери в дадено множество от 
хора бързо, автоматично и схематично 
подчинение на една заповед. Тоест поня-



тието „дисциплина“ включва „дресиране
то“, упражняването на безкритично и ли
шено от съпротива масово подчинение...“. 
Властта може да се осъществява с дисцип
лината, която за разлика от робството има 
много по-малко физически права над тела
та, но не по-малка полза от тях. Дисципли
ната ражда изкуството, което помага на 
властимащите да подчиняват, усмиряват и 
оползотворяват човешката сила. Властта, 
казва Фуко, моделира и манипулира тяло
то така, че то да прави това, което се изис
ква от него в пълно покорство.

Дисциплинарни пространства
и подчинение
на „властта на нормата“
Според Фуко („Надзор и наказа

ние“) наказанието замества дисциплината, 
която се разпростира навсякъде в модер
ното общество и прави човека „дисципли
ниран“. Всяка личност стои на определено 
място в социалната йерархия, която има 
подобна на пирамида структура. Така чо
векът, в зависимост от позицията, която 
заема в тази йерархия, има поглед върху 
„другите“, стоящи по-ниско от него. Тоест, 
колкото по-високо в структурата е той, 
толкова повече хора за него са видимите. 
Абсолютно всички са под погледа единст
вено на надзирателя, застанал на върха на 
кулата. Интересно в този смисъл е разде
лението на обществото от „1984“, което 
Оруел представа така: най-високо в струк
турата е ситуирано Партядрото, най-ниско 
са „пролите“, а между тях -Партперифери- 
ята. Тази класова характеристика означа
ва, че Партядрото има поглед над Партпе- 
риферията като същевременно е невидимо 
за тази средна класа. И двете, обаче, са 
наблюдавани и контролирани от невиди
мия и за двете класи Голям брат (върхов
ната власт).

Според Фуко модерното публично 
пространство включва нормалните, здра
ви и порядъчни възрастни, които не се от
клоняват от „властта на нормата“ (власт в 
публичното). Погледът на общественото 
мнение отбелязва отклонилите се от нор
мите индивиди като ги изолира. Така пуб
личното пространство конструира дисцип
лината, а властта на нормата, преработена 
от познаването на индивида, се разпрости

ра в пространството под формата на дис
циплина; като публична функция на част
ния поглед да бъде „будно гражданско 
око“. Така публичните индивиди са подв
ластни на принудата на „налагания с тече
ние на столетия тип индивидуалност“; ви
дими и моделирани да изпълняват опреде
лена функция в публичното пространство. 
Мисля, че тук лесно може да бъде даден 
пример с произведението „1984“ на 
Джордж Оруел, в което властта „... разчи
та на доброволно участие на индивида за 
прилагането на чужда воля спрямо самия 
него.“ (Мая Димитрова). Оруел умело вну
шава контрола на невидим и всевиждащ 
поглед, покорните и полезни тела, власт 
проникнала в тях под формата на схема.

Според Фуко в дисциплинарното 
пространство има неравенство между над
зиравани и надзираващи. Същевременно 
възможността на лидера да вижда нався
къде е обща формула на властта. Тук тряб
ва да се направи уговорката, че този прин
цип се осъществява с помощта на всички 
индивиди от общностната йерархия. Тази 
формула е така обобщена, че моделира, 
поставя матрица, с която дисциплината в 
армията се налага по някакъв начин като 
схема върху дисциплината в завода или в 
затвора. Начинът на живот в обществото 
от „1984“ е схема, която се налага върху 
всяка структура и прави еднакво дисцип
линиран човека на работното му място, 
вкъщи, сред колеги. Прозрачността на со
циума позволява превъзпитанието, обуче
нието, принуждаването към труд, за да се 
направи по-ефективна властта, която чрез 
дисциплината не е просто власт над тела
та, а е вътре в тях, с цел да ги направи по
корни и полезни - да превърне личността 
във функция.

„Властта на нормата“ разграничава 
публично отклонилите се от нея. Тя (нор
мата), иззета и погълната от държавния 
апарат под погледа на надзирателя, осъ
ществява успешно функционираща види
мост във властта. Властта от своя страна 
вижда, но е непроверима. Така, както Уин- 
стън („1984“) е пред погледа на телекрана, 
дори в своите мисли и сънища, но никога 
не знае кога попада под наблюдението на 
властта. Тоест, той като член на Партпе- 
риферията е видим за Партядрото, което е



невидимо за него. И така героят на Оруел 
осъзнава, че е в пространство, от което не 
може да избяга, защото се усеща уязвим 
под невидимия и всевиждащ поглед на Го
лемия брат - властта, която те наблюдава. 
И колкото повече са анонимните наблю
датели - полицията на мисълта, отрядът на 
разузнавачите, Министерство на истината, 
телекрана, колеги и т.н. - толкова повече 
нараства риска Уинстън да е по-често наб
людаван, а оттам заловен и „изпарен“. За
това пък „пролите“ са невидими, в което 
се крие тяхната сила. Те, обаче, не го осъз
нават, което Водача отдавна е разбрал и 
заради това не се интересува от тях. Те не 
са заплаха за неговата власт, защото цяла
та йерархия над тях е невидима за тази 
нисша класа.

Модерната власт моделира едно
родни личности на определено равнище, 
които намества в различните професии. 
Чрез обучението в училища и университе
ти вкарва в матрица социалния индивид, 
така че той да бъде лесен за познаване от 
надзирателя. Същевременно властта от 
този тип не може да се изроди като тира
ния, защото нейният лидер също подлежи 
на демократичен контрол. Тази власт, оба
че, не е възможна без полезните покорни 
тела на Фуко, изфабрикувани от самата 
нея. Личността се превръща във функция, 
самоконтролира се, а когато не съумее 
чрез „властта на нормата“ придобива пуб
лично разграничение и превъзпитание, 
подчинено отново на тази „норма“. И, за 
да не бъде изолиран, за да не се „нуждае“ 
от превъзпитание, индивидът се самопри- 
нуждава да подчинява своите действия на 
„нормата“, което е принцип на собствено
то подчинение. Или казано с думите на 
Фуко („Окото на властта“), то би изглеж
дало така: „Няма никаква нужда от оръ
жия, физическо насилие, материални огра
ничения. Само поглед. Обследващ поглед - 
поглед, чиято тежест ще накара всеки ин
дивид да го интериоризира дотам, че да 
бъде свой собствен наблюдател - така че 
всеки индивид да упражнява този надзор 
над и срещу самия себе си.“

Дрехите правят 
човека?

Курсова работа на 
Румен Гайдев
„Масови комуникации“, 
четвърта година

Било е време, когато човекът е бил 
гол. Не говоря за човека от рая, за човека, 
комуто не се е налагало да крие нищо, за
щото е бил безгрешен. Думата ми е за пър
вобитните човеци, разхвърляни насам-на- 
там из планетата. Някои области били топ
ли, други - студени; някъде растенията ме
ки, другаде - бодливи; на едно място жи
вотните хапели, на друго място - още по- 
силно хапели... А човеците били с нежна 
кожа, която лесно се наранявала, а телата 
им се нуждаели от определена температура 
и така нататък. Та, затова човеците си пра
вели калъфки за телата и по този начин ги 
предпазвали. И колкото повече се запазва
ли от природните беди, толкова повече се 
въдели. Навъдили се много и взели да си 
пречат едни на други. Затова започнали да 
воюват под всякаква форма. Воювали, во
ювали и за миг не преставали да правят 
дрехи. Защо ли правели толкова много и 
различни дрехи? Ами, за да се разпознават 
по време на битката - кой от кои е. Знаем, 
че всеки животински вид си има окраска 
(костюмче), с която се различава от друг 
вид - така направили и човеците... От кое
то става ясно става ясно, че в началото чо
веците правели дрехите си, за да се пазят, а 
в последствие и да се разпознават. Не знам 
дали предпазната функция на дрехите се 
изясни, но оттук-нататък ще разгледаме 
разпознавателните функции на дрехите.

Какви са разпознавателните функ
ции на дрехите? Нашият свят е препълнен 
с реални „персонажи“, с които човек неп
рекъснато се идентифицира или дистанци
ра. Въпреки че идентификацията плаши, 
човек е принуден да я употреби - да локали
зира своите позиции в обществото.

Да си представим, че се намираме 
някъде из средновековна Европа и сме по
паднали на някакво многолюдно тържище.



Защо ли разбираме статуса на всеки, с ко
гото се разминаваме: ето минава войник, 
съдия, свещеник, прост селянин, благород
ник... я, ето и един евреин... Всичките ги 
разпознахме по специфичните за статуса 
им облекла. Сега се сещам и за среднове
ковните карнавали и баловете с маски, ор
ганизирани по повод на някой светец, важ
но събитие и т.н., провеждани по улиците и 
в дворците. Човекът сменя дрехите си, а по 
този начин и самоличността си. Така той е 
неузнаваем за околните; сега за него не ва
жат законите и нормите на статуса му; се
га той е анонимен и може да прави всичко, 
което поиска. Забавата свършва, госпожа 
баронесата се качва в каретата си, сваля 
маската си на глиган и попива с кърпичка 
потното си лице: „беше тежка оргия, но да 
се надяваме, че никой не ме е познал, въп
реки че онзи с големия нос...“, а онзи с го
лемия нос облича дрехите си и се превръща
в... куция каруцар на селото.

Не случайно в Бразилия мислите на 
масите са насочени през цялото време към 
годишния им карнавал, когато всеки ще за
губи идентификацията си и ще влезе в ня
каква роля, позволяваща му всичко.

Днес човекът се е превърнал в нещо 
като хитрец. Той може да се облича във 
всякакви дрехи и така да променя иденти
фикацията си. Днес човек може да каже за 
себе си: „аз не съм това, което съм“ и „аз 
съм това, което не съм“. Светът се е пре
върнал в постоянен карнавал, където всеки 
в зависимост от облеклото си играе раз
лична роля, където всеки според нуждите и 
страстите си може да я променя непрекъс
нато. Така се е получило и с украшенията, 
татуировките, прическите, грима. В древ- 
носта те са имали статусни функции - ня
кой може да се възпротиви и да спомене за 
някаква естетика, но...

В Царска Русия казаците носели 
обици и на лявото, и на дясното ухо. Така 
атаманът в зависимост от броя и разполо
жението на обиците на дадено момче го е 
взимал или не го вземал в отряда си. В за
висимост от коя страна и как е поставена 
всяка обица значела, че този който я носи 
има брат или сестра, или реда на раждане. 
Посредством тези обици атамана разбирал 
дали ще е разумно да вземе еди-кое си 
момче, дали ще има кой да пази семейст
вото му, докато то е на война, дали ще има 
кой да прибере реколтата по нивята.

Моряците във Венеция имали мно
го сложна система на общуване посредст
вом татуировките.

Защо болярите във Волжка Бълга
рия, а сетне и по нашите земи, са оставяли 
по един кичур на главата си, а обръсвали 
останалата си коса? Естествено не заради 
приликата с конската опашка. Те носели 
такива прически, за да покажат, че са ва
сални на някого.

Дрехите (освен предназначението 
им) вече са естетика, а украшенията, грима 
и всичко останало аксесоари. Този процес 
не е от вчера. Той е започнал още преди ве
ликото преселение ча народите - при смес
ването на културите, традициите и обичаи
те. Някой вижда нещо у някого, харесва го 
заради това, че е красиво, а не заради зна- 
ковостта му и т.н. Но при тогавашната ко
муникация тези процеси са били бавни и, 
ако дреха или украшение попаднела у не
познат той отначачло ги възприемал като 
естетика, а впоследствие и като знак. Кол
кото повече дреха, накит, обичай, а защо не 
и мода, се задържат на дадено място, тол
кова по-голяма е вероятността те да се сак- 
рализират.

Днес се говори за извратена ценнос- 
тана система или за липса на такава. Да, 
това е вярно. Причината е в това, че всич
ко около нас върви с такава скорост, че ние 
нямаме възможност да си хванем нещо, да 
го разгледаме и разберем, ако ни хареса да 
го запазим, ако ли не - да си хванем нещо 
друго. Хранят ни като прасета с развалени 
порции култура, а паралелно с това ни пус
кат хубави аромати, звуци, осветление, си
луети. Всъщност това са цивилизовани 
мерки за сигурност - всеки е доволен от се
бе си, мисли се за център на живота, за пре
кадено индивидуален и различен. Но както 
и да го усуквам, накрая ще излезе, че всич
ко това е заложено като поведенчески мо
дел у човека. Човек винаги се е страхувал 
да не е като другия, а същевременно - защо 
не е като него.

А сега кажете, как да продължа 
мислите си? Започнах да говоря за дрехи и 
костюмчета, а накрая съвсем се обърках... 
Затова по-добре да спра с писането, но то
ва съвсем не означава, че на „Витошка“ са 
пуснали много модерни шарени гащета и 
аз таковата... да не се свършат...
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Мирослав Терзиев
„Информацията не е знание, зна

нието не е мъдрост, мъдростта не е исти
на, истината не е красота, красотата не е 
любов, любовта не е музика, а музиката е 
най-великото нещо...“. Мисълта на Франк 
Запа на пръв поглед много добре съвпада 
с идеята, която витае в целия филм. Музи
ката е драматургичната основа, над която 
се надгражда визията. Да, но само на 
пръв поглед! Авторът ни представя виде
нията си, емоциите си, които поражда му
зиката на Моцарт, Шопен и Равел в него, 
обединявайки всички изкуства в едно. Не 
съществуват различни изкуства, същест
вува само едно. Съзнанието, че съществу
ват седем изкуства е измамно. То може 
би е породено от факта, че човек с тече
ние на времето е откривал малко по мал
ко различни проявления на изкуството. 
Той е открил пластичните изкуства, музи
ката, изобразителните изкуства, литера
турата, но всичките са проявление на об
що цяло. филмът на Збигнев Рибшчинс
ки е един от най-добрите опити за обеди
няване на всички познати ни форми на из
куството. Това за мен е първото и най- 
важно достойнство на филма.



Представя ни се музика, която е 
лишена от чувство за време. Авторът 
предлага аранжимент, но не музикално 
произведение или поне не на класическия 
тип музикално произведение. Той ни пре
доставя визуален музикален аранжимент, 
който живее в няколко абстрактни реал
ности на съзнанието. Всеки тон е видение 
и видението е тон със свой блясък и тъм
нина, със своя радост и тъга, със свой жи
вот и смърт. В целия филм се усеща дуа- 
листичното (животът и смъртта), но има 
нещо трето, което ги обединява в едно - 
вярата. Съвършеният човешки дух, който 
живее в изкуството се изправя срещу еро
зията на миналия, настоящ и бъдещ чо
вешки свят като поставя въпроса за сми
съла на човешкия живот и безумието, ко
ето го измества.

За мен филмът представлява мо
литва към Господ, отправена от автора. 
Защо мисля така? Не случайно музиката 
е водещият компонент във филма. Най- 
лесно човек се моли когато пее, когато 
чрез емоционалните си изживявания за
губва личностните си рамки и се слива с 
Вселената.

Оркестърът? Защо не го видяхме? 
Разбира се, защото той ни водеше през 
цялото време. Той беше нашия водач в 
пространството на фантазията и мечтите, 
той е нашата връзка с въображаемото, 
несъщестуващото, нашата връзка с изкус
твото и божественото. Той се появи ня
колко пъти във филма - каруцата с коне
те.

Ако разгледаме филма като произ
ведение, съставено от няколко части ще 
открием, че всяка от тях остава незавър
шена, отворена е към следващата и в съ
щото време може да съществува и самос
тоятелно: животът продължава, смъртта 
го заменя и на свой ред животът я замес
тва. Човек сам, въвлякъл се в ускорение
то породено от безумието му, забравя, че 
е човек, забравя за добротата, любовта, 
истината, забравя, че духовният живот е 
невидим, забравя, че когато нещо добие 
завършен вид, това е и неговата смърт.

Според философията на Дао човек 
е предвиден за незавършено съществува
не, а това може да обясни много от стран
ните човешки хрумвания. Това може да

ни помогне до голяма степен да си обяс
ним и филма на Збингев Рибшчински.

Анелия Николова
Няма по-висша форма на открове

ние от музиката. В стремежа си да задо
воли духовните потребности на човек тя 
провокира неговия най-интимен свят - въ
ображението. А то е немислимо без роля
та на инструмента, който възкресява без
жизнените ноти от петолинието, за да ги 
понесе върху крилата на поезията. И кол
кото повече звуци се слеят в хармония, 
толкова по-емоционална става музиката. 
Затова класиката, предназначена за сим
фоничен и камерен оркестър създава у 
нас палитра от дълбоки душевни състоя
ния. В този смисъл, оркестърът е прово
дяща тъкан, свързваща авторското вну
шение с нашето въображение.

В чисто житейски план мястото на 
оркестъра в сценичните изкуства е между 
публиката и сцената, тоест между кри
тичното съзнание и подсъзнателното му 
превъплъщение, между материята и духа, 
между обективното и субективното, меж
ду живота и неговото сценично изображе
ние.

От друга страна, оркестърът раз
мива тези граници като сменя ролите. 
Сцената се превръща в „сканирана“ реал
ност със свое начало и край, твърдо раз
положена в игралното си време и прост
ранство. Докато публиката, завладяна от 
внушението се откъсва от материята и за
живява в безвремието на своето въобра
жение.

Според мен това е провокирало 
Рибшчински да създаде своя постмодер- 
нистичен видеоарт. В уникалната си твор
ба „Оркестърът“ той достига максимума 
в хармонизирането на звук и образ. Пред 
това умело съчетание въпросът за това, 
дали музиката е проекция на образа или 
образът - на музиката е излишен, защото 
и двете сглобени по този начин дават въз
можност всеки от нас сам да намери сво
ята истина.

Шест са основните идеи, които 
Рибшчински разработва върху произведе
ния от класиката. Макар че те са изграде
ни като отделни цялостни пиеси има тън-



ка връзка между тях. От една страна, то
ва е присъствието на един и същи персо
наж, който играе пасивната роля на наб
людател, пред когото се развива действи
ето. В негово лице авторът вероятно ви
зира себе си. От друга страна, сборът на 
отделните части, цялостната идея на про
изведението, а именно - преходните исти
ни в нашия живот, за което свидетелства 
непрекъснатото движение в сцените.

Рибшчински обединява отделните 
части, но също така слага умела граница 
между тях. Придържащ се към шекспиро
вото прозрение, че „целият свят е сцена, а 
ние сме актьорите в нея“, той подсилва 
внушението, вмъквайки умишлено завеса 
и зрителски аплодисменти.

Като изобразява простите библейс
ки истини в живота Рибшчински се опит
ва да отвори съзнанието ни към тях, нала
гайки ги изцяло върху образната симво
лика и метафора, подчинена на логична 
последователност. По този начин всеки 
индивидуално намира емоционалната 
близост, свързваща го с творбата.

1. Моцарт („Клавирен концерт
№ 21“ )

В първата си тема авторът прави 
описание на живота, чийто главни дейст
ващи лица сме ние. В началото поставя 
двете граници - сътворението и смъртта, 
за да внуши, че всичко, което се случва 
между тях е колкото разнообразно по сво
ята същност, толкова и еднакво като съп- 
реживяване за всички нас. Ние се ражда
ме жадни да опознаем света, в който жи
веем, без да си даваме сметка, че стойнос
тите в него не се променят. Истините, ко
ито ни се откриват са истините на наши
те деца: загубата носи болка, доверието - 
опора, ревността - нестабилност, радостта 
- удоволствие, забавлението - безгрижие, 
измамата - отчаяние... Независимо къде 
сме и какви сме, ние чувстваме тези исти
ни по един и същи начин. Както и да жи
веем живота си, в един момент ние им се 
подчиняваме.

2. Шопен („Траурен марш“)
Животът е бавна смърт. Във всеки

миг от нашето съществуване ние посте
пенно умираме, свирейки поредната нота 
на реквиема си. Този факт е колкото 
страшен, толкова и верен. Няма значение

кой как е живял - смъртта е еднаква за 
всеки. Смисълът на нашия живот също 
остава безмълвен, склонил глава в едно
минутно мълчание. Умира животът, за да 
се роди повторно...

3. Томазо Албинони („Адажио в 
G-Moll“)

Любовният свят на хората е толко
ва разнообразен, колкото и техния харак
тер. Отношенията в него са крехки, а 
връзките - взаимно заменими. Мъжката и 
женската същност се изразяват в непре
къснат причинно-следствен цикъл, отра
зен от действията им.

Авторът се опитва да визуализира 
всички аспекти в интимните отношения: 
романтика, покорство, изневяра, лицеме
рие, ревност, хомосексуализъм, проститу
ция, коварство, вярност, самота... Дейст
вието на единия поражда действието на 
другия. Безпомощността, изразена като 
слабост, често намира утеха в алкохола, а 
може да доведе и до посегателство на не
чий живот. Неоправданите цели раждат 
пороците лъжа, кражба и изневяра. В 
крайна сметка, истината за нас самите из
хожда от нашата същност, споделена с 
другия.

4. Росини (Увертюра към „Крад
ливата сврака“)

Тук Рибшчински акцентира върху 
историческото развитие на нравите. Зася
га въпроса за мъжката и женската същ
ност, само че в контекста на тяхната при
надлежност.

В началото мъжът е воин, а жена
та завоевание. Постепенно историята 
променя тези очертания. Еманципацията 
превръща жената от покорна робиня в из
кусна прелъстителка. Мъжът с времето 
губи своя героичен образ, докато жената 
постепенно набира сили, за да му го отне
ме.

В тази част се засяга и темата за 
унифициране на народите. Животът за 
всички е еднаква ценност. ...Това че тан
цуват с различни дрехи, не прави танцът 
им различен.

5. Шуберт („Аве Мария“)
Отново мъжът и жената, но този

път насаме със своята същност и стремеж 
за духовно общуване. Авторът ги разг
лежда като две успоредни равнини, дви-



жещи се една спрямо друга. Лишава ги от 
дрехи, за да внуши еднаквата им духовна 
стойност. Няма и сливане на телата. Дис
танцията между тях е олицетворение на 
непрекъснатия стремеж към духовно 
сближаване, а от друга страна, запазва 
строгата им идентичност. Този танц във 
въздуха е откъсването на душата от мате
рията, за да намери покой в хармония с 
целия свят.

6. Равел („Болеро“)
Рибшчински доказва, че „древната 

история е история на народите, а новата - 
историята на няколко човека“. Служейки 
си със символите на комунизма, той иро
нично пресъздава краха на една безумна 
империя на Злото, маршируваща към 
„светлото бъдеще“. Историята, която съз
дава е точна и буквална. Единствената 
емоция е в момента на изненадата - на 
края става ясно, че авторите на този ко
мунистически „трилър“ полагат последен 
автограф на собствената си надгробна 
плоча.

Весела Борисова

Творбата „Оркестърът“ на един от 
най-добрите творци на видеоарта - Збиг
нев Рибшчински, се смята за шедьовр. 
Той разделя филма на няколко музикал
ни и тематични части като музиката към 
всяка тематична част напълно допълва и 
обогатява внушението на филма.

Всяко действие се развива като 
сценична постановка. Свързването на от
делните части на филма е постигнато и 
чрез използването на общ символичен 
елемент - краят на предходната част е на
чало на следващата.

Авторът придава символична 
стойност на нещата от живота като успя
ва да вмъкне и библейски знаци. Той пос
тига символично значение и чрез некол
кократно повторение на предмети, обра
зи, житейски случки и библейски елемен
ти.

Внушенията на първа част се вър
тят около смъртта, възкресението и пър
вичното, любовта и изкушението. Пред 
очите на Адам и Ева, символи на човеш
кото начало, три възрастни двойки (мъ
же и жени) възкръсват, за да изживеят

още веднъж дългия „валс“ на живота. Да 
изживеят още веднъж миналото с изку
шенията и нещастията му.

Под музикалния съпровод на 
„Клавирен концерт ь21“ на Моцарт трите 
двойки се завъртат в щастлив танц. Меж
ду отделните етапи на танца се промъква 
фигура на мъж, който предлага възмож
ността отново да опитат изкушенията на 
живота, които са представени чрез гроз
де, пури, обилна храна. Присъства усеща
нето за смесване на безплътност и обем
ност. фигурите се движат сякаш летят. 
Появата на плуваща лодка, наподобява
ща катафалка, показва наближаваща 
смърт. Усеща се повторение на древног
ръцки мит, в който присъства лодката 
като елемент, свързан със смъртта. А 
именно лодка, която плува по реката на 
забравата и лодкар, който прибира чо
вешките души, за да ги пренесе в отвъд
ното.

Мъж в черна пелерина с лукав пог
лед, от чиято вътрешност излизат пламъ
чета, стопяващи се във въздуха, говори за 
материализирането на дявола. Той се по
явява, за да вземе своята част за предла
ганите изкушения. След неговото изчез
ване остава тъгата и тъмнината.

След спускане на завесите започва 
втората част на филма. В нея са вмъкна
ти два елемента, които дават връзка с 
първа част: земя и катафалка. В тази 
част темата е свързана с развитието и 
протичането на човешкия живот. Основ
ният елемент, около който се развива 
действието, е пиано. Непрестанно появя
ващите се и изчезващи лица, които го до
косват или свирят по един акорд, говорят 
за кръговрата на живота. Всеки „свири“ 
музиката на своя живот, взима и оставя 
по нещо от него и изчезва. Пианото със 
своята статичност всъщност е животът, в 
който всеки оставя своята индивидуална 
следа и съдба. „Траурен марш“ на Шопен 
озвучава цялата част. Тук е разгледана 
последователността на живота на моми
че и момче от детството до смъртта им. 
Тази история затвърждава внушението за 
кръговрата на живота. Вървейки до реди
цата от пиана и свирейки на тях, те се 
сблъскват с изкушенията на живота и 
всичките му проблеми. Младежкият жи-



вот на момичето е представен чрез връ
щане по вече изминатия път от детство
то. Разминавайки се с жените и мъжете, 
които среща по пътя си, тя придобива 
опит, разбира смисъла на живота и се учи 
да прави своя избор. Остаряването е по
казано чрез връщане в първоначалната 
посока на движението. Наближавайки 
края на дългата редица от пиана, е наб
лижил краят на още един човешки жи
вот.

Осъществяването на връзката на 
третата част с предходната е чрез вмък
ването на змията като общ символен еле
мент. Класическото произведение на То
мазо Албинони - „Адажио в G-Moll“, съп
ровожда цялата част. Тя е ироничен пог
лед към бъдещето и разпадането на све
та. Чрез фигурата на мъж, който носен от 
балон преминава от реалния свят в друго 
пространство, Рибшчински насочва вни
манието към проблемите и изкушенията 
на отвъдния свят. В този свят пространс
твото е разделено на линии (пътечки с 
еднаква дължина), но на различни равни
ща, върху които се движат хора, разигра
ващи историята на своя живот и различ
ните си съдби. Те не излизат извън очер
танията на собствената си линия, но се 
стремят да се изкачат все по-нагоре. Мо
же би това е стремежът към рая. Бягст
вото символизира използването на вся
какви средства. На принципа на компю
търните игри мъжът, преминал в това 
пространство, започва да обхожда „пъ
течките“ като преминава към все по-ви
соко равнище. Заобикалянето на хората, 
покрай които минава, отказвайки им 
предлаганите от тях изкушения (жени, 
алкохол, пари), показва неговите стреме
жи. Преминавайки през препятствията, 
които му предлага всяка „пътечка“, той 
търси своето място сред множеството 
съдби.

Чрез неколкократно показване 
развитието на историята за жена, която 
убива, за да открадне чанта с пари и два
ма мъже, които я преследват е изразено 
предателството, измамата, низките жела
ния, съпътстващи греховното съществу
ване. Тази част завършва с връщането на 
мъжа към действителността и спускане 
на завеса, която препраща към следваща

та част.
Темата на четвъртата част е съп

роводена от Росини - увертюра към 
„Крадливата сврака“. Засегната е темата 
за невинността, порочността и алчността 
и тънката граница между тях. Чрез съ
поставяне на танца на млади влюбени 
двойки с танца на възрастна двойка са из
разени любовта, изкушението и тяхното 
опорочаване.

Подаръците, които си разменят 
младите танцуващи двойки и действията 
им разкриват „етапите“ на флирта. Об
щуването на двойките започва с вмъква
нето на ябълката като начален елемент и 
разменянето й между момичето и момче
то. Началото е изкушението и съблазън
та. С продължителността на танца се за
дълбочават и техните взаимоотношения. 
Момчето подарява рози, докосва и целу
ва момичето. Появата на пламъчетата 
бележи дяволската намеса, хитростта и 
предателството. Развитието на друга ис
тория за жена, която съблазнява мъж, за 
да му открадне портфейла показва грани
цата между невинността и низшия стре
меж към материалното с цената на всич
ко.

Насилието също е засегнато. 
Убийството на младо момиче, съблазня
ващо мъж, насочва към идеята за отмъ
щението и за плащането на грешките. За
вършването на историята със смърт по
казва кръговрата на живота и неговото 
безсмислие, еднаквия завършек на всеки 
човешки живот. Безсмислието на всичко 
материално.

В пета част внушението е за сила
та на любовта. Любовта между младо
женци, които се събличат и политат в 
пространството с музикалния съпровод 
на Шуберт („Аве Мария“). Полетът им е 
сцена на сексуален акт. Това е свободата 
на въображението, всеотдайността. Гра
циозността на движенията, напомнящи 
балет, е удоволствието и преданността на 
истинската любов. Появата на деца, иг
раещи по време на техният полет е бъде
щето на тази любов. Намесата на ката
фалка е край на тази част.

Последната част е ироничен пог
лед към разпадането на комунизма и уто
пичните му идеи. „Болеро“ на Морис Ра-



вел бележи цялата част. Тук са показани 
основните характеристики и недостатъци 
на управление от подобен тип. Показва
нето на хора, които се изкачват по безк
райни стълби, следвайки личността-во
дач, показва пътя към въображаемо 
светло бъдеще с идеални взаимоотноше
ния и сполука за всеки.

Основната задача на управляваща
та система, изразена чрез лицето на вода
ча, е да сломи индивидуалността и непод
чинението, да създаде скучна еднотип- 
ност, в която всички са еднакви и вярват, 
че могат да успеят единствено и само 
чрез групата, към която са приобщени и 
чрез множеството.

Непрестанно появяващите се пио- 
нерчета, козируващи комсомолци, 
„вграждането“ на образите на Ленин и 
Сталин, маршируването на хора без лица 
(вместо лица те носят емблемите на ком
сомола) показват унищожаването на сво
бодното мислене и индивидуалността. 
Всичко това говори за наличието на кон
серватизъм, еднообразие и стабилно изг
радено затворено общество. Работничес
ката класа се стимулира чрез обещания и 
заблуди за по-добър живот. А по-добрият 
живот според системата, е осигуряването 
на възможност за хората да създадат 
дом, семейство и дори да имат телевизор, 
но не и нещо повече.

Изобретяването на колата, поко
ряването на космоса са представени като 
заслуга на системата. Чрез това те си 
осигуряват безрезервно подчинение. Хо
рата си изграждат представата за неогра
ничените възможности и изключителна
та сила на системата.

Сцената, в която деца пионерчета 
носят в ръцете си покрити с бял плат не
ща говори за стремежа на системата да 
скрива подробностите, не да създава, а да 
лишава от комуникация, да набляга на 
неяснотата и сложността. Смяната на по
коленията, които следват комунистичес
ките идеи, е показана чрез хора, които 
спират своя ход по стълбите и се връщат 
в обратна посока. Тези, които остават 
продължават пътят си нагоре, за да се бо
рят по-късно за смяна на системата. Пог
ребването на системата е представено 
чрез свалянето на бюстовете на „вождо

вете“ на тоталитарния строй (Ленин, 
Сталин, Кастро) и вплитането на гълъба 
на мира на Пикасо като символен еле
мент на свободата и демократичното на
чало.

Всичките шест части на филма от
разяват актуалните неща от живота, с ко
ито се сблъскваме всекидневно, но не им 
придаваме необходимото значение и не 
си даваме сметка за тяхната сериозност. 
Авторът акцентира върху живота, смърт
та, изкушението, порочността и преда
телството, миналото на политическа сис
тема, с която всички сме запознати.

Збигнев Рибшчински се отнася 
към всичките внушения във филма не са
мо с ирония, но и с болка. Чрез възмож
ността да дирижира сам оркестъра той 
създава своята творба, за да покаже виж
дането си за живота и неговия смисъл.

Мария Рабровянска
Признавам, че в първите минути 

от гледането на аудиовизуалната творба 
„Оркестърът“ се почувствах малко обър
кана. Причината бе, че ставах свидетел 
на произведение, за което нямах точни 
предположения и очаквания. Мисля, че 
„Оркестърът“ е творба, която трудно би 
кореспондирала с типичния зрител, твър
до възпитан в традициите на масовата 
култура от малкия екран. Макар да не се 
причислявам точно към тази категория, 
и на мен бе нужно малко време, за да се 
отърся от първоначалната скептичност, 
да отворя сетивата си и да се насладя на 
музиката на оркестъра - музика не само 
за очите и слуха, но и за душата, сърцето 
и въображението.

Когато се „вгледах отблизо“ в 
„Оркестърът“ видях изобразен кръговра
та на човешкия живот. Мисля, че най-об
що казано това е основната тема на всич
ките шест части на филма, тема, която ги 
споява в единна тъкан - чудновата и зав
ладяваща.

В „Оркестърът“ видях човешкото 
битие във всичките му нюанси. Почувст
вах многоликостта на живота в най-низ
ките и в най-възвишените му измерения. 
Станах свидетел на обикновените човеш
ки радости, заради които си струва да се



живее, усетих възвишеността и красотата 
на истинската любов, участвах в погреб
ването на една измамна идеология.

Всяка от шестте части на филма 
носеше свой специфичен заряд, предста
вяше един или друг нюанс на човешката 
същност и житие. Но във всичките епи
зоди неизменно присъстваше повтарящо 
се внушение за цикличност, за кръговрат. 
Внушението, че смъртта не е край, че 
там, където животът свършва започва 
отново. Героите на Рибшчински се хране
ха, танцуваха, обичаха се, убиваха, живее
ха, умираха и се раждаха, за да умрат от
ново... И всяко тяхно чувство, движение, 
порив неизменно бе вплетено в такта на 
музиката. Виртуозната музикална основа 
на филма бе не просто фон на протича
щото действие, а негов мощен двигател. 
Именно гениалните произведения на Мо
царт, Росини, Шуберт и Равел вдъхнаха 
магнетизма и магията на визуалните вну
шения.

Музиката беше тази, която още в 
първата част на филма възкреси живота, 
макар и само за времето на един танц. 
Под звуците на Моцартовата музика два
мата съпрузи се изправиха от траурното 
ложе, за да вкусят отново от обикновени
те човешки радости в ритъма на послед
ния си валс.

В петата част на филма сякаш Шу- 
бертовата „Аве Мария“ даде крила на 
двамата влюбени, полетели във висините 
на искрената и чиста любов и нежност.

Много силно бе вплетено музикал
ното с визуалното внушение и във втора
та част на „Оркестърът“. Музикалният 
акцент тук бе съвсем буквален - пътят от 
раждането до смъртта бе клавиатурата 
на едно пиано. Всеки клавиш бе миг от 
живота, всяко чувство и действие бе изс
вирена нота.

Със съвършено подбрания музика
лен съпровод Рибшчински ни преведе 
през живота и смъртта, през дебрите на 
човешките пороци, чувства, страсти и 
престъпления, за да ни отведе и направи 
свидетели на още една смърт - краят на 
голяма човешка заблуда. Колко простич
ко и точно авторът бе изобразил безс
мисленото ни и жалко домогване нагоре 
и нагоре към „светлото бъдеще“, което

се оказва само илюзия, коствала толкова 
много изкачени стъпала. По безкрайната 
стълба видяхме накичени всичките, поз
нати ни до болка, символи на комунисти
ческата идеология, които, въпреки те
жестта им, влачехме с устрем и дръзнове- 
ние нагоре и нагоре... С такава проница
телност Рибшчински бе пресъздал горчи
вата и болезнена измамност на времето, 
в което изкачвахме стълбата без да подо
зираме, че на върха й ни очаква само 
призракът на нашите собствени илю
зии...

Аудиовизуалната творба „Оркес
търът“ действително успя да ме завладее 
и развълнува. Тя предизвика у мен мно
жество мисли - за преходното и вечното, 
за миналото и бъдещето, за истинното и 
лъжовното... Оригиналните аудиовизуал
ни изразни средства ме отпратиха в чуд
новат свят, изпълнен с вълшебна музика, 
който завладя сетивата и отприщи въоб
ражението ми. Но за да не загубя съвсем 
връзката с действителността, се бе пог
рижил „Оркестърът“. Защото с последна
та изсвирена нота той оповести края на 
спектакъла - напомни, че съм само зри
тел. Но чувствата и впечатленията оста
наха, макар завесата да се спусна...

Кристина Георгиева
Нашата епоха обича образите. По

вече от всичко тя умее да ги произвежда 
и разпространява. Модерните образи се 
различават не само по броя си, но също и 
по естеството си. Електронният им, поч
ти нематериален, характер позволява 
тяхното пространствено и времево разп
ространение без всякакви граници, освен 
финансови.

Образите не толкова възпроизвеж
дат света, колкото го удвояват. Първите 
фотографии и старите филми са се упова
вали на актьорите и на режисурата. Сега 
разполагаме със средства, които позволя
ват възпроизвеждането на образи, почти 
независими от реалността. Така блянът и 
фантазията стават видими. В този кон
текст образите минимално възпроизвеж
дат реалността, за да отбележат сакрал- 
ното събитие, което те не удвояват, а 
просто прикрепяват във филма новото



явление. Така потокът от образи покрива 
света и почти го размива. Потапяме се в 
могъщата режисура на всички фантазии, 
които стават по-реални от реалността: 
Композиция, 

образи,
фантазия от звуци, 

които издават само 
надеждите сбъднати.

Вие съборихте цялата памет на небесата. 
Каня те да сънуваме любов, 

следи от Бог или звяр, 
спасил нашите образи.

Дошъл, да вземе нашата
вкаменена памет.

Сън, рисуващ крила,
този образ е непреводим,

поради останките от любов. 
Жребий за пожеланата смърт ни пречи 
да видим следващата действителност: 

нашите сухи образи, 
нашата временност,

нашата рождена слепота. 
Паяжина от звуци и образи, 
вплетени зад рампата,

наподобява мрежа за лов, 
улавя душите ни.

Аз оставам тук,
някъде дълбоко в „Аве Мария“, 

няма нищо случайно - 
всичко е вътре в нас,

уловено от сетивността.
Миг безвремие във вечността.
Дано се събудим,

защото като сенки цял живот
с крака уморени 

по стълби ще слизаме 
през мъртвото време!

Елена Александрова
Животът и смъртта - тема, която 

вълнува всички и която много пъти е би
ла, и продължава да бъде, тема на диску
сии. Едно, обаче, е факт - първо идва жи
вотът, а после неизменно - смъртта. Кръ
говрат, в който се сменят лица, характе
ри, форми - едни идват, а други си отиват.

Рибшчински използва изкуство, 
което е малко познато и трудно за разказ
ване, за да накара зрителите да почувст
ват, ако е възможно, неговия поглед вър

ху тази вечна тема.
Музиката е основен фон в творба

та. Тя се сменя няколко пъти - в различ
ните етюди, но общото е, че хората се 
раждат, живеят, умират, а музиката про
дължава да звучи, защото тя е вечна. Из
ползвани са творби, които ги е имало пре
ди нас и ще звучат дълго след нас, защо
то изкуството не умира, то се предава и се 
съхранява за поколенията.

Оркестърът, който свири не се по
казва на екрана. Той е там някъде, скрит 
между зрителя и сцената. Завесата пада и 
се вдига, но оркестърът продължава своя
та мелодия, за да бъде животът връзка 
между зрители и актьори.

Бяло и черно - два основни тона в 
творбата също символизиращи живота и 
смъртта. Дългия път, който изминаваме 
и неизбежния му завършек във формата 
на катафалка, която ни отнася. Цветя, ви
но, музика - в крайна сметка, животът 
продължава.
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Българска академия на науките е 
пряк наследник и продължител на основа
ното от патриотични и просветени българи 
(между които и Л. Каравелов, Хр. Ботев и 
В. Левски) още преди Освобождението в 
румънския град Браила Българско книжов
но дружество (БКД - 1.ХЛ869г.). То е било 
израз на стремежа на българите да преодо
леят икономическата и културна изостана
лост, причинена от многовековното чуждо 
владичество, и да извоюват националното 
си освобождение. Основна цел според Уста
ва е „да разпространява всеобщо просвеще
ние на българския народ и да му показва 
пътя към неговото веществено обогатява
не“. Учредителите очертават ясно и перс
пективата на БКД един ден „да се превър
не в прекрасна, славна Българска академия 
на науките“.

Непосредствено след Руско-турската 
война (1877-1878 г.), завършила с освобож
даването на България, имуществото и сбир
ките на дружеството са преместени в Со
фия. Държавата отпуска редовна годишна 
субсидия за финансиране на дейността му, а 
столичният общински съвет предоставя 
безплатен парцел за построяване на специ
ална сграда (през 1883 г.). На подареното 
място през 1892 г. е построена централната 
част от сградата, а довършването й става с 
дарение на видния български политик, ми
нистър и министър-председател, иконо
мист и банкер Иван Евстратиев Гешов 
(1849-1924).

Понастоящем това е централната 
сграда на БАН, където се намира акаде
мичното ръководство. Тя е между най- 
представителните софийски сгради на бъл
гарския вариант на стил сецесион. В чест на 
120-годишния юбилей на столицата ни през 
тази година сградата, която се намира на



площад „Народно събрание“ с вход откъм 
ул. „15-ти ноември“ ? 1 и бул. „Цар Освобо
дител“, бе основно ремонтирана. Нейното 
схематично изображение, придружено от 
годината на създаването на Книжовното 
дружество, е символ на Академията, който 
символизира приемствеността. През 1998 г. 
в БАН е въведен отново в употреба печатът 
на Българското книжовно дружество, с ко
ето се потвърждава готовността на Акаде
мията да отстоява обявените от дружество
то високи национални ценности.

Забележителният стопански и кул
турен подем в страната след Освобождени
ето и бързото увеличаване броя на специа
листите с виеше образование спомагат за 
увеличаване на научния потенциал на БК Л 
и за преобразуването му от предимно кни
жовно-просветителска в истинска научна 
институция. С оглед на това дружеството е 
преименувано в Българска академия на на
уките (БАН) на 11 март 1911 г. За значител
ното място, което просветата и науката за
емат в ценностната система на българите 
свидетелства обхватната и разнообразна 
дарителска дейност през първата половина 
на века.

През годините БАН претърпява 
много структурни промени. Академията 
посреща стогодишнината си (1969 г.) със 
структура, която покрива основните нап
равления на съвременната наука и с много 
добра материална база. Научните звена, 
съставяляващи БАН, получават собствени 
сгради (в комплекс от лостройки на ул. 
„Акад. Г. Бончев“) или работни помеще
ния, оборудват се с най-необходимата съв
ременна апаратура. През 1990 г. вече има 86 
научни звена, в които работят 14 820 души. 
След 1989 г. в условията на преход към па
зарно стопанство БАН започва реформира
не според Закона за БАН (приет на 2 ок
томври 1991 г. от Великото народно събра
ние). Той определя и трите основни направ
ления на дейността на академията - фунда
ментални изследвания, производствена, 
търговска и др. дейности, свързани с про
вежданите в нея изследвания, и подготовка 
на висококвалифицирани специалисти са
мостоятелно и съвместно с висшите учили
ща. Бюджетът й се формира от държавна 
субсидия и собствени постъпления от реа
лизация на „интелектуални и други продук
ти“ и „спомоществователи и дарения“. 
През 1992 г. с приемане на нов Устав на 
БАН се утвърждава новата структура, със

тав и функции, съобразно новите реалности 
в страната (през 1997 г. структурните звена 
се намаляват на 68, а броят на служителите 
-на 8 780).

Сега действащият Устав на БАН (от 
29 юни 1992 г.) гласи, че Българска акаде
мия на науките е национална автономна 
организация за научни изследвания Тя се 
състои от самостоятелни научни, специали
зирани, общоакадемични и помощни звена 
- постоянни и временни. Ръководни органи 
на Българска академия на науките са Об
щото събрание, Управителният съвет и 
председателят на БАН. Общото събрание е 
висш колективен орган за управление на 
БАН. За членове на Общото събрание се 
избират с тайно гласуване хабилитирани 
учени с научна степен или доктори на нау
ките на основна работа в самостоятелните 
научни звена на БАН, както и академици и 
член-кореспонденти с числена представи
телност, съобразно определени количестве
ни квоти. Ръководството на Общото събра
ние се състои от председател, двама замес
тник-председатели и секретар, избрани и 
утвърдени от ОС на мандатен принцип (за 
четири години само два последователни 
мандата). Управителният съвет на БАН 
има основен и разширен състав. Основният 
състав се състои от 25 души. За негови чле
нове се избират хабилитирани учени с науч
на степен на основна работа в самостоятел
ните научни звена на БАН за не повече от 
два последователни мандата (от по четири 
години). Председателят, заместник-предсе
дателите, главният научен секретар и науч
ните секретари на Българска академия на 
науките са по право членове на Управител
ния съвет. В него с право на съвещателен 
глас се включват и ръководители на дър
жавни институции, висши училища и други 
организации.

За председател на БАН се избира из
тъкнат български учен, академик или член- 
кореспондент, с признати приноси в наука
та и с утвърден международен престиж, въз 
основа на цитирания по-горе мандатен 
принцип. Председателят назначава замест
ник-председателите, главния научен секре
тар, научните секретари (след избора им от 
Общото събрание) и избраните от Управи
телния съвет (след конкурс със специална 
процедура) директори на самостоятелните 
научни звена, както и общоакадемичния, 
административен и помощен персонал.

За заместник-председатели на БАН



се избират доктори на науките, професори, 
старши научни сътрудници I-ва степен или 
академици на основна работа в БАН с приз
нати приноси в науката. За главен научен 
секретар се избира човек, притежаващ една 
от гореспоменатите длъжности/звания. За 
научни секретари се избират хабилитирани 
учени. Постоянните научни звена - институ
ти и централни лаборатории, са автономни 
юридически лица. Ръководни органи на 
постоянното научно звено са: Общо събра
ние на учените (съставено от всички сът
рудници на звеното с научно звание или 
степен, които са на основна работа в него) 
с избран от ОС председател с определен 
мандат, Научен съвет и директор. Научни
ят съвет, съставен от членове, утвърдени от 
Общото събрание, е колективен орган за 
научното ръководство на постоянното на
учно звено и също е мандатен (четири годи
ни). Негови членове са хабилитирани лица 
и доктори на науките. Общото събрание се 
оглавява от избран от него председател (с 
тайно гласуване). Директорът на постоян
ното научно звено се избира с конкурс от 
Управителния съвет на БАН след обсъжда
не на кандидатурата му от Общото събра
ние за четиригодишен мандат по правил
ник, утвърден от Общото събрание на ака
демията. По предложение на директора На
учният съвет утвърждава зам. директор(и), 
научен секретар и, при необходимост, пом. 
директор (също мандатно). Всяко постоян
но научно звено има научни структурни 
звена (секции), които се утвърждават от 
Научния съвет, както и техния ръководи
тел (хабилитирано лице или д-р на науките 
по предложение на самите звена), въз осно
ва на вече посочения мандатен принцип.

БАН има и временни научни звена - 
академични изследователски групи, създа
дени от Общото събрание по предложение 
на УС след тематичен конкурс, като при 
създаването им се определя срокът на съ
ществуването им.

Специализираните и помощни звена 
в БАН са Централна библиотека, Научен 
архив, Издателство с печатница, експертен 
полигон за борба с градушките, изчислите
лен център (втори по физика), ботаническа 
градина, социално-битов комплекс, ведомс
твена здравна служба, почивно дело, Дом 
на учения, Творчески дом на БАН - Варна, 
база за техническо обслужване и поддържа
не на сградите, база за развитие и внедрява
не - физика, опитна база по химия, център

за приложни разработки, експериментална 
развъдна база за опитни животни - Сливни
ца.

Към БАН действа и Център за обу
чение на специализанти/докторанти, към 
който през 1998 г. се сформира Академичен 
съвет (утвърден от УС на БАН), както и 
академични съвети по основните научни 
направления.

Към БАН съществуват и звена на 
стопанска сметка: за научно приборострое- 
не - в София, Пловдив и Варна; комплекс 
малки стопански предприятия - Нови Ис
кър; предприятие за технологични линии - 
с. Куклен; научно-производствени предпри
ятия „Пулма“, „Космос“; предприятие за 
сензори и сензорни устройства - Пловдив.

Структурата на БАН е йерархична. 
Най-висшият орган е Общото събрание, 
което приема, изменя и допълва Устава, 
определя броя, избира и освобождава чле
новете на УС и осъществява контрол върху 
дейността му, избира и освобождава пред
седателя на БАН, както и предложения от 
него екип, избира постоянни и временни 
комисии и общоакадемични експертни съ
вети. Той играе основна роля и при научна
та политика - определя стратегии, приори
тети и основни направления в научната 
дейност, приема концепции за международ
ната дейност. Утвърждава бюджета на 
БАН и приема неговото разпределение. 
Приема годишните научни и финансови от
чети на научните звена. В правомощията 
му е да създава, преустройва и закрива след 
експертиза научни и други самостоятелни 
звена. Решава извършване на капитално 
строителство и разпореждане с недвижими 
имоти собственост на БАН. Има право да 
учредява академични награди.

Управителният съвет на БАН под
готвя и предлага проекти за решения на 
ОС, осигурява изпълнение на неговите ре
шения, избира на конкурсна основа дирек
торите на постоянните научни звена, разра
ботва правила за прилагане на Устава, раз
работва, съвместно със синдикатите, соци
алните програми на БАН и осигурява тях
ното изпълнение. УС организира общоака- 
демичното международно сътрудничество. 
Организира периодично атестиране на са
мостоятелните научни звена. В правомо
щията му е да създава функционални струк
тури за координация и подпомагане на уп
равленската дейност и за осъществяване на 
вътрешно и външноакадемичните връзки.



Създава, закрива и преустройва обслужва
щите ръководните органи на БАН звена, 
следи за изпълнението на Закона на БАН и 
Устава. Важна функция е организирането 
на база данни за научните направления в 
БАН, въз основа на годишните планове и 
отчети на самостоятелните академични 
звена.

В научните звена в определена сте
пен се възпроизвежда същия тип организа
ция. Най-висш управленски орган е Общо
то събрание на учените в звеното. То прие
ма, изменя и допълва Правилника за дей
ността на постоянното научно звено, изби
ра и отзовава своите представители в Об
щото събрание на БАН. Съвместно с Науч
ния съвет приема научноизследователския 
и финансов отчет на звеното с протоколи 
от обсъждането им. Научният съвет на зве
ната определя научната му политика, прие
ма завършените планови и договорни изс
ледвания на учените, приема, по предложе
ние на директора, бюджета на звеното, ут
върждава зам. директорите и научния сек
ретар, избира (с тайно гласуване) ръково
дителите на научните звена/секции, взема 
решения за обявяване на конкурси за при
съждане на научни звания или за освобож
даване от тях и извършва изборите, зачис
лява и отчислява аспиранти по установения 
от закона ред. Избира редакционни коле
гии на периодичните издания на постоянно
то научно звено и прави промени в тях. Ут
върждава решения на директора за разпо
реждане с имоти (собственост на звеното), 
както и решения за участие в търговски 
дружества.

Директорът на научното звено го 
представя пред всички организации и орга
ни, юридически и физически лица в страна
та и чужбина, разпорежда се с бюджета на 
звеното и неговите фондове, организира и 
ръководи изпълнението на административ
ните задачи, изпълнява функции, възлагани 
му с нормативни актове от ръководството 
на БАН и произтичащи от договори, в кои
то звеното е страна.

Научният състав на БАН обхваща 
академиците, член-кореспондентите и уче
ните с научни степени и звания на основна 
работа в Академията. За академици се из
бират български граждани, изтъкнати дей
ци на изкуството и културата, чиито пости
жения са с голямо национално и с общочо
вешко значение. За члсн-кореспонденти - 
български граждани с важни постижения в

науката, получили национално и междуна
родно признание. В БАН се избират и чуж
дестранни членове - видни чуждестранни 
учени, със съществен принос за развитието 
на науката в България и за издигане на ней
ния международен престиж. Академици и 
член-кореспонденти се избират е конкурс, 
който се обявява веднъж на две години в 
определени области на науката, по ред, на
чин и условия съобразно правилник. Избо
рът се прави от Събранието на академици
те и член-кореспондентите, което утвърж
дава и правилник за приемане на чуждест
ранните членове. Негово право е да прави 
предложения за учредяване и да присъжда 
академичните награди.

Научните длъжности в БАН съот
ветстват на научните звания. Хабилитира
ни учени са професорите, съответно ст. н. с. 
I ст., доцентите, респ. ст. н. с. II ст. За заема
не на тези длъжности в БАН е необходима 
съответно научната и образователна степен 
доктор и доктор на науките (за ст. н. с. I 
ст.). Дейността на учените в БАН се оценя
ва периодично по критерии и методика, ут
върдени от ОС на Академията, допълнени 
съобразно спецификата на научната област 
на съответното звено от неговия Научен съ
вет, е правни последици, определени от За
кона на БАН и нейния Устав.

Дейността на учените в Академията 
се насърчава чрез академичните награди, 
които се присъждат по научни направле
ния. За особено големи заслуги в науката се 
присъжда голямата награда на Академията 
„Св. Св. Кирил и Методий“. През 1998 г. бе 
учредена и награда за млад учен.

В така описаната структура, състав 
и функции на БАН се осигурява движение 
на комуникацията във вертикала е добре 
изградена обратна връзка. Но в системата 
се предвиждат и комуникативни връзки по 
хоризонтала. Академичните научни звена 
могат да се обединяват функционално за 
осъществяване на обща стратегия в опреде
лени научни области (или област), за изг
раждане на съвместна материална база, за 
изработване на общи научни решения, за 
управление на съвместна научна дейност и 
др. За координация и интеграция на дей
ността си самостоятелните научни звена на 
БАН могат да формират съвети на дирек
торите на доброволни начала на принципа 
на общата заинтересованост. Тези съвети 
изработват, обобщават и преценяват прог
нози и програми за развитието в съответни-



те научни области, подготвят и изпълняват 
междуинститутски изследователски проек
ти и проекти за развитие на обща матери
ална база, провеждат национални и между
народни научни конгреси, конференции, съ
вещания. В БАН се формират и междудис- 
циплинарни координационни научни съве
ти, асоциации, научни дружества, комитети 
(решение за това се взема от УС на БАН 
или НС на звената). С решение на УС и/или 
на НС на звената се създават постоянни 
или временни регионални лаборатории или 
проблемни групи за изследване и решаване 
на регионални проблеми, научно обслужва
не по договори, семинари, курсове за подго
товка и повишаване на квалификация на 
български и чуждестранни специалисти. 
Установяват се връзки и сътрудничество с 
академии, висши училища, други звена или 
отделни учени от страната и извън нея е 
международни асоциации, организации, 
дружества. Извършва се обмен на българс
ки и чужди учени по определена тематика 
за временна работа и за повишаване на ква
лификацията. БАН участва в специализира
ни информационни системи и звена от 
страната и чужбина и получава необходи
мото информационно обслужване.

Чрез звеното Издателство на БАН с 
печатница, към което бе присъединена 
служба Българска енциклопедия, се осъ
ществява издаване на основната научна 
продукция на БАН и звената й. Тази дей
ност се контролира от Съвет за издателска 
дейност към УС на БАН. Приоритет са пе
риодичните издания на самостоятелните 
научни звена, както и представителните 
„Списание на БАН“ и „Доклади на БАН“.

В БАН се извършва научна дейност 
в съответствие с общочовешките ценности, 
националните традиции и интереси. Тя 
участва в развитието на световната наука и 
съдейства за умножаване на духовните и 
материалните ценности на нацията. Акаде
мията определя приоритетите на изследо
вателската си дейност, организира и извър
шва фундаментални научни изследвания, в 
съответствие с националните интереси и 
световните тенденции и съдейства за из
ползването на получените резултати.

Основни обекти на изследване за 
БАН, в съставящите я научни звена, са 
природата, историята, културата, езика, об
ществената система на страната и прино
сите на нацията в световната цивилизация. 
Това определя един от главните научни

приоритети - българската проблематика. 
Освен това БАН развива и основните об
ласти на съвременната наука. Те определят 
и основните научни направления на Акаде
мията, които включват: математически 
науки (институти по математика и инфор
матика, по механика, ЦЛ по паралелна об
работка на информацията и НЛ по компю
търна вирусология); физически науки (инс
титути за ядрени изследвания и ядрена 
енергетика, физика на твърдото тяло, елек
троника, астрономия, приложна физика - 
Пловдив, за космически изследвания, оп
тичен запис и обработка на информацията, 
Национална астрономическа лаборатория 
„Рожен“, ЦЛ по слънчева енергия и нови 
енергийни източници); химически науки 
(институти по обща и неорганична химия, 
по органична химия и център по фитохи
мия, физикохимия, по катализ, инженерна 
химия, по полимери, ЦЛ по електрохимич- 
ни източници на ток, ЦЛ по фотопроцеси); 
биологични науки (инситути по молеку
лярна биология, по генетика, по физиоло
гия, физиология на растенията, експери
ментална морфология и антропология, 
микробиология, ботаника, зоология, за го
рата, експериментална патология и пара
зитология, биология и имунология на раз
множаването, биофизика, биомедицинско 
инженерство, обща биология, Национален 
природонаучен музей); науки за земята 
(институти по геология, геофизика, метео
рология и хидрология, с филиали в Плов
див, Варна, Плевен, Кюстендил, по океано
логия, география, по слънчево-земни въз
действия, с филиал в Стара Загора, по сеиз
мична механика и инженерство, водни 
проблеми, ЦЛ по слънчево-земни въздейс
твия, ЦЛ по минералогия и кристалогра- 
фия, по обща екология); технически науки 
(инситути по металознание, с филиал във 
Варна, физико-химична механика, по ком
пютърни и комуникационни системи, по 
информационни технологии, по управле
ние и системни изследвания, по мехатрони- 
ка и приборостроене); хуманитарни науки 
(институти по български език, литература, 
история, тракология, археологически инс
титут с музей, балканистика, етнографски 
институт, за изкуствознание, за фолклор, 
Кирило-методиевски научен център, цен
тър по архитектурознание); обществени 
науки (институти по социология, правни 
науки, икономически институт, по психо
логия, по демография, за философски изс



ледвания, Център по наукознание и исто
рия на науката).

В изредените направления и техните 
научни звена се извършва изследователска 
и експертна дейност по проекти и програми 
с международно, национално и регионално 
значение, съставят се прогнози, програми и 
проекти за развитието на страната. БАН 
извършва подготовка на високоспециали
зирани кадри, самостоятелно и съвместно с 
висшите училища, като тази й дейност се 
оглавява от Академичния съвет на Центъ
ра за обучение. В последните години се обо
гатява и патентно-лицензната дейност (за 
засилване на връзките с Патентното ведом
ство през 1997 г. към УС на БАН се учредя
ва Съвет по изобретателската и патентната 
дейност).

Имиджът на БАН сред обществе
ността все още е неблагоприятен, доколко
то до 1989 г. Академията бе обвързана в 
оковите на подчиненост на БКП и нейните 
държавни органи на управление бе подло
жена на идеологически и теоретичен дик
тат, на структурна закостенялост и зависи
мост от управляващите, което значително 
намаляваше възможностите за научна 
ефективност (особено в областта на общес
твените науки). Но с приемането на Закона 
на БАН и новия й Устав (1992 г.) Академи
ята започна много активно реформиране, 
основано на няколко принципа. Преди 
всичко това е принципът на автономност
та. БАН бе изведена от административното 
й подчинение на Министерския съвет, на 
когото е предоставено само правото на кон
трол върху стопанисването и разпорежда
нето на БАН с имуществото, предоставено 
й от държавата. Като самостоятелна наци
онална организация за научни изследвания 
БАН решава сама въпросите си, в това чис
ло и връзките си с чуждестранни организа
ции и органи. Централизираната структура 
бе разчупена като на академичните инсти
тути и други самостоятелни звена се гаран
тират права за научна независимост, иму
ществена обособеност и организационна 
автономия.

Втори основен принцип е демокра
тичността. През годините на тоталитариз
ма Академията бе управлявана централизи
рано от елитарно конструирани Общо съб
рание и Президиум, в които участваха опре
делен брой, спуснати от централните орга
ни на БКП и удостоени с висши научни зва
ния, набедени учени, които определяха пер

соналните ръководства на академичните 
научни звена. Сега чрез новите Закон и Ус
тав висш орган за ръководство и управле
ние на БАН е демократично избирано, на 
основата на пропорционалност и предста
вителност на всички звена, Общо събрание, 
в което носителите на почетните звания 
могат да участват, но напълно равнопоста
вено с всички останали хабилитирани уче
ни. За всички изборни органи се предвижда 
мандатност и то ограничена в рамките са
мо на повторност. На равнище самостоя
телни структурни звена бе създаден нов ръ
ководен орган - Общото събрание на учени
те, с важни и отговорни функции. Разширя
ват се правата и отговорностите на вътреш
ните структурни звена в институт и се раз
вива процедурата на конкурсното начало 
при назначаването на директорите им.

Важен принцип е компетентността. 
Изключена е възможността за влизане и 
йерархично израстване в науката по поли
тически или други ненаучни критерии. На
чалният стадий на научна работа в БАН се 
ограничава със срочен договор, за да се 
проверят научните качества и възможнос
ти на новопостъпилите. Чрез системата на 
атестиране се следи развитието на всеки 
един от научните сътрудници, прави се на
учна проверка чрез обективно оценяване с 
произтичащи от това последици, фиксира
ни са изрични изисквания за научна компе
тентност на заемащите ръководни длъж
ности .

Важен аспект в развитието на БАН е 
възможността научните звена и учените да 
разчупят досегашните нормативни ограни
чения да се занимават само с научна рабо
та; сега те могат да упражняват различни 
учебно-преподавателски дейности със сту
денти и следдипломна квалификация са
мостоятелно и съвместно както с висши 
училища, така и с чуждестранни организа
ции. Така БАН преодолява досегашната си 
затвореност спрямо обществото и увелича
ва в приложен план своята научна полез
ност, особено като се има предвид, че в 
Академията е съсредоточена голяма част 
от най-компетентните учени на България. 
Така чрез насърчаване на предприемчи
востта на учените и звената става възмож
но въвеждането на допълнителни източни
ци за финансиране на научноизследовател
ската дейност. Задълбочават се връзките с 
индустрията, държавните органи, активи
зира се участието на БАН в национални по



значение български и международни науч
ни проекти с осигурено финансиране. В 
последните години БАН участва във всич
ки големи международни проекти, финан
сирани от ООН, Европейския съюз и НА
ТО, в редица двустранни програми и таки
ва, финансирани от фонда за научни изслед
вания към Министерството на образовани
ето и науката, ползва се спонсорството на 
„Отворено общество“ и на други чуждест
ранни фондации.

Въз основа на казаното до тук, БАН 
би трябвало да организира още едно звено - 
звено за връзки с обществеността. Новото 
ръководство на БАН, начело с акад. Иван 
Юхновски (от 1998 г.), прави значителни 
усилия в тази насока, насърчава и органи
зира публичните изяви на учените в масме
диите и между идеите в тази насока е пери
одичното провеждане на т. нар. „Дни на от
ворените врати“, в които всеки има достъп 
до институтите, до най-видните им учени, 
до научните им резултати, може да види 
уникалната им апаратура, да надникне в ар
хиви, в сбирки. Особено настойчиво ръко
водството на БАН търси информационни 
канали за популяризиране, в страната и из
вън нея, на богатите научни възможности 
на звената си, за което бе разпоредено изда
ването на специални информационни бро
шури за всеки един от тях. Обзаведени са 
компютърни звена, които обслужват науч
ната дейност на високо съвременно равни
ще като академичната компютърна мрежа 
се разширява (въвеждат се в действие нови 
арендовани линии). БАН е свързана със съ
ответната комуникационна мрежа Интер
нет, институтите и учените в нея могат да 
ползват без ограничение всички услуги на 
световните компютърни академични мре
жи, обмен на текстове, на мултимедия, на 
участие в международни групи по интереси 
в съответните области на науката и култу
рата. Но тази възможност все още не е 
оползотворена в необходимата степен от 
всички академични звена, въпреки че ня
кои от тях поднасят богата и добре систе
матизирана информация в своите Интернет 
страници.

BBSS - Gallup 
International
Курсова работа на 
Илияна Георгиева
„Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“, 
трета година

„BBSS -  Gallup International“ е бри
танска социологическа агенция за проуч
ване на общественото мнение. Има кло
нове в цял свят, включително и в Бълга
рия. Центърът на „BBSS -  Gallup 
International“ България е със седалище в 
София, но фирмата разполага с анкетьор- 
ски мрежи в почти всички големи градо
ве на страната.

фирмата разполага с двама главни 
социолози, които водят всички проучва
ния и изследвания, проследяват процеса, 
контролират го и описват крайния резул
тат. Отдел „Рисърчари“ е съставен от 15 
човека, които първи обработват предос
тавените данни във вид на анкетни карти. 
Отдел „Анкетьорска мрежа“ следи за раз
пределянето и точността на анкетьорска- 
та работа -  5 човека. За обработката на 
данните и графики в същинския им вид се 
грижат компютърни специалисти, които 
са 12 човека. Рекламният отдел на „BBSS 
-  Gallup International“ се нарича „Рекла
мен монитор“, тъй като се занимава с 
рекламата, излъчвана от националната 
телевизия и от две кабелни телевизии. 
Следи се и рекламата в пресата. В отдела 
работят 13 души с 10 монитора, 16 видео- 
апарата и 4 компютъра, фирмата разпо
лага и с монтажно студио, в което рабо
тят 6 човека. Всяка седмица се изготвят 
извадки за телевизията, пресата, радиос
танциите като се следи техния рейтинг и 
успеваемост.

В зависимост от типа и вида изс
ледване, то може да бъде с национален 
обхват, с определен максимален брой хо
ра. От спецификата на продукта или 
проблема зависи дали ще се проведе във 
вид на групова дискусия, телефонно до-



питване или „домакински панел“. Правят 
се периодични изследвания за безалко
холни напитки, цигари, алкохол, храни; 
следи се за рейтинга на радиостанциите и 
телевизионните канали. Всяка дискусия 
се записва на видеокамера в присъствие
то на представител на определен продукт 
и се превежда, ако е необходимо. Задъл
жително „BBSS -  Gallup International“ сле
ди за рейтинга на политици и политичес
ки партии, включително и по време на из
бори.

Оформянето на данните, които са 
представителни за цялата страна, е с ди
зайна на фирмата като на корицата е име
то на фирмата и типа изследване, периода 
и броя на участниците. Символ на фирма
та е първата буква от името „G“, което 
стои и на телевизионния екран когато да
дено проучване бива излъчвано по теле
визията. Девизът на „BBSS -  Gallup 
International“ е: „С Галъп вашето мнение 
тежи навсякъде по света“.

Работещите в „BBSS -  Gallup 
International“ са общо 62-ма като цифрата 
не включва анкетьорската мрежа в Со
фия и цялата страна. Средната възраст е 
30-40 години, фирмата разполага с 33 
компютъра, Интернет връзка, сателитен 
телефон, 3 факса, 8 телефонни линии, ко
ето значи че фирмата има добра комуни
кативна връзка със страната и света.

Данните, които се предават на кли
ентите задължително са съобразени със 
срока, упоменат в договора между двете 
институции.

Клиенти на фирмата са „Нестле“, 
„Кока-кола“, Макдоналдс“, „Форд“, 
„Шел“, „UNDP“, МВР, БЧК, „Дарик ра
дио“, „Експрес“, „Хоризонт“, „Тангра“, 
рекламни агенции („PBI“, ,,Пиеро‘97) и 
др. Разполага с голяма база, с тенденции 
към разширение. Изследванията на 
„BBSS -  Gallup International“ се излъчват 
в предаването „Панорама“ на Канал 1..

Лидерите на „BBSS -  Gallup 
International“ -  Андрей Райчев и Кънчо 
Стойчев, са социолози по образование, 
разбират от професията си, интересуват 
се от проблемите на хората, работещи за 
тях и постоянно движат развитието на 
фирмата. Периодично се подновяват ком
пютри, правят се ремонти на стаите, тъй

като сградата е относително стара. Има 
идея за разширяване на фирмата като в 
проект е закупуването на още една сгра
да, а от страна на рекламния отдел -  въ
веждане в схемата на билбордове и още 
кабелни телевизии.

Разбира се, има и недостатъци. 
„BBSS -  Gallup International“ се нуждае от 
още нови компютри, разширяване на ан
кетьорската мрежа, по специално в мал
ките градове, има нужда от коли, които 
на този етап са недостатъчни и самостоя
телна сграда. Външният дизайн (голяма
та метална табела на входа на сградата) 
се нуждае от цялостна промяна.

„BBSS -  Gallup International“ дър
жи лидерска позиция сред социологичес
ките агенции като „МБМД“, „Сова 5“, 
„Алфа рисърч“ и др. Организацията е 
добра, лидерите са заинтересовани от 
дейността на фирмата и от развитието й, 
съобразяват се с нуждите на служителите 
си. фирмата е с добри тенденции за раз
витие, благоразположена към интересите 
на обществото и е в негова полза.



Royal Dutch/Shell 
Group of 
companies

Курсова работа на 
Ирина Илиева
„Масови комуникации“, 
четвърта година

Royal Dutch/Shell Group of compa
nies (наричана накратко Групировката) е 
създадена през 1907 г., когато Royal Dutch 
Petroleum Company и The Shell Transport 
and Trading Company се съгласяват да ce 
слеят, запазвайки идентичността си. В мо
мента The Royal Dutch/Shell Group се е 
превърнала в една от най-големите светов
ни корпорации, действаща в повече от сто 
страни, е близо 140 000 служители. Групи
ровката управлява близо една десета от 
петрола и природния газ в света и има ин
тереси в почти всички области, свързани с 
петролния и химическия бизнес. Освен то
ва има солидни инвестиции в добива на 
въглища и метали.

В световен мащаб структурата на 
Групировката изглежда така:

Компаниите-майки Royal Dutch и 
Shell Transport са обществени компании. 
Сами по себе си те не извършват никаква 
дейност. Royal Dutch има 60% от дяловете, 
a Shell Transport - 40%. Групировката обх
ваща холдингови, обслужващи и операци
онни компании.

Shell Petroleum NV и The Shell 
Petroleum Company Limited държат дялове
те в обслужващите компании и директно 
или не - в операционните компании.

Групировката е силно децентрали
зирана и обхваща компании с разнообраз
на и широка по обхват дейност. Всяка ком
пания разполага с голяма свобода на дейс
твие, но мениджърите им са отговорни за 
изпълнението и дългосрочната жизнеспо
собност на собствените си действия. Всяка 
операционна компания може да черпи от 
опита на другите.

Настоящата разработка има за цел

да покаже комуникационното състояние 
на една от тези операционни компании - 
Shell България АД.

През 1992 г. Royal Dutch/Shell Group 
of Companies стъпва на българския пазар. 
Групировката укрепва позициите си в 
Централна и Източна Европа, именно за
ради позициите си в България и тогаваш
на Чехословакия.

Всички фирми в състава на Групи
ровката се ръководят от така наречената 
„библия“ на Shell. Основните принципи на 
работа, които важат за всички компании 
на Royal Dutch/Shell по света. Върху този 
основополагащ текст се основават всички 
дейности на Групировката. Принципите 
изразяват ценностите, които Shell изповяд
ва: честност, уважение към хората, дове
рие и откритост, работа в екип, професио
нализъм, гордост от извършената работа. 
От тези корпоративни ценности се опреде
лят всички сделки. Като клон на Групи
ровката Shell България АД също се ръко
води от „библията“. Именно тя, както и 
основните направления от дейността й, оп
ределят структурата й. За нея е характер
но, че са минимизирани управленските 
равнища, което води до по-ефективно уп
равление; броят на отделите е възможно 
най-малък, защото в противен случай се 
затруднява координацията между тях и се 
създават предпоставки за приемане на 
противоречиви решения; за всяко работно 
място има разработена длъжностна харак
теристика. Организационно-управленчес- 
ката структура на фирмата е гъвкава. Тя 
подлежи на непрекъснато усъвършенства
не под влияние на външни и вътрешни 
фактори, промяна във фирмените цели. 
Решението за вида на структурата се взема 
от висшето ръководство. От своя страна 
средното и низово равнище на управление 
подпомагат висшето ръководство в дей
ността му, като му предоставят информа
ция, необходима за управлението на фир
мата. Освен вътрешната информация, по
лучена по формален път, има и неформал
на. Целият този огромен поток от инфор
мация, която всекидневно постъпва във 
фирмата от формални и неформални из
точници е обхванат от информационна 
система. Тя дава информация за миналото, 
настоящето и предполагаемото бъдеще,
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като отразява събитията в организацията 
и извън нея. Цялата информация се обхва
ща, събира, обработва/анализира. Предос
тавя се на определени лица в необходимо
то време. Целта е да се улесни вземането 
на решения, които водят до промяна в дей
ността и състоянието на фирмата.

Значение при анализа на постъпва
щата информация има системата за взема
не на решения. В Shell България АД мени
джърите на средно равнище имат много 
големи пълномощия в конкретни области 
на дейността си. Също така те и низовото 
равнище вземат решения, свързани с раз
ход на значителни количества материални 
ресурси, както и тези, свързани с управле
нието на трудовите ресурси. Висшето ръ
ководство рядко контролира всекидневни
те решения на по-ниското ръководство. 
Оценката за дейността им се извършва на 
основата на сумарно постигнатите резул
тати. Независимо от свободата на дейст
вие на средното и низово равнище, висше
то ръководство е това, което винаги взема 
решения, свързани с: общите цели и зада
чи на фирмата; стратегическото планира
не; фирмената политика; финансово-сче
товодната система и други основни нап
равления от дейността.

Благодарение на силно децентрали
зираната структура на управление на Гру
пировката процесът на вземане на реше
ния е улеснен, решенията се вземат по- 
близко до проблема (от мениджъри, които 
го познават най-добре). Вземането на ре
шения от мениджърите представлява се
риозна и изключително отговорна дей

ност, от която зависи бъдещето на фирма
та, съдбата на персонала и успехът й.

Мениджърите на Shell, независимо 
на кое равнище са, познават цялостната 
структура и дейност на фирмата, те са ква
лифицирани и са с високо компетентни. 
При постъпването си на работа всеки чо
век се обучава на принципите на работа на 
Shell. Наред с придобитите знания голямо 
значение има опитът и характерът на ме
ниджъра. Той получава необходимата ин
формация в необходимото време, за да взе
ме възможно най-доброто решение. Ка
чеството на решението зависи най-вече от 
оптималното количество и качество на из
ползваната информация. Използва се ра
ционалния подход при вземане на решение
- избор на оптимален вариант с разнооб
разни методи в нови области.

Най-често използваните методи са:
- Творческите, от които „модел 635“

- идеите се предлагат писмено. В намира
нето на решение участват 6 експерти, кои
то написват по 3 предложения за 5 минути, 
след което си разменят листовете, запоз
нават се мнението на колегите си и напис
ват нови 3 предложения. Процедурата се 
повтаря, докато цикълът се затвори. За 30 
минути се получават 108 предложения, ко
ито след това се обсъждат.

- Количествени методи, от които 
анализ на временните редове - анализ на 
минали тенденции и евентуалното им про
дължение в бъдещето.

- „Дърво на решенията“ - избор на 
най-добър вариант от няколко възможни. 
Използва се, когато мениджърът трябва



да вземе няколко последователни решения 
като отчита вероятната реализация.

- Качествени методи, от които ме
тод на експертните оценки - състои се в то
ва, че всеки един от група експерти от раз
лични области попълва самостоятелно 
въпросник. След което получава въпрос
ника на друг експерт, с чието мнение се за
познава, преразглежда собствената си 
прогноза и, ако има различия, обяснява на 
какво се дължат. Процедурата се повтаря 
многократно, докато експертите стигнат 
до единно мнение. По този начин се сти
мулира индивидуалното мислене и се из
бягват междуличностните конфликти.

- Неформални методи - неформал
ни срещи на персонала, отворени форуми, 
чието разписание се публикува и всеки, ко
ито иска да дойде, може да го направи. 
Може просто да седи и да слуша, може и 
да взима участие в дискусиите по някакъв 
проблем. Важни са идеите, а не позицията 
в йерархията.

Привличането на персонал при взе
мането на решения е свързано с потреб
ности и то от виеше равнище - власт, ус
пех, самореализация. То е важен мотиви
ращ фактор за работещите в Групировка
та.

За по-ефективно управление на ин
формацията е направен анализ на инфор
мационните потребности за различните 
сфери от дейността на фирмата. Също та
ка информацията се подрежда по различ
ни признаци с цел да обслужва различни 
решения и различни сфери. Освен по тази 
причина информацията се структурира в 
зависимост от това дали е предназначена 
за коригиращи мерки и действия.

Информацията тече във всички по
соки. От една страна, отгоре надолу под 
формата на процедури и същевременно от
долу нагоре под формата на доклади. От 
друга страна, съществува и паралелен ко
муникационен поток на хоризонтално рав
нище във вид на срещи и дискусии. Този 
хоризонтален комуникационен поток е не
формален, но е много ефективен при взе
мането на решения. Shell има специална 
програма за стимулиране на неформални
те комуникации.

Важен елемент от организационна
та структура е властта. Тя частично зависи

от самата йерархия, защото колкото зави
симостта на едно лице от друго е по-голя
ма, толкова властта на второто лице е по- 
голяма. Мениджърът има власт над свои
те подчинени по отношение на заплащане
то, повишаването в длъжност (децентра
лизираната структура на Shell спомага 
именно за професионалното израстване на 
мениджъри, които се сблъскват с пробле
ми, вземат важни решения и по този начин 
трупат професионален опит), социални 
придобивки. Но от своя страна подчинени
те също имат власт над мениджъра си по 
отношение на информацията, която му 
предоставят, за да изпълнява успешно дей
ността си; способността им да изпълняват 
възложените им задачи; неформални кон
такти със звена от фирмата и организации 
извън нея и влиянието, което могат да им 
окажат. Ако подчинените решат да демон
стрират своята власт над ръководителя, 
ще се стигне до конфликт. Мениджърите в 
Shell се стремят да поддържат разумен ба
ланс на властите като осигуряват на под
чинените си достатъчно свобода за пости
гане на целите, така че да не предизвикат 
у тях чувство за неоправданост. Над мени
джъра имат власт и колегите му от същия 
ранг по отношение на общите задачи, кои
то изпълняват, на информацията, която си 
обменят. Координацията на действията 
между самите отдели зависи именно от об
мена на информация между тях. По тази 
причина всеки, който идва да работи има 
достъп до всяка част от информацията, от
насяща се до състоянието на Групировка
та, както и до необходимата му информа
ция, за да върши добре работата си. Освен 
от компютъра, служителите получават ин
формация и от бюлетин-борда, от вестни
ка, който излиза всеки месец, от специал
ни срещи и най-вече по неформален път. 
На основата на тези комуникации се фор
мират неформални групи. Мениджърът ус
тановява отношения с тях, които не се 
вписват в „писаните“ правила. Той трябва 
да направлява усилията и на този тип орга
низации, за да изпълни целите и задачите 
на Групировката. В рамките на формална
та организация има множество неформал
ни, които са обединени на доброволна ос
нова в своеобразна мрежа. Всяка група 
има свой облик, формиращ се от структу-



рата, общността на интересите, междулич
ностните отношения. Хората във формал
ната организация общуват по предписание 
на мениджърите. Но тези социални взаи
моотношения пораждат дружески отноше
ния, които прерастват в неформални гру
пи. По тази причина още по време на обу
чението, новопостъпилите биват стимули
рани да общуват неформално, имайки 
предвид важността на тези отношения за 
по-нататъшната работа в Групировката. 
Целта е фирмата да се адаптира към обк
ръжаващата я среда. По тази причина се 
анализират всички външни на Групиров
ката сили, действия и усилия, които влия
ят върху възможностите й за изпълнение 
на целите, за усъвършенстване на връзки
те й, както и върху възможностите й за бъ
дещо развитие.

Наред с демографските, икономи
ческите, природните, технологичните, по
литическите и културните условия и фак
тори, значение оказват и най-близко стоя
щи елементи от обкръжението на Групи
ровката, които могат да се разделят в ня
колко групи: конкуренти, клиенти, акцио
нери, общественост и всички, с които се 
установяват бизнес отношения.

Към обществеността спадат: фи
нансовата общественост, средствата за ма
сова комуникация, правителствени орга
низации и законодателни органи, органи
зации за защита на потребителите, органи
зации за опазване на околната среда, ши
роката общественост.

Неотдавна Shell България АД изп
рати до всички свои партньори в България 
своята така наречената „библия“ - основ
ните принципи на работа на Shell. С изпра
щането им компанията се надява да по
добри взаимодействието си с всички, с ко
ито има бизнес отношения - от държавна
та администрация до частните фирми. 
Особено важно е, че в своите принципи 
Групировката се съобразява с междуна
родните стандарти за правата на човека, 
поема отговорност към обществото, съоб
разява се с нормите за опазване на околна
та среда, подкрепя свободното предприе- 
мачество на основа лоялна конкуренция, 
проявява градивен интерес към социални
те проблеми и прочие.

Българските партньори получиха и

екземпляр от официалния документ на 
Групировката „Ангажираност на Royal 
Dutch Shell към здравето, безопасността и 
опазването на околната среда“.

Изпращането на основните принци
пи на работа до партньорите предизвика 
енергична ответна реакция. Получиха се 
благодарствени писма от партньорите и 
молби за допълнителна информация, зася
гаща процеса на управление в компанията.

Важен елемент от комуникацион
ното поле са използваните технологии. Те 
са от голямо значение при своевременното 
вземане на решения. В Групировката при 
навлизане на нова технология всички ра
ботещи в нея биват предварително подгот
вени и обучени, за да могат безпроблемно 
да работят с нея. Наред с електронната по
ща и Интернет Shell въведе и ново средст
во за комуникация - собствена сателитна 
бизнес-телевизия. Тя информира както 
публиката от цял свят за дейността на Гру
пировката, така и служи за интерактивна 
връзка между компаниите на Royal Dutch 
Shell. При сегашната ситуация това средс
тво се явява най-ефективно за комуника
ция, особено за големи мултинационални 
компании като Shell.

Първото предаване бе в отговор на 
многобройните запитвания за дейността 
на Групировката, фирмите на Shell приз
нават голямото значение на прозрачност
та в своите действия, с оглед значимостта 
на своята дейност, и въздействието си вър
ху националните икономики и частните 
лица. За тази цел фирмите на Shell са раз
работили цялостни корпоративни инфор
мационни програми и предоставят пълна 
информация за дейността си на легитимно 
заинтересовани страни при положение, че 
се спазват условията за фирмената повери
телност и финансовите разходи.

Дълбочината, скоростта и необра
тимостта на промените, които настъпват 
навсякъде по света постави и пред Групи
ровката въпросите за успеваемостта и раз
витието в условията на все по-задълбоча- 
ваща се конкуренция на световните паза
ри. Затова бе наложително формулиране
то на основната, същинската цел (core pur
pose), която определя защо всъщност Shell 
е на пазара. За формулирането на основна
та цел и изясняване на другите елементи



от стратегията на Групировката бе взето 
под внимание мнението на специалисти от 
най-различни области, включително и из
вън Shell. За целта бе направено глобално 
проучване за репутацията на компаниите. 
То показва, че Shell не успява достатъчно 
бързо да се приспособи към промените в 
съвременния свят.

Мнозинството анкетирани смятат, 
че въпреки приноса си за развитието на 
местните икономики, въпреки високото 
качество на продуктите си, Royal Dutch 
Shell не полага достатъчно усилия за защи
та на природната среда и на правата на чо
века.

На основата на подобни проучвания 
Shell променя своите бизнес принципи, 
включвайки отношението на Групировка
та към човешките права. Социологически
те сондажи подсказаха, че компаниите 
трябва да инвестират допълнително, за да 
подобрят репутацията си.

Така след подробни проучвания 
Shell състави цялостна картина на своя 
път напред и за промените, които трябва 
да извършат. Много е важно основната 
цел да бъде чута от всички служители, не
зависимо от различните дейности, с които 
те се занимават в рамките на Групировка
та, тя е най-вдъхновяващият стимул, който 
обединява всички в работата им и мотиви
ра поведението.

Четири основни характеристики са 
определящи за основната цел:

1. Постиженията на Shell са уникал
ни.

2. От тях зависят цели икономики и 
хората се нуждаят от тях.

3. Това се определя от таланта и 
иновациите на Shell.

4. Групировката развива своята 
дейност глобално.

Така основната цел бе формулирана 
по следния начин: с нашия талант и амби
ция ние помагаме да се построи по-добър 
свят. Тази голяма цел определя духа на Гру
пировката за близко и далечно бъдеще. Тя 
разкрива динамизма и способностите им.

Shell създава нови работни места, 
въвежда нови технологии, помага на хора
та да постигнат по-висок стандарт, инвес
тира в бъдещето на страните, в които ра
боти.

По отношение на това как иска да 
бъде възприета от обществото и клиенти
те си Г рупировката издигна следния девиз 
пред обществото: „Бъдещето е по-добро 
място за живот“. Това е оптимистично 
гледище, чрез което се търси подкрепата 
на обществото за реализирането на основ
ната цел. Тези най-важни положения опре
делят и промените, които вече се осъщес
твяват във всички компании и равнища на 
Shell. '

Разбира се, във всяка отделна ком
пания, в зависимост от нейните особенос
ти, се налагат промени. На конференция в 
Холандия, състояла се през есента на 1997
г., много директори и старши ръководите
ли излагат проблемите си и изказват мне
ние какво трябва да се предприеме. На то
ва събиране се анализира как трябва да се 
развиват отделните дейности в рамките на 
Групировката. Необходимостта от проме
ни бива подкрепена и от финансови анали
зи. Регионалният директор на Shell пет
ролни продукти Европа повдига въпроса 
за трудността при създадената мощна ос
нова от дадености да се утвърждава ново
то. Основата е толкова силна, че всяка 
инициатива бива придърпвана надолу. За 
да бъде постигнат успех, инициативите 
трябва да бъдат поддържани всячески. 
Именно този директор стартира по-късно 
реорганизиране на Shell петролни продук
ти Европа. За да се осъществят промените 
започват да работят Leadership Task Force 
мениджъри, които стартират нов план за 
развитието на бизнеса. Започват многоб- 
ройни срещи с местните представителства 
в Европа за ускоряване на промените.

Като най-важен в този процес бе 
формулиран въпросът: Как да станем най- 
предпочитани от клиента? Това е ключо
вото положение, предвид острата конку
ренция в областта на предлагането на го
рива и масла в Европа, т.е. най-важното 
при налагането на Shell на европейските 
пазари. При изпълнението на тази главна 
линия регионалният директор се води от 
следните принципи, които трябва да укре
пят бизнеса с петролни продукти на стария 
континент:

- Истинска насоченост към клиента 
във всичко, което се прави;

- Концентриране върху всички дру



ги дейности в Европа, които поддържат 
продажбите

- Намаляване на мащабите с акцент 
върху съвършенството на операциите

- Комерсиално основани поддържа
щи дейности

- Ангажиране с по-високо равнище 
на творчество и мотивация

Промените в Shell продължават. 
Ясно е, че щом в миналото нещата са се 
правели различно, то за бъдещето това ва
жи с още по-голяма сила. За компаниите 
на Shell истинското предизвикателство на 
идващото хилядолетие е да се поддържа 
символа на Shell, олицетворяващ не само 
качествено обслужване и продукти. С пре
дизвикателството идват и възможностите. 
В условията на все по-задълбочаваща се 
конкуренция на световните пазари, особе
но в областта на рафинирането и марке
тинга, Shell е добре подготвена да превъз
могне проблемите. Комбинацията от тех
нологична експертиза, изследователски 
способности и дългосрочно планирани 
техники Shell може да взима радикални ре
шения, дори ако е необходимо да разрабо
ти други енергоизточници.

Друг важен елемент на комуника
ционното поле на Групировката е корпора
тивната й култура. Тя представлява модел 
от общи нагласи, убеждения и традиции. 
Те обхващат „неписани“ закони и правила 
за поведението на работещите в нея и сто
ят в основата на дейността й. Тя съдейства 
за духовното обединяване на членовете й. 
Корпоративната култура има отношение 
към неформалните стойности и изисква
ния - самоуправление, духовно подчинение 
на климата в Групировката. Основните 
елементи на корпоративната култура са 
ценностите на Shell, залегнали в основни 
принципи на работа - честност, принцип- 
ност и уважение към хората, откритост, 
професионализъм, доверие, гордост от то
ва, което вършат. Тези корпоративни цен
ности определят принципите на Групиров
ката. На свой ред, прилагането на тези 
принципи се основава на процедури във 
фирмите на Shell, чието предназначение е 
всеки служител да разбере принципите и да 
действа съгласно тях. Отговорност на ръ
ководството е да гарантира, че всички слу
жители познават тези принципи и се дър

жат в съответствие с тях. Външната изява 
на институционалната култура намира из
раз във въпросниците, които попълват но
вопостъпилите, ритуалите, униформите.

Друг елемент от корпоративната 
култура са различните митове и символи, 
които предават историята на Групировка
та. Те придават емоционално измерение 
на културата чрез разкази. Това се осъщес
твява чрез специални брошури по различ
ни поводи.

фирмената култура може да влияе 
положително върху дейността на Групи
ровката, а може и да се превърне в барие
ра за реализирането й. За целта се прави 
анализ на ценностите, анализ на климата в 
организацията и анализ на стила на управ
ление. Изводите от тези анализи са послу
жили за основа на програма за импулсира- 
нето на корпоративната култура.

Важно място за корпоративната 
идентификация оказват корпоративните 
символи. Основните цветове, използвани 
от Групировката са червения и жълтия. Те 
присъстват навсякъде - върху фирмения 
знак, бланки, брошури, вестници, списа
ния, сгради, бензиностанции, камиони, 
дрехи и т. н. Сегашният вариант на фирме
ния знак е от 1971 г., а оригиналният запа
зен знак датира от 1900 г.

Под влияние на промените в обкръ
жаващата среда, ръководството периоди
чески променя глобалната цел на Групи
ровката, затова и посланията й са различ
ни. В момента основната цел е: с нашия 
опит и амбиция ние помагаме да се пост
рои по-добър свят.

Компаниите Shell ще продължават 
да ръководят дейностите си по подходящ и 
отговорен начин. Успешните организации 
ще бъдат тези, които са функционални и 
склонни да участват в разгласяването на 
разумна и реалистична промяна, промяна 
в защита на „устойчивото развитие“. Shell 
ще бъде една от тях.



Курс:
СОМ 226 Динамичен 
медиаанализ

Преподавател: 
Севдалин Генов

Горе на черешата

Курсова работа на 
Александра Аламанова
„Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“, 
втора година

Радио „Алма матер“ близо четири 
години се предава по кабелен път преди 
ефирния му старт на 15.07.1998 г. Преда
ването му за кино, видео и телевизия но
си нестандартното име „Горе на череша
та“. Водещата се представя единствено 
като Алекс, без да става ясно дали това е 
галено име или е псевдоним.

„Горе на черешата“ се излъчва в 
събота от 16 до 17.30 ч. Би могло да се ка
же, че характерът му е забавен, което го 
ориентира към по-широка аудитория.

Водещата подлага под гласа си ин
струментален фон от известен филм, кое
то придава динамичност на комуникация
та й със слушателите. Модулите в преда
ването не са постоянни. Те са съобразени 
с живота на на големия и малкия екран.

Кинопремиерите се представят не
утрално и без Алекс да натрапва личната 
си позиция. Обикновено, дадено филмово 
заглавие се заобикаля с музиката от саун- 
дтрака. Така слушателят придобива по- 
широка представа за лентата.

Рубриката „Портрет“ често съпът
ства определено заглавие като представя 
личността и творческия път на актьор 
или режисьор. Тя си има собствен закач
лив „джингъл“ (разговор между мъж и 
жена):

- По-наляво!
- Глупости. Малко в дясно и наго

ре...
- Как не! Нали го виждам от „Горе 

на черешата“.
Звуков сигнал от щракане на свет

кавици на фотоапарати, върху които се 
наслагват малко по-кьсно аплодисменти 
и двата гласа:

- Портрет!
Отбелязват се годишнини на почи

нали личности, свързали имената си по



някакъв начин със света на седмото из
куство. Принципът тук дублира „Порт
рет“, но музиката е по-лирична и тонал
ността на изразяване на водещата далеч 
не е приповдигната. За да се отличи тази 
рубрика от сходната й се използва друг 
„джингъл“:

„За кого бие камбаната?“ - на фона 
на камбанен звън.

Кинокласацията „Кино Топ 5 - Го
ре на черешата“ е обособена и е много по- 
различна от останалите части на предава
нето. За фон се използва „Ъндърграунд 
кючек“, който действа подпрагово на ау
диторията. Всяко представяне на загла
вие (от петото място към първото) започ
ва винаги с началото на музикалния фон. 
Водещата твърди, че класацията се прави 
по официални данни за продадените биле
ти в киносалоните за изминалата седми
ца. От там нататък всичко е авторско:

„Дойде време за най-любимото от 
любимите. Добре дошли на територията 
на „Кино Топ 5 - Горе на черешата“. Пом
ните ли коя бях аз? Аз съм тази, която уд
ря ляв-прав в челюстта на някой и друг 
филм! Аз съм тази, която качва 5 броя 
филмови заглавия на високо, пуска ги 
върху твърдо и после скача, скача, скача 
върху тях...“

„Д-р Дулитъл“
„Д-р Дулитъл по образование е ху- 

манитарист. Но адски добре се справя и 
като конски такъв. Та, ето какво ми дове
ри доктора: По какво ще различите здра
вата крава от болната от „луда крава“ 
крава?. Нормалното животинче изглежда 
прилично и се изразява приблизително 
така: муу, муу. Обаче, болното добиче е 
малко по-палаво - нещо такова: муу, муу, 
муу, ха-ха-ха, муу, ха-ха-ха, муу, ха-ха-ха, 
ха-ха-ха, ха-ха-ха. Забелязвам, че и аз се 
справям доста добре, въпреки че моята 
диагноза е съвсем друга...“

„Капан за родители“
„Винаги съм казвала, че хората, 

които си нямат работа ги избива на анар
хия и вандализъм. Мира нямат, ако не за
почнат деня си с някоя простотийка. Ве
чер си лягат с чувство за добре свършена 
работа, ако са разстроили поне 2/3 от хо

рата, с които са се сблъскали. Това явле
ние е отрицателно, когато се наблюдава 
при индивиди в напреднала възраст, но е 
направо опасно, особено когато се наблю
дава при млади хора, защото трудно би 
могло да се очертаят реалните му грани
ци на развитие. Децата, които поставят 
капани на своите родители са плод на 
грешки при възпитателните методи и са 
се отклонили от максимата: „Хляб и 
бой!“

В рубриката „фестивали“ се предс
тавя определен филмов фестивал, негова
та история, наградата и наградените през 
същата година. Някои от форумите, наме
рили място до този момент в „Горе на че
решата“ са: Локарно, Венеция, Лондон, 
Кан и т.н. И тази част от предаването за 
кино, видео и телевизия е обозначена със 
съответния „джингъл“.

Видеопремиерите, излизащи всяка 
седмица на пазара, се представят неутрал
но и съвсем накратко. Понякога намират 
място песни от съответния саундтрак при 
представянето им или по-любопитни фак
ти, които се свързват със заглавието.

Игрите са богато застъпени в „Го
ре на черешата“. Те са свързани както с 
въпроси от областта на киното, така и 
имат по-забавен характер. Целият декем
ври 1998 г. телефоните са отворени за слу
шателите, които искат да споделят своята 
луда мечта, „тази, която ако се сбъдне би 
накарала човек да скочи от дървото и да 
побегне в неизвестна посока.“ Самата 
Алекс даде тон:

„Искам да се казвам само и единс
твено Ленче. Да съм чалга певица в Бобо
шево, където бързият влак не спира. Да 
си имам моя Гошо, дето гледа лошо. И е 
шофьор на междуселския рейс. Вечер Го
шо много пие и понякога ме бие... Обаче, 
аз съм смисъла на живота му, защото 
точно аз му нося за закуска по някоя и 
друга студена бира...“

Водещата определено се закача с 
аудиторията. Докато говори със слушате
лите си по телефона, се държи непринуде
но. Създава невидима връзва с всеки ре
ципиент, при което той добива усещане
то, че Алекс говори единствено на него и 
шегите й са предназначени отново само



за него. Има постоянни слушатели, които 
тя разпознава по име, от което им става 
приятно, защото редица психологически 
изследвания доказват, че няма по-добър 
звук за ухото на човека от собственото му 
име. Настроението, което блика от ефира 
е заразително. Алекс споделя:

„Навън времето е адски мрачно. 
Обаче, вие се усмихнете. Влезте ми в по
ложението. Знаете ли на мен какво ми е 
да водя уж веселяшко предаване при усло
вията навън. Тя и баба знае да води весе
ло предаване при слънчево време...“

Дори когато допуска грешки в 
ефир се поправя със смях и излиза от по
ложението. Е, понякога не особено ус
пешно, но най-вероятно си има своята 
публика, защото при конкурса за луда 
мечта слушател каза директно в ефир 
специално за нея:

„... да беше дрога ти, 
бих бил те в мойта вена.
И после бих умрял 
във някой парк...“
Алекс непринудено прави комента

ри за филмови заглавия или за медийната 
ситуация в страната. Тя не отделя много 
време за родните телевизии, но когато го 
прави аудиторията се забавлява.

Характерът на предаването позво
лява по-голяма свобода на водещия. 
Изискванията за познанията в областта 
на седмото изкуство са големи, защото 
има и специализирана аудитория, която 
следи внимателно, но и реагира строго 
положително на по-необичайните предс
тавяния (например - песента „Я съм пит- 
бул“ от „Черна котка, бял котарак“ бе 
представена с интервю с ветеринарен 
доктор, който разказа за качествата и не
достатъците на породата питбул). Търсен 
ефект е аудиторията да „влиза“ в стила на 
водещата и да представя своя версия и 
виждане по определено заглавие.

Предаването е сполучливо замис
лено и се изпълнява не зле. Понякога на 
националния празник на някоя страна се 
представя и филмопроизводството й, за
едно с честитката от екипа. Малко необи
чайно, но „стои“ добре и определено не 
натежава с познавателния си характер.

„Горе на черешата“ е малко стран
но предаване за киното, но си има своя

физиономия и аудиторията го свързва не 
толкова с информационния му характер, 
колкото с колоритното излъчване на во
дещата. Самото име обикновено буди 
асоциация с българския игралния филм 
със същото име, но Алекс бързо и често 
обяснява собствената етимология на из
раза, който при нея е придобил по-друго 
звучене:

„Имам приятел, който казва, че 
съм луда, че съм лудото Ленче, което пер
манентно е горе на черешата... И от там... 
А така се роди и авторекламата: перма
нентно горе на черешата с Алекс, от 4 до 
5 и половина, в събота... естествено всяка 
събота...“



Мечо Пух 
купува подарък

Курсова работа на 
Грета Иванчева
„Продуцентство в СМК“, 
втора година

Един ден, когато Мечо Пух, който 
както винаги си мислеше „защо“, „закъ
де“ и „колко всъщност“, реши да направи 
разходка до Големия град и да види как 
точно стоят нещата там и дали има нещо 
„по-“. Затова той се замисли какво да си 
облече и можеше още да се чуди, ако не 
се беше сетил, че всъщност е мече, а пък 
световните дизайнери изобщо не са се се
тили да измислят мода за мечета като не
го. Малко тъжен и разочарован той въз
дъхна, но в главата му, като балон с хе
лий, изплува една идея - ами да - едно ме
че никога не може да бъде тъжно и са
мотно с гърненцето си с мед! Очарован от 
тази своя идея, той го взе и се отправи 
към: първо - дупката на Зайо, второ - къ
щата на Прасчо, трето - сенчестия кът на 
Йори, четвърто - хралупата на Бухала. 
Щеше да отиде при Кристофър Робин, 
ако не се беше сетил, че той всъщност 
живее в Големия град.

„- Отлично!“-помисли си Пух,- 
„Тъкмо ще му отидем на гости.“

А едно мече след гърненцето си с 
мед, най-обича да ходи на гости. И така - 
събраха се всички. Бяха толкова щастли
ви и очаровани от идеята на Пух, че ни
кой не искаше да чуе какво говорят дру
гите. Сред цялата суматоха мечето въдво
ри ред:

- Тихо!
- Кое е тихо? - попита Прасчо.
- Тихо не сте вие. Тихо е, когато не 

говорите.- компетентно отговори Пух.
- А как ще стигнем до Големия 

град? - заинтересува се Йори.
- Много просто. Ти нали си ни при

ятел? - попита Пух.
- Ами, да... Аз съм ви приятел. - 

след известно размишление отвърна Йо

ри.
- Ето виждаш ли? - констатира ме

чето. - Значи ти ще ни закараш до там!
- О, а аз мислех, че сте ми прияте

ли! - възмути се Йори като си представи 
тежестта дори само на Пух.

- Йори!! - извикаха в куп всички.
- Е, добре. - примири се той. - Кач

вайте се и да вървим!
- Ура-а-а! - зарадваха се на прия

телството му те.
Първата им спирка, когато стигна

ха в града, бе един магазин. Това го из
мисли Прасчо, който ги подсети, че не 
може да отидат на гости при Кристофър 
Робин без да му занесат подарък. И така 
те отидоха в зоомагазина, решени да му 
подарят зайче, защото Зайо бе възпрепят
стван и не можеше да дойде с тях. Мага
зинът бе огромен. Вътре имаше толкова 
много хора, че в началото това ги изпла
ши, но когато видяха, че никой не им об
ръща внимание се успокоиха. Много бър
зо успяха да се ориентират до щанда с 
зайчетата. Тогава изникна спор между 
тях. Прасчо (чиято бе идеята) хареса един 
съвсем бял заек, но Пух категорично се 
възпротиви, защото Зайо съвсем не бил 
чисто бял, а си имал сиво петно на чело
то и изобщо...

Те окончателно се стъписаха, кога
то точно това зайче със сиво петно бе из
теглено за ушите от момченце, чиито ба
ща нервно бъркаше по джобовете си. 
Момченцето сияеше. Първоначално Пух 
искаше да му каже, че не би могло така да 
взема нещо, което всъщност е тяхно, още 
повече, когато е подарък за Кристофър 
Робин. После, обаче, се отказа като видя 
щастието на детето. Мечето се усмихна и 
въздъхна.

- Деветдесет и пет. - нежно изпису- 
ка момичето на касата.

Бащата сбърчи вежди, поклати 
глава и с явно колебание извади дребни 
намачкани банкноти, преброи ги и с не
желание ги остави на касата. Момченце
то отвори широко очи, в които всички ви
дяха сълзи и каза:

- Тате, ти си бил човек!
Мъжът ококори очи от учудване и 

смутено наведе глава, засрамен от смеха 
на персонала в магазина. Той си знаеше,



че това бяха парите за новогодишната 
трапеза. Тринадесетата заплата....

Пух, Прасчо, Йори и Бухала изля
зоха от магазина малко тъжни, но добре 
че беше Пух, който даде идея да купят на 
Кристофър Робин нещо за хапване. Спря
ха се пред една бакалия.

- Сигурно тук има много вкусни не
ща. - каза Йори.

- Ама да, сигурно има много гър- 
ненца е мед. - предположи Пух. Те влязо
ха вътре, застанаха на опашката (но не 
тази на Йори) и понеже не знаеха какво 
обичат хората, решиха да следят какво ку
пуват те.

Дъщерята ще дойде с децата и 
казва: „Майко, аз ще донеса всичко за 
хпване, но моля те, купи за децата салам, 
че сме им обещали за празниците, пък на
ли трябваше да си платим парното...“ - И 
аз какво - ето ме тук. Добре, че пенсията 
дадоха...“ - чуха те една баба зад тях на 
опашката.

- Ето е какво ще зарадваме Крис
тофър Робин! С един голям салам. - изви
ка ентусиазирано Йори.

Тъкмо дойде техния ред и пред тях 
те видяха майка, която пазаруваше с мом
ченцето си. То беше дошло да помага в 
носенето на торбите. Докато майката 
плащаше, детето излезе от магазина, от
вори едната чанта, извади пръчка голям 
салам, погледна я и отхапа. Отхапа от 
края, после от началото и накрая от сре
дата. Майката, която в това време излиза
ше, изпусна торбите и каза:

- Мише, какво направи, бе мамо?
Детето съвсем объркано сви раме

не.
Пух, Прасчо, Йори и Бухалът мно

го се зарадваха, че са избрали правилния 
подарък и че хората много обичат голям 
салам. Пух весело каза на продавачката:

- Един голям салам за Кристофър 
Робин! - и се обърна към всички остана
ли, които одобрително кимнаха.

- Свърши! - грубо каза продавачка
та.

- Ама, как така свърши?! - попита
Пух.

- Значи искате да вдигнете скан
дал? Точно пред празниците?! Аз съм 
толкова изморена от такива като вас, ко

ито всеки ден идват в магазина и ...
Пух, Прасчо, Йори и Бухалът изля

зоха бързо и съвсем недоумяваха как така 
много Пуховци, Прасчовци, Йоровци и 
Бухали са минали от тук. И дали не са ги 
изпреварили и да са отишли на гости при 
Кристофър Робин преди тях?

- Ами да! - извика Пух. - Измислих!
- Какво?
- Как какво? Подарък за Кристо

фър Робии.
- Какъв подарък?
- Голям! - гордо заяви Пух.
- Ама големия салам свърши. - ка

за Йори.
- В Големия град всичко е голямо, 

не само саламът. - мъдро отбеляза Пух. - 
Родителите на Кристофър Робин работят 
в Голяма фирма, която, обаче, едни хора 
искат да я вземат. Ако успеем ще я взе
мем ние и ще му я подарим. Така ще за
радваме него и родителите му.

- Браво! Ура! - извикаха всички.
- А коя е тази фирма? - сети се да 

попита Бухалът, който както знаем е 
много умен, въпреки че рядко говори.

- Как коя? Тя е... Казва се... Уф! - 
въздъхна Прасчо. - Помня само, че е мно
го висока. Висока като...

- Като палма. - заяви Пух.
- Палма? - изуми се Йори.
- Ами да - палма! - твърдо каза

Пух.
- Хм, палма... - замисли се Бухалът. 

- Палма? Пух, искаш да кажеш „Плама“!
- Естествено, че това казах!
-Но, Пух - каза Йори ти каза „пал

ма“.
- Ех, ама и вие - то е все едно. Да 

сте виждали палми в тази гора... ъ-ъ-ъ 
страна?

- Мисля, че не. - каза Прасчо след 
като помисли малко.

- Разбира се, че тук няма палми. 
Има само една и за да не се чувства са
мотна са я нарекли „Плама“.

- Да излитаме тогава. - каза Буха
лът, без да разбере, че само той всъщност 
може да лети.

Цялото това вълнение се отрази 
много зле на Пух, защото го изтощи и 
стомахът му тревожно декларираше свое
то присъствие. Затова реши да се подкре



пи с малко мед. Тогава установи, че гър
ненцето му съвсем не е на мястото си. 
Чисто и просто липсваше. Той изпита 
объркване, а след това паника и накрая 
ужас. Ами сега? Покрай тях профуча чер
на лимузина и всички видяха, че облечен 
в черно човек им отмъква гърненцето с 
меда.

- Стой! Спри! - викна Пух.
Но напразно. Те просто не знаеха, 

че в тази страна гърненцата с мед винаги 
изчезваха така. Пух искаше да се разпла
че, но реши, че е по-важно да зарадва своя 
приятел Робин като му отиде на гости и 
му подари подарък, а у тях със сигурност 
ще си хапне дори две гърненца с мед.

Когато стигнаха до фирма „Пла
ма“, Пух, Прасчо, Йори и Бухалът я купи
ха набързо и не толкова бързо (заради 
градския транспорт) стигнаха до дома на 
Кристофър Робин. Той бе наистина много 
изненадан, когато видя приятелите си. 
Всички започнаха да се прегръщат и запя
ха известните песнички на Пух, който 
както знаем е и поет. Най-накрая той ка
за:

- Кристофър Робин, ние ти носим 
малък, скромен подарък, но е от сърце!

И Пух извади иззад гърба си фирма 
„Плама“.

- О, много благодаря, Пух! - зарад
ва се Робин. - Най-сетне ще има къде да 
работят мама и татко. Пух, ти си най-доб
рото мече на света!

Цяла вечер всички ядоха мед (най- 
вече Пух) и се веселиха. И за първи път в 
живота си горските животни гледаха те
левизия. Там съобщаваха, че Някой-Си 
купил „Плама“ - Плевен.

Икономическата
журналистика

Курсова работа на 
Георги Димитров
„Public Relations“, 
втора година

Отразяването на събития от об
ластта на икономиката има твърде раз
лична специфика от тази на останалите 
дялове на журналистиката. Тя се опреде
ля от спецификата на материята, т.е. от 
точните измерения на финансите, търго
вията и бизнеса като цяло. Икономичес
ките рубрики, предавания и издания изис
кват специализирано образование като 
условие за компетентност и адекватност 
към термините и понятията на жанра. Та
зи своеобразна бариера е причина „триви
алната“ журналистика да бъде изместена 
от анализите на финансови експерти и 
икономисти. Информацията се поднася 
под формата на констатация с помощта 
на статистиката и завършва с „прогноза“ 
за бъдещото развитие на финансовия па
зар. Лаконичността на цифрите изключва 
публицистиката като средство на „иконо
мическата“ журналистика и я ограничава 
в рамките на интервюто с цел точна и яс
на информация.

Икономическите новини и събития 
се класифицират в две основни групи:

1. Бизнес новини
2. финансови новини
Почти всички издания на групи

ровката „ВАЦ“ правят тази разлика в 
подреждането на материалите си, свърза
ни със стопанския живот. В. „24 часа“ 
разделя икономическите новини в 3 от
делни страници с определена насоченост 
и облик: стр. 14 - „Бизнес/финанси“, стр. 
15 -“Пари“, стр. 16 - „Пазар“. Схемата на
в. „Труд“ е близка, но изключва информа
ция за пазарите, т.е. данни за движението 
на цените на определени стоки, техния 
внос или дефицит. В това отношение, 
въпреки близкото си звучене, двата вест
ника се допълват като „24 часа“ надделя-



ва с повече информация, която, за разли
ка от в. „Труд“, се поднася по-сбито и те
леграфно. „Труд“ залага на журналисти
ческите разкрития като средство за уве
личаване на продажбите си. Сензацията 
се търси не във факта, а в неговото до
пълване и коментиране.

Горепосоченото разделение на ин
формацията се обуславя от разликите 
между двете понятия и от значението им 
за различни групи от обществото, както и 
за цялата аудитория. Първата група има 
индивидуален характер и информацията, 
свързана със сделките в нейния обсег и 
засяга конкретни фирми и икономичиски 
групировки. От своя страна тя се оказва 
част от цялото, т.е. от промените на голе
мите финасови пазари, чието развитие 
има световно значение. Тези процеси са 
обект на изследване във втората група от 
икономически рубрики.

Своеобразното разпределение, кое
то се получава при наблюдаването на 
икономическите процеси, е резултат от 
различията, които съществуват между 
микро и макроикономиката. Индивидуа
лизмът на първия раздел предполага със
редоточаване на вниманието върху конк
ретна компания или предприятие, което е 
благоприятно за публикуването на PR ма
териали. В този смисъл, интересът на 
крупни икономически групировки към 
средствата за масова комуникация е на
пълно оправдан и като пример може да се 
посочи вързката между „Мобител“ и пре
даването на Канал 1 - „Плюс-Минус“.

Частните интереси, които домини
рат в бизнес информациите, често се 
оказват част от други по-мащабни инте
реси и процеси, които засягат не само ра
ботещите в дадена компания. Разделяне
то на конкретното от цялото става почти 
невъзможно, когато става въпрос за дви
жението на големи капитали. По отноше
ние на PR публикациите и скритата рек
лама в предаванията с икономическа на
соченост възниква въпросът, кой е адре
сатът на подобна политика?

Също както при адресанта, така и 
при крайния потребител съществува един 
вид разслояване и разделение. Икономи
ческите рубрики, за разлика от полити
ческите и светските, имат точно опреде

лена публика, която притежава необходи
мото образование и се интересува от дви
жението на икономическите процеси как
то в национален, така и в международен 
мащаб. Аудиторията на подобни предава
ния е строго специализирана, интелегент- 
на и води специфичен начин на живот. 
Медиите полагат непрестанни усилия да 
се нагодят към конкретните условия. 
Пример са изданията на Си Ен Ен, която 
търси за свои зрители бизнесмени и пред
приемачи. Си Ен Ен прокарва три специ
ализирани рубрики, свързани с процесите 
и събитията в световния икономически 
живот, които се излъчват предимно сут
рин или след всяка новинарска емисия:

1. „финансите тази сутрин“ (борсо
вите операции) - сутрешна емисия между 
10.00 и 13.00 ч.

2. „Парична линия“ (движението в 
цените на акции, облигации и държавни 
ценни книжа) - след всяка новинарска 
емисия.

3. „Световния бизнес днес“ (анализ 
на поведението на финансовите пазари на 
интернационални компании) - веднъж на 
ден.

Като подобие на начина на предс
тавяне на Си Ен Ен в националния ни 
ефир може да се посочи предаването 
„Плюс-Минус“ и редовната му 3-минутна 
рубрика в централната емисия на Канал 
1. Заимстването, което се наблюдава в 
случая е по-точно неподходящо, отколко- 
то правилно. Предаванията на Си Ен Ен, 
които се занимават с икономическите 
процеси, се показват главно сутрин като 
предварителна информация за бизнесме
ните от цял свят за последното от финан
совите пазари. Тази информация е очак
вана от голяма група хора и се получава 
от невероятна по своето количество ауди
тория, тъй като Си Ен Ен е сателитна те
левизия. Липсата на добре развита капи- 
талова система и финасвов пазар у нас из
ключва необходимостта от подобни пос
тоянни рубрики.

В списването си всекидневникът 
„Пари“ доказва липсата на толкова про
филирана аудитория и обръща голямо 
внимание на неикономически новини. За 
пример е броят от 23 януари 1998 г., в кой
то на първа страница от 9 новини 5 са из



вън областта на бизнеса. Вестникът зала
га повече на интелигентното звучене и на 
стегнатия и формален език, който значи
телно се отличава от стила на издания ка
то „24 часа“ и „Труд“. Присъствието на 
страница на английски език е съобразено 
с интереса на чужди бизнесмени към про
цесите в България. В добавка на това е и 
достъпността в терминологията на стра
ниците: „Тренд“, „Капиталов пазар“ и 
„Пари и пазари“, което допълва облика 
на вестника като издание, насочено не са
мо към бизнесмени и предприемачи, но и 
към останалата част от интелигентната 
аудиторията.

За разлика от вестник „Пари“ сед
мичникът „Банкеръ“ възприема различен 
подход като търси конкретната специали
зирана аудитория. Материалите във вест
ника са само от финансов характер като 
акцентът не е върху конкретността на но
вината, а по-скоро върху обобщаването и 
допълването й, което е и основна особе
ност на седмичниците. Телеграфният 
стил на „Пари“ е заместен с призмата на 
публицистиката, което показва, че все 
пак е възможно събитията с икономичес
ки характер да се коментират и интерпре
тират. Причината за това е в значението, 
което пряко или непряко оказват върху 
всеки индивид в обществото. Публицис
тиката залага на емоционалната страна 
на проблемите и на възможността за 
сблъсък на различни позиции в опита да 
се достигне до истината. В този смисъл 
публицистиката се намесва само когато 
истината не е достатъчно ясна и парамет
рите й се нуждаят от разграничаване.

По отношение на категоричността 
икономическите събития и икономиката 
като цяло са много по-недвусмислени от 
политиката. Те не търпят тълкувания или 
различни интерпретации, което вероятно 
е причината да не са толкова съблазни
телни за повечето журналисти. Икономи
ката, като следствие от дадена политика, 
може би заслужено е поставена на второ 
място в спектъра на общественото внима
ние. Но с установяването на относително 
спокойствие в полтическия ни живот, из
глежда, че тя преминава на преден план. 
Сделките от приватизацията и промените 
в икономическата ситуация все по-често

се оказват на заглавните страници на все
кидневниците.

В противовес на тази тенденция е 
политиката за олекотяване на ефира, коя
то частните електронни медии следват в 
изработването на програмните си схеми. 
Частните радио и телевизионни станции 
отбягват тежката проблематика на поли
тическите и икономически предавания 
като отразяват само най-основните мо
менти от обществения и стопански жи
вот. В частния ефир няма нито едно спе
циализирано предаване за икономика, а 
отразяването на събитията от тази област 
се изчерпва с цитирането на валутните 
курсове за деня. Злободневността в стила 
на частните медии може да бъде оправда
на с интересите на аудиторията, но всъщ
ност е отражение на деградацията в род
ната ни журналистика. Упадъкът се изра
зява в дефицит от качествени и компетен
тни журналисти, които да умеят да преве
дат сложните, като цяло, икономически 
процеси на езика на всекидневието. Пора
ди своята сложност и труднопредвиди- 
мост те намират представяне в ограничен 
брой предавания, които рядко се проме
нят или разчупват шаблоните си. Водещи
те на тези рубрики са си извоювали авто
ритета на специалисти и доверието, с ко
ето се ползват, е основата на техния ус
пех.

Илюстрация е утвърдилото се с 
времето икономическо издание в. „Па
ри“, което от издание с ограничена ауди
тория се превърна в един от най-популяр
ните национални всекидневници. Разви
тието на в „Пари“ към по-голяма попу
лярност се обуславя от ориентирането му 
не единствено към финасовите специа
листи, но и към останалата аудитория. 
Схемата, която вестникът използва се ос
новава на опростен, телеграфен стил и 
достъпност в представянето на информа
цията. „Пари“ се отваря към всички стра
ни на обществения живот, включително 
към светските новости и събитията от об
ластта на щоу-бизнеса - стр. 20 -“Времена 
и хора“. На своите сраници, озаглавени 
„Репортер“, вестникът обръща по-голямо 
внимание на новините от политическия 
ни живот като ги представя накратко и 
без коментар. Публицистиката намира



място едва на стр. 5, 6 и 8, където в рубри
ките: „Конфликти“, „Интервю“ и „Анали
зи“ се публикуват журналистически на
ходки, коментари и специализирани ин
тервюта с личности от икономическия 
живот. Тази първа половина от издание
то, в комбинация със страниците „Авто- 
левове“, представлява неикономическата 
част от вестника. Строго стопанската ин
формация е ограничена в обем от пет 
страници, включвайки и световните ико
номически новини. Рубриката „Пазари“ 
проследява промените в цените на опре
делени стоки на световните пазари. Стр. 
12 очертава същността на известни лич
ности от световния стопански живот под 
името „Профили“ и предхожда междуна
родните новини. Изграждането на опре
делена политика от в. „Пари“ се мотиви
ра от читателските интереси и от интере
сите на самото издание, които се преси
чат в точката на актуалност, компетент
ност и достъпност.

Сравнени е останалите икономи
чески издания като „Външна търговия“ и 
„Банкеръ“, вестниците „Пари“ и „Кеш“ 
имат по-злободневен облик, с което пече
лят и по-голяма популярност. Списанието 
„Външна търговия“ е строго специализи
рано в областта на външната търговия и 
е предназначено единствено за специа
листи и бизнесмени. То е издание на Уни
верситета за национално и световно сто
панство като основният му стремеж е да 
разкрива, анализира, коментира и прог
нозира причинно-следствените връзки 
между националната и световна икономи
ка, свързани е външната търговия. Списа
нието е по-скоро от научен тип, отколко- 
то предназначено за масовата аудитория. 
Темите в него не са подбрани само и 
единствено от конкретни събития в об
ществения ни живот, а в повечето случаи 
обхващат по-сложни и пространни проце
си. Термините, които се използват не са 
подчинени на всекидневието и за незапоз
натите с тях материята би била непонят
на. Тези, както и други причини, свързани 
е тиража на списанието водят до разпрос
транението му единствено чрез абона
мент.

От всичко изложено до момента 
става ясно, че отразяването на икономи

ческите събития е много по-различно от 
това на останалите събития. Стопанските 
събития например намират място в сред
ствата за масова комуникация само под 
формата на бегло цитиране, което е ре
зултат както от некомпетентността на 
журанлистите, така и от неподготвеност
та на аудиторията за по-задълбочено 
вникване в материята. Като следствие от 
това има липса на разнообразие от иконо
мически предавания, рубрики и издания - 
безспорен минус за родната журналисти
ка. На пръв поглед този случаен недоста
тък може да се тълкува и като умишлено 
търсен от определени кръгове. Невежест
вото, спрямо икономическите събития и 
процеси, вероятно е желан ефект от де
зинформацията и стремежа истината ви
наги да остава скрита зад многото думи. 
Тенденцията към налагане на злободнев- 
ност и елементарност в медиите е плод на 
нашествието на масовата култура, чиито 
продукти са фолк предаванията и сапуне
ните опери. Като че ли публиката се чув
ства пренатоварена от излишество ин
формация и единственото й спасение е в 
пренеберегването на сложните процеси в 
икономиката и политиката.



„Хъшове“

Курсова работа на 
Александър Скабрин
„Продуцентство в СМК“, 
втора година

Напоследък стана много модно об
щественото мнение да залита от една 
крайност към друга, подпомагано от сред
ствата за масова комуникация. За съжале
ние, не са редки случаите, когато общест
веното мнение, за това дали едно предава
не е силно или слабо, се определя не от 
ценностите, които предлага, а от скандала, 
който предизвиква. Често едно и също 
средство за масова комуникация, търсейки 
сензацията, сменя гледната си точка на 
сто и осемдесет градуса в две последова
телни предавания. Не са редки и случаите, 
когато уважавана и сериозна медия посве
щава цели рубрики на диспути „за“ или 
„против“ някое нашумяло предаване, с ед
ничката цел да извлече полза за себе си ка
то държи буден интереса на масовия зри
тел или читател към собствените си изда
ния, предизвиквайки полемика за чуждото 
предаване.

Естествена е реакцията на широка
та публика, подтиквана от медиите, да се 
чувства задължена да взема страна в спо
ра, според това какво е написал любимият 
вестник или е казал любимият водещ. По
някога се стига до абсурдни ситуации: от 
чист инат масовият зрител или читател от
хвърля категорично или приема безрезер
вно предаване или статия, което не е гле
дано (респ. не е четена), подтикван от лю
бов към спора. И в резултат от всичко то
ва се стига до ревностно възвеличаване 
или безмилостно охулване на дадено пре
даване или на даден журналист.

Това, макар и абсурдно на пръв 
поглед, твърдение може да се подкрепи с 
различни примери. Тук ще се опитам да го 
подкрепя като припомня все още неотшу- 
мелия скандал в медиите „за“ или „про
тив“ „Хъшове“. Бунтарското предаване, 
което още с прохождането си като „Ку- 
Ку“, след това като „Каналето“ и накрая 
като „Хъшове“, е било и си остава предмет 
на непрекъснати спорове. Силно комерси-

ализирано предаване, чийто автори никога 
не са прикривали и не са се срамували от 
целта си, а именно печеленето на пари.

Но да започнем с малко предисто
рия. Предшественикът на предаването - 
„Ку-Ку“ беше нещо ново и наистина раз
лично и спечели на своя страна не само 
младата аудитория - юноши и студенти, 
към които беше адресирано, а с удоволст
вие бе гледано и от техните родители, ба
би и дядовци. Предаването нашумя много 
и скоро се издигна едва ли не в култ и все
ки се чувстваше длъжен да притежава по
не едно тяхно предаване, записано на ви
део касета. Скечовете, използвани в „Ку- 
Ку“ се предаваха от уста на уста, запълва
ха училищните междучасия, студентските 
аули и заводските цехове. Дори едри биз
несмени и отговорни директори, разхлаби
ли вратовръзките си, си припомняха от
давна забравени вицове, оживели отново в 
предаването. Медиите, усетили всенарод
ната любов, угоднически се надпреварваха 
да пишат статии за младите и талантливи 
момчета и момичета, които знаят тънката 
граница между иронията и грубия сарка
зъм. Всеки вестник се чувстваше длъжен 
(не без натиска на общественото мнение, 
разбира се) да публикува интервюта с ак
тьорите, да проследи съдбата им едва ли 
не от раждането и да навлиза все по-дъл
боко в детайлите на живота като излага на 
показ най-дребния и маловажен факт от 
миналото и настоящето на актьорите, пра
вейки понякога доста съмнителни изводи 
как тези факти са се отразили върху се
гашните им изяви. Стигна се до там, че те
зи млади момчета, надценили себе си като 
избранници на всенародната любов и опи
янени от славата, решиха, че всичко им е 
позволено. Повлияни от американските си 
колеги, които през 1972 г. симулираха на
шествие на марсианци чрез радиопиеса, и 
недооценили българското значение на по
нятието „демокрация“, те направиха пре
даване, в което симулираха взривяването 
на АЕЦ „Козлодуй“. Реакцията на народа 
беше спонтанна и неочаквана за авторите. 
И тогава медиите, които до този момент 
пееха „осанна“, запяха „разпни го“. Върху 
младите актьори започна да се излива 
всичката злоба и завист, стаявана дълго 
време от колегите им. Никому неизвестни 
до този момент „хорица“, открили своя 
шанс да станат известни, масово започна
ха да размахват пръст от екрана на телеви-



зора или от страниците на вестницте и да 
бълват помия срещу талантливите младе
жи. Стигна се до завеждане на абсурдното 
съдебно дело срещу тях. Всички вече ги 
мразеха. „Ку-Ку“ слезе от екран и тогава 
масовия зрител осъзна, че това предаване 
всъщност му липсва. Отново в медиите се 
появиха същите „хорица“, които сега вика
ха „върнете ни любимото предаване“.

И се появи „Каналето“. Предаване, 
чакано е огромен интерес. Предаване, кое
то веднъж прекършено постепенно се въз
раждаше за нов живот, плахо надигайки 
глава. Предаване, което се оказа далеч не 
това, което хората искаха да видят.

Зрителската аудитория се разшири 
значително - всички, за които „Ку-Ку“ бе
ше любимо предаване застанаха пред си
ния екран. До тях се наредиха и тези, кои
то по различни причини (а такива не лип
сваха) недолюбваха старото предаване. 
Аудиторията се разшири и с тези, които 
никога не бяха гледали „Ку-Ку“, но чийто 
интерес бе събуден от масмедиите по вре
ме на съдебния процес.

Битката в медиите „за“ и „против“ 
„Каналето“ отново се разгоря и тогава 
дойде голямото разочарование. То се ока
за беззъбо и скучновато предаване, чийто 
скорошен крах започнаха да предвиждат 
всички. В медиите много се изписа и изго
вори за рападането на силния екип от сце
наристи и за липсата на свежи идеи. Пос
тепенно средствата за масова комуника
ция забравиха за съществуването му. Загу
били интерес, зрителите все по-рядко сяда
ха пред телевизора да го гледат. Те нами
раха други отдушници за проблемите си. И 
тогава неочаквано предаването отново на
мери себе си. Предусетило безсилието на 
правителството и хорското недоволство 
срещу него, то възкреси стари революци
онни песни и поведе народа на бунт срещу 
властта. Отново средствата за масова ко
муникация обърнаха очи към позабраве
ното предаване, отново имаше крайни 
мнения „за“ или „против“ като това все 
по-често ставаше вече на една и съща 
страница на вестника и по едно и също 
време по радио и телевизионните предава
ния. И отново същите „хорица“ плюеха 
или боготвореха „Каналето“. Хората изли
заха на барикадите с песните на „Канале
то“. В музикалните албуми, които те изда
доха по това време, всеки намираше някъ- 
къв подтекст, който тълкуваше по свой на

чин. Всяка песен, която пишеха, бе обрече
на да стане хит още преди да се появи на 
музикалния пазар. В този момент започна 
явната комерсиализация на предаването - 
издаваха се видео и аудио касети, редяха се 
едно след друго турнетата на шоуто из 
България, правеха се техни значки и суве
нири. „Каналето“, подпомагано от средст
вата за масова комуникация, се превърна 
във флаг на народното недоволство. Стиг
на се до там, че дори съседните балкански 
народи превеждаха техните песни и ги из
ползваха като свой зов за революция. И 
дойде януари 1997 г. Народът, предвождан 
от „Каналето“ победи. Правителството на 
Жан Виденов падна. Сега отново на дне
вен ред излезна баналният вече въпрос да 
бъде или да не бъде това предаване? Но се
га предаването имаше по-малко противни
ци от всякога. Всичко като че ли вървеше 
безпроблемно. На екрана се нижеха евти
ни смешки и много реклами - най-накрая 
бе доказано, че от шоубизнес в България 
може да се печели и то добре. Позабраве
ни от медиите, и като че ли поизчерпани 
от към свежи идеи, авторите зациклиха. 
Публиката отново се отдръпна от предава
нето. Сега трябваше да бъдат привлечени 
отново средствата за масова комуникация, 
за да изиграят своята роля в популяризи
рането на предаването и печеленето на 
публика. На принципа „по добре в устата 
на хората, отколкото в краката им“ започ
наха да се тиражират масово полуистини 
или откровении лъжи. Публиката страда
ше с неизлечимо болния Слави Трифонов, 
чиято коса окапала от хемодиализата, на 
която е подложен. Вълнуваха се с пробле
мите на „хомосексуалиста“ Камен Водени
чаров, „любовната афера“ между Тончо 
Тукмакчиев и Мартина Вачкова. На ухо се 
носеха легенди за оргиите по време на тур
нетата. Отново зрителят бе върнат пред 
телевизора. Коментарите по време на пре
даването бяха „да бе, виж го, наистина е 
болен“, „абе, обратния си е обратен“ и т.н. 
и т.н.

Журналистите, надушили скандала 
и зрителския интерес, започнаха да ни ос
ведомяват за всеки ход на актьорите. Пре
даването, отричано или обичано, отново 
бе най-гледаното. Появиха се големите 
рекламодатели, без които съществуване
то, на която и да е медия е немислимо, и се 
хвърлиха да рекламират в новото-старо 
предаване. За кой ли път вече всичко беше



наред? Парите течаха, от екрана ни зали
ваха е посредственост, а ние се надявахме 
да чуем някоя по-пикантна клюка за авто
рите, за да блеснем пред приятелите си. Е, 
вярно, че от време на време в медиите се 
появяваше по някоя злобна статия за това 
как предаването се е изчерпало, как на хо
рата им е дотегнало от него, но всички 
продължаваха да застават в неделя вечер 
пред телевизорите, за да оплюват или по
пиват скечовете. И тогава явно поизчерпа- 
ното шоу започна да се заяжда и с журна
листи, доказали своите качества, а това ве
че никоя медия не можеше да им прости.

Рецензиите за предаването изчезна
ха от средствата за масовя комуникация 
или ако се появяваха някъде, то те бяха за
дължително отрицателни. Отново зрител
ският интерес започна да намалява и то не 
без активното участие на медиите, които 
по това време сякаш бяха потънали в леде
но мълчание. Инвеститори и рекламодате
ли се отдръпнаха и за всички беше ясно, че 
в най-скоро време пак трябваше нещо да 
се случи. И то се случи. Но за всички, това 
което стана беше голяма изненада - никой 
не беше очаквал, че колективът, издържал 
геройски сплотено всички перипетии, кои
то му беше поднесла съдбата, ще се разце
пи.

Радио, телевизия, вестници гръмна
ха: „Каналето“ се разпадна!“ Всеки журна
лист се чувстваше длъжен да вземе отно
шение по въпроса със собствена теза. А те
зи имаше много. Спрягаха се скандали за 
пари, за борба за титулярното място в със
тава, за разминаване в концепциите за 
предаването. Отново се възродиха позаб
равените слухове за хомосексуалните нак
лонности на Камен Воденичаров и за това 
как той отправил „неприлично“ предложе
ние към Слави Трифонов. Някои журна
листи дори писаха, че всичко е рекламен 
трик с цел поредното попадане на страни
ците на вестниците. Отново вниманието 
на обществеността бе приковано от шоу- 
мените. И когато вече всички повярваха, 
че всичко е само слух, предаването наисти
на се разцепи. За първи път никой от еки
па на бившето вече предаване не търсеше 
медийна изява. В редките случаи, когато 
някой от тях се решеше да даде интервю 
избягваше деликатната тема за разцепва
нето или споменаваше нещо от рода на: 
„Поради различни творчески виждания“, 
като веднага бързаше да подчертае, че са

запазени прекрасни приятелски отноше
ния с всеки от станалия вече противников 
лагер. Резултат от разпадането в крайна 
сметка бе появата на новото предаване 
„Хъшове“. Предаване, което се върна към 
старата концепция на „Ку-Ку“, а именно 
политическата сатира. Но непреценили 
правилно политическата обстановка и не- 
разбрали принципа, ръководещ правителс
твото: „Който не е с нас е против нас“, 
„Хъшове“ много скоро се оказаха зад бор
да на националната ни телевизия. Единст
вената засега национална телевизия пре
цени, че е по-добре да се наведе пред поли
тиците, макар и да изгуби зрителска ауди
тория, отколкото да защити тези момчета, 
които имаха не малка заслуга за идването 
на същото това правителство на власт. 
Как се разви историята по-нататък всички 
знаем. Изпадането на „Хъшове“ в частна 
софийска телевизия предрече краха му. 
Рекламодателите вече не бяха заинтересо
вани да влагат много пари в предаване, за 
което не се знаеше до каква част от зри
телската аудитория в България достига. 
Оттеглили финансовата си подкрепа, те я 
пренасочиха към „новото“ „Каналето“, ко
ето макар и доста блудкаво все пак се гле
да в цялата страна. Сега медиите се сетиха 
за своето истинско предназначение и, 
опитвайки да компенсират направените до 
тук гафове, заплакаха в един глас за „онеп
равданите“ „Хъшове“ (естествено, изклю
чение направи единствено официозът).

Днес „Хъшове“ вече ги няма. Не 
бих искал да ставам съдник за това силно 
или слабо предаване беше то. Не бих искал 
също така да вземам отношение необходи
мо ли ни е или не. Опитах се само да пока
жа ролята на средствата за масова комуни
кация за решаването на съдбата на едно 
телевизионно предаване. Ролята им за не
говия възход и падение, както и за форми
ране на общественото мнение да се гледа 
или тотално да се отхвърли предаването. 
Безспорно средствата за масова комуника
ция в наши дни определят до голяма сте
пен нашия бит, формират ценностната ни 
система, дори вкусовете и желанията ни. 
Затова искрено се надявам те да се правят 
и управляват от можещи и знаещи хора, 
които никога не забравят ролята и значе
нието на средствата за масова комуника
ция в бита и живота ни.



Курс:
СОМ 124 Основи на 
аудиовизуалната драматургия

Преподавател:
доц. д-р Божидар Манов

Малко Търново
(синопсис на сценарий)

Курсова работа на 
Ангел Григоров
„Продуцентство в СМК“, 
първа година

Общ план (от високо) на градчето 
Малко Търново. Близък план на малка 
схлупена църква. Камерата постепенно се 
приближава към църквата. Детайл на 
кръста, който ясно се очертава на фона на 
синьото небе. Близък план на джамия, на
мираща се в края на мегдана. Джамията е 
доста по-голяма от църквата, но е много 
по-запусната (на места мазилката е олю
щена, а няколко прозореца са счупени). 
Камерата постепенно се отдалечава от 
джамията; джамията става все по-малка 
и по-малка.

Действието се развива в навечери
ето на Балканската война. Задължителна 
историческа справка за политическите 
събития в навечерието на войната. Запле
тените политически интриги, подписване
то на съюзническите договори и епични
те сражения няма да заемат приоритетно 
място в сценария.

Къщата на Войно и Мария Рояно- 
ви отвън: малка каменна къща, построе
на в края на 18. или в началото на 19. век. 
Покривът е от големи каменни плочи. До 
къщата има дървена плевня. Къщата от
вътре: голяма одая с ниска кръгла маса 
по средата, покрай стените има миндер- 
чата. В единия край на стаята се намира 
голямо огнище, върху което къкри гърне 
с боб. Мария се суети около огнището, а 
Войно се е излегнал на миндерчето. В ста
ята си играят децата на Войно и Мария: 
Никола, Стоян, Донка, Ерина, Димо... 
Примерен разговор в семейството:

Никола: - Искам да стана дете на 
циганите, защото те ядат гъст боб!

Войно: - А на агата не щеш ли да 
станеш син?



Никола: - Ако съм дете на агата, то 
той поне няма да ме бие като си вземам 
от паницата повече от едно бобено зърно.

Войно: - Нехранимайко с нехрани
майко!

Войно става от миндерчето и погва 
сина си. Пъргавият Никола вече е отво
рил входната врата и е избягал навън.

Турският офицер Исмаил паша 
(началник на турския военен гарнизон в 
гр. Малко Търново) и Никола Роянов. 
Първа среща и първи разговор помежду 
им. Никола е уплашен и дистанциран. 
Втори и следващи разговори между тях. 
Взаимна симпатия и създаване на силна 
привързаност между двамата.

Войно Димов Роянов е арестуван и 
осъден на смърт. Впоследствие смъртна
та присъда е заменена със заточение в 
Цариградския затвор. По-късно Войно 
Роянов успява да избяга от затвора. (Това 
може да бъде разказано в диалог между 
Войно и Никола.) В разговора става дума 
и за турския офицер. Никола защитава 
Исмаил паша, Войно напердашва сина си.

Мария Роянова: - Господ да ги убие 
тез поганци! Пет века се мъчат да затри
ят християнския род.

Войно Роянов: Ако това са искали, 
досега да са го сторили. На агите са им 
нужни раи, а не „правоверни“ мюсюлма
ни. Че инак, кой ще ги хрантути?

На следващия ден Никола отново 
отива при Исмаил паша. Срещат се пред 
стените на казармата в Малко Търново. 
Никола казва на турския офицер, че мра
зи всички поганци. Исмаил паша от своя 
страна разказва на Никола за сина си 
(връстник на Никола), когото не е виж
дал от три години. Примерен диалог меж
ду Никола и Исмаил паша:

Исмаил паша: - Къде скиташ по 
цял ден, бе, синко?

Никола: - Ходих днеска да пома
гам на татка в зидарлъка.

Исмаил паша: - Как сте вкъщи,
синко?

Никола: - Сполай на Бога - добре
сме.

Исмаил паша: - А, бре, синко, по- 
дочух оттук-оттам, че татко ти не се зани

мава само със зидарлък.
Никола: - Грешно си разбрал. Тат

ка ми е мирен човек, ала аз - не! Като по
расна ще избия всички турци, щото са по
ганци и щото искат да затрият християн
ската вяра. Сал тебе жив ще оставя!

Исмаил паша: - Сакън не думай! 
Остави жив поне още един турчин! За 
цвят де, не за друго.

Никола: - Може. А ти мене мразиш
ли ме?

Исмаил паша: - Че защо да те мра
зя? Ти нищо лошо не си ми сторил.

Никола: - Да, ама като порасна ще
сторя!

Исмаил паша (смее се): - Да ти да
де, синко, Аллах здраве да пораснеш пък 
тогаз ще видим!

На това място в сценария може да 
последва ретроспекция във времето - де- 
сет-единадесет години по-рано. Започва 
разказ за живота на Бойно Димов Роянов 
като куриер на районния комитет на Од
ринската революционна организация. Па
наирът в Цариградово, където Бойно е 
посветен в делото от братовчед му Райко 
Петров. Дейността на Бойно Роянов като 
куриер, пътуванията му между Княжест
во България и поробената от турците Од
ринска Тракия. Многократните престрел
ки с турски патрули.

Бойно Роянов и българският офи
цер на границата; създаване на нелегален 
канал за превеждане през границата на 
хора и за пренасянето на оръжие.

Случаят с кучето на турския ага съ
що може да намери място в сценария. 
Войно Роянов открадва кучето на турски 
чиновник и го подарява на българския 
офицер на границата.

Тук може да се появи образът на 
баба Ерина Роянова, майка на комитата 
Войно Роянов. Баба Ерина често пренася 
пощата, укрива сина си и другите коми
тетски дейци като същевременно си пие 
кафето със заптиетата и кълне всички 
онези, които се бунтуват против падиша
ха.

Следва арестуването на Войно Роя-



нов по заповед на Исмаил паша. Комита
та е осъден и изпратен в Цариградския 
затвор. Тези събития се развиват през 
1901 или 1902 г.

Докато Войно Роянов е в затвора, 
Исмаил паша започва да се грижи за се
мейството му. Снабдява го с хранителни 
продукти, с дрешки за децата и т. н. Ма
рия Роянова, която няма пари, приема 
благоволението на високопоствения турс
ки офицер. Тригодишният Никола посте
пенно се привързва към Исмаил паша и 
го обиква като собствен баща.

Камерата ни връща отново в Мал
ко Търново в навечерието на Балканска
та война. Общ план на града.

Войно Роянов е избягал от Цариг
радския затвор и се е укрил в града. Отв- 
реме-навреме посещава семейството си.

Настоящият сценарий не разглеж
да и не обяснява причините и обстоятелс
твата, при които комитата Войно успява 
да избяга от затвора. Тези причини и обс
тоятелства се основават по-скоро на ле
гендарни предания, отколкото на дейст
вителни исторически факти.

Вече дванадесетгодишният Нико
ла продължава да се среща с турския офи
цер пред стените на гарнизона в Малко 
Търново. Примерен диалог между двама
та:

Исмаил паша: - Сполай ти, Никол- 
чо! Как са домашните?

Никола: - Живо-здраво, караме я 
някак си.

Исмаил паша: - Как е майка ти?
Никола: - Добре е. Гледа си децата 

и къщата.
Исмаил паша: - Дочух, че баща ти 

се е върнал в града и че пак мъти главите 
на хората.

Никола: - Хората само така си го
ворят. Нямат си друга работа. Не съм чу
вал и виждал татка, откакто го откараха 
заптиите в Цариград. Кой го знай къде е?

Исмаил паша: - Из града говорят, 
че идел краят на турската царщина. Ти 
как мислиш?

Далечен план на полянка край гр. 
Малко Търново. Американски план на 
група от десетина деца - българчета, кои
то се въоръжават с камъни и пръчки. Де
цата са облечени в дълги до коленете риз
ки, някои от тях са обути в потурки. Всич
ки са боси. Сред тях е и малкият Никола, 
наметнал грубото шаячно палто на баща 
си.

Американски план на десетина - 
петнадесет турчета, които си играят в 
близката гора.

Българчетата нападат е крясъци 
своите връстници - турчета. Турчетата са 
стрестнати от внезапното нападение и се 
разбягват. Докато бягат, те мятат камъни 
по българчетата.

Близък план на Никола, който, за
вит през глава с палтото на баща си, нас
тървено преследва бягащите турчета. 
Примерни реплики, които си разменят 
децата, докато се бият:

- Бягате, а, бягате, ваш’та вера ага
рянска!

- Гяури сте били отколе и гяури ще 
си останете!

- Мамка ви поганска! Вижда му се 
краят на вашето царство.

- Раи, раи... Ще кажа на пашата!
- Ако щеш и на Аллаха кажи, пога

нец с поганец!

Американски план на българчета
та, които се прегръщат, щастливи от из
воюваната победа.

На това място в сценария следва да 
се направи историческа справка и да се 
опишат накратко настъплението и бойни
те действия на българската армия в Од
ринска Тракия по време на Балканската 
война. Сражението с турците при Малко 
Търново може да се опише по-подробно. 
Би било добре да се направи описание на 
бойното поле след края на битката. Нап
ример:

Ранна, мрачна утрин. Поле, осеяно 
с труповете на български и на турски вой
ници. Група деца, сред които е и Никола,



разглежда с интерес убитите войници. Де
цата събират гилзи, пречупени щикове, 
някой и друг патрон, войнишки ботуши, 
униформи и др. Никола гледа равнодушно 
труповете, но изведнъж съзира убит Ис
маил паша, прободен в сърцето от бъл
гарски щик. Никола хвърля на земята 
всичко, което е събрал до този момент, 
мята се върху гърдите на турския офицер 
и започва да плаче. Казва: „Мене Господ 
ме опази, но тебе Исмаил ага, Аллах - не 
успя.“

В това време на бойното поле се 
появява Войно Роянов и отвежда разпла
кания си син вкъщи. По пътя си говорят:

Никола: - Тате, убили са Исмаил
ага.

Войно: - Не го жалей! И той колко 
хора е затрил, знайш ли?

Никола: - Знам ли? Може пък пра
во да казват хората.

Войно: - Може! Ако ме питаш ме
не - и аз не зная.

Никола: - Не зная, тате, ама беше 
добър човек.

Войно: - Всички сме добри хора, 
синко. И всинца ни един ден Господ ще 
съди.

Камерата следи в гръб Войно и 
Никола, които тръгват към града и бавно 
потъват в далечината.

Духът на срещата
(синопсис на сценарий)

Курсова работа на 
Марина Серева
„Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“, 
първа година

Жанет потегля от Бургас с влак. 
Книгата „Духът на срещата“, която е взе
ла за из път, лежи на седалката до нея, а 
тя самата наблюдава скования от мраз 
пейзаж. Покритите със сняг пространства 
се редуват: мръсно езеро, едри планове на 
фургони, складове и пак пространства... 
На фона на сивото небе всичко е малко 
като на кино. Тя се чувства напрегната, 
но не неспокойна - жена около четирий- 
сетте, временно извадена от ритъма на 
всекидневието си.

Събота сутрин е. Отива в София. 
Кондукторката й споменава нещо по тоя 
повод, когато поглежда билета, но това 
минава през ушите на Жанет, защото е 
заета със спомените си.

Беше на 19 години, първи курс сту
дентка, първо самостоятелно летуване на 
Равда, първи интерес към баскетбола. 
Ринговете между бунгалата бяха доста 
раздрънкани, но това изобщо не беше от 
значение. Под тях Владо размяташе тяло. 
Тогава той беше двайсет и две годишен, 
висок 192 см., играеше в прочутия отбор 
на МЕИ (А-група на страната). Всички 
гледаха изумено невероятните му номера 
под коша „за пред децата“. Тя го гледа 
най-дълго, цяла седмица. Предпочиташе 
да виси по бански до червената сгурия, 
отколкото да се опъва на жълтия пясък. 
Една привечер Владо й предложи да мет
нат топката заедно. Тя се съгласи - щеше 
да осъзнае, че е сторила голяма грешка 
много по-късно, но тогава той страшно 
бавно дриблираше, между другото й обяс
няваше, че когато някой е слабичък като 
нея няма да може да се бори с мощните 
защитници и затова едно от нещата, кои



то трябва да научи е „куката“. Движения
та му бяха подчертано бавни като при 
повторение по телевизията. Завърташе се 
с гръб към коша, извиваше ръка и... топ
ката прекрасно влизаше в ринга. Жалко, 
че липсваше мрежичка, но мислената ли
ния от неговата ръка до тупването след 
успешната „кука“ пак си беше зашеметя
ваща. Сигурно погледът й е бил изпълнен 
едновременно с удивление, с възбуда и 
гордост. Имаше чувството, че само тя 
вижда как той се отдалечава от жалкото 
игрище, как леко полюшва хавлията в ръ
ка, висок млад мъж, носещ се почти без 
да докосва земята, надолу по тревистия 
склон към плажа. Дългите му крака стъп
ваха леко с онази бавна африканска гра
циозност, присъща на жирафа, гърбът му 
бе изправен, широките му рамене високи 
и равни, шията стройна, безупречно офор
мената глава - застинала в покой. Тогава 
той не беше баскетболиста от МЕИ, а 
египетска статуя в отрязани над коляното 
джинси и бяла риза с къси ръкави...

Влакът рязко закова на някаква 
незначителна спирка преди Сливен и пре
късна спомена й. Тя машинално погледна 
часовника си, после заснежения, но неу- 
тъпкан перон пред гаричката, и едва тога
ва чу тупордия, свиркане, опити да се 
включи радиоточката на влака и накрая 
глас, идещ от невидим мегафон. Студени
ят въздух правеше гласа още по-заповед- 
нически. Заскрежената интонация по во
енному нареждаше на всички да напуснат 
максимално бързо вагоните. Изправена 
на пътеката между седалките, Жанет раз
бра, че се е случило или ще се случи нещо 
опасно, затова бързо грабна ръкавиците, 
шала и сака си от мрежата за багаж. „Ду
хът на срещата“ беше зарязана на седал
ката.

Ако сред множеството на площад 
„Славейков“ се наложеше на някого да 
открие Владо, нямаше нужда да му бъде 
описван като невероятно запазен, накуц
ващ с десния крак и облечен еди-как си. 
Почти двуметровият мъж стърчеше над 
всички и внимателно, като Гъливер, се 
промъкваше между сергиите на лилипу- 
тите, без да докосне никого. Приличаше

на тигъра от книгата на Киплинг, благо
роден и голям, или на онзи другия тигър 
от усурийските джунгли във филма на Ку
росава. Владо се спря пред мургав прода
вач и посочи. Джуджето отсреща се учу
ди, че дългата ръка сама не посегна, но 
хипнотизирано разбра и му подаде „Духът 
на срещата“. Владо, без да разлисти, я 
пъхна в джоба и не изчака рестото. Кола
та му беше хубава, дори луксозна. Преди 
да запали, погледна часовника си и като 
принц, на когото всички правят място с 
поклон, се включи в движението по „Ра
ковски“. Чак когато стигна реката и зави, 
измърмори: „Проклети еднопосочни пе
дерасти“. Чистачките на предното стъкло 
се бяха заели старателно със снежинките 
и избутваха пред очите му някакъв полус- 
помен...

Морето беше пред него, той слиза
ше от склона. Чак когато стигнеше пя
съчната ивица се заточваше, хвърляше 
хавлията, изхлузваше през глава бялата 
риза с къс ръкав и с плонж се гмурваше 
във водата. Отрязаните си джинси събу
ваше когато усетеше дълбочина и едва 
тогава ги изхвърляше на брега. Беше му 
неудобно да се показва гол, защото знае
ше, по-скоро предчувстваше, че някъде 
отгоре при първата барака Жанет го наб
людава. Спокойнно, с широките си като 
весла ръце, зацепваше навътре и все по- 
навътре, докато чуеше момичешкия глас 
по мегафона на спасителите: „Не се пра
ви на по-висок отколкото си, ами се вър
ни веднага!“ - естествено беше гласът на 
Жанет.

Влакът беше изтеглен в страничен 
коловоз, а пътниците -натъпкани в мал
ката чакалня и задгаровите постройки. 
Няколко линейки и две пожарни инжек
тираха атмосферата с тревожност, която 
сигурно щеше да се окаже фалшива. По 
думите на доскоро уплашените, а сега лю
бопитни за зрелище пътници, се затвърж- 
даваше мнението, че бомбата във влака е 
поредната идиотска шега, психопатска 
изцепка или тъпа полицейска превенция. 
Жанет се тревожеше най-вече от очерта
ващото се закъснение. Уверението, че до 
час ще потегли резрвна композиция не я



топлеше повече от увития шал. Тя излезе 
от чакалнята и след като беше огледана 
от момчетата в униформи се облегна до 
паянтовия павилион. Затвори очи. Сега 
само шумът можеше да й подсказва как
во ставаше или ще става занапред.

Споменът дойде също като шум. 
Тогава манифестацията течеше отвън по 
„Богориди“ - главната улица. Пердетата 
на тяхната къща бяха плътни и само про
цепът между тях, като в каширан телеви
зионен клип, намекваше за обществен ку
пон, придружен от знамена, плакати и ра
достна масовка. Баща й и майка й бяха 
там някъде, а тя бродеше гола из семей
ното жилище - невероятна привилегия за 
момиче, поканило гадже. Владо се изтя- 
гаше на дивана, а босите му крака бяха 
положени върху допълнителна табуретка. 
Когато тя се опита да легне от вътрешна
та страна, той, в желанието си да й напра
ви място, тупна на килима. Смееха се, 
после споменът се скъса... После бързо се 
обличаха, той прекрачи през балкона от
към двора, а тя махна веригата от врата
та, за да влезнат щастливите й родители - 
и без това звъняха отдавна.

Мобифонът на Владо звънеше, но 
зает с паркирането той не му обърна вни
мание. Просто изключи мотора и накуц
вайки влезе в сградата на редакцията. 
Старият му приятел Боги беше спортен 
журналист - чакаше го за едно от рутин
ните им интервюта, които Владо предла
гаше да бъдат написани накуп за година 
напред. Както обичаше да се изразява Бо
ги: „Актуалността е в нас и ние сме в 
нея.“ Владо си знаеше, че винаги е бил ак
туален със семейната си биография, със 
звездната си кариера у нас и в чужбина, 
със сакатия си крак, осигурил му френска 
застраховка до живот, и със сегашното си 
положение на изстрадал и едновремено 
заслужил. Включването на диктофона и 
репликата на Боги: „Спортна мемоарис- 
тика - том четвърти“ сякаш подаде спо
мен с глас...

„Бургазлии ще ви пръснат задни
ците!“ - беше гласът на треньора. Игри
щето до хотел „Приморец“ беше приело

за тренировка софиянци. Жанет го чака
ше отстрани на пейката сама. След трени
ровката в банята отборчето наруга оня 
боклук треньора и това ги сплоти. В бас
кетбола е много важно отборът да е спло
тен. Кръчмата „Златна котва“ беше лю
бимото им място, когато дойдеха в Бур
гас. Студените облаци от мастика и мен
та извисяваха младите гиганти от МЕИ. 
Жанет се чувстваше като объркан заек 
между десетимата. Пиеше кампари - нап
разно усилие да ги догони в резултата. 
Владо я прегръщаше, за да демонстрира 
пред другите зависимостта на Бургас от 
София. Някъде след четвъртия облак той 
заговори за баща си. Старият адвокат го 
съветвал да не се пристрастява толкова в 
баскетбола, да завърши по-бързо, да пос
тъпи еди-къде си с определена заплата и 
след еди-колко си години, ако покаже 
способности, да направи кариера. С две 
думи да бачка за другите, да се грижи за 
нуждите на другите и да не прави нищо, 
което сам би пожелал. Тогава бащините 
мъдрости му приличаха на роман от 30-те 
години, а той искаше неистово всичко да 
е като в „Заеко, бягай“ на Ъпдайк. Жанет 
се напиваше устремно, не взимаше учас
тие в разговора, излезе навън и Владо я 
намери заспала на пейка в Морската гра
дина отсреща. Вдигна я на ръце като коте 
и я целуна. Споменът свърши имено с та
зи целувка.

Никаква бомба не беше гръмнала, 
резервният влак потегляше с три часа за
къснение. Същата кондукторка, придру
жена от две млади жандармеристчета по
даде на Жанет забравената книжка „Ду
хът на срещата“ с гордата усмивка, че е 
запомнила госпожата. На въпроса на Ж а
нет дали до 18.00 часа ще са в София, от
говорът беше „надяваме се“. Жанет види
мо се притесни и отвори наслука книгата. 
Номерът с четенето беше, докато остана 
сама в купето. Взе лексотан, трети от сут
ринта, и затвори насила очи.

Отвори очи, но в спомена. В Морс
ката градина, в ръцете на Владо. Чуваше 
мъдрите му сентенции, че „който пие се 
напива, който се бие го бият и който си 
има работа с жени си има неприятное -



върнат във видеотека. Младежите идваха 
забулени към залата направо през прес
пите.

По-миналата зима Владо отиде за 
първи път в блок 218 на това градче. Дъ
щеря му се беше нанесла през октомври. 
Знаеше предварително, че Жанет е идва
ла да помогне при настаняването, избегна 
срещата. Беше му неудобно да им досаж
да, да предлага пари и самостоятелна 
квартира в центъра. Когато почука на 
вратата, отвътре долетя гласът на Анчето 
и той получи сърцебиене. Изхвръкналите 
й колена на ниското канапе само подсказ
ваха за височината й. Двамата се бяха 
виждали многократно и преди, но бащата 
държеше, според някакъв консервативен 
морал или поради гузност, да не афиши
рат близост, за да не помисли някой как 
шефът на федерацията пробутва дъщеря 
си. А тя изтресе, че два часа е чистила 
стаята заради „шефа“. Той попита как е 
Жанет, последва язвителното „като всеки 
заслужил инженер в кабелния в Бургас“. 
Той се опита да се пошегува, че може да 
реституира майка й преди да са я прива
тизирали. Анчето му го върна с това, че 
всички демократи като него са реститути 
и всички реститути - репресирани. Атмос
ферата се промени едва когато той й по
дари два различни чифта „Найк“. Както 
казваше другарят Живков: „По-тежко в 
тренировките, по-леко в състезанията“. 
Така определи бащата двата чифта. Два
мата се споразумяха да отидат в дискоте
ката отсреща, където не го познаваха чак 
толкова.

Най-сетне „бързия“ се дотътри на 
Подуене. Жанет изхвърча към такситата, 
беше вече 18.30, и в колата тутакси помо
ли шофьора да търси по радиоскалата къ
де предават мача. Той не можа да открие, 
но чрез ЦДП-то един от колегите му ка
за, че засега е само 3 точки за французой
ките.

Спортната зала беше гореща, шум
на и многоцветна, феновете на играта и 
на момичетата увеличаваха оборотите на 
откачане. Владо седеше зад съдиите на 
официалния ред между депутат от мно

зинството и жената на френския посла
ник. Всичко ставаше някак прекалено 
бързо - спорна топка, атака към единия 
кош, връщане към домакините - все едно 
не беше последната част.

Жанет влезе в залата откъм най- 
горните редове. Трескаво зарови в чанта
та и бързо смени очилата с театрален би
нокъл. Панорамата се плъзна от игрище
то към скамейката на резервите. Въпро
сът на Жанет към седящия до нея беше 
мигновен: „Номер осем влиза ли досе
га?“. Младежът не я погледна, но избълва 
като машина колко точки е направила до
сега Анчето, колко овладяни топки има и 
колкко тройки. Долу разузнаването рабо
теше. Когато Жанет вдигна пак бинокъла 
забеляза как Боги се наведе отзад и каза 
нещо на ухото на Владо, след което той се 
обърна и затърси, явно нея, вперен в гор
ните редове. „Тъпак!“ - просъска Жанет. 
Момчето до нея я подкрепи, че реферът 
наистина пада малко тъпак, а през това 
време долу Боги в ролята Поп Кръстю 
съобщаваше и на Анчето, че майка й е 
дошла. Дъщерята, слава Богу, не се раз
сея, а само плясна ръката му като при 
спечелена точка и вдигна другата с палец 
нагоре. Жанет също вдигна своята. Тре
ньорът взе почивка и Анчето се подготвя
ше да влезе в игра. Жанет пророкува на 
съседа: „Сега ще стане като в американс
ки филм. Ще ги размажем!“

На игрището Анчето беше нався
къде - правеше заслони, намираше пролу
ки, за да подаде със земя, понякога вкар
ваше кошове от 5-6 метра. Играеше спо
койно, без да се стряска от временните 
неуспехи. Резултатът стана 68 равни.

Двамата родители бяха изопнали 
лица, слухът им беше ненормално изост
рен при всеки вик или съдийски сигнал.

Анчето успяваше да покрива най- 
добрата реализаторка на французите. 
Двата отбора сякаш навлязоха в някаква 
необикновена сфера на баскетбола, в коя
то играта придаваше на движенията на 
момичетата особено изящество - човек би 
могъл да си помисли, че играеха в ритъма 
на музика, която само те чуват.

Жанет си помисли, че никога не бе 
виждала дъщеря си така изцяло погълна
та от живота, от силата на живота.



Владо усети, че това, което вижда
ше предизвиква в него някаква промяна. 
Нещо дълбоко в душата му се раздвижи. 
Любовта му и към Жанет, и към Ани от
летя заедно с изстрела към коша...

Българският отбор изоставаше с 
една точка, когато, 4 секунди преди края, 
малката овладя топката. Петте францу
зойки веднага се върнаха в защита. Анче
то стигна с дрибъл в средата на зоната, 
направи две крачки, обърна се почти с 
гръб и изстреля топката с „кука“ във ви
сока дъга. За секунда тя увисна във възду
ха, после се спусна надолу и безшумно ми
на през обръча. Докато топката падаше 
от мрежата прозвуча финалната сирена.

Бащата и майката срещнаха погле
ди в тълпата, излизаща от залата. Ани из
тича от съблекалнята с мокра коса при 
родителите си малко преди учтивото им 
здрависване.

Жанет ревеше както се полага, но 
успя да подаде книжката „Духът на сре
щата“ на дъщеря си. Владо демонстрира
ше „покер-фейс“, измъкна и той същата 
книга от джоба. Уж небрежно промълви: 
„Радвам се, че успя да видиш мача.“ - та
ка свършва книжката. Жанет се беше ов
ладяла напълно и каза: „Ами дай ми я на 
мен, аз щях да изпусна срещата.“

Книгата премина от неговите в 
нейните ръце.

Шедьовърът
(синопсис на сценарий)

Курсова работа на 
Биляна Василева
„Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“, 
първа година

Малка гара. От очертанията й из
лиза забързан влак. Отзад в далечина се 
вижда малко балканско градче. Множес
тво къщи, „накацали“ по склоновете.

Във влака до прозореца седи мъж. 
Той е с прошарена коса и кръгло лице. 
Седи спокойно. Гледа през прозореца на
вън. Има замечтани тъжни очи. Те са на
сълзени. На отсрещната седалка, точно 
срещу него, седи възрастна жена Тя е с 
побеляла коса. Лицето й е набръчкано. 
Жената е с вперен в него поглед. Тя го за
говаря:

- Хубаво е нашето градче, нали?! 
Да му домъчнее на човек. Ама, вие не сте 
нашенец, отвъде сте?

Мъжът й подава ръка и отговаря 
на неправилен български език:

- На мен ми е много приятно - Ван 
Михел. Аз съм от Холандия и съм дърво- 
резбар. В селото ви бях на международен 
пленер на дърворезбата и народните зана
яти.

Той сваля лулата от устата си. Гле
да замислено. Казва:

- Тук остава част от мен, от моето
сърце.

Кратко мълчание. Чува се тракане
то на влака.

- Спечелих голямата награда и съм 
възхитен от добродушието и гостоприем
ството на хората. Подарих на вашето 
градче творбата си. И сега завинаги се 
разделям с нея и с този чуден добър свят, 
в който прекарах незабравими дни.

Обръща главата си към прозореца. 
Край влака се открива гледка на цъфнали 
вишни и диви сливи...

Дълга калдъръмена улица. Вали



дъжд. Три възрастни жени носят големи 
пазарски чанти. Те са пълни с патладжа
ни и червени чушки Говорят си.

Първата жена:
- Виж, колко е хубав патладжанът. 

Пък е и евтин.
Втората:
- Знам, знам и аз вчера взех два ки

лограма от пазара, че тая година в гра
динката малко се роди.

Третата жена:
- А чушките, гледай ги - месести и 

сочни. Хубава лютеница ще стане.
От двете страни на улицата има 

малки дворове. Оградени са със зидове. 
Портите са големи и метални. Зад зидове
те се издига синкав дим.

Малка градинка. В нея има храсти, 
малко изсъхнали цветя, две брезички. Ог
радена е от два двора, които са е плетени 
огради.

В близък план: в градинката до 
плета стои дървена пластика. На нея има 
автограф - Ван Михел. Тя е изцапана с 
кал, издълбана с ножчета и описана с 
имена на хора и футболни отбори.

Възрастен мъж. Наметнат е е 
ямурлук. Отива до плета. Поглежда към 
дървената пластика. Поклаща неодобри
телно глава и цъка с уста. Мърмори тихо:

- Ех, ти, ценност, ценност, защо 
точно на моя плет? Пък и никой не те ис
ка?! А уж холандец те донесе!

Чува се ромоленето на дъжда. Глае 
на петел прорязва въздуха.

Здрачава се. Мъжът седи пред пра
га на малка сива къща. Краката му са по
топени в леген с вода. Гледа втренчено и 
замислено към синкавите баири.

Възрастна жена. Тя е е кърпа на 
главата. Главата й се вижда само извън 
прозореца на къщата. Провиква се към 
мъжа:

- Митьо, Митьо, бре, чуваш ли к’во 
ти разправям. Днеска съм взела пет ка
сетки червени чушки. От ония, хубавите. 
Утре ще пека лютеница. Дърва ми тряб
ват, дърва! Я се размърдай! (Размахва 
подканващо ръце.)

- Иди в гората и домъкни някое и 
друго сухо дърво, че утре с к’во ще пека? 
Хайде, ставай и не се усуквай!

Митьо става. Мълчи. Лицето му 
изразява яд и досада. Върви към портата. 
Спира до нея. От дясната й страна има из
корубено криво дърво. Откъсва слива от 
него. С черните си нокти я разцепва. Чер
вива е. Хвърля я. Пали цигара. Излиза 
през портата на улицата. Тръгва бавно. 
Стъпва тромаво. Среща пощаджия. Той е 
с колело, засмян, е накривен син каскет. 
Спира и заговаря Митьо:

- О, бай Митьо, здравей! Къде си 
тръгнал?

Митьо му отговаря:
- По работа, Тенчо!
Продължава да върви по улицата.
Пощаджията:
- Абе, бай Митьо, я остави ти рабо

тата, ами ела да сръбнем по една ментич- 
ка.

Митьо спира. Мисли си: „Да се не 
види и Марчето, и нейната скапана люте
ница!“ Митьо казва:

- Е, хайде, щом като си рекъл, Тен
чо?

Тръгват двамата. Стигат пред вра
тата на кръчмата. Спират. На вратата 
има провесени найлонови ленти. През тях 
поглеждат вътре. Виждат много мъже, 
които седят около масите. Влизат. Митьо 
оглежда бавно масите. Кашля. Отива в 
дъното на кръчмата. Спира до последна
та маса.

През това време се чува народна 
музика; отделни възклицания - „Наздра
ве!“, „Е-е-е, ха така!“, „Наливай, нали
вай!“

Задимено е. На стената виси табел
ка с надпис: „Пушенето забранено!“ Виж
да се само малка част от нея.

Мъж е прошарена коса и блеснали 
очи дърпа Митьо за ръкава:

- Живо-здраво!
Друг мъж - с побеляла коса, наб

ръчкано лице и беззъба усмивка:
- О, Митьо, сядай!
Митъо сяда до тях.
Сервитьорът - дребен, слаб, с черна

коса и плешиво теме. Облечен е с бяла 
риза и черен панталон. Носи на Митьо 
мента и лимонада. Мъжете на масата си 
бъбрят. Шумно е. Гласовете им се сливат.

Мъжете в кръчмата вдигат чаши 
за наздравица. Всички са със зачервени



бузи.
Сервитьорът носи на Митьо две 

бири. След малко - още две.

Късно през нощта. Кръчмата е 
празна. Тихо е. Митьо става от масата 
бавно, внимателно. Олюлява се. Хваща се 
за масата. Стои няколко секунди. Тръгва 
към вратата с неуверена тежка стъпка. 
Излиза на улицата. Пусто, тихо, тъмно е. 
Глухо се чува песента на щурци.

Митьо е разгърден, с извадена от 
панталона риза. Върви две-три крачки, 
спира се. Улавя се за едно дърво, което е 
отстрани на улицата. Стига градинката. 
Гледа я няколко секунди. Прави още две- 
три крачки напред. Стига до портата на 
дома си. Сяда до оградата. Затваря очи. 
Отпуска тежко глава назад. Удря се в не
що. Обръща се и вижда коловете на дър
вената пластика.

Митьо е ядосан. Мисли си: „Край! 
Писна ми, стига вече. Не ми стигат дерто
вете и проблемите, ами и някакъв си 
смахнат холандец да ми разцепи главата. 
То туй нещо, ако струва пари, що не го е 
отнесъл със себе си. Няма да търпя да си 
правят каквото си искат с мен!“

Митьо хваща шедьовъра. Опитва 
се да го вдигне. Пъшка, задъхва се. Не ус
пява. Гледа дървената пластика и говори 
на глас:

- Утре рано добре ще те нацепя, 
хем дърва за лютеницата ще има, та Мар- 
чето да не писка, хем да не ми грозиш къ
щата, чучело такова!

Бори се е пластиката още няколко 
минути. Пъшка, напъва се, мъчи се. 
Вмъква я в двора си. Върви към къщата. 
Влиза бавно, безшумно. Ходи на пръсти. 
Навсякъде е тъмно. Влиза в спалнята. С 
дрехите ляга в леглото. Жена му, която 
лежи до него, мърмори нещо неразбирае
мо. Обръща се на другата страна.

Митьо лежи по гръб. Диша тежко. 
Заспива. Сънува: шедьовърът стои изпра
вен пред него. От дървото капят сълзи. 
Наоколо - силна бяла светлина.

(Чува се музика, навяваща страх.)
Митьо се сепва. Буди се. Край ухо

то му тънко пищи комар. Той махва с ръ
ка. Прогонва го. Заспива отново.

Сутрин е. Слънцето блести в про
зореца на стаята. Митьо става от леглото. 
Отива в кухнята. Отваря хладилника. 
Взима бира и я изпива. Излиза на двора. 
Отключва вратата на мазата. Изважда 
брадва, секач и чук. Отива до шедьовъра. 
Застава широко разкрачен пред него. За
махва и силно удря с брадвата няколко 
пъти. Нацепва дървената пластика. Съби
ра на купчина дървата. Отваря вратата на 
мазата. Прибира инструментите. Заключ
ва отново вратата.

Тиха вечер е. По небето се носят 
тъмни облаци. Отдалече се чува народна 
музика.

Митьо седи на прага пред къщата. 
Кисне краката си в леген с вода, пуши ци
гара. Погледът му е насочен в далечината 
и се рее без посока.

В задната част на двора - кокошки 
се гонят, чува се кудкудякане. В малка 
дървена кочина грухти прасе. (То не се 
вижда.) Пред вратата на къщата аленеят 
мушкати.

Марчето е с опряни лакти на огра
дата. От другата страна на плета стои съ
седка. Тя е пълна жена с кръгло лице и за
червени бузи. С кърпа на главата. Вижда 
се ясно само до гърдите. Марчето се хва
ли:

- Ленче, Ленче, ‘ма да знаеш каква 
лютеница стана само... Страшна лютени
ца!

Наоколо е тихо. Чува се песен на 
щурци.

На тъмен екран излиза надпис:
„Изчезването на шедьовъра нико

му не направи впечатление, все едно че 
никога не го е имало и никой никога не го 
бе виждал.“
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Курсова работа на 
Лъчезар Костов 
„Продуцентство в СМК“, 
първа година

Четири унили момчета с китари в 
ръце бавно крачат по влажния пясък. Лъ- 
чо пада на колене пред тихото море и с 
истерични плясъци по водата, сякаш иска 
да го събуди, крещи в несвяст. Ръцете на 
останалите момчета потрепват върху 
струните. Крясъците и мелодията се раз
насят по целия свят. Хора, животни и вся
какви живи твари обръщат глави към 
крясъка и замръзват на място. Дървета и 
храсти се накланят към морето и лека-по- 
лека започват да линеят. Слънцето гасне 
бавно, облаците стоят неподвижни, земя
та се тресе. Въздухът е сив и мрачен, а за
водите бълват ли, бълват, пристанищата 
изливат мазут. А морето тежко кашля и 
плюе черна пяна. Опитва се да повдигне 
неуспешно вълничка. Изплува спомен в 
човешкото съзнание:

Лъха тих ветрец. Зелени дървета 
поклащат свежи клони. Слънце грее яр
ко, силно, отразява се в синята вода. Ре
ките бистри криволичат, бързат да се сле
ят със свежото море. Разпенено, но синьо, 
делфини скачат лудо в него. Въздухът е 
свеж и няма тежък мирис, комините не 
бълват сивота.

Крясъците и кашлянето на морето 
секват светлия спомен. Лъчо злобно про
карва пръсти по струните на китарата. 
Излива се зловещо соло. Морето издига 
вълна, като че за последен път, и тя бав
но поляга пред него. Чайките за последен 
път прелитат над сивото море и го окич
ват с белите си пера. Лъчо плаче, китари
те също. Делфин приглася с тъжен крсък. 
Малкото живи твари оплакват заедно с 
тях. Делфинът скача в ръцете на Лъчо. 
Той жално кряка, пърха с перки, насочил 
поглед в зловещото пристанище, излива
що мазут. Наско плаче. Хванал бас кита

ра в ръце, насочена към комини и приста
нища, той удря по дебелите струни. От 
силния звук комините започват да се сри
ват. Морето кашля, а те се сриват. Делфи
нът кряка, а те се сриват. Със силни уда
ри на барабани се намесва и Сашо. Данчо 
блъска нервно клавиши на пиано. Заводи 
и пристанища се сгромолясват. Дървета, 
храсти и трева полягат бавно изтощени. 
Животни тичат, кряскат, земята почва да 
се цепи. Музиката става все по-силна и 
силна, крясъците на Лъчо все по-яростни.

Планетата се пръска. От нея оста
ва само много малка, красива, песъчинка.

Едно пристанище изплю мазут.
Нахално сви очи и се захили.
Премина през морето тръпка студ, 
закашля то, изопна сини жили.

Една вълна - красива и добра, 
отровена полегна върху кея 
и тъжни чайки с чайкови пера 
закичиха и гроба й, и нея.

Морето не заспа до сутринта.
За мъртвата си рожба дълго плака... 
Затвори във сърцето си скръбта 
и утрото замислено дочака.

И чувстваше се как загива то 
със рибите, с отровени делфини, 
с хрилете им, треперещи като 
вибриране на водорасли фини.

И някой ден навъсен студ суров 
пристанището сиво ще облъхне, 
под черна пяна, като под покров, 
в нозете му морето ще издъхне.

Петя Дубарова



Журналистическа
етика
През учебната 1998-1999 г. за първи път в департа
мента по масови комуникации започна да се чете 
курс по журналистическа етика. В него проблеми
те на етиката в медийната сфера се разглеждат 
чрез: международен и наш опит -  различни преце
денти от практиката, образци на етични журналис
тически кодекси, постижения и опити в саморегу
лацията на медиите. Пионери в усвояването на но
вия курс бяха студентите от програма „Персонифи
цирана аудиовизуална журналистика“, трета годи
на. Под ръководството на д-р Александър Ангелов 
те не само се запознаха с етичната тематика, но и 
изработиха свой собствен журналистически етичен 
кодекс.



Поставихме
началото

д-р Александър Ангелов

Студентите от програма „Персони
фицирана аудиовизуална журналистика“, 
трета година се „сблъскаха“ с проблема
тиката на журналистическата етика едва 
ли не внезапно, „от упор“. През първите 
две години никой не бе ги занимавал с те
зи въпроси. Убеден съм, че ползата от 
обучение по този предмет е огромна. 
Журналистът трябва още в началото на 
пътя си, още от студентската скамейка, 
да се увери, че всичко, до което се докос
ва тази професия има своята етична стра
на. Всяко действие на журналистиката 
„произвежда“, в една или друга степен, 
етична проблематика. По този начин ети
ката се откроява много ярко и категорич
но сред основите на този занаят, чиито 
съвременни проекции, независимо от тех
нологичните промени и развитие, не мо
гат да се мислят извън рамките на между- 
човешките, на обществените отношения. 
Може би наистина беше правилно нача
лото на обучение по този предмет да за
почне в последния семестър на трети 
курс, което ще рече след натрупване на 
опит в обучението. След добиване на дос
татъчна професионална и социална рути
на, когато постулатите на етиката в жур
налистиката ще се схващат като необхо
димост, а няма да звучат като кухи лозун
ги и пожелания без значение за реалност
та.

Внезапният „сблъсък“ на студенти
те с етичната проблематика срещна раз
биране и зрял прием. За това, разбира се, 
дял има и всекидневието на медиите у 
нас, което волно или неволно провокира 
мислите и емоциите ни в тази посока. 
Мисля не преувеличавам, ако кажа, че 
без да са специалисти, или близки до жур
налистиката, всички, които консумират в 
една или друга степен продуктите на ме
диите всекидневно са провокирани от не
обходимостта да правят един или друг

етичен избор. Какво остава тогава за про
фесионално „набърканите“ в света или 
кухните на медиите ?

Методологично подходихме със 
студентите по следния начин. Запознахме 
се с кодексите на журналистически орга
низации и гилдии в тридесет и една стра
ни: Австрия, Белгия, България, Катало
ния, Хърватска, Чехия, Дания, Финлан
дия, Франция, Германия, Гърция, Унга
рия, Исландия, Ирландия, Италия, Лат
вия, Люксембург, Малта, Холандия, Нор
вегия, Полша, Португалия, Русия, Слова
кия, Словения, Испания, Швеция, Швей
цария, Турция, Великобритания (Британ
ски национален журналистически съюз; 
Практически кодекс на Британската 
прескомисия по жалбите). Тези европейс
ки кодекси бяха разгледани в сравнителен 
план. Класифицирани бяха 61 различни 
етични принципи, взети от всички кодек
си, и те бяха подредени по честота като 
абсолютни стойности и в проценти. Към 
тях добавихме и разгледахме и няколко 
американски кодекса: „Етичен кодекс на 
асоциацията на професионалните журна
листи“; „Етичен кодекс на асоциацията 
на директорите за радиотелевизионни но
вини от 1987 г. за информационни преда
вания“; „Кодекс на американското дру
жество на редакторите на вестници“. В 
часовете анализирахме и прецеденти -  из
вестни случаи в САЩ и в някои големи 
европейски страни, които поставят етич
ни дилеми и имат своето достатъчно го
лямо и сложно обществено и съдебно до
сие.

Въз основа на всичко изброено, 
студентите направиха своите изводи и с 
общи усилия формулираха своя избор на 
принципи и дефиниции. Така те прогласи
ха свой етичен кодекс, който е поместен в 
настоящия годишник. С него българските 
журналистически кодекси стават три. 
След този на СБЖ, приет на X конгрес 
през 1994 г. и допълнен на XI през 1998 г., 
и журналистическия кодекс в радиото и 
телевизията, сътворен от Центъра за не
зависима журналистика през 1997 г., се 
строява и създаденият от нас в НБУ през 
пролетта на 1999 г.

Читателите на годишника имат 
възможността да се запознаят също с ос-



новополагащия текст на френския теоре
тик Клод-Жан Бертран „Трите фактора 
за качество в дейността на медиите“, кой
то, по мое дълбоко убеждение, по блес
тящ и много ясен начин описва проблема 
за регулацията и саморегулацията в 
днешната световна практика на медиите.

Убеден съм, че сложихме продук
тивно и белязано със студентска актив
ност и творчество начало на обучение. То 
е необходимо навлизане в една от най-ак- 
туалните и деликатни сфери от дейността 
на медиите.

Етичен кодекс
Студентите от програма „Персони

фицирана аудиовизуална журналистика“, 
трета година (1998/99) на Нов български 
университет са убедени, че общественото 
доверие и мнение са най-важните крите
рии за журналистическа дейност. Ето за
що журналистите като коректив на об
ществото са призвани да отразяват съби
тията и проблемите обективно, честно и 
безпристрастно. Без да накърняват право
то на личен живот на всеки човек.

Чистата съвест на журналиста е 
като компас в търсене на истината.

Свободното изразяване на мисълта 
е изконно право на всеки индивид.

Но! Като имат предвид специфич
ната функция на журналистиката те зна
ят, че свободата е отговорност, която 
журналистът трябва да умее да поема. 
Словото принадлежи наполовина на жур
налиста, наполовина на аудиторията. 
Журналистите са тези, които трябва да 
следят то да не загине.

Журналистът поставя обществени
те интереси над личните, над тези на ра
ботодателя, когато те противоречат на 
интересите на обществото. Журналистът 
държи на своите убеждения и не се стра
хува от нападки или натиск от страна на 
определени кръгове, когато са против об
ществените интереси.

Журналистите не са по-различни 
от останалите членове на обществото, 
следователно не трябва да се ползват с 
привилегии. Оценявайки високото само
съзнание на тази профес9кЙ | мат етични и 
професионални права, специални изиск
вания и отговорности:

I. Отговорности на журналиста за 
всичко, поднесено от него:

1. Истинност, обективност, безп
ристрастност и честност при поднасяне 
на информацията

1.1. Журналистът подлага на про
верка източниците и фактите

1.2. Журналистът е отговорен 
пред източника си за точността на инфор
мацията, която ще поднесе

1.3. Журналистът прави разграни-
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чение между реклама и редакторски 
текст

1.4. Журналистът на приема под
купи или подаръци

1.5. Журналистът не изопачава 
фактите и не подбира манипулативно са
мо някои от тях

1.6. Журналистът не допуска ре
жисиране или възстановка на събитията 
без знанието на аудиторията

1.7. Журналистът е морално за
дължен при отразяването на престъпле
ния, катастрофи и т.н.

2. Журналистът се стреми да оси
гури право на отговор на същото място 
или в същото ефирно време

2.1. Журналистът съобщава за до
пуснати грешки при отразяването

2.2. Журналистът предоставя въз
можност на обществото да изразява мне
ние

3. Журналистът уважава непри
косновеността на личния живот

3.1. Журналистът уважава човеш
ките права и достойнство

3.2. Журналистът поставя на пър
во място неприкосновеността на личност
та. Публичните личности, посветили дей
ността си в услуга на обществото -  поли
тици, общественици, имат по-тесен пери
метър на неприкосновеност

4. Журналистът разграничава 
факти от мнения/заключения, информа
цията от коментара

5. Журналистът уважава авторс
ките права и законите на цитирането

6. Журналистът не допуска негов 
материал да причини дискриминация на 
основата на раса, етнос, религия, пол, со
циален статус и т.н.

7. Журналистът не допуска мате
риалите му да подстрекават към извърш
ване на престъпления и насилие

II. Журналистът има следните без
спорни права:

1. Журналистът има право да по
лучава свободен достъп до всички източ
ници на информация, съблюдавайки зако
новите изисквания

2. Журналистът има право да из
върши свободно разследване

3. Журналистът може свободно:

3.1. Да критикува властите, изпъл
нявайки ролята на „куче-пазач“ на общес
твото

3.2. Да бъде критикуван от общес
твото, когато се провали при изпълнение 
на отговорностите си към него

4. Журналистът има право да пази 
професионална тайна и източниците си 
на информация

5. Журналистът има право да от
каже предложения, противоречащи на 
моралния кодекс

III. Журналистът има право да 
изисква:

1. Защита на авторските си права
2. Участие при вземане на реше

ния в медията, за която работи
3. Подобаващо заплащане и работ

ни условия
4. Правото да се сдружава в профе

сионални организации и тяхното зачита
не

5. Правото да откаже предложе
ния, противоречащи на съвестта му.



Трите фактора 
за качеството 
и дейността 
на медиите

Клод-Жан Бертран

Според мен, качествени медии са 
онези медии, които се поставят на първо 
място в услуга на гражданите, а на второ 
-  в услуга на рекламодателите, акционе
рите и информационните източници. То
ва са медии, които предоставят важна ин
формация на всички групи от население
то в привлекателна форма. Медии, които 
се концентрират върху обслужване на об
ществото -  да ги наречем „етични“ ме
дии.

Дори във високоразвитите в индус
триално отношение демокрации, медиите 
не са на онази висота, която би позволила 
оцеляването на гражданското общество. 
Какъв е начинът за тяхното усъвършенс
тване? Как да си осигурим качествени ме
дии? Отговорите са различни -  някои 
смятат, че свободата е достатъчно усло
вие, с други думи -  пазарът. Според други 
трябва да разчитаме на етиката. Трети се 
уповават на законите и регулирането.

В САЩ са убедени, че пазарът 
(плюс известна доза етика) може да си 
свърши работата, в резултат на което по- 
голяма част от всекидневниците предс
тавляват общински рекламен бюлетин 
(най-малко 60% реклами), а останалата 
част са синдикални материали, да не го
ворим за ширещия се напоследък таблои- 
дизъм. Друг резултат е телевизионната 
мрежа, която с нищо не допринася за об
разованието на децата, редува шоу на жи
во с токшоу, игри и брутални сериали -  с 
прекъсване за реклама на всеки 9-10 ми
нути. Отразяването на процеса „Симп- 
сън“ от американските медии, както и на 
разследването на Стар, сложиха край на 
американския модел журналистика.

Във франция много хора вярват

(изключвам себе си), че законът, подпо
маган от съдилищата, ще спомогне за 
постигане на целта. Подробният общ за
кон за печата от 1881 г., обаче, се прилага 
рядко, тъй като е доста остарял. Той не е 
бил актуализиран, преработван и усъвър
шенстван, защото политиците се страху
ват да обидят печата. Бих искал да отбе
лежа, че френските всекидневници са дос
та посредствени. Що се отнася до елект
ронните медии, ние имаме поредица от 
Закони за радиото и телевизията, но всич
ки те се оказаха незадоволителни -  с изк
лючение на приетия през 1982 г., който 
премахна държавния монопол върху ра
диото и телевизията и ги дерегулира. И 
тъй като се смята, че законът поема гри
жата за всички проблеми, във франция 
никога не са съществували „системи за 
отчетност на медиите“.

Може би ще бъде полезно да си 
припомним предимствата и недостатъци
те на всеки от подходите (закон, пазар и 
етика), защото се убедих, че привържени
ците на един подход често са настроени 
враждебно към останалите и не са запоз
нати с положителните им страни.

Законът и съдилищата
Законът може да определи прави

ла, свързани с дейността на управление 
на медиите. Той може да ограничи кон
центрирането на собственост и да утвър
ди международни споразумения. В част
ност той може да не позволи на даден вес
тник да сипе клевети или на телевизион
на мрежа да се намесва в съдебен процес. 
Той може да наложи определени изисква
ния по отношение на децата. А полицията 
е тази, която прилага закона, изпълнява 
нарежданията на съдилищата и регула
торните агенции. Така например тя може 
да затвори радиостанция, която нарушава 
предоставените й честоти и определена 
мощност.

От друга страна, законът гаранти
ра правата на медиите и професионалис
тите: например свободата на информация 
в САЩ или „клаузата на съзнанието“ във 
Франция, да не говорим за изключител
ния закон за печата в Швеция, който е 
вграден в конституцията на държавата.

За съжаление съдебната система



има и своите недостатъци. Тя не може да 
се адаптира лесно към постоянните про
мени. Тя е склонна да обслужва интереси
те на управляващия елит, а понякога слу
жи единствено на правителството. В 
крайна сметка, законите се приемат от 
политиците, следователно малко са дър
жавите, в които съдебната система е на
пълно независима. Така например, печа
тът във Великобритания, въпреки от ре
путацията си в света, понастоящем е най- 
малко независимият в Европа в резултат 
от Закона за официалните тайни, Прави
лата за неуважение на съда, Законите за 
клеветата, Законът за криминалните до
казателства, наред с множество закони за 
тероризма, неприкосновеността, авторс
кото право и др., повечето от тях приети 
срещу масовия печат като реверанс към 
средната класа. Освен това, законът, като 
мярка за защита срещу посегателство от 
страна на медиите, е тромав, твърде скъп 
и толкова заплетен, че би стреснал обик
новения човек. За богатите мошеници, 
обаче, съдебните дела могат да се превър
нат в златна мина, позволявайки им да 
измъкнат милиони долари от дело за кле
вета или да запушат устата на своите про
тивници.

В САЩ, смятани за рая на юристи
те, може да се сблъскате с изключителна 
враждебност към закона: парадоксално в 
негово лице медиите виждат голям враг 
на свободата. Те искат дори радио-теле- 
визионните предавания (в голяма степен 
дерегулирани през 80-те години) да се 
ползват със същата свобода като печат
ните медии. Те заявяват, че не се нужда
ят от друг закон освен Първата поправка 
на Конституцията, която гласи: „Конгре
сът не трябва да приема никакъв закон, 
който ограничава свободата на словото и 
печата“. Според абсолютистите -  „ника
къв закон означава никакъв закон“. Още 
през 20-те години се създава тълкувате
лен орган по поправката (която, ако се 
приеме буквално, е изключително огра
ничена): някои биха искали това да озна
чава, че нито една от трите власти на 
държавно и федерално равнище няма да 
се намесва в работата на медиите (може 
би с изключение в случаите на порногра
фия).

Пазарът
Американците вярват в пазара за 

разлика от европейците, които никога не 
са му се доверявали. До 80-те години 
всички държави в Европа бяха наложили 
държавен монопол върху радио-телевизи- 
онните предавания (с изключение на Ис
пания, която разреши частното радио, и 
Великобритания, която през 1954 г. поз
воли създаването на рекламна телеви
зия). Освен това франция и Италия суб
сидират всекидневния печат, за да спасят 
малките вестници. Същото правят и 
Скандинавските страни (без Дания), за да 
избегнат местния монопол, предизвикан 
от пазара, както се случи в Дания.

Свободният пазар определено мо
же да оказва положително въздействие 
върху медиите: изненадващо качеството 
на новинарските емисии във Франция се 
подобри след като правителствената цен
зура и манипулациите бяха премахнати 
през 1982 г. Конкуренцията държи профе
сионалистите постоянно нащрек. Медии, 
които не могат да спечелят своя аудито
рия, слизат от сцената както се случи с те
левизионната мрежа La Cinq във Фран
ция преди няколко години, а след това и с 
всекидневника „Info-Matin“, въпреки бо
гатството на акционерите им. Насърчава 
се творчеството: това се потвърди през 
1995 г. във Великобритания, когато теле
визия Би Би Си се подмлади благодаре
ние на своя съперник в рекламата Ай Ти 
Ви. Най-общо казано, пазарът принужда
ва медиите да реагират бързо на променя
щите се вкусове и потребности на общес
твото, както и на новите технологии.

Проблемите, обаче, не са по-мал
ко: целта на операторите обикновено е не 
да се поставят в услуга на обществото, а 
да забогатяват, понякога много бързо (в 
печата те често пропускат да инвестират 
в информация и разчитат на новинарски 
услуги и прессъобщения). Много реклам
ни медии принизяват вкусовете си, за да 
си осигурят максимално голяма аудито
рия. Те пренебрегват етичните правила, 
за да се харесат на рекламодателите. До
ри обществените телевизионни мрежи из
питват необходимост да излъчват попу
лярни развлекателни програми, подобно 
на частните. Най-добрите медии стават



все по-скъпо струващи, с ограничен дос
тъп само за най-богатите, каквито са пре
мийните кабелни канали, седмичните и 
месечните списания, предоставянето на 
база данни и други услуги по Интернет.

Съвсем естествено е да се увелича
ва и концентрацията. Сега във Великоб
ритания 8 5 %  от националните всекиднев
ници се намират в ръцете на четири гру
пировки. Нещо по-лошо за „четвъртата 
власт“ -  няколко от по-големите групи
ровки в печата са собственост на чужден
ци. Още преди това се наблюдаваше тен
денция към идеологически монопол -  във 
Великобритания, подобно на Швеция, 
преобладаващата част от печата е кон
сервативна, докато поне половината от 
гласовете отиват в полза на лейбъристи- 
те.

Медийна етика и системи
за отчетност
Законът винаги се е възползвал, 

дори в САЩ, където Конгресът е приел 
закони, ограничаващи свободата на 
словото. Все пак има и други човешки 
права, които се нуждаят от защита и, 
дори в най-конкурентния бизнес, 
мениджърите изискват равен старт. Но 
законът сам по себе си и прекаденото 
значение, което му се отдава, т.е. 
прекалената държавна намеса, могат да 
доведат до авторитарно управление.

Пазарът, що се отнася до радиото 
и телевизията (основни медии днес), е но
ва сила за много страни в света и като ця
ло (що се отнася до Франция най-вече) 
повечето хора са на мнение, че дава пове
че положителни, отколкото отрицателни 
резултати. Но отрицателните страни до
ведоха до силна нетърпимост, която в на
чалото на 90-те години породи небивал 
интерес към етиката.

Възниква нова идея -  защо да не се 
използва демократичния самоконтрол? 
Какво би се получило, ако професиона
листите и потребителите си поделят отго
ворността в света на медиите? Възхвали 
към етиката звучат най-силно в САЩ в 
отговор на пазарната анархия и страха от 
държавно регулиране. Но етиката в меди
ите се цени от всички... доколкото все 
още присъства като тема в семинарите,

книгите и др. Това създава добър общест
вен имидж на медиите. Не струва нищо. 
Панацея. Но всичко започва да звучи по 
друг начин, когато насочим вниманието 
си към „системите за отчетност на меди
ите“, когато думите отстъпят място на де
лата, когато правилата, одобрени с пълно 
съгласие, трябва да се прилагат.

Системите за отчетност на медии
те са всички видове неправителствени ме
ханизми, които се използват като гаран
ция за това, че медиите са „обществено 
отговорни“. Системите за отчетност на 
медиите използват един или няколко от 
следните методи: критика, мониторинг, 
достъп до медиите и обучение. Концепци
ята е глобална, следователно -  по-скоро 
мъглява. Системите за отчетност на ме
диите съществуват в над тридесет различ
ни форми. Някои от тях са индивидуални 
-  служител, отговарящ на жалбите на на
селението, медиен репортер, учител по 
етика. И структурни групи -  комитет по 
свободен печат (другарски съд), национа
лен съвет по печата, „комисия за оценка 
на съдържанието“ (Япония). И отделни 
документи (кодекс по етика) и малките 
медии (журналистически проверки). И на 
последно място процес на обучение -  кра
тък (сесии за запознаване, контрол върху 
етиката) или дълъг (университетско об
разование).

Навсякъде, където са били изпита
ни, системите за отчетност на медиите 
дават задоволителни резултати. В най-ло
шия случай те не вредят. И въпреки това, 
много малко от тях се прилагат в дейст
вителност. Дори в страни, в които почти 
всички от тях са били използвани (като 
САЩ) много от тях не са оцелели и не са 
се умножили. Ще се опитам да поясня, из
броявайки критичните оценки за тях и 
пречките, с които са се сблъсквали.

Ще започна с кодексите. Юристите 
твърдят, че те могат да се използват в съ
да срещу вестник или радио, или телеви
зионна станция. Следователно са налице 
идеологически опоненти на системите за 
отчетност на медиите. Етиката, общест
вената отговорност, контролът на качест
вото (независимо как ще го наречете) се 
основава на свободата. В двата полюса на 
политическия спектър хората се противо-
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поставят на свободата на печата. За тях 
етиката и системите за отчетност на ме
диите са нелепи фантазии. Единственият 
начин, по който можем да накараме ме
диите да служат на „нацията“ или на „на
рода“, е да ги притежаваме или да прила
гаме сила. Точно обратното -  ултралибе- 
ралите представят медийната етика, ко
дексите и системите за отчетност на ме
диите като заговор срещу свободата на 
словото и свободната инициатива -  пра
вителствата могат да ги превърнат в за
кон.

Реалистите се противопоставят по- 
сериозно на кодексите. За тях те са безс
мислени каталози от нейсни забрани и 
благородни призиви, откъснати от реал
ния живот. И все пак, настояват те, каква 
е ползата от кодекс, ако той не взема 
предвид взаимоотношенията с властта? 
Може ли репортер да си позволи да загу
би работата си в името на етиката? Как
ва е ползата от кодекс, ако той не пред
вижда раздаване на правосъдие за винов
ните? Някои журналисти имат чувство за 
отговорност, но други се нуждаят от фи
зическа принуда отвън, за да направят то
ва, което трябва.

Кой ще се погрижи за спазването 
на правилата? Потребителите на медий
ни услуги са невежи, безразлични и неор
ганизирани, докато журналистите имат 
да мислят за много други неща, за които 
предпочитат да мислят. Що се отнася до 
собствениците, първата им задача е да 
погледнат финансовите резултати. Съв
сем малък кръг от гях смята, че същест
вуващият закон е достатъчен и системите 
за отчетност на медиите ще означават на
рушаване на тяхното право на собстве
ност.

А сега за пречките пред развитието 
на системите за отчетност на медиите, 
които са недобре развити, просто защото 
се посрещат с голяма съпротива. Някои 
критики са неоснователни: 1. Заплаха от 
превишаване правата на правителството 
-  държавата ще използва, подобно на ко
дексите, механизмите за самоконтрол, за 
да ограничи свободата на словото, твър
дят те. Това, обаче, не се е случило никъ
де. 2. Безполезност -  етичните медии не 
се нуждаят от системи за отчетност на

медиите, а неетичните медии няма да ги 
приемат. Не е далеч от истината, но пове
чето журналисти не са нито само добри, 
нито само лоши -  те се нуждаят от насо
ки и от приятелския натиск от страна на 
равните им по ранг. 3. Клеймото на връз
ките с обществеността -  някои твърдят, 
че всеки опит за етичност от страна на 
медиите е козметичен. Медиите се прест
руват, че се интересуват от проблемите на 
обществото, но фокусират вниманието си 
върху печалбата и пропагандата. 4. Ради
калното заклеймяване -  някои се жалват, 
че етиката се използва като прикритие от 
леви антимедийно настроени активисти. 
Независимо от това, обаче, дори в САЩ, 
някои от най-яростните противници на 
медиите стоят отдясно.

От друга страна, съществуват сери
озни пречки пред създаването на системи 
за отчетност на медиите. Едната е неве
жеството. Този проблем може да бъде 
премахнат лесно. Всеки вече е чувал за 
етика на медиите, но малко хора са чува
ли за системи за отчетност на медиите, 
главно защото медиите запазват мълча
ние по тази тема.

Съвсем реална пречка е статутът 
на журналиста -  служител, чиято съдба е 
в ръцете на неговите началници. Профе
сията е консервативна и (както и всяка 
друга професия) приема промяната само 
под заплаха -  от държавата или от пазара. 
По традиция тя сплотява редиците си при 
всеки опит за критика отвън и избягва 
критика отвътре. Не са ли арогантни 
жреците на информацията? Или страдат 
от крехкото си его? Може би и двете!

Стигнахме до последните две преч
ки пред развитието на системите за от
четност на медиите. На първо място, ня
кои от тях са доста скъпи, ако трябва доб
ре да си свършат работата, т.е. бързи и 
видими резултати. Системите за отчет
ност на медиите без съмнение са добра 
инвестиция с цел подобряване качеството 
на медиите и имиджа на фирма пред пог
леда на правителството, съдилищата и 
обществото. Но някои собственици не мо
гат да си го позволят, а други не желаят 
да го направят. Другата пречка е времето. 
Контролът върху качеството отнема дос
та време, което винаги е дефицитно в ме



дийното пространство. А много системи 
за отчетност на медиите изискват дълъг 
период от време, за да дадат плодове (ка
то обучението, например) или просто да 
се запознаем с тях (като съветите по пе
чата).

За съжаление, това не е всичко. 
Етиката и системите за отчетност на ме
диите водят до сериозни недоразумения. 
Те карат хората погрешно да смятат, че 
за всички несполуки на медиите са винов
ни журналистите. В резултат на което, те 
се превръщат в удобни изкупителни жер
тви, а всъщност най-сериозните грешки 
на медиите се допускат по икономически 
причини от собственици, издатели, мени
джъри, отговорни за вземането на реше
ния.

Не бих си правил труда да изброя
вам всички тези пречки, ако етиката и 
системите за отчетност на медиите не 
притежаваха предимства, които по мое 
мнение, в голяма степен омаловажават 
всяка критика и недостатъци. Те са де
мократични -  повечето от тях включват 
професионалисти и граждани, незначите
лен е броят на онези системи, които съби
рат на едно място трите основни групи 
участници в социалното общуване. Те не 
са свързани с правителството или с дър
жавната бюрокрация. Те не представля
ват опасност за никого. Те са гъвкави -  
могат лесно да се адаптират към обстоя
телствата. Например, кодексът по етика 
може да се тълкува, а ако се наложи, да 
бъде изменен бързо. Системите за отчет
ност на медиите са изключително разно
образни, но могат да функционират заед
но, да формират свободна, неструктурира
на мрежа за контрол на качеството. Те 
взаимно се допълват, тъй като действат в 
различни времеви рамки -  някои веднага 
(т.е. кутия за корекции), а други -  в разс
тояние на много години (образование). Те 
могат да бъдат ефективни, както и да ста
нат още по-ефективни.

По същество системите за отчет
ност на медиите са гъвкаво, мощно оръ
жие, което в съчетание с висока журна
листическа компетентност (двете са не
разривно свързани така или иначе) може 
да осигури автономност на журналистите 
и по-добро обслужване на обществото.

Заключение
Ясно е, че решението на проблема 

за посредствеността на медиите е използ
ването на трите начина за оказване на на
тиск върху тях -  закон, пазар и етика. И 
трите са полезни. Първите два са необхо
димост, но могат да бъдат много опасни. 
Въпреки това, те са най-често прилагани 
и възхвалявани. Третият начин не е опа
сен, но се пренебрегва в голяма степен. 
Убеден съм, че етиката и системите за от
четност на медиите могат да допринесат 
значително за балансиране на пазара и да 
ограничат необходимостта от използва
нето на закони за регулиране.

Пред нас стоят две задачи. Едната 
е да се постигне правилен баланс между 
трите компонента на качеството -  съот
ношението на всяка от тях неминуемо 
ще е различно за всяка държава, в съот
ветствие с нейната идеология, с нацио
налните възгледи за човека и общество
то. Другият проблем е да се поощрява 
по-голям интерес към етиката и особено 
по отношение прилагането на разнооб
разните форми на системите за отчет
ност на медиите. Колко са регионалните 
и местните съвети по печата в Швеция 
или Испания? Колко са служителите, от
говарящи на жалбите на гражданите? 
Има ли създадени асоциации на потреби
тели на медийни услуги? Какви са перс
пективите за развитие по отношение об
разованието на журналистите в дългос
рочен план?

За щастие последното поколение 
допринесе доста за развитието на проце
са. Първо, високото технологично рав
нище дава възможност на обществото да 
осъзнае още повече ролята на медиите, 
да стане по-взискателно и по-агресивно. 
Освен това се увеличава броят на висо
кообразованите журналисти, които имат 
желание да вършат добре работата си за 
собствено удовлетворение и обществен 
престиж. Отражението на новите техно
логии върху етиката е двояко: от една 
страна, те демократизират медиите, но 
от друга -  улесняват изкривяването на 
новините. По подобен начин комерсиа- 
лизацията прави медиите по-чувствител
ни към общественото мнение, но увели
чава изкушенията за изкривяване на ин-
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формацията и вулгаризиране на развле
кателните програми.

Почти навсякъде собствениците и 
рекламодателите, притиснати от нараст
ващата конкуренция, се изкушават да 
следват примера на някои бизнесмени из
вън медиите като решават, че могат да 
служат по-добре на обществото, след кое
то откриват, че подобно поведение се зап
лаща. В края на 80-те години разпадането 
на Съветския съюз разби мита за кому
нистическа алтернатива на печата и съ
живи „медийната етика“. Някои сензаци
онни нарушения на медийната етика 
привлякоха общественото внимание към 
неморалното поведение на медиите като 
се започне с войната в Персийския залив 
и се стигне до поредицата от секс сканда
ли, раздухвани неимоверно.

Наистина вярвам в това, което то
ку-що прочетохте. По тази причина не се 
уморявам да пиша и да говоря на тема 
етика и системи за отчетност на медиите. 
Чувствам се като проповедник, но оста
вям на други да организират великото мо
рално пробуждане на медийния свят.



Лятна школа 
„Европейски 
тенденции в 
Пъблик 
рилейшънс“
Лятната университетска школа, 
организирана от департамента по масови 
комуникации, се проведе в сградата на 
НБУ на 26, 27 и 28 юли 1999 г. В 
тридневната програма бяха представени 
доклади, научни съобщения и изказвания 
за използването и приспособяването на 
европейския опит в България.
В работата на школата участваха 
студенти по „Public Relations“ в 
департамента и над 40 представители на 
рекламни и PR агенции, медии, 
държавни институции и университета от 
цялата страна. Всички имаха 
възможност да обменят опит и да 
придобият нови знания в теорията и 
практиката на европейския Public 
Relations. Уебстраница: 
(http://come.to.nbu.prsw)
Материалите от лятната школа излязоха 
в отделен сборник. Тук публикуваме 
само проекта и програмата по дни на 
школата.

http://come.to.nbu.prsw


Нов български 
университет 
Департамент по 
масови комуникации 
Лятна школа 
„Европейски 
тенденции в 
Пъблик рилейшънс“ 
София
26, 27 и 28 юли 1999 г.

История на проекта
През месец октомври 1998 г. де

партаментът по масови комуникации 
кандидатства с проект за лятна школа 
„Европейски тенденции в Пъблик рилей
шънс“ пред фонд стратегическо развитие 
на департаменти и програми на Нов бъл
гарски университет. През месец март 
1999 г. проектът беше одобрен и финан
сиран от фонда.

Кратко описание на проекта
На лятната школа по Пъблик ри

лейшънс студенти, действащи практици и 
преподаватели ще чуят актуални разра
ботки на тази тема и ще дискутират проб
лемите с координатора на Международ
ната асоциация по Пъблик рилейшънс 
със седалище в Париж г-н Пиер Андре 
Ерво. Докладите и изказванията ще бъ
дат събрани и издадени в специален сбор
ник. Изданието ще служи за учебно пома
гало на студенти, изучаващи съответните 
специалности, а също така и на всички, 
които следят развитието на теорията и 
практиката на Пъблик рилейшънс. Пред
ставителното социологическо изследване 
за състоянието на Пъблик рилейшънс в 
София ще бъде дългосрочно използвано. 
Извън академичните доклади ще има 
дискусии и изказвания на практици по 
състоянието на Пъблик рилейшънс у нас.

Цел на проекта
Да се използват идеите и методите

на работа по връзки с обществеността, 
лансирани от участниците в школата като 
основа за по-нататъшно усъвършенства
не и разнообразяване на програмите за 
обучение на студентите в НБУ от специ
алността „Public Relations“. Студентите да 
придобият по-широк поглед към използ
ваните подходи за изследване на ситуации 
и за практиката на Пъблик рилейшънс в 
България.

Да се обмени опит от участниците 
в школата и да се придобият нови знания 
за такива специфични области като „Уп
равление на Пъблик рилейшънс“, „Фи
нансов Пъблик рилейшънс“ и възмож
ности за използването им в България, а 
също така да се запознаят участниците с 
някои нови аспекти на комуникационния 
и кризисен мениджмънт.

Да се анализират използваните ко
муникационни модели в Пъблик рилей
шънс, методите за изследване на ситуа
ции, да се сравнят програмите за обуче
ние по Пъблик рилейшънс в различните 
университети в България и да се очертаят 
тенденциите за развитие на тази практи
ка у нас.

Да се идентифицират специфични
те особености и различните подходи за 
разрешаване на комуникационни пробле
ми, свързани с новите реалности в Бълга
рия. Да се демонстрира от участниците в 
школата по какъв начин се използва, мо
дифицира и адаптира европейския опит 
по Пъблик рилейшънс в страните от Из
точна Европа.

Да се създадат условия за форми
ране на общи научни и изследователски 
екипи, с цел провеждане на съвместни из
следвания по Пъблик рилейшънс с учас
тие на различни институции и универси
тети в България.

Да се търси новото, новия принос, 
различието на европейските модели по 
Пъблик рилейшънс като алтернатива на 
северноамериканските подходи.

Да се направи представително изс
ледване на ситуацията и моментното със
тояние на практиката Пъблик рилейшънс 
у нас, и тенденциите за развитието като 
се проведе експертно социологическо 
проучване, а резултатите се представят и 
обсъдят от участниците в школата.



Очаквани резултати
1. Да се разнообразят формите на 

участие на преподаватели и студенти от 
департамента по масови комуникации в 
различни теоретико-приложни мероприя
тия като школи и конференции с чуждес
транно участие. Студентите и преподава
телите от департамента по масови кому
никации да участват в отделни сесии на 
школата със свои реферати, изследване и 
анализ на българския и европейския опит 
по Пъблик рилейшънс и масови комуни
кации.

2. Да се обмени опит за съвместни 
разработки в сферата на комуникациите с 
участие на студенти и преподаватели от 
НБУ и други български университети, 
държавни и неправителствени организа
ции.

3. Да се подготви и издаде сборник 
с основните доклади, социологическото 
изследване и изводите от проведената те- 
оретико-приложна школа.

4. Да се засили популярността на 
Нов български университет сред различ
ните институции, организации и другите 
университети за новите програми и моде
ли на преподаване, предлагани от универ
ситета в такива модерни научни направ
ления като масови комуникации, Пъблик 
рилейшънс, комуникационен менидж
мънт и др.

5. Да се излезе извън рамките на 
обикновеното слушане/четене на лекции 
и доклади. Да се потърсят и намерят об
щи проблеми с практиците в България, 
занимаващи се Пъблик рилейшънс. Да се 
генерират някои нови идеи и да се демон
стрира пред студентите диалогична и дис
кусионна култура.

Програма

Първи ден 
Сутрешно заседание
9.30 -  10.00 Регистриране на участници

те
10.00 -  11.00 Официално откриване

Пиер Андре Ерво (коорди
натор на международната 
асоциация по Пъблик ри
лейшънс, Франция). Док
лад за състоянието и тен
денциите на развитие на 
Пъблик рилейшънс.

11.00- 11.30 Кафе пауза
11.30 -  13.00 Доц. д-р Руси Маринов:

„Нови тенденции за разви
тие на Пъблик рилейшънс 
в България -  комуникацио
нен и кризисен менидж
мънт“
Доц. д-р Петър Деянов: 
„Психологически аспекти в 
Пъблик рилейшънс“ 
Обсъждане на докладите

13.0 -  14.00 Обяд

Следобедно заседание
14.00 -  16.00 Десислава Николова, док

торант в НБУ: „Подходи и 
модели за управление на 
Пъблик рилейшънс „ 
Дискусия: „Европейски тен
денции в Пъблик рилей
шънс“

Втори ден
Сутрешно заседание
10.00 -  11.30 Соня Алексиева, председа

тел на Българското дружес
тво за връзки с обществе
ността: „Български опит по 
Пъблик рилейшънс и мето
ди на работа.“
Десислава Николова, док
торант в НБУ: „Представя
не на студентското сдруже
ние за ефективни връзки с 
обществеността към НБУ“ 
Светослава Попова, студен
тка по „Пъблик рилей
шънс“ в НБУ, член на уп-



11.30-12.00 
12.00 -  13.00

13.0 -  14.00

равителния съвет на сдру
жението: „Международния 
опит в сферата на финансо
вия Пъблик рилейшънс“, 
заедно с Десислава Георги
ева, студентка по „финан
си“ в Университета за на
ционално и световно сто
панство
Обсъждане на докладите 
Кафе пауза
Използване на Интернет 
технологиите в Пъблик ри
лейшънс. Демонстриране 
на ефективни подходи и 
средства за търсене на ин
формация в мрежата. Док
лад на Ангел Стефанов, 
студент по Public Relations в 
НБУ 
Обяд

Калъчева: „Организация и 
дейност на информацион
ния отдел на НБУ“ 
Докладване на студентски 
проекти за Пъблик рилей
шънс на НБУ. Обсъждане 
на темата 

13.00- 14.00 Обяд

Следобедно заседание
14.00 -  14.30 Пиер Андре Ерво, доц. д-р

Руси Маринов: „Резултати 
и изводи от проведената 
школа“

15.00 -  16.00 Закриване на школата с му
зика и шампанско.

Следобедно заседание
14.00 -  16.00 Прожекция на американс

кия документален филм 
„Великите имиджмейкъри“ 
за живота и дейността на 
Айви Лий и Едуард Бер
найс.
Дискусия: „Български 
проблеми в развитието на 
Пъблик рилейшънс“

Трети ден
Сутрешно заседание
10.00 -  11.30 Доц. д-р Венцислав Бонди-

ков: „Резултати от проведе
но социологическо проуч
ване за състояние на Пъб
лик рилейшънс в България 
и тенденции за развитието 
на практиката“
Лазар Тодоров: „Организа
ция, структура и основни 
дейности на отделите за 
връзки с обществеността в 
България“.
Обсъждане на резултатите 
от социологическото проуч
ване и доклада.

11.30- 12.00 Кафе пауза
12.00 -  13.00 Програма по Пъблик ри

лейшънс на НБУ. Весела



Книги и 
годишници
Департаментът по масови комуникации 
има дългосрочна стратегия да издава 
книги за нуждите на своите студенти в 
различните програми. В Годишник’98 бя
ха отбелязани книгите-учебници, отпеча
тани от 1993 г. до 1998 г.: „Професия про
дуцент“ от Иван Попйорданов и Георги 
Чолаков, „Правни основи на средствата 
за масова комуникаци“ от Бисера Занко- 
ва, „Предизвикателството на аудиовизу
алните комуникации“ от Владимир Ми
хайлов, „Ефективни техники в Пъблик 
рилейшънс“ от Руси Маринов, „Студии 
по медийно право“ от Бисера Занкова, 
„Америка -  врява и разум“ (Журналисти
ката на САЩ в контекста на социалния 
живот 1883-1997) от Милко Петров, 
„Живеем с другите“ (Социалнопсихоло- 
гични проблеми) от Толя Стоицова, „Ме
дийна рецепция“ от Владимир Михайлов. 
Сега информираме за новите, излезли 
през 1999 г., книги-учебници на препода
ватели от департамента, за тематичното 
съдържание на Годишник’98 и за сборни
ка от лятната школа на тема „Европейс
ки тенденции в Пъблик рилейшънс“. 
Всички книги и годишници се намират в 
библиотеката на Нов български универ
ситет.
В отдел „Периодика“ на библиотеката 
могат да се намерят също следните спе
циализирани чуждестранни списания, 
абонирани по поръчка на департамента 
по масови комуникации: „Journalism & 
Mass Communications Quarterly“, „Public 
Relations Quarterly“, „Public Relations 
Review“, „TV World“, „Medien Praktisch“, 
„Вестник Московского государственного 
университета. Журналистика“



КРИЗИСЕН
МЕНИДЖМЪНТ

Руси Маринов

Кризите имат социални, психологични, хуманитарни и 
екологични измерения. Свързани са с действията на 
индивидите и техните неадекватни отговори спрямо 
реалността. Криза настъпва също, когато индивидът 
или обществото не са в състояние да разчетат 
правилно заложените в информацията послания. 
Хората обикновено са склонни да виждат не това, 
което е, а онова, което биха искали да бъде. 
Кризисният мениджмънт е неразривно свързан със 
съвременния бизнес и комуникации. Неговото 
разрешаване е съставна част от услугите, които 
предлагат модерните агенции по Public Relations. За 
тяхната работа е характерен двустепенния симетричен 
модел за комуникации, който разрешава рискови и 
кризисни проблеми чрез продължително общуване 
между двете основни коалиции - мениджъри и 
публика.

„Кризисен мениджмънт“ е книга-учебник за 
курсовете „Комуникационен мениджмънт“ и 
„Управление на проблеми и събития“.

Страници: 160 
ISBN: 954-8194-32-5 
Година на издаване: 1999

ТЕЛЕВИЗИОНЕН
ПРОДУЦЕНТ

Михаил Мелтев

Продуцентството е силно основно там, където има 
изградена и силна аудиовизуална индустрия. Затова 
първата цел на автора е да запознае читателите с 
принципите на организация, програмиране и 
производство в телевизии, които се намират в страни 
със стабилно аудиовизуално производство. Чрез 
сравнителен анализ на състоянието на телевизията в 
България се търси очертаването на мястото на 
продуцента и неговото бъдеще в националното 
аудиовизуално производство.
Трите основни части на книгата разглеждат: 
възникването и съвременната структура на 
телевизионната индустрия; етапите на програмното 
производство - предпродукция, продукция и 
постпродукция на програмата; проблемите на бюджета 
и финансирането на продукцията.

„Телевизионен продуцент“ е книга-учебник за 
курсовете „Аудиовизуално творчество“ и 
„Организация, управление и програмиране в 
електронните медии“.



ОБРАЗИ ЗАД ДУМИТЕ 

Любомир Гърбев

Две са основните задачи, които са поставени в този 
труд:
По достъпен начин да се разкрият съвременните 
тенденции при формирането на нагласа за 
анализиране и интерпретиране на даден текст чрез 
определяне на действителните стойности в текста - 
инвариант на посланието, заложени от автора и от 
интерпретиращия го.
Възстановяването и отстояването на социалния статус 
на работещите в средствата за масова комуникация 
като познавачи и разпространители на книжовния 
български език и на неговите специфични особености 
- реторична образност, ритмика, мелодика, 
интонация.

„Образи зад думите“ е книга-учебник за курса 
„Правоговор и реторика“.

Страници: 128 
ISBN: 954-8194-35-Х 
Година на издаване: 1999

P.S. ЗА РАДИОТО, 
КОЕТО...

Еди Емирян

За радиото като вид творчество почти всичко вече е 
написано. Сред анализаторите на сравнително 
малкия, но необятен радиосвят, обаче, не са толкова 
много имената на действащи радиожурналисти. А 
тъкмо те са хората, които с всекидневната си работа 
„пред“ и „зад“ микрофона дават най-солидните 
аргументи за теоретичните разработки на 
журналистическия творчески процес.
В предложения текст е споделен опита на 
продължителна творческа биография, която 
предполага и наличието на съответната 
професионална лаборатория. Разсъжденията върху 
професията на радиожурналиста, върху 
информационните жанрове и сред тях на първо място 
- новините, върху мястото на радиото сред другите 
масмедии на фона на небивалата в края на 20. век 
динамика на обществено-политическите процеси и 
т.н., са поднесени така, че да получаваме възможно 
най-пълните отговори на вечните журналистически 
въпроси: кой, какво, къде, кога, как.

„P.S. за радиото, което...“ е книга-учебник за 
курсовете „История и теория на радиото“ и 
„Радиомайсторство“.



ЕВРОПЕЙСКИ 
ТЕНДЕНЦИИ В 
ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС

Сборник

Страници:128 
ISBN: 954-8194-36-8 
Година на издаване: 1999

Международната лятна школа „Европейски тенденции 
в Пъблик рилейшънс“ е първата проява от този вид на 
преподаватели и студенти от програма „Public 
Relations“ в департамента по масови комуникации. 
Провеждането на школата стана възможно 
благодарение на проект, одобрен и финансиран от 
фонд „Стратегическо развитие на департаменти и 
програми“ при НБУ.
Сборникът съдържа всички представени доклади и 
научни съобщения за използването и приспособяването 
на европейския опит в България. Публикувани са също 
резултатите и коментара на специално поръчаното за 
школата емпирично социологическо проучване на 
тема „Състояние и тенденции на PR дейността в 
България“, чрез което бяха изследвани две категории 
лица - журналисти от националните медии и 
служители в частни рекламни и PR агенции.
Направено е проучване и на постигнатите ефекти от 
лятната школа.

Публикациите в сборника предлагат учебен материал 
за студентите от програма „Public Relations“.

ГОДИШНИК НА 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
МАСОВИ 
КОМУНИКАЦИИ

Третият Годишник продължава традицията чрез 
публикациите във всичките му раздели да дава 
самооценка за дейността на департамента по масови 
комуникации през изминалия едногодишен период.
Годишник’98 съдържа студии на преподаватели и 
студенти, които имат оригинален научно
изследователски характер. За първи път са поместени 
писмени работи, изисквани от студентите за 
завършване на определени курсове. Намерила е място 
и цялата документация по създаването и 
регистрирането в съда на студентското „Сдружение за 
ефективни връзки с обществеността към Нов 
български университет“. Отбелязана е и 
международната научна конференция „Медии и 
комуникации през 21. век“, организирана от 
Департамента по масови комуникации, БТА и 
факултета по журналистика на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. Разделът с 
преводни материали „Триъгълникът: продуцент, 
сценарист, режисьор“ е по материали от проект на 
СИЛЕКТ - международната организация, в която 
членува Нов български университет чрез своя 
департамент по масови комуникации.

Публикациите в Годишника предлагат учебен 
материал за всички програми и курсове на 
департамента.



Отзиви

Департаментът „Масови кому
никации “ при Нов български университет 
за трети пореден път се представя с го
дишник, включващ студии на преподава
тели, студентски публикации, курсови ра
боти и други текстове, в които подходът 
към медиите не е като към източник на 
клюки и скандали, а научно-проблемен и 
изследователски задълбочен. В предговора 
ръководителят на департамента доц. 
Владимир Михайлов подчертава предимс
твото на алманаха в преплитането на 
различни гледни точки, но същевременно 
не крие, че му се иска да има по-изявена 
оригиналност в излагането на позиции
те. Въпреки критичността му, като ця
ло нивото на представените работи мо
же да се оцени за добро. Надделява инте
ресът към бъдещето на медиите, към 
мястото, което ще заемат в идния век, 
като не се скрива и тревогата, че са зас
трашени от инвазията на субкултура- 
та... “

Атанас Свиленов 
В. „Демокрация“, 14.03.1999

„ ...  Докато методологията „Пъб
лик рилейшънс“ не беше завършена, а само 
обявявана като перспектива на комуни
кациите на 21.век, не се коментираше 
въпросът за управлението на световните 
кризи, а още по-малко кризите на социал
но, икономическо, културно и пр. равнище. 
Отсъствието на този коментар беше 
планирано и предвидено. Сега присъствие
то му е наложително.

На тези актуални проблеми на об
ществеността и техниките за тяхното 
разрешаване се дава отговор в книгата на 
Руси Маринов „Кризисен мениджмънт". 
Авторът е съумял да излезе от академиз
ма на прочита и да сведе разказа върху 
най-същественото, типичното и може 
би азбучното знание за планиране, подго
товка и управление на кризисни ситуации, 
устойчивостта в състояние на криза и не 
на последно място, психологическите ас

пекти на управление no epeAie на криза. 
Маринов отделя необходимото внимание 
и на въпросите, свързани с правните и 
юридическите аспекти на кризисния ме
ниджмънт. Позовава се толерантно на 
световния опит в тази насока и дава цен
ни практически съвети за специалисти
те...“

Петър Деянов 
Сп. „Медиа и реклама“, май 1999

Авторът слшта, че книгата му 
ще бъде полезна за хора, „които с чисти 
помисли посягат към привлекателната и 
трудна професия на продуцента“. Според 
мен, „ Телевизионен продуцент“ на Михаил 
Мелтев е не само удобно помагало за сту
дентите, изучаващи телевизионната ин
дустрия, но и необходимо четиво за всич
ки, работещи в тази сфера специалисти. 
Чрез този труд могат да се уеднаквят и 

разяснят някои понятия и тенденции в 
съвременната теория и практика на те
левизията у нас. Той би спомогнал за съ
бирането на теоретичното познаване на 
производствения процес с практическите 
умения и опит, за да изведе от настояще
то положение на застой българското те
левизионно производство...“

Стойко Петков 
Сп. „Медиа и реклама“, юли 1999



Електронна
журналистика

Електронната журналистика е свързана с 
радиото и телевизията като отскоро към 
тях се присъедини компютъра (Интернет 
с възможностите на онлайн 
журналистиката). Нормално е 
журналистическата работа да се развива 
и променя с времето. Комуникацията 
между трите електронни средства и 
аудиторията също се развива и променя с 
всяко техническо нововъведение. 
Процесите особено се ускориха и 
задълбочиха след революционното 
нахлуване на дигиталните технологии в 
света на масовите комуникации. 
Журналистиката днес е много по- 
различна от журналистиката само преди 
няколко години и който не се съобрази с 
промените рискува да остане извън борда 
на журналистическата професия. 
Поместените материали в този раздел на 
Годишника са посветени на променящата 
се електронна журналистика и отразяват 
различни гледни точки към проблемите 
на съвременната аудиовизуална 
действителност. Като източник са 
използвани списания и книги от 
библиотеката на Нов български 
университет, Американския университет 
в България и онлайн публикации в 
Интернет. Преводите са направени от 
студенти в програма „Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика“.
Изказваме специална благодарност на 
Биляна Александрова, директор 
„Обслужване“ в Американския 
университет за оказаната помощ. 
Списанията „Medien Praktisch“ и 
„Journalism & Mass Communication 
Quarterly“ се получават в библиотеката 
на НБУ, абонирани по поръчка на 
департамента по масови комуникации.



Писане на новини 
за електронните 
медии

I. Определение за електронни
новини
Кои са неповторимите характерис

тики на новините в електронните медии? 
Съществуват очевидни ограничения по 
отношение на това, какво един аудиовизу
ален новинар може да каже. По-голямата 
част от тези ограничения, обаче, не са ут
върдени със закон, а са определени от 
времето и възможността на аудиторията 
да усвоява информация.

Нека направим няколко сравне
ния. Сутрешният вестник, обедната нови
нарска емисия и 5-минутното обобщение 
на новините по радиото трябва да покри
ят едни и същи събития от деня. Вестник 
„Вашингтон поуст“ публикува приблизи
телно 125 000 думи в делничните си изда
ния. Това се равнява на една книга от 500 
страници. Половинчасова телевизионна 
емисия съдържа около 24 минути новини. 
Бързината, с която говорителите четат е 
различна. Обикновено се посочва число
то 150 думи на минута. Така или иначе то
ва е средно, а най-често срещаното при 
мрежите и големите канали число е 180 
думи на минута. Приблизително толкова 
е обемът на 17-странична глава в книга. В 
5-минутна радиоемисия има около три 
минути и половина новини. При изготвя
не на 180 думи на минута тази емисия съ
държа 630 думи, но при средна бързина от 
150 думи на минута, тя съдържа само 525 
думи. А все пак вестникът, телевизията и 
радиото трябва да разглеждат едни и съ
щи новини. Започна ли да ви става ясно?

Времевите бариери налагат две 
важни ограничения на новините за елект
ронните медии. Първо, новините се под
бират. В тях се включват по-малко съби
тия от деня, отколкото в пресата. Второ, 
събитията, отразявани в електронните 
медии, не са толкова подробни, колкото 
във вестниците. Те трябва да са по-кратки 
от информациите в печата и първоначал
но тази краткост се постига чрез отстра

няване на детайлите.
Може да се спори дали електрон

ните медии могат да си осигуряват по-де
тайлно отразяване чрез „сбития“ език ка
то намаляват броя на думите, а не на де
тайлите. Няма съмнение, че повечето ка
нали го правят, но това важи със същата 
сила и за доброто вестникарско перо. 
Още повече, че икономиите от „сбития“ 
език са сравнително малки.

Но има и много по-важна причина 
съкращенията чрез „сбития“ език да са 
трудно постижими: съобщение с една и 
съща дължина се приема много по-лесно 
от аудиторията, когато е напечатано, от
колкото в емисия по електронните медии. 
Написаният материал може да се прегле
да на спокойствие и да се препрочете по 
всяко време. Неяснотите около това, кое
то е било чуто могат да бъдат разбрани 
при по-задълбоченото прочитане на текс
та. Нито едно от тези удобства не е на 
разположение на аудиторията на елект
ронните медии. Всичко трябва да бъде 
разбрано в момента, когато е видяно и чу
то. Това означава, че детайлите по всяка 
вероятност ще останат незабелязани от 
аудиторията и понякога допълненият ма
териал трябва да се представи под форма
та на история, за да улесни възприемане
то на подробностите. В писането на теле
визионни новини има и ситуации, в които 
се налага допълнителна информация, 
(например, филм) съпровождаща матери
ала.

И така, основен подход към нови
ните за електронните медии е броят на 
фактите и детайлите да се поддържа на 
минимално равнище. Трябва да се осво
бодите от ненужните думи така, както 
бихте направили при доброто писане. За 
да постигнете това, обаче, първата ви за
дача е да се научите да виждате случката 
в основните й детайли.

Ето няколко кратки примера. Във 
вестниците обикновено се посочва въз
растта на хората, участници в дадено съ
битие. Но всъщност интересува ли ви на 
колко години е мъжът обвинен в банков 
обир -  на 27 или 52? Ако той е на 12 или 
на 95 години, тогава си заслужава да се 
спомене в новините и има отношение; в 
другите случаи възрастта ще бъде само



ненужен детайл. Често пъти вестниците 
публикуват адреса на описаните в мате
риала лица. И все пак, ако няма някаква 
важна причина да се уточни адресът на 
човека, тази информация се превръща в 
допълнителна тежест в новинарските 
емисии на електронните медии. Много 
често дори имената не са необходими. 
Действително, искате ли да знаете имена
та на замесените в катастрофата на ма
гистралата, ако те не са местни хора?

Често пъти се възразява, че нали
чието на повече детайли в емисиите на 
електронните медии помагат на полиция
та за залавянето на престъпници. В от
делни случаи това наистина е така, особе
но ако новините са поднесени от телеви
зията и снимката на заподозрения е нали
це. Само че повечето описания на прес
тъпници са прекалено общи, за да са от 
полза и понякога могат повече да навре
дят, отколкото да помогнат. Описанието 
„чернокож, висок към 170 см. мъж, на 
около 20 години, тежащ приблизително 
75 кг“ без друга информация може да при
ляга на хиляди хора в повечето американ
ски градове. Такова описание не само за
ема място в новините, но поражда подоз
рение и подхранва расизма. Може би мно
го журналисти ще възразят, но ние мис
лим, че повечето детайли от този тип 
просто са загуба на ценно време в нови
нарската емисия.

Най-важната разлика между нови
ните в пресата и електронните медии е 
употребата на отварящото изречение в 
една история или т. нар. лийд. Разликата 
произтича от несходните начини, по кои
то хората възприемат новините във вест
ниците и електронните медии. Когато чо
век чете вестник се насочва към заглави
ето и първите едно-две изречения, за да 
реши дали има смисъл да чете целия ма
териал. По тази пичина лийдът на тради
ционната преса се опитва да обгърне 
ключовите елементи от историята. Но 
когато авторът на текст за електронните 
медии направи същото, това обикновено 
се оказва цялата история.

По-важното е, че тенденцията на 
възприемане на зрителите или слушате
лите е към психично „изключване“ от но
винарската емисия, когато историята не

им е интересна. А това означава, че кога
то следващият материал започне зрите
лите или слушателите обикновено все 
още не са се „включили“ отново в програ
мата. И ако в лийда е включен важен де
тайл, твърде вероятно е аудиторията да го 
пропусне. Ето защо лийдът в електронни
те медии трябва да съдържа информация, 
която да помогне на аудиторията да реши 
дали „да се включи обратно“. Накратко, 
това което лийдът казва (разбира се, не с 
тези думи) е: „Хей! Тук има нещо инте
ресно за цените на храните! Искаш ли да 
чуеш?“ Тоест, важните подробности тряб
ва да се съобщават едва след като аудито
рията е предупредена какво следва.

И така, как можем да дефинираме 
новините за електронните медии? Може 
би става дума за своевременно съобщава
не на събития, факти и мнения, които ин
тересуват значителен брой хора, написа
ни, за да отговарят на времевите ограни
чения на медиатора и способността на ау
диторията да възприема говоримата ин
формация. Това е доста обширно опреде
ление. Може би самите вие ще измислите 
по-добро!

II. Заглавие на електронни
новини
Сигурно имате известна представа 

как се пише заглавие/лийд на електронна 
новина. Запомнете, че лийдът е един вид 
сигнал за аудиторията да започне да слу
ша, следователно той не трябва да съдър
жа някакви излишни подробности. Не би
ва да се отъждествява с вестникарското 
заглавие, което се основава на шестте 
въпроса -  кой, какво, къде, кога, защо и 
как? Тук можем да отговорим на един 
или два от тези традиционни въпроси, но 
в никакъв случай на всичките. Лийдът 
трябва да включва съвсем малка част от 
важните подробности за събитието, но те 
могат и да се изпуснат. Всяка подробност, 
която съобщавате трябва да стои в самия 
край на лийда. Трябва да имате предвид, 
че аудиторията не обръща внимание на 
първите няколко заглавни думи. Не бива 
да разчитате на тези встъпителни думи и 
да ги натоварите със съществена инфор
мация.

Приемете лийда като начин за за-



почване на разговор между новинар и ау
дитория. Представете си, че това е теле
фонен разговор с вашия чичо Джон от 
Дулут. Вие не казвате: „Чичо Джон, тази 
сутрин в търговската част на Лотусвил 
избухнаха четири пожара, които опусто
шиха три магазина и причиниха щети на 
стойност $200,000“. Вие казвате: „Чичо 
Джон, разбра ли за пожара днес?“. Ако 
пренапишете въпроса, ще се получи ня
какво твърдение, например като: „Голям 
пожар в търговската част на Лотусвил“. 
Ето ви и лийд за емисия на електронните 
медии.

Въпросът „КЪДЕ?“
От всичките шест традиционни 

въпроса „какво?“ и „къде?“ са най-често 
задаваните въпроси, на които трябва да 
отговорите чрез лийда. Обикновено 
лийдът дава обща представа за събитията 
(в случая пожара) и твърде рядко посочва 
къде се случват те (в случая търговската 
част на Лотусвил). Причината за това е, 
че програмите на повечето електронни 
медии най-често достигат до повече от 
една област. Необходимо е винаги да 
уведомявате аудиторията къде се 
извършва действието. Когато вложите 
тази информация в лийда - за 
предпочитане в края му - вие подтиквате 
аудиторията да реши дали мисленно да 
„превключи“ към събитието или да го 
игнорира. Ако не е обозначено мястото 
на действието, логически възниква 
въпросът дали събитието не се случва 
„точно тук“, т.е. в областта, в която живее 
слушателят/зрителят или „наблизо“, в 
някой друг по-голям район, където се 
намират повечето от местните медии. 
Понякога неопитните журналисти 
пренебрегват това и „излизат“ със 
заглавия като:

Избягал душевноболен пациент 
вилня днес с пистолет. Мъжът уби трима 
и рани шестима други преди да се преда
де. Италианската полиция обградила уби
еца в една от търговските части на Мила
но и...

Аудиторията трябва да изчака поч
ти десет секунди преди да разбере, че 
престъплението се извършва в Милано

(Италия), а не в Лотусвил (САЩ). Затова 
е необходимо заглавието да отговаря на 
въпроса „къде?“. Във вестниците и телег
рафните агенции „къде“ е посочено до 
мястото за датата. В телеграфен стил съ
битието от Милано би звучало така:

(Милано, Италия) Избягал душев
ноболен пациент, въоръжен с ...

Вестникарският вариант би изг
леждал ето така:

МИЛАНО, Италия. Избягал ду
шевноболен пациент,... въоръжен с ...

Малко радио и телевизионни стан
ции посочват датите на събитието. За те
зи, които го правят е изключително въп
рос на престиж. Повечето електронни ме
дии пропускат датата. Това означава, че 
лийдът често трябва да се пренаписва, не
зависимо дали се отнася за радиото или 
телевизията. Ето типичен случай, който 
много често подвежда неопитните журна
листи:

(Ню Йорк) Министърът на външ
ните работи Ърнест Селдън обяви на гру
па редактори на различни вестници, кои
то се събраха тук днес...

Ако задраскате заглавния ред и 
прочетете статията както е написана, ва
шата аудитория с право би останала с 
впечатлението, че външният министър е 
държал реч точно тук в Лотусвил, защото 
„тук“ в електронната новина предполага 
именно това. Необходимо е да преработи
те заглавието и да се получи нещо подоб
но на:

Днес в Ню Йорк министърът на 
външните работи Ърнест Селдън съобщи 
на група...

Както по-надолу ще обясним, това 
все още не е добро заглавие. Посочихме 
този пример само, за да покажем мини
малните промени, които трябва да напра
вите в телеграфното копие, за да бъде яс
но на аудиторията за какво става дума.

По отношение на лицата или мяс
тото на събитието, които трябва да отбе
лежим след заглавния ред, също могат да 
възникнат затруднения. Например:

(Дюбук, щата Айова) Сенаторът



Мило Мейз говори днес тук на платфор
мата в защита на най-голямата в света 
свинеферма.

Ако просто зачеркнете заглавния 
ред, аудиторията с право ще остане с 
представата, че сенаторът Мейз е от тех
ния щат и че най-голямата в света свине
ферма ще се строи в техния собствен град. 
Това не би се харесало на хората. Сенато
рът Мейз също не би го одобрил. Ето за
що ще трябва да започнете материала по 
следния начин, например:

Сенаторът на щата Айова -  Мило 
Мейз, изказа желание да внесе веднага 
протокол относно особено вредните спо
ред него животни -  прасетата. Сенаторът 
държа реч в Дюбук, щата Айова...

Един от недостатъците на неопит
ните журналисти е тяхната ограниченост. 
Не забравяйте, че сигналът на вашата 
електронна медия достига на хиляди ми
ли разстояние. Когато трябва да посочите 
дадено местонахождение, направете го 
прецизно. Не допускайте, че „всеки знае 
къде се намира това“. Все някой не знае. 
Вашата аудитория не е еднородна. Още 
повече, че не всеки във вашия обхват би 
разбрал непрецизните обяснения. Статис
тиката показва, че всяка година около ед
на трета от американските семейства се 
преместват. Тогава със сигурност във ва
шата потенциална аудитория има ново
дошли.

Студентите, които пишат новините 
за радиостанциите на колежите, допускат 
най-много грешки. Например, не се пише 
„Довечера на площад Бенсън ще има ку
пон по случай завръщането у дома.“ Със 
сигурност ще се намерят колежани, които 
да не разберат съобщението. Нещо пове
че, ще има и хора извън колежа, които до
ри няма да знаят за кой колеж става въп
рос. Коректно е да се съобщи: „По случай 
завръщането у дома на футболния отбор 
на „флейки Стейт“ се организира купон. 
Начало -  20,00 часа на площад Бенсън. 
Намира се южно от гимнастическия са
лон на колежа „флейки Стейт“.

Бъдете точни, когато посочвате 
наименованията на дадени места. Имате 
ли представа колко градове с името Глен-

дейл, Пиория или Питсбърг има в СА1Ц? 
Вероятно на никого няма да хрумне, че 
става въпрос за Париж, щата Кентъки, 
ако кажете само Париж. Но ако вашата 
станция се намира близо до Париж, щата 
Кентъки, ще трябва да дадете допълни
телна информация и за другия Париж. А 
когато споменавате, че нещо се случва 
във Франкфурт (щат и град в Германия) 
кое от двете наименования имате пред
вид? Както знаете те са повече от един. 
Мексико и Куба са страни, а Луизиана е 
щат, но съществуват и градове с такива 
имена. Ако кажете няколко пояснителни 
думи, ще си спестите всичките неясноти.

Въпросът „КАКВО?“
„Какво?“ в един лийд може да оз

начава много неща. Често е опростено из
лагане на основната идея на статията:

Цената на живота продължава да
скача.

Самолетна катастрофа отне живо
та на звезда от нямото кино.

Щатската прокуратура ще води 
следствие.

Друг вариант за лийд (отговарящ 
на въпроса „какво?“) набляга на отраже
нието от предаденото събитие върху чле
новете на аудиторията. Този интересен 
подход въвлича зрителите или слушатели
те в случилото се и вероятността да се 
прикове вниманието на аудиторията става 
по-голяма. Например, „Цените на бензина 
скачат“ е чудесно заглавие, но „Ще пла
щате повече за бензин следващия месец“ е 
още по-добър вариант. Възможно най- 
добрият лийд е този, който приобщава 
журналиста към аудиторията -  „Ще пла
щаме повече за бензин следващия месец.“

Ето и няколко типични лийда, кои
то подчертават влиянието на събитията 
върха аудиторията:

Не харчете парите си преди да сте 
си платили данъците...

Утре сутринта всички ще спим 
един час повече...

Въпросът „КОЙ?“
Отговорът на въпроса „кой?“ не 

следва да се поставя в лийда, освен ако 
този „кой?“ не е достатъчно известен. Не



познати имена не бива да се появяват в 
лийда. Известността на самото име ще 
подтикне хората мислено да „превклю
чат“ към събитието, докато всяко друго 
име просто би ги объркало. Това в ника
къв случай не означава, че ключовите ли
ца от събитието не трябва да се спомена
ват в лийда на електронната новина. Мо
жете да ги разпознаете по техните дейст
вия, а не по техните имена. Ето следните 
примери:

Папата ще посети САЩ...

В този лийд няма допусната греш
ка. По-голяма част от аудиторията знае 
кой е папата. Но какво бихте казали за 
следващото заглавие:

Гертрудъл Шмюкер ще посети 
САЩ...

Вашата аудитория непременно ще 
попита -  „кой?“ -  докато не добавите:

Швейцарската национална шампи
онка по йодел ще се състезава...

Ясно е, че лийд, който съдържа не
познато име само ще обърка аудитория
та. Няма значение дали името ще бъде в 
началото или в края -  за нас е важно да 
знаем какво извършва лицето преди да 
узнаем името му. Изключение правят из
вестните имена, тъй като ние вече знаем 
с какво се занимават те. Така горният 
лийд трябва да се преработи:

Швейцарска шампионка по йодел 
ще посети САЩ. Точно така. Гертрудъл 
Шмюкер достигна до върха сред почти 
500 други мъже и жени на ежегодния 
швейцарски конкурс на тиролската песен.

Младите журналисти често надце
няват славата на известните личности. 
Наистина, малко са хората по света, чии- 
то имена могат безпроблемно да се из
ползват без наличието на допълнителна 
информация, свързана с тяхна дейност. 
Приемаме, че хората знаят имената на 
президента на САЩ, на губернатора на 
щата, в който живеят, и вероятно на щат
ските си сенатори. Оттук нататък, чии 
други имена знаят не може да се каже със 
сигурност. За жалост не може да се очак
ва всеки да знае името на президента на 
Франция, на кмета на съседната област

или на местния конгресмен. Това се отна
ся както за хората от шоубизнеса, така и 
за политическите фигури. Ето защо е по- 
добре да изпреварите името -  било то из
вестно или не -  с някаква пояснителна 
фраза.

Вместо: Елтън Джон е в града... 
Кажете: Рок звездата Елтън Джон е в 
града...

Повечето пъти можем спокойно да 
пропуснем в лийда нечие неизвестно име. 
Достатъчно ще бъде да опишем какво е 
извършило лицето. Например:

Английски изобретател измислил 
самопочистващата се чиния. Изобретате
лят казва...

Името на изобретателя не е от зна
чение за събитието. То е само още един 
факт, който аудиторията трябва да запом
ни, а нашата задача е да сведем броя на 
фактите до минимум.

„Кой казва това?“ е въпрос, към 
който журналистите от електронните ме
дии имат по-различно отношение в срав
нение с колегите си от вестниците. Жур
налистите от печатните издания обикно- 
венно се въздържат да цитират източника 
си на информация до края на статията. В 
повечето случаи от първостепенно значе
ние е какво става, отколкото кой го казва, 
така че това правило важи в по-голяма 
степен за вестниците. То не се отнася, оба
че, за емисиите на електронните новини. 
За да преценят важността на събитието, 
хората трябва да знаят неговия източник. 
Тъй като ние не можем да прослушаме от
ново новините, трябва още в самото нача
ло да узнаем източника на информацията. 
Тогава именно определяме дали ни инте
ресува даденото събитие. Ако не чуем кой 
е източникът преди да сме получили ин
формацията, ние считаме за източник са
мата медия, а това е инстанция с много го
лям авторитет. Ако новинарът обяви: 
„Язовирът се е пропукал. Умоляват се 
гражданите на Лотусвил веднага да по
търсят високи землища“, хората ще възп
риемат съобщението за вярно. Може дори 
и да не дочакат края на съобщението. Ето 
защо, ако напишете лийда по следния на
чин ще направите груба грешка:



„Язовирът се е пропукал. Умоля
ват се гражданите на Лотусвил веднага да 
потърсят високи землища.“ Вчера тези 
афиши бяха разлепени в целия Лотусвил 
за реклама на новия трилър „Потоп“.

Читателите на вестника могат да 
видят кавичките в началото на статията, 
но слушателите или зрителите нямат тази 
възможност. Последните могат да си 
представят събитието само, ако на първо 
място се посочи източника на цитата.

Оттук можем да изведем две пра
вила. Първо, никога не започвайте с ци
тат. По принцип, новинарите от елект
ронните медии избягват писмените цита
ти навсякъде, където материалът позво
лява, но това важи в още по-голяма сте
пен, когато се пише лийда на електронна
та новина. Второ, винаги посочвайте из
точника на информацията преди самата 
информация. Това отново важи като 
принцип в новинарските емисии, но е осо
бено важно да се спазва при написването 
на лийда. Тук е и ключовата разлика 
между лийдовете в печатните издания и 
електронните медии.

Въпросите „КАК?“
и „КОЛКО?“
Въпросът „как?“ е друг елемент от 

вестникарското заглавие, който рядко се 
среща в лийда на електронните новини. 
Бъдете особено внимателни по отноше
ние на въпроса „колко?“. Числата са не
желан товар в лийда на всяка електронна 
новина. Те се смятат за допълнителни 
подробности, които аудиторията не е не
обходимо да помни. Постарайте се да ги 
избягвате. Хората не са подготвени да 
слушат излишни подробности, ето защо, 
ако споменавате числа, рискувате нещо 
да бъде недоразбрано или пропуснато. 
Когато няма начин да избегнете употре
бата на числа, добре е да спазвайте след
ните две правила: 1. Опитайте се да не 
употребявате повече от едно число. 2. 
Поставете това число в края на лийда на 
електронната новина. Нещо повече, чис
лата винаги трябва да се закръглят. Виж
те следния пример:

Двадесет и трима бяха ранени във 
верижна катастрофа на 2 автобуса, 4 ка

миона и 16 леки коли на магистрала 40 
около 6 часа тази сутрин в гъста мъгла.

Не очаквайте някой да запомни 
всичките тези числа, а „двадесет и трима“ 
е първото нещо, което трябва да изпусне
те. Опитайте следния вариант:

Верижна катастрофа остави 23-ма 
ранени.

Като премахнем всички други чис
ла освен най-важното и след като го пос
тавим в края на лийда, изключително 
улесняваме възприемането на информа
цията.

Ето няколко погрешно написани 
лийдове на електронни новини. Помисле
те как бихте могли да ги преработите, за 
да елиминирате числата:

Четирима от петимата титуляри в 
градския съвет на Уорчестър бяха преиз
брани...

6-ти май е последният срок за по
лучаване на вашия талон за градско улич
но паркиране...

Въпросът „КОГА?“
Отговорът на въпроса „Кога?“ не 

се появява често в електронните новини. 
Така както аудиторията приема (освен 
ако не е посочено друго), че събитието се 
извършва „тук“, така приема и че се из
вършва „сега“.

Журналистите в печатните изда
ния трябва да се съобразят и с неизбежна
та разлика между времето, когато се е из
вършило действието и времето, когато 
аудиторията научава за него. Ето защо е 
важно да се включат определени часове и 
дати в статията. Ако вестникът не пре
достави информация за време, то непре
менно ще компенсира тази липса с други 
подробности, които иначе се пропускат в 
електронната новина.

Така че журналистите в електрон
ните медии наблягат на това, което най- 
добре могат да поднесат, а именно днеш
ните новини. Поясненията за време често 
не се включват в електронните новини 
или поне в техните лийдове. Журналисти
те не претоварват своите емисии с посто
янни повторения, че всяко събитие се 
случва „днес“. Всъщност, за да избегнат



излишните подробности, те обикновено 
игнорират и точното време на случването 
на събитието. Вместо да пишат: „Пожа
рът избухна в 3:58 сутринта“, новинарите 
съобщават: „Пожарът избухна рано тази 
сутрин“. Въпреки че не всички журналис
ти са единодушни по този въпрос, много 
от електронните медии забраняват пояс
ненията, които засягат употребата на из
разите „преди обяд“ и „след обяд“, тъй ка
то слушателите/зрителите могат да ги 
разберат погрешно.

Някои редактори на новините в 
електронните медии са превърнали анти- 
патията си към думата „днес“ в същинска 
кампания, а тази дума всъщност не е тол
кова ужасна. Понякога е необходимо тя 
да се спомене. Опитайте се, обаче, да я 
употребявате само при необходимост.

Вместо: Днес кметът обяви кампа
ния против тютюнопушенето.

Напишете: Кметът предприема 
кампания против тютюнопушенето. На 
първата церемония в Сити Хол...

Ако по някаква причина членовете 
на аудиторията сметнат, че действието не 
се извършва днес, то можете да го вмък
нете във второто изречение -  в случая 
след като напишете „Сити Хол“. Но забе
лежете, че историята се разбира добре и 
без някаква информация за точно време.

По-горе дадохме пример как да се 
пренапише лийд за електронна новина 
като се добави информация за място още 
в заглавния ред. Примерът, който дадох
ме е приемлив само, ако целта на автора 
е да предаде материала в ефир възможно 
най-бързо:

Днес в Ню Йорк министърът на 
външните работи каза...

По-добро заглавие, обаче, би се 
концентрирало върху темата на речта и 
би обозначило „днес“ в по-късен етап от 
материала:

Очевидно САЩ променя полити
ката си спрямо Куба. При разговора си в 
Ню Йорк с група редактори на вестници 
днес министърът на външните работи...

Интересен похват, който журна
листите в електронните медии използват,

за да избегнат в лийда уточненията за 
време, е да пишат всеки лийд в сегашно 
просто или сегашно продължително вре
ме. Вместо: „Днес губернаторът Лари 
фърн уточни за репортерите, че ще пре
кара двуседмичната си отпуска в Брази
лия“, новинарът ще напише: „Губернато
рът фърн отива в Бразилия.“ Употребата 
на сегашно продължително време пре
махва необходимостта от пояснението 
„днес“.

Понякога е възможно да се говори 
за изминало събитие в сегашно продъл
жително време. Това време предполага, 
че действието все още се извършва. 
Всъщност, в повечето случаи репортажът 
е част от случващо се събитие. Например, 
много автори биха отхвърлили употреба
та на думата „предприема“ в лийда на 
електронната новина: „Кметът предприе
ма кампания против тютюнопушенето.“ 
Формално кампанията вече е предприета 
и провеждането й вече е приключило. Все 
пак, в по-широкия смисъл на предприе
мане на една кампания, би могло да се 
поспори, че процесът на започване все 
още продължава. Непрецизираното писа
не е резултат от „мъгляво“ мислене, а ние 
не желаем да извиняваме такова мислене, 
нито пък да бъдем обвинявани в същото. 
От друга страна, има случаи, в които 
строгата граматическа логика може леко 
да се разтегли с цел да се извлече по-голя- 
ма полза от сегашно продължително вре
ме.

Когато лийда не може да се изпи
ше в сегашно просто или в сегашно про
дължително време, журналистът от елек
тронната медия прибягва до сегашно пер
фектно време. Ако язовирът се е пропу
кал преди часове, няма да напишете:

Язовирът „Тинкър“ се пропуква...

Всъщност, без да е грешно в лийда 
излишно се употребява израза „тази сут
рин“:

Рано тази сутрин язовирът „Тин
кър“ се пропука...

По-добрият вариант ще звучи така:
Язовирът „Тинкър“ се пропука...

Разбира се, има случаи, в които е



наложително да се употреби минало вре
ме. В току-що дадения пример, ако поло
вината от вашата аудитория газят във во
да до колене, едва ли има много смисъл 
да се превземате е употреба на сегашно 
перфектно време. Те знаят, че язовирът 
се е разлял, а за вас остава единствено 
възможността да поясните „кога“ е стана
ло това. Когато дадено събите е приклю
чило, вече може спокойно да уточните 
времето на извършване на действието.

Нека отново прегледаме приори
тетната употреба на глаголните времена 
в заглавията:

1. Когато е възможно, заглавието 
да бъде в сегашно просто или в сегашно 
продължително време.

2. Когато е неуместна употребата 
на сегашно просто или на сегашно про
дължително време, използвайте сегашно 
перфектно време.

3. Използвайте минало време в 
краен случай, но бъдете обективни. Не се 
опитвайте да ограничите извършването 
на действията строго в миналото, а прик
лючването им в сегашно просто или в се
гашно перфектно време.

Въпросът „ЗАЩО?“
„Защо?“ е въпрос, на който почти 

никога не се отговаря в лийда на елект
ронните новини. Причината е много 
проста. Преди да стигнете до „защо?“, 
обикновено трябва да сте отговорили на 
„какво?“ и след като веднъж вече сте го 
направили, всъщност сте завършили ва
шия лийд. Стремете се да запазите лийда 
възможно най-опростен и ясен, а отгово
рът на „защо?“ може да почака. Напри
мер, следният лийд е добър:

Губернаторът фърн уволни щатс
кия началник на пътищата Магнус Тър- 
къл, защото Търкъл не се съгласил с гу
бернаторския план за щатските магистра
ли.

Макар и приемлив, този лийд е 
твърде дълъг и претрупан с подробности. 
Много по-добре ще е, ако отговорим на 
въпроса „Защо“ в някое следващо изрече
ние:

Губернаторът фърн уволни вис
шия служител, отговарящ за щатските

пътища. Магнус Търкъл бе избран за на
чалник на щатските пътища едва мина
лия март. Вероятно губернаторът е увол
нил Търкъл поради факта, че Търкъл не 
се е съгласил с губернаторския план за 
щатските магистрали.

Резюме: Нещата,
които трябва
да се избягват в лийда
Винаги проверявайте заглавията за: 
Числа. Избягвайте ги. Ако е въз

можно не ги използвайте в материалите 
си. Ако все пак трябва да употребите чис
ло в лийда, сложете го в края.

Непознати имена. Избягвайте ги. 
Винаги обяснявайте с какво се занимава 
лицето (или защо името му се появява в 
статията) преди да посочите неговото 
име. Застраховайте се дори и за известни
те имена като направите кратко поясне
ние с какво се занимава лицето преди да 
споменете името му. Задайте си въпроса 
дали изобщо е необходимо то да се споме
нава в статията.

Времена. Правилният избор на 
глаголното време дава облика на матери
ала. Сведете до минимум употребата на 
„днес“, фрази като „рано тази сутрин“, 
„преди около час“ или „само преди ня
колко минути“ са за предпочитане. Из
ползвайте точно време (например, „3:17 
тази сутрин“) само, когато е необходимо. 
Ако в лийда трябва да се уточни времето, 
когато се е състояло събитието, поставе
те това допълнение едва към края. Прове
рете във вашата електронна медия дали 
са възприети изразите „преди обяд“ и 
„след обяд“.

III. Интервю 
за електронни медии
Интервюто е сърцето на репорта

жа в електронните медии. Повечето ауди
озаписи в радионовините и видеозаписи в 
телевизионните новини са под формата 
на интервюта.

В същото време интервюто е и ед
на от най-критикуваните форми на елект
ронни новини. Основната причина за това 
е необходимостта самите откъси от ин
тервюто, които се излъчват в ефир да бъ
дат кратки. 40 сек. (често и по-малко) е



средната продължителност на едно ин
тервю по радиото. Телевизионните интер
вюта могат да траят до цяла минута или 
повече в зависимост от съдържанието и 
типа на програмата. Но и в двете медии 
се пуска съвсем малка част от предвари
телно записаното итервю.

Интервюиране
за електронни новини
Разбира се, всички новини се ре

дактират. Във вестниците трябва да се 
подреди и отсее събрания материал по 
същия начин, както и в редакциите на 
електронните медии. Експерти са изчис
лили, че от цялата информация, която 
всекидневно се събира, накрая в масме
диите се отразява само около 1%. Пе
чатните издания също съкращават ин
тервюто, но те могат да представят по- 
голяма част от него в сравнение с елект
ронните медии. Нещо повече, вестници
те са по-гъвкави по отношение на редак
цията на едно интервю. Те могат да от
режат една дума тук, едно изречение там 
и да направят отпечатаната версия поня
кога по-лъскава от действителното ин
тервю. Аудиовизуалните журналисти не 
могат да редактират с такава прециз
ност. Както по технически причини, та
ка и поради краткото време за подготов
ка, те трябва да използват цели откъси 
от записания материал. Рядко имат въз
можност да вземат различни части от 
интервюто. Тук става въпрос за един 
или друг откъс. Това означава, че оцен
ки за дадено твърдение, направени в 
друг откъс могат да се изпуснат. Когато 
интервюто се излъчва по радиото, ин
тервюираният може да помисли, че е ци- 
тиран(а) погрешно. По-точно е да се ка
же, че лицето е било „недоцитирано“ -  
представена е твърде малка част от из
казаното мнение, с което понякога се гу
би пълния смисъл.

Журналистите от печатните изда
ния могат също така да изяснят матери
ал, който е неясен, двусмислен или дори 
неправилен. За разлика от тях аудиови
зуалните им колеги не могат да проме
нят думите на интервюирания. Нещо по
вече, журналистите от електронните ме
дии дори рискуват да бъдат обвинени в

опит за преиначаване на думи, ако той 
или тя подхвърли забележки за това 
какво се има предвид. Опитният интер
вюиращ знае, че понякога хората без да 
искат изричат точно обратното на това, 
което мислят да кажат. Винаги се случ
ва. В по-широкия контекст на цялото 
интервю истинското значение обикнове
но е напълно ясно. Но ако интервюира
щият не прекъсне бързо интервюирания 
и не помоли за коригиране или разясня
ване, несъзнателно изказаното твърде
ние остава в записа.

Повечето репортери в електрон
ните медии разполагат с доста по-малко 
време за подготовка на материалите си, 
отколкото колегите им във вестниците. 
На един малък пазар, например, репор
терът в електронните медии има да про
веде няколко интервюта за деня като 
плюс това трябва да изпълни и други ре
портерски задачи. При тези обстоятелс
тва той не винаги може да се подготви 
предварително по дадената тема.

Как да интервюираме
Въпреки тези проблеми, интервю

то вероятно е най-широко разпростране
ната форма на разговор в медиите. Доб
ре проведеното интервю в електронните 
медии може да разкрие на аудиторията 
много повече, отколкото същия матери
ал в печата. По радиото слушателят мо
же да чуе интонацията в гласа на интер
вюирания и да забележи колко време ще 
му отнеме, за да отговори на въпросите. 
По телевизията пък изразът на лицето и 
езикът на тялото също придават смисъл 
на думите. Камерата може да се прибли
жи и да акцентира на лицето или ръцете 
на обекта и по този начин да даде допъл
нителна представа на аудиторията, за 
която интервюиращият дори и не пред
полага че създава.

За да бъдеш добър електронен но- 
винар, трябва да се научиш да бъдеш до
бър интервюиращ. Вярно е, че някои хо
ра сякаш са родени с таланта да водят 
интервю, докато други никога не успя
ват да усвоят това изкуството. Но всеки, 
който посвети достатъчно време и уси
лия на тази задача може да стане поне 
компетентен интервюиращ.



Намиране и разработване
на необходимите материали
за интервю
Образът на репортера от електрон

ните медии като настоятелен, грубо гово
рещ кръстоносец е напълно погрешен. 
Зад всеки репортер, който обикаля наля
во и надясно, играейки тази роля, ще отк
риете десетки други, които са сърдечни, 
дружелюбни и обикновено по-добри от 
професионална гледна точка. Без съмне
ние, някои репортери смятат, че техника
та, която набляга на словесната сила по
мага в работата, но повечето от тях не са 
на това мнение. Разбира се, има някои 
случаи, в които репортерът трябва да се 
държи сдържано. Все пак основна задача 
на професията е да се задават трудни въп
роси, но главният източник на информа
ция за репортера са хората. Така че най- 
добрият начин да се получи информация 
от един човек е да се отнасяш към него с 
уважение.

Всъщност повечето студенти прис
тъпват към професията на интервюира
щия твърде срамежливо и неуверено. Ко
гато някой се съгласи да даде интервю 
казваме тактично, че човекът ни е „пода
рил“ интервюто. Глупости. Ако човекът 
чувства, че той или тя няма какво да спе
чели от интервюто, можете да бъдете убе
дени, че няма да получите съгласие за ин
тервю. Като журналист от дадена елект
ронна медия вие позволявате на избрания 
от вас събеседник да стане популярен. В 
замяна на тази привилегия интервюира
ният ви разрешава да му задавате трудни 
въпроси. Вашето задължение към аудито
рията е да й предоставите вярна и доста
тъчно подробна информация чрез интер
вюто. Студентите, разбира се, тепърва 
навлизат в занаята, така че грешките при 
тях са оправдани. Често студентското ин
тервю се превръща в следната ситуация -  
репортерът седи пасивно и оставя интер
вюираният да говори каквото си иска и 
накрая само приключва интервюто. (Сту
дентите, обаче, не са единствените аудио
визуални журналисти, които правят тази 
грешка.)

Това не означава непременно, че 
трябва да бъдете крайно враждебни към 
вашия събеседник. Малко репортери ус

пяват да пробият по този начин. Можете 
да привлечете повече мухи (т.е. добри от
говори) с мед, отколкото с оцет. Нещо по
вече, заради враждебния ви тон аудитори
ята може да се усъмни, че репортажът е 
субективен и предварително нагласен. 
Най-добрият подход е да бъдете любезни, 
но настоятелни. Когато интервюираният 
избягва даден въпрос, трябва учтиво да 
изтъкнете, че не сте получили отговор и 
после да повторите въпроса си. Може да 
се наложи да направите това няколко пъ
ти. Или пък когато интервюираният го
вори несвързано, трябва елегантно да го 
(я) върнете към същината на въпроса. За
помнете, че интервютата в електронните 
медии трябва да бъдат къси, а една от ва
шите основни задачи е да напомняте на 
интервюирания да дава кратки отговори.

Трябва да поставите точна граница 
между чувствата на антипатия и симпа
тия. Не трябва да взимате нечия страна в 
интервюто, но трябва да разбирате чувст
вата, които изпитва събеседникът. Нап
ример, често в работата ще ви се налага 
да интервюирате съкрушени родители. 
Симпатията не бива да ви отклонява от 
вашата работа, но от друга страна непре- 
ценената настойчивост не бива да ви под
тиква да задавате такива въпроси като: 
„Как се почувствахте, когато видяхте вла
кът да връхлита върху детето ви?“

Работа с интервюирания
Резултатът, който бихте могли да 

постигнете в интервюто, ще е многократ
но по-добър, ако се научите да предразпо
лагате събеседника. Първата стъпка към 
това е да предразположите самия себе си. 
Трябва да се поставите наравно с интер
вюирания. Да се почувствате като стари 
приятели. Винаги трябва да имате едно 
на ум, че някои хора намират микрофони
те, камерите и осветлението за странни и 
притесняващи обекти, затова предвари
телно инструктирайте госта си за това 
как да говори на микрофон; да не излиза 
от кадър; да се намира в обсега на освет
лението; да не издава допълнителен шум 
като почуква, например с пръсти по маса
та. Не може да очаквате всички хора да са 
адекватни в ситуации като тази, затова 
трябва да използвате целия си чар, за да



поддържате интересен разговор и да мо
же госта ви да забрави за подтискащата 
атмосфера. За да намалите притеснение
то на събеседника от микрофона и каме
рата, опитайте да го убедите, че техника
та ще помогне на нея/него да изпрати 
посланието си до голям брой хора. Разби
ра се, трябва да употребите малко сдър
жаност, ако използвате този похват, за да 
не се получи обратния ефект и събеседни
кът ви още повече да се притесни.

Подготовка за интервю
Професионализмът за журналиста 

означава да знае какво представлява ед
но интервю. В редки случаи интервюто 
може да се превърне в „празен разговор“ 
-  тогава, когато не може да стане съвсем 
ясно за какво става дума. За да не се сти
га до това интервюто да „губи времето“ 
на всички, съществуват различни похва
ти, които репортерът може да използва, 
за да насочи разговора в желаната посо
ка. В една от книгите на големия писател 
Джон Гънтър четем: „Според мен, пър
вото усещане в журналистиката е жела
нието да разбереш какво точно искаш да 
научиш“. Това правило е съвсем прос
тичко. Но много начинаещи журналисти 
са настроени доста скептично към него. 
Няма по-смъртоносно нещо за едно ин
тервю от репортер, който не е съвсем на
ясно какво точно иска. Интервюиращият 
първо трябва да е наясно сам със себе си 
и едва след това да прецени кой може да 
му отговори. От съществено значение е 
репортерът да бъде добре подготвен за 
разговора. Което означава, че трябва да 
се използва цялото налично време за 
проучване на темата. Както вече споме
нахме, аудиовизуалните репортери ня
мат достатъчно време за подготовка. Та
ка че често се налага да знаете откъде 
може бързо да получите необходимата 
ви информация. Добре е да бъдете вина
ги в течение на последното развитие на 
обстоятелства, свързани с темата на 
предстоящото ви интервю. Затова е не
обходимо да разполагате със следната 
информация преди започване на интер
вюто:

1. Името и фамилията на интервю
ирания, включително правилния право-

пие и произношение на името му.
2. С какво се занимава човекът.
3. Темата на интервюто.
Също така е добре да си подготви

те списък с въпросите. Опитайте се да из
мислите няколко изречения за запълване 
на дупките (т. нар. коментари), с които да 
започнете разговора или да ги използвате 
при необходимост, когато интервюто се 
превърне в монолог от страна на събесед
ника. Ако започнете с няколко лесни въп
роса, вие ще помогнете на интервюира
ния да се отпусне и да се почувства по- 
удобно. Телевизионният журналист Ръсел 
Портър предлага: „Започнете интервюто 
като позволите на събеседника да говори 
за това, което той/тя иска и постепенно 
насочете разговора към темата, която ви 
интересува“.

Провеждане на интервю
Не се придържайте стриктно към 

списъка с въпросите, които сте подготви
ли предварително. Често интервюто мо
же да завие към нова и по-важна посока. 
Не трябва да се опитвате да връщате съ
беседника към въпросите, които сте му 
подготвили -  просто импровизирайте. 
Разбира се, запомнете набелязаните въп
роси и бъдете готови да зададете някой от 
тях като усетите, че идва края на разгово
ра или че интервюираният започва да се 
измъква от темата. Това не означава, че 
въпрос номер две във вашия списък тряб
ва непременно да бъде зададен като вто
ри. Въпрос номер десет може да бъде 
много по-ефективен за дадения момент. 
Трябва да се научите да усещате ситуаци
ята и да чувствате накъде отива разгово
ра. Не се страхувайте да използвате въп
роси, които не са били планувани предва
рително, най-добрият резултат обикно- 
венно се получава спонтанно в директния 
разговор между журналиста и събеседни
ка.

Добре да запазите най-важните 
въпроси за края на интервюто. Ако не 
постъпите така и въпросите ви се окажат 
прекалено трудни или неудобни за събе
седника, рискувате разговорът да прик
лючи преждевременно. Интервюираният 
просто може да спре да отговаря и първия 
ви въпрос да се окаже и последен. Запом-



нете, трудните въпроси рядко се задават в 
началото на интервюто.

Разбира се, съществуват и изклю
чения. Едва ли може да се каже, че някои 
интервюта съдържат лесни въпроси. В та
кива случаи ще бъде просто загуба на вре
ме да се задават заобикалящи въпроси, 
които да подготвят събеседника за „съ
щината на интервюто“. И все пак основ
ното правило трудните въпроси да се за
дават едва към края на разговора си оста
ва главната сила на интервюто.

Не трябва да се опитвате да доми
нирате в разговора, нито да оставяте ин
тервюираният да доминира. Това, което 
събеседникът казва е по-важно от това, 
което вие имате да кажете. Но не всичко, 
което се върти в главата на интервюира
ния е интересно или свързано е вашата 
тема. Практиката днес е репортерите 
предварително да разговарят със събесед
ника, за да се избегне загубата на време 
при крайното редактиране на интервюто 
(когато е на запис). Много от опитните 
репортери, обаче, пропускат факта, че не 
трябва да излагат личното си мнение по 
темата. Не забравяйте, че никой не се ин
тересува от вашето мнение по дадената 
тема. В противен случай вие щяхте да бъ
дете интервюирания.

Превод от английски: 
Юлияна Костадинова 

„Персонифицирана аудиовизуална 
журналистика", трета година

Източник: Daniel Garvey, William 
Rivers. Newswriting for the Electronic Media. 

Belmont, Wadsworth Publishing Company,
1982

Писане на новини 
за радиото

Докато се пробват да направят го
лям удар с публикация в националния пе
чат, много автори на свободна практика 
често правят опити да увеличат доходите 
си и да добият познания като пишат за 
частни издания. Във всеки голям център 
или предградие е лесно да се открие мес
тен пазар за вашата работа. Ако живеете в 
провинцията обаче, може да бъде много 
трудно да намерите местни възможности 
за публикации. И все пак, вие може би не 
сте забелязали един от най-добрите пазари 
за вас като автор.

Този често пренебрегван пазар 
предлага на авторите на свободна практи
ка сигурно заплащане срещу сигурна рабо
та и гарантира, че всяко нещо, излязло из
под ръцете ви, ще бъде прочетено. Вие ня
ма да се радвате на престиж и на подзагла
вие, съдържащо името ви като автор, но 
ще придобиете неоценим опит в писането.

Ако това ви звучи като някаква ра
бота на свободна практика, която ви допа
да, тогава бързо отидете и включете мест
ната радиопрограма. Когато дойде време 
за новините, слушайте внимателно. След
ващата дума може да се окаже вашата соб
ствена!

Писането на радионовини може да 
бъде плодотворен пазар за авторите на 
свободна практика, особено за онези от 
тях, които живеят в провинцията и е по-ве
роятно местният вестник да е седмичник. 
Много често малките радиостанции, кои
то обслужват такива райони, са единствен 
източник на местни и регионални всекид
невни новини и следователно, те излъчват 
емисии по няколко пъти на ден. Поради 
необходимостта от новини много мени
джъри в новинарските станции разчитат 
на репортери на свободна практика, които 
не само могат да предадат бързо новината 
на радиостанцията, но също така могат да 
напишат чисто и готово за прочитане ко
пие.

Открих, че всичко това е така, дока
то живеех в северен Ню Ингланд и мест



ните възможности за авторите на свобод
на практика се заключаваха в писане на 
статии за единственото списание, набор от 
годишни туристически брошури и обяви за 
недвижими имоти. Интересно, че това, ко
ето ми разкри този изцяло незает пазар за 
авторите на свободна практика бе една 
статия, отнасяща се до малките радиос
танции в района.

Както ми обясниха няколко мени
джъри, тези малки местни станции пред
лагат на слушателите си всички новини в 
определени часове през деня. Тези емисии 
се превръщат във връзка между станцията 
и хората, които тя обслужва. И добрият ав
тор, който е в състояние да предостави но
вините, може да се превърне в ценен актив 
за радиостанцията, ако работи за затвърж- 
даването на тази връзка.

Писането за новини по радиото 
първоначално може да изглежда много 
трудно нещо, особено за човек, който досе
га не е писал статии. Само че опитът в пи
сане на материали за пресата от по 1500 
думи не е задължително условие за успеш
ното написване на 20-секундна „статия“ в 
радиоемисия.

Това, което се изисква е способ
ността да разпознаеш новината и да я 
представиш на публиката като новина. 
Моят опит като репортер и редактор в сед
мичен вестник, както и публикуваната 
статия за станцията, ми помогнаха да по
кажа, че съм наясно с представянето на 
новини от местен характер. И все пак, 
трябваше да предложа още някои неща на 
мениджъра по новините и генералния ме
ниджър, докато ме наемат като журналист 
на свободна практика.

Като автор на свободна практика 
трябва да имате готовност да покриете съ
битията, които станцията не може. Неза
висимо дали това е събрание на местното 
училищно ръководство или на областния 
учебен съвет. Ако успеете да покриете те
зи събития и да изготвите материал от 10 
до 20 секунди за емисията за другия ден, 
вие ще осигурите на станцията история, 
която местният вестник ще отпечата в 
броя си за следващата седмица. Независи
мо от размера си сензационната новина е 
винаги добре възнаградена.

Въпреки че не е технологично изис

кване, за да си свършите добре работата, 
достъпът до факс ви улеснява още повече, 
когато сте попаднали на сензация. След 
като сте отразили срещата на местния ко
митет вие пишете материала и просто го 
изпращате по факса до радиостанцията за 
първата емисия новини на другия ден. Тъй 
като тази емисия е съобразена с приблизи
телното време, в което слушателите ста
ват, вие не само сте едни гърди пред мест
ния седмичник, но по всяка вероятност сте 
изпреварили и регионалния всекидневник.

Допълнителното предимство на 
достъпа до факс е свързано с времето. Все
ки човек, който живее в район със студени 
зимни месеци, ще потвърди, че възмож
ността да изпратиш по факс готовия за из
лъчване материал (особено през нощта), 
без да се налага да се бориш с времето, е 
определено плюс.

Освен че трябва да присъствате на 
важни събития като журналист на свобод
на практика, вие трябва също така да сте 
на разположение в извънредни случаи ка
то покривате района, който радиостанци
ята обслужва. Създаването на контакти с 
местните длъжностни лица и разпознава
нето ви като кореспондент на радиото, ще 
ви помогне да бъдете в течение на нови
ните. Ако сте известен като добър репор
тер, няма да е необичайно, ако програм
ният директор ви позвъни с молба да 
проследите информация от новините. 
Въпреки че работата не е толкова ангажи
раща като тази на репортерите на пълен 
работен ден, възможността да отразявате 
е ценено качество при всеки способен ре
портер.

Най-лесният начин да стъпите на 
пазара на авторите, след като веднъж сте 
минали през генералния мениджър и ме
ниджъра на новините, е като започнете да 
отразявате събития, които обикновено не 
се покриват от станцията. Използвайте 
програмата на събитията, която е пред
назначена за публиката, за да прецените 
дали някое събитие заслужава отразяване. 
Тогава напишете информацията, която не 
трябва да е по-дълга от 20 секунди при 
прочитане, и я дайте на мениджърите въз
можно най-бързо преди да е започнала 
следващата основна емисия новини. Ако 
им хареса онова, което видят, може да за



емете мястото на репортер за новините на 
свободна практика.

Писане на материал, който се про
чита за по-малко от тридесет секунди мо
же да звучи много лесно. В края на краи
щата, колко думи са необходими, за да за
пълниш петнадесет секунди ефирно време? 
Всъщност е доста трудно да включиш това, 
което се равнява на една цяла статия в един 
параграф с всички факти, цифри, имена и 
детайли от събитието, при това в чист, раз
бираем и четивен вид. Например, прочетен 
на глас, този параграф ще заеме почти три
десет секунди от ефирното време!

Един от първите ми ангажименти 
за радиото бе свързан със съобщение на 
шефа на полицията за фалшива банкнота 
от десет долара, дадена в един от местните 
магазини. Моят материал трябваше да 
включи детайлна информация за фалши
вите пари, къде и кога са дадени, описание 
на заподозрения и колата, с която е бил, и 
телефона, на който гражданите могат да 
дадат информация по случая. Много ин
формация, която трябва да се събере в три
десет секунди! В края на краищата се по
лучи съобщение от четиридесет и пет се
кунди, което е по-дълго от нещата, които 
по принцип чувате. Тъй като това бе из
вънредна и интересна новина, ми отпусна
ха допълнително време. Но задачата на 
обичайните новини по радиото е да се при
държат към формат, който ще заеме по- 
малко от тридесет секунди. И за повечето 
събития, които ще отразявате, това време 
ще е напълно достатъчно.

Когато засичате дължината на ма
териала си, е необходимо някой да ви го 
прочете. Освен че ще можете да засечете 
времето, за което се прочита, ще имате 
възможност да усетите как ще прозвучи 
информацията на слушателите.

Заплащането на автори на материа
ли за радионовини може доста да варира. 
Авторите на свободна практика за малки 
издания или публикации често трябва да 
преглътнат очакванията си и да се съгла
сяват с по-ниско заплащане, само за да бъ
дат публикувани.

Ако приемем, че искате работата 
ви на свободна практика за новините в ра
диостанцията да бъде сигурна и доходо
носна, имайте предвид факта, че искате да

ви бъде заплатено цялото време, което ви 
отнема подготовката на една информация, 
а не само крайния резултат от двадесет и 
пет секунди. Разбира се, това се предвижда 
доста трудно: среща по особено важен въп
рос от местно значение може да трае само 
един час, докато друга, далеч по-незначи
телна среща, може да се проточи повече от 
три часа преди да се реши нещо съществе
но.

Най-бързия и непосредствен начин 
да определите подходяща сума за възнаг
раждение е да предложите приемлив хоно
рар на час и да се придържате към него, 
независимо от събитието. Първо трябва да 
определите как върви „средния“ хонорар 
на час-зъв вашата област, след това изпол
звайте тази сума като основа на определя
не на собственото ви заплащане. Резулта
тът може би няма да е като за други мате
риали, които сте писали, но ще бъде спра
ведлив за малката местна радиостанция. В 
края на краищата, ако станцията може да 
харчи много пари, те вече ще са си наели 
репортери, които да отразяват на живо и 
просто няма да имат нужда от хора на сво
бодна практика, които да вършат тази ра
бота.

Писането на новини за радиото мо
же да бъде прекрасна възможност за човек 
на свободна практика, който търси сигур
но заплащане без допълнителните притес
нения от откази. Работата е образовател
на, свързана е с много малко пътуване и е 
гъвкава по отношение на изискванията за 
времето на автора. Що се отнася до паза
ра, е подходяща за местните автори и е от
ворена за новаци и ветерани.

Може би най-важно от всичко е, че 
писането на новини за радиото дава въз
можността някой да прочете думите ви, да 
ги сподели с публиката и то часове след 
като са написани. А не е ли мигновения 
контакт и отзвук нещото, за което всеки 
добър автор мечтае?

Превод от английски: Лора Георгиева 
„Персонифицирана аудиовизуална 

журналистика ", трета година 
Източник: Writer, August 1997. „Writingfor 

Radio News“ by Janie J.C. O’Neal



Смъртта на 
радиорепортажите: 
Телевизията ли е 
следващата?

Въпреки че изглежда невероятно, 
непопулярният 75-годишен кръвен брат 
на телевизията - радиото, сега е най-пече
лившата от всички медии. Наскоро наб
людаваната вълна от корпоративни кон
солидации, ниските производствени раз
ходи и високите приходи превърнаха ра
диото в любимеца на „Уолстрийт“. 
Вследствие на забележителния финансов 
възход на радиото, обаче, се наблюдава 
един обезпокоителен резултат: елимини
рането на сериозните радиорепортажи. Те 
изчезват доста бързо от радиостанциите в 
страната, заменени от разговори, радио- 
игри, ползването на новини на прес аген
ции или пълната липса на новини. Освен 
в държавното радио и няколко специали
зирани станции за новини,радиорепорта
жите са вече на изчезване.

Това, което днес става с радиото 
може утре да се случи на телевизията, до
колкото стилът на управление на радиос
танциите носи на националните телевизи
онни станции същите способи за намаля
ване на разходите, които водят до генери
ране на рекордни печалби. Според списа
ние „Форбс“ основният акционер в Си Би 
Ес - Мел Кармазин, е направил толкова 
много пари от радиото, че е успял да „раз
мени“ радиокомпанията си Infinity 
Broadcasting за контролно участие в Си 
Би Ес. По последна информация на Си Би 
Ес Мел Кармазин притежава 10 847 739 
акции на стойност около 328 млн. долара. 
Сега, според „форбс“, Кармазин „се 
опитва да въведе в Си Би Ес стила на уп
равление от радиостанциите“.

След като законът за телекомуни
кациите от 1996 г. въведе промени в броя 
на радиостанциите, които могат да бъдат 
притежавани от една компания, четири 
от най-големите компании спечелиха 
контрол върху почти 33% от радиобизне
са, който носи 13,6 млрд. долара годишно.

Това са Си Би Ес, Hicks Muse, Tate and 
Fürst, Jacor end Clear Channel 
Communications.

Новите предприемачи в сферата на 
радиото силно съкратиха бюджета на 
станциите и премахнаха това, което счи
таха за носещо излишни разходи напри
мер новинари и дори телеграфни услуги. 
Сега тенденцията е към набавяне на воде
щите радионовини отвън без аудиторията 
да разбере - не само да се съкрати покри
тието на новини от станцията, но и да се 
елиминират всички репортери.

Много радиостанции, които пред
лагат периодичен преглед на новините и 
дори се представят за „новинарско ра
дио“, изцяло разчитат на прес агенции ка
то Metro Networks и Shadow Broadcasting 
Services, които използват един-единствен 
говорител за обслужването на осем до де
сет станции на пазара. Тези агенции нае
мат съвсем малко или изобщо нямат ре
портери и не си правят труда да се абони
рат за АП или други телеграфни бюра. 
Вместо това просто „сдъвкват“ местната 
преса и телевизионните новинарски кана
ли. С тези ниски разходи те не взимат ни
що от радиостанциите за услугата си, ос
вен 10-секундно място в края на всяка 
кратка емисия, за да го продават на рек
ламодатели.

Във Вашингтон, където местната 
индустрия е политиката, изцяло излъчва
щото новини радио WTOP среща сериоз
на новинарска конкуренция само в лице
то на публичната станция WAMU. Двана
десет от станциите на територията на ща
та взимат всичките си новини от Metro 
Networks, а девет - от Shadow Broadcasting 
Services. Когато във Вашитгтон се случи 
нещо, казва програмният директор на 
WTOP Джим фарли, WTOP обикновено 
е единствената радиостанция, която има 
репортер на мястото, защото е единстве
ната радиостанция, която все още наема 
репортери.“

На съседния пазар в Балтимор 
WBAL печели всички десет награди за 
новини в миналогодишното пролетно съ
ревнование за радионовини „Chesapeake“. 
Фарли бил доста озадачен от това, докато 
не разбрал, че WBAL всъщност е единст
вената станция на пазара, която изобщо 
може да бъде допусната до участие. „То-



ва, което се случва е новините по радиото 
из страната, не е никак хубаво“, добавя 
той.

Много станции, които продължа
ват да се наричат „новинарско радио“, са 
всъщност само приказки. Те класифици
рат програми, представящи водещи като 
Хауърд Стърн, Оливър Норт и Дж. Гор- 
дън Лиди, като „информационни бюлети
ни“. По този начин те дават изцяло ново 
определение на това какво е „информаци
онен бюлетин“ и какво е новина. В тези 
радиостанции журналистическите стан
дарти не съществуват; репортерството е 
изчезнало.

Ако се обърнем към мрежите, по
вече от десетилетие NBC Radio News е уп
равлявана като мрежа на Potempkin 
Village без да събира новини или да има 
собствен капацитет от репортери. Скоро 
след като взеха NBC през 1986 г. General 
Electrics продадоха NBC Radio News на 
Westood One. Като част от сделката еми
сиите на Westood One продължиха да се 
излъчват под шапката на NBC Radio 
News, независимо от факта, че „истински
те“ NBC Radio News нямат нито редак
торски контрол, нито отговорност за но
вините, излъчвани под тяхното име - го
лямо журналистическо престъпление.

Westood One притежават и Mutual 
News, които, подобно NBC Radio News, са 
слаба имитация на предишния им вид. И 
двете мрежи работят в един и същи нюз- 
рум на Westood One в Арлингтън, Вир
джиния, предлагат новинарски емисии на 
станции-абонати и често използват едни 
и същи говорители, които просто пускат 
различните шапки преди емисиите. В то
зи фантастичен преплетен радиосвят 
Westood One с двете си мрежи NBC и 
Mutual News всъщност е ръководена и е 
отчасти притежание на CBS Inc., чиято 
пълна собственост CBS News Radio 
Network все още е ръководена от CBS 
News.

Алан Лудел, програмен мениджър 
и съуправител в WILM във Вашингтон - 
единствената национална независима из
цяло новинарска радиостанция, възразя
ва, че „днес радиото дава възможност да 
имаш множество от новинарски гласове. 
Но това, което всъщност се получава 
вследствие на тези хиляди радиоканали, е

продуктът на съвсем малко изцяло гос
подстващи собственици на медии.“

Само петнадесет от общо прибли
зително 10 000 комерсиални радиостан
ции в страната са изцяло новинарски па
зари, наемащи персонал от абониращи 
агенции, които да предават какво се случ
ва в тези общества. Всички с изключение 
на две са притежание на CBS. А в Лос Ан- 
джелис и Ню Йорк Сити, CBS притежава 
и ръководи всичките четири новинарски 
станции в тези градове. Медийна компа
ния с най-голяма национална радиоимпе
рия CBS притежава 175 радиостанции, 
цял куп съревноваващи се програмни 
агенции и мрежи в добавка към широко
разпространените си телевизионни и ка
белни притежания.

По петите на CBS в радиопрост- 
ранството е Chansellor Media Corporation, 
която ръководи и притежава 108 радиос
танции в 22 от най-големите пазари и ко
ято през юли навлезе и в телевизионната 
индустрия, закупувайки дванадесетте 
мрежово сдружени телевизионни станции 
на „Лин телевижън“ (Lin Television). Чу
десен пример за лабиринта от споразуме
нията между тръстовете, според които 
членовете на управата на едните участват 
в управителните съвети на другите тръс
тове, е установената в Далас „машина“ 
Hicks Muse, която притежава дял от 
Chansellor Media, Lin Television и Capstar 
Broadcasting. Това предоставя на Hicks 
Muse ефективен контрол над приблизи
телно 500 радиостанции в 100 пазара из 
Съединените щати, както и над 30 теле
визионни станции. Според някои източ
ници Hicks Muse преговарят за четвъртия 
по големина национален радиособстве- 
ник - Jacor Communications.

Така тези компании използват сво
ите мултимилиардни доларови радиоаво- 
ари, за да навлязат в телевизията. „Радио
то е модел за бързо печелене на пари - хо
рата от радиото ще ръководят телевизи
онния бизнес“, предвещава Джери дел 
Колиано, издател на седмичника Inside 
Radio.

Майкъл Харисън, редактор на ра- 
диобюлетина „Токърс“ (Talkers), опреде
ля това, което става е новините по радио
то като „пародия на американската де
мокрация“. Сегашните радиособственици



превърнаха медията в „стока, а не в услу
га - добавя Харисън - изоставяйки всички 
претенции за издирване на новини или ре
портажи“.

Нарастващ брой радиостанции 
просто нагаждат като посредници прог
рамните си схеми, отдавайки под наем 
блокове ефирно време на предприемачи, 
които продуцират рекламни предавания 
под маската на новини или разговори. За 
250 долара на две минути и половина вие 
всъщност можете да си купите интервю в 
една от трите бизнесстанции във Вашинг
тон. За 1500 долара можете да си купите 
един час. Миналия юни списание Smart 
Money предупреди за така наречените фи
нансови експерти и съветници, които си 
купуват ефирно време в радиото и го за
пълват със своя собствен възглед за биз- 
несновини, натрапват пазари и бюра по 
инвестиции. Те размиват линията между 
новината и рекламата, между „журналис
тиката и амбулантната търговия“.

Радиото проправи пътя на страте
гията на концентриране върху достигане
то до отделен сегмент от аудиторията 
след като през 1980 г. федералната коми
сия по комуникациите дерегулира индуст
рията. Радиостанциите не са задължени 
да отразяват новини или обществени про
яви и могат вече да не го правят. Телеви
зията започна да подражава на примера 
на радиото - кабелните и дигитални теле
визии предоставят на телевизионните ка
нали възможността да се насочат към же
лана част от аудиторията, без да се нала
га да нарушават своя формат със смуща
ващи новинарски емисии.

Докато телевизията следва ради
опрецедента, телевизионното репортерст- 
вото като че ли ще бъде първата жертва 
на ненаситното търсене от станциите на 
все по-големи печалби, все по-бързо раз
растване и все по-големи изгоди.

Превод от английски: Лора Георгиева 
„Персонифицирана аудиовизуална 

журналистика“, трета година 
Източник: Columbia Journalism Review, 

September/ October 1998. „The Death of 
Radio Reporting: Will TV Be Next?“ by 

Lawrence K. Grossman

Репортерско 
разследване в 
радио WBUR

Брус Джелерман е изпълнителен 
продуцент в радио WBUR в Бостън с 23- 
годишна практика като репортер и проду
цент. Изправен пред предизвикателство
то да разкрие сложна научна история, в 
която са въвлечени голям брой държавни 
служби и корпорации, той използва дъл
гогодишния си опит. Репортажите му са 
свързани с употребата на триклозан - ан
тимикробна съставка, открита в голям 
брой продукти като пасти за зъби, детски 
играчки, калъфки за възглавници, санти- 
тарни материали и други. Джелерман 
трябва да поднесе на публиката история, 
изпълнена с данни от химията, биология
та и инфекционните зарази.

Репортерът открива, че държавни
те медици никога не са удостоверявали, 
че съставката е безопасна и ефикасна, 
въпреки 30-годишните проучвания. Освен 
това производителите на химикала са из
дали предупреждение, че продуктът не 
трябва да бъде използван в стоки за деца 
като играчки, например. Джелерман отк
рива, че една от най-големите компании 
производителки на детски играчки 
Hasbro слага триклозан в продуктите си.

Голямо е облекчението на Брус 
Джелерман, когато правителството на
режда на Hasbro да изтегли от пазара 
всичките си играчки, в производството на 
които е използван триклозан. Въпреки че 
подготовката на историята отнема на ре
портера два месеца, той не е и помислял 
да се откаже. „Знаех, че съм попаднал на 
страхотен материал от самото начало“, 
казва Джелерман. Според неговите думи 
на пазара продължават да се предлагат 
продукти с триклозан, въпреки че феде
ралните служби не са дали окончателното 
си одобрение за тази съставка.

Джелерман казва, че самият той е 
изпитвал доста противоречиви чувства 
при подготовката и разкриването на слу
чая. От една страна материалът е довел



до солидна глоба за компанията. От дру
га страна, според репортера, на пазара 
има бум в употребата на триклозан и 
ефектите от това могат да бъдат унищо
жителни. Мнението на Брус Джелерман 
е, че националната фикс-идея за създава
не на антимикробна среда може да доведе 
до обществена здравна криза вследствие 
на все по-широката употреба на антимик- 
робни съставки.

Според съдиите материалът на 
Джелерман „е изпъкнал поради няколко 
причини: той е истинско разследване, из
ползваните изрази са много убедителни, 
добрият стил поднася добре историята. 
Задълбоченото изследване личи от пъл- 
ността на репортажа. Много добър мате
риал.“

Превод от английски: Лора Георгиева 
„Персонифицирана аудиовизуална 

журналистика", трета година 
Източник: Quill, June 1998. „Radio. 

Investigative Reporting WBUR“ by Bruce
Gellerman

Нови CD-ROM:
1. Да познаем Маклуън
Афоризмът за света като „глобал

но село“ в информационната епоха вече 
се е самодоказал, защото понятието е 
обиколило многократно земното кълбо и 
спада окончателно към стандартния реч
ник не само на медийните теоретици. Но 
все още много малко са тези, които знаят 
кой е авторът на термина, по какъв начин 
е развил с него медийната теория и как го 
е обосновал.

Маршъл Маклуън е медиен изсле
довател, който през 60-те години постави 
много тези, чието значение се разкрива 
напълно едва днес в епохата на електрон
ните медии. Маклуън предвиждаше про
зорливо, на нас остава да отговорим на 
неговите въпроси и страхове за медиите, 
обществото и културата. В съзнанието ни 
на първо място са проникнали прочутите 
изрази като: „Средството е съобщението“ 
или неговото определение за медиите ка
то „горещи“ или „студени“.

Новият CD-ROM „Да познаем 
Маклуън“ дава възможност да получим 
по-широка, но и по-диференцирана предс
тава за основните зависимости в медий
ната философия на Маклуън. Без съкра
щения са представени две от най-същест
вените му произведения: „Да познаем ме
диите“ и „Галактиката Гутенберг“. Освен 
това разделът съдържа доклади, изказва
ния и изложения на медийния философ по 
големите културни теми на века. Подроб
ната библиография и указателите са науч
ната основа за работата с „Да познаем 
Маклуън“. Пластичността се осигурява 
от многобройните видео и аудио докумен
ти, от анимациите и от биографичната 
част. Представата за света на Маклуън 
може да се дооформи чрез гласовете на 
съвременните изследователи, например 
Нийл Постман.

2. Медийна практика
„Какво трябва да знаят журналис

тите за своя занаят и читателите за свои
те журналисти“ - така гласи подзаглавие
то на CD-ROM „Медийна практика“. Ста-



ва дума за интерактивна учебна програма 
на всекидневника „St. Galler Tagblatts“ от 
групата „Neue Zuericher Zeitung“ в сът
рудничество с института „Песталоци“, 
Цюрих.

В три глави е обхваната обширна 
информация за журналистиката и журна
листите, за задълженията и изискванията, 
за новините (източници, репортери, аген
ции, редакции, вестници), както и за ви
довете текстове и тенденции. Към темите 
в последната глава спадат отделянето на 
новините от коментара, смесването на 
информацията със забавното изложение, 
на частните проблеми с обществените, 
тенденциите на сензационното информи
ране. Хари Прос, учен и публицист, е ав
тор на увода и послеслова. Към компакт
диска е приложена книга от 60 страници с 
пет статии на теми: общественост, теле
визия, медийно общество, мултимедии, 
младежта и медиите. Налице е обемна и 
задълбочена програма, чият! структура е 
ясно разпределена, а езикът е лесно раз
бираем.

В същото време мултимедийните 
функции са пределно прости. Отделните 
глави са представени под формата на ау
диовизуален преглед като на места са 
включени разработки на проблемите. Ня
ма анимация, липсват и връзки между 
разделите. Наистина с навигационната 
лата главите могат да се сменят една с 
друга, страниците могат да бъдат прелис
твани автоматично или ръчно, вместо ко
ментар може да се вкара текст и да се от
печатат редица неща. С това далеч не се 
изчерпват специфичните възможности на 
компактдиска, така че интерактивната 
учебна програма е привлекателна за же
лаещите, които имат мотивация за зани
мание с темата.

Превод от немски: Рада Калчева 
„Персонифицирана аудиовизуална 

журналистика“, втора година 
Източник: „Medien Praktisch“ 

(Zeitschrift für Medienpädagogik) 1998, М3

Телевизионни
новини

Разпространяването на новини, за
почнало в радиото, първоначално трудно се 
приспособява към новата медия - телевизи
ята. Както казва Дейвид Бринкли, пионер в 
предаването на новини, когато започнал ра
бота в Ен Би Си: „Когато телевизията се по
яви около 1947-1948 г., големите новинари 
по онова време - Калтън Борн, Лоуел Томас 
не искаха да отидат в телевизията. Изисква
ше се много работа, която не бяха привик
нали да вършат, а те работеха добре в ради
ото, печелейки много пари. Така бях нато
варен от мениджъра на новините да се зае
ма с това. Бях съвсем млад и, както вече ка
зах, по-възрастните и утвърдени хора не ис
каха да го правят. А някой трябваше да го 
направи.“

Още през 1945 г. Сърноф от Ен Би 
Си беше избрал оператор от кинопрегледи- 
те да експериментира създаването на нови
ни за телевизията. Тогава Ен Би Си подпи
са договор с Movietone News, които създава
ха театрални прегледи, да направят филм с 
новини за телевизията, а Си Би Ес сключи 
договор с новинарската компания „Теле- 
нюз“ (Telenews).

През 1947 г., Си Би Ес започна из
лъчването на „Телевизионни новини с Дъг- 
лас Едуарде“ (Television news with Douglas 
Edwuards), а Ен Би Си започна разпростра
няването на „Кемъл новини караван“ 
(Camel News Caravan), спонсориран от цига
рите „Кемъл“ с Джон Камерон Суейз. Нак
рая Дейвид Бринкли се присъедини към Су
ейз за 15-минутното национално новинарс
ко предаване на Ен Би Си. Той си спомня:

....Първите предавания бяха изклю
чително примитивни според днешните 
стандарти. Те представляваха главно седене 
зад бюро и говорене. Нямахме никакви кар
тини. По-късно започнахме да правим мал
ки прости новинарски филми, но това не бе
ше кой знае какво.

В началото хората често се обаждаха 
и изразяваха учудването си, че са те видели. 
Изобщо не се интересуваха от това, което 
казваш. Интересуваха се единствено от фак
та, че ти си се появил на техния екран в тях
ната къща.“



Първите телевизионни новини дос
тигаха само Източния бряг, защото все още 
не съществуваше национална мрежа от пре
даватели, които да покриват цялата страна. 
До 1948 г. коаксиалният кабел не свързваше 
Филаделфия с Ню Йорк и Вашингтон. По
литическите конвенции, състояли се във 
Филаделфия през 1948 г., бяха разпростра
нявани в 13-те източни щати. Когато кон
венциите от 1952 г. бяха предавани по теле
визията, коаксиалните предаватели стигаха 
до 108 станции в цялата страна.

Си Би Ес беше създал силна група от 
радиорепортери през Втората световна вой
на и до 1950 г. много от тях се бяха премес
тили в новата медия. Си Би Ес - новини 
имаше и практиката, повече от другите те
левизионни мрежи, да използва едни и съ
щи репортери в радиото и телевизията. 
Най-голямата новинарска фигура в Си Би 
Ес в началото бе Едуард Мъроу, който на
ред с Дейвид Бринкли създаде първите 
стандарти за новинарските предавания.

Първото телевизионно предаване на 
Мъроу беше в 15,30 ч. следобед, в събота 18 
ноември 1951 г. Програмата бе телевизион
на версия на неговата радио програма „Чуй
те сега“, преименувана на „Гледайте сега“ 
От първите секунди беше ясно, че програ
мата „Гледайте сега“ ще бъде много повече 
от телевизионен преглед на новини или ра
дио с картини“ - пише биографът на Мъроу 
Спирбър:

„Образи и гласове стигаха до зрите
лите в един непрекъснато променящ се ка
лейдоскоп от гледки и звуци; репликите по 
канала подготвяха аудиторията - „Вика се 
Сан Франциско, Мъроу говори със Сан 
Франциско“ - и отново музика, и т.н.

Мъроу гледаше в камерата, вече не 
беше безплътен глас: „Това е един стар от
бор, който се опитва да научи нов занаят“. 
Той говореше, както съобщаваше спикерът, 
от контролната стая на студио 4; зад него, 
напълно видими от камерата, бяха контрол
ните уреди, монитори, първа и втора каме
ри“.

Превод от английски: 
Драгомира Стефанова 

„Персонифицирана аудиовизуална 
журналистика“, трета година 

Източник: Shirley Biadi. Media/Impact. An  
Introduction to Mass Media. 1994

Едуард Мъроу 
(1908-1965)

Едурад P. Мъроу беше вече с утвърдена 
репутация на най-добър водещ новини в 
радио Си Би Ес, когато се премести в 
телевизионните новини през 1951 г. В 
този очерк журналистът ветеран Теодор 
Уайт представя кариерата на Мъроу и 
нейното влияние върху телевизионните 
зрители.

Толкова е трудно да се улови ис
тинския Едуард Мъроу от мъглата, която 
забулва митическия Ед Мъроу в история
та. Докато други хора могат да озадача
ват приятелите си с безкрайната слож
ност на природата си, Ед беше труден за 
разбиране по свой начин. Той беше тол
кова прям и честен, че би озадачил на
пълно писателите, които сега се опитват 
да разкрият неврозите на съвременните 
полубогове на телевизията. Когато Ед бе
ше ядосан, се наежваше; когато даряваше 
приятелство, това ставаше без резерви. 
Той можеше да се разхожда непринудено 
с министър-председатели и филмови звез
ди, редници и генерали, независимо от то
ва дали бе облечен в смачкана войнишка 
униформа или имаше на главата си дип
ломатическо бомбе. Но весел или мрачен 
за онези, които го познаваха той беше



просто стария Ед. В неговия небрежно 
подреден, натъпкан с награди кабинет в 
Си Би Ес човек можеше да си разхлаби 
вратовръзката, да си вдигне краката и да 
говори за различни неща. Тъмните над
виснали вежди се извиваха, докато той е 
внезапен удар сломяваше претенции, а ус
тата му се изкривяваше насмешливо, ко
гато разпитваше. След това идваха игрите 
му на покер, когато Ед седеше като гос
подар на масата с винаги увиснала на ус
тните му цигара (той пушеше по 60 или 70 
цигари на ден) и обявяваше залозите.

После - чувам го и сега - това беше 
гласът му. Гласът на Ед, дълбок и ритми
чен, беше незабравим не само заради не
говия обхват, среден между бас и баритон, 
но и заради думите, които се изливаха от 
него. Той пишеше за ухото - със завърше
ци в паузи и насечени изречения. Това бе
ше изкуство за слушане. Но у Ед беше ес
тествена искусност. Неговото вътрешно 
ухо композираше картина и дълго преди 
телевизията неговите слушатели възприе
маха звука и си създаваха собствена кар
тина.

Ние помним гласа му. Но Ед беше 
много повече от „глас“. Той имаше не са
мо усет за новините, но и усет за това как 
новините прилягат към историята. И то
зи усет за отношението между новините и 
историята е онова, което, погледнато на
зад, го прави един от най-великите пионе
ри на телевизионната журналистика. Из
ползваният от него обхват на телевизион
ните новини беше толкова силен със сво
ето въздействието върху нашите мечти и 
живот, че в американската журналистика 
само Хорас Грийли и Уолтър Липман мо
гат го достигнат в създаването на исто
рия.

Телевизията беше гигантска стъп
ка напред за властта на електронните ме
дии и тяхната магия очароваше Ед. В 
края на 1951 г. инженерите от компания
та IT&T тъкмо бяха завършили мрежата 
която обхвана страната от бряг до бряг. 
Ед беше първия, който изпробва система
та. В неделя следобед на 18 ноември 1951
г., в първото излъчване на програмата 
„Гледайте сега“ той седеше в студиото на 
Си Би Ес в Ню Йорк и покани Америка 
да го гледа. Извъртя стола си и показа два

монитора - на единия се виждаше моста 
„Бруклин“ в Ню Йорк, а на другия - „Гол- 
дън Гейт“ в Сан Франциско. И двата об
раза се виждаха едновременно на живо. 
Страната вече представляваше континен
тална арена. Бихте могли и сега да го ви
дите - момент, равен по значение на този, 
в който Лийланд Станфорд премина 
„Голдън Спайк“, за да свърже при „Про- 
монтъри пойнт“ националните железни
ци Юта в 1869 г. ...

Ед никога не изпитваше задръжки 
да използва силата на телевизора и кога
то я използваше, той можеше да причини 
гръмотевици. През 1954 г. му беше дошло 
до гуша от Джоузеф Маккарти - алкохо
лик и безразсъден политически терорист, 
който превърна омразата на американци
те към комунизма в лов на вещици срещу 
невинни. Мъроу се появи в ефира през 
нощта на 9 март в едно безупречно преда
ване избягващо всякакво изобличаване, в 
което извади на показ сенатора от Уис- 
кънсин по най-добрия начин - неговото 
фъфлене, заекване, досадност. Когато Ед 
завърши предаването, с кариерата на 
Маккарти също беше свършено...

В края на 50-те години Ед страда
ше от изчерпване - психологическо стра
дание на телевизионните личности, сход
но на силикозата у миньорите. Той вече 
не се задоволяваше единствено да наблю
дава и съобщава; искаше да е част от са
мото действие - историята беше неговото 
призвание, а новините - само професия. 
Така той се присъедини към администра
цията на Джон Кенеди и като директор 
на американската информационна аген
ция настояваше за глас в политиката. Бе
ше по-мъдър и от министъра на отбрана
та, и от държавния секретар. Но неговият 
път беше в края си. Неизменната цигара 
беше разрушила здравето му. На 6 октом
ври 1963 г. единият му бял дроб бе отстра
нен и затова той беше в леглото си в деня, 
когато Кенеди бе прострелян. Но следеше 
телевизора и когато му се обадих в края 
на седмицата, той се възхищаваше на тех
ническата магия при предаването на пог
ребалните церемонии.

Ед не живя дълго след това. Ракът 
се разпространи близо до мозъка и кога
то го видях за последен път, главата му бе



обвита в бели превръзки. Мислех, че това 
ще е тържествено и изпълнено с печал 
посещение на приятел, когото много оби
чах, но Ед започна разговора с думите 
„Кажи, Бъстър, харесва ли ти новото ми 
подстригване?“ и ние преминахме към 
щастливи спомени.

Той почина на 57 години, толкова 
млад, че изглежда като че ли самата съд
ба бе решила да прекъсне неговите пости
жения.

Мъроу е голяма фигура, защото бе
ше този, който постави в релси новинарс
ката система на телевизията и завеща на 
своите последователи чувството си за 
дълг и чест.

За Ед Мъроу може да се каже, че 
направи така, че всички ние, които дър
жахме на него и все още почитаме памет
та му, да се чувстваме по-значими, откол
кото бяхме в действителност.

Превод от английски: 
Драгомира Стефанова

„Персонифицирана аудиовизуална 
журналистика “ 

трета година 
Източник: „ When He Used the Power o f TV, 

He Could Rouse Thunder“, TV Guide 34, 
№3, (Jan. 18,1986) 13-14

Идеалите 
на първите 
новинарски 
предавания: 
Едуард Мъроу

В началото на 40-те години съоб
щенията на къси вълни за Втората све
товна война бяха драматично предавани 
от Едуард Мъроу и препредавани от Си 
Би Ес. Това беше част от началото на ра
диото като легитимна новинарска медия. 
Мъроу, чийто незабравим глас пленяваше 
слуха на вълнуващата се от войната на
ция, стана първия утвърден в електронни
те медии радиожурналист - терминоло
гична комбинация, която бе трудна за 
възприемане от журналистите в печата. 
Именно по време на тази военна криза 
радиото се отличи като ценно, дори кри
тично средство за предаване на новини. 
Си Би Ес осъзнаваше, че възможността 
да се извършва тази жизнено важна услу
га - предаването на новини - също така 
позволяваше и да се печелят пари. Изг
лежда нямаше нищо лошо в това да се из
пълняват две ценни функции едновремен
но.

Скоро след войната, някъде в края 
на 40-те или началото на 50-те години, ра- 
дионовините се превърнаха от услуга в 
полза на слушателите в стока, която мо
жеше да се продава. Съществуваше вза
имна изгода както за рекламиращите 
компании, които спонсорираха или рек
ламираха стоките си по време на новини
те, така и за слушателите, които слушаха 
новини, а също и реклами. Облагата беше 
особено голяма за рекламиращите ком
пании и за търговската страна на радио- 
индустрията. През 1958 г., когато радиото 
все повече превръщаше новините в стока, 
Мъроу погледна назад към „прогреса“ на 
предишните няколко години:

„Що се отнася до радиото - този 
най-задоволяващ и отплащащ се инстру
мент, диагнозата на трудностите му е дос



та лесна. И очевидно аз говоря само за 
новини и информация. В порядъка на 
напредване трябва да тръгнем назад. Към 
времето, когато музикалните реклами не 
бяха позволени по време на новините, ко
гато нямаше реклами по средата на пет
надесет минутния новинарски бюлетин, 
когато радиото бе доста горделиво, точно 
и бързо. Неотдавна попитах служител от 
мрежата на какво се дължи това голямо 
изобилие от петминутни новинарски бю
летини (включващи и триминутни рекла
ми) през почивните дни? И той отговори: 
„Защото това е единственото нещо, което 
можем да продадем“.

Мъроу, чиито идеали бяха и все 
още са много уважавани, продължи да 
предизвиква медиите да се надпреварват 
„не само да продават сапун, цигари и ав
томобили, но също и да информират една 
загрижена, страхуваща се, но също така и 
възприемчива публика“. Той насърчава
ше големите корпорации на Уолстрийт, 
чиито реклами доминираха в радиото и 
телевизията, да предлагат част от тяхното 
редовно определено време за обсъждане 
на жизнено важни обществени проблеми.

Когато телевизията се появи на 
сцената, Мъроу също беше там, пригаж
дайки своята радиопрограма „Чуйте сега“ 
към телевизията, наричайки я „Гледайте 
сега“. Неговото влияние в телевизията 
скоро стана очевидно с програми като 
„Репортажите на Си Би Ес“. По това вре
ме сенаторът от Уискънсин Джоузеф 
Маккарти, възползвал се от националния 
страх от комунизма, беше придобил пре
димство в Комитета за антиамериканска 
дейност, сплашвайки и използвайки кле
вети, за да обвинява различни обществе
ни фигури и граждани, че са комунисти. 
Тактиката на Маккарти стана тема на ед
но от предаванията на Мъроу в „Гледайте 
сега“. Програмата ясно разкри естеството 
на методите и заплахите, които този по
литик използваше и стана причина за не
говия провал.

Мъроу показа как телевизията мо
же да е безмилостна при разкриването на 
индивидулността и различията. Тя може 
да използва и неизвестни по-рано истини, 
най-малкото за дизайнера или продуцен
та на програмата. Телевизията очевидно

беше станала мощен инструмент за нови
ни. Но Мъроу също така можеше да види 
как този инструмент се използва непра
вилно от тези, които търсят само печалба 
и ни предупреждаваше за нашето несъоб
разяване с големия потенциал на телеви
зията:

„Този инструмент може да поуча
ва, може да просветлява, той може дори 
да вдъхновява. Но той може да върши то
ва само до степента, в която хората са ре
шили да го използват с такива цели. Ина
че той не е нищо друго освен жици и свет
лини в една кутия. Предстои да се води 
голяма и може би решителна битка срещу 
невежеството, нетолерантността и без
различието. Телевизията може да бъде 
много полезна като оръжие в тази борба“.

По времето, когато телевизионни
ят бизнес определяше своята икономи
ческа посока и какво да стане от него Мъ
роу в Си Би Ес напомняше на всички за 
по-благородните й идеали. Един от коле
гите на Мъроу в предаването беше млади
ят продуцент Фред Френдли. Той работе
ше заедно с Мъроу в „Репортажите на Си 
Би Ес“ и беше заедно с него в първото 
предаване на национални новини на жи
во. След като Мъроу напусна Си Би Ес, за 
да оглави информационната агенция в 
правителството на Кенеди, Френдли ста
на президент на CBS News. Той продължи 
традицията на Мъроу, водейки борба с 
корпоративните служители и отстоявай
ки журналистическите идеали за телеви
зията като важна новинарска медия.

Превод от английски: 
Драгомира Стефанова 

„Персонифицирана аудиовизуална 
журналистика“, трета година

Източник: Val Е. Limburg. Electronic 
Media Ethics. Boston, Focal Press, 1994



Новият
информационен 
ред след 
Кронкайт

Някога бастион на политиката и 
обществените въпроси била сферата на 
официалните водещи редактори (комен
татори) и сериозните публикации. Сега 
почтителните хора отразяват самата 
действителност и дори обвинението може 
да изглежда повече като цирк, отколкото 
като конституционна криза. Когато нови
ните представляват развлечение, истори
ята остава на заден план.

„И това е пътят...“. Това е пътят, 
който Уолтър Кронкайт извървя като ко
ментатор на „Вечерните новини на Си Би 
Ес“ до неговото оттегляне (пенсионира
не) преди почти 20 години. Звучи все ед
но, че това се е случило преди 100 години. 
Кронкайт е жив и е добре, но неговия свят 
е мъртъв както телетайп машините, кои
то някога са тракали на заден план. Нека 
да си представим програма с новини днес, 
която претендира - без ирония, че е обхва
нала действителността само за 22 минути. 
Да си представим президент, който казва 
за журналист както Линдън Джонсън ка
зал за Кронкайт по време на Виетнамска
та война: „Ако го загубя, загубил съм 
страната.“ Да си представим коментатор, 
който тотално трансформира сферата на 
по-голям скандал (Уотъргейт), просто 
ставайки от своя стол, за да обясни слож
ната ситуация в историята. „Кронкайт 
стана, край! Това сигурно е важно!“.

Кронкайт започнал да работи за 
телеграфните услуги, които били образец 
на американската журналистика за поко
ленията. Днешният образец е токшоуто.

Стойността на сбитата форма на 
телеграфните услуги, неутралността и 
важността са трайни, но те все повече би
ват задушавани от стила на медиите. 
Стил, който е бъбрив, свадлив и непочти
телен. Репортажът е скъп, диалогът е ев
тин. Репортажът излага и разяснява де
мокрацията, разговорът й прави услуга и

съчувства. Наследниците на Кронкайт 
все още имат милиони зрители, но те 
трябва да делят централната сцена с лоша 
компания. Година след година комента
торите на новините дават път на цирково
то представление към диалога.

Това е нов информационен ред. В 
днешно време вие често чувате прекадено 
самоувереното „вземи“, след което може 
би ще отидете на вестникарския щанд за 
фактите. „Новините“ сега излизат от хи
ляда уста. Историите могат да се премес
тват от мълвата на Интернет към моно
лога на Лено като не се спира в организа
цията на традиционните новини.

Разкъсала се е поредицата от орга
низми в старите медии, чрез които една 
история преминавала от седмичния бюле
тин към вестника, към списанието и т.н. 
Тази поредица от организми сега е по- 
скоро електроуред за нарязване, кълцане 
и смилане на храни и всичко е в кухнята, 
съществуващо в представите на нашите 
мозъци. Протеин, мазнина - кой е източ
никът? Ние не задаваме много въпроси, 
тъй като това се приема лесно и може да 
предизвика у нас смях.

Пресните новини не са напълно... 
новини. Секс скандалите и личните неп
риятелски отношения са продавали вест
ници през цялата американска история. 
Журналистиката, шоубизнесът и полити
ката са стари братовчеди. Журналистите 
и онези, които оказвали влияние върху 
тях решавали какво биха могли да знаят 
хората.

Същевременно много от структу
рите на властта, които съществували, би
ли от изключително високо качество. 
Сферите както на медиите, така и на по
литиката имали по-голяма тежест. Та
лантливи репортери като Едуард Мъроу 
поставили началото в журналистиката.

Общо взето личностите и любите
лите на сензационните вестници не са те
зи, които идват на нашата маса, отрупана 
с ястия, а сенаторите и самите медийни 
бюрократи. Американците все повече 
разбират различията между медиите и 
знаят как да приемат шегата. Но, както 
казва Нийл Гарбър в своята нова книга 
„Живот: Киното“ ние плащаме висока 
цена, когато „политиката става шоубиз-



нес за отвратените хора.“ Ако всичко е 
развлечение, то ще загуби своята важност 
и рискуваме да изгубим себе си в новата 
американска пустиня на шума.

Превод от английски: Ваня Василева 
„Персонифицирана аудиовизуална 

журналистика“, втора година 
Източник: Newsweek, January 18th, 1999. 

„The New Powers That Be Anchors Away“ by
Jonathan Alter

Изкуството 
да не излъчиш 
новината

Наградите „Дю Понт“ за отличия в 
радиото и телевизията отличават най- 
доброто от електронната журналистика 
през изминалата година. Наградите се 
раздават от Колумбийския университет 
по журналистика, а годишната церемония 
е събиране на група сериозни професио
налисти, които разискват проблемите на 
журналистиката. Ето и забележките, кои
то направих като председател на журито, 
подробно разгледани в този материал:

Тазгодишните носители на награ
дите „Дю Понт“ демонстрираха някои 
важни позиции за телевизионната и радио 
журналистика. Например: че може да се 
съобщи не само разтърсващата новина, 
но и идеите, и страстта зад нея; че това 
може да приобщи отчуждилия се свят и 
да стопи дистанцията от всичко, което ни 
заобикаля; че може да отразяват най- 
сложните политически решения, отчерта- 
ните социални и исторически тенденции 
и стъпките на научните постижения и ре
зултати. Един от победителите тази годи
на атакува журналистиката в правната 
система, където журналистиката винаги 
губи - ако не юридически, то финансово и 
практически като допринася за страха и 
загубата на желанието да се правят разс
ледващи репортажи.

Иронично е да се отбелязва, че до
като ние се събираме да отпразнуваме 
триумфите на нашата професия, общест
вото все повече и повече възприема жур
налистите не точно като хора. Голяма 
част от враждебността произлиза от 
странния нов свят на мегакорпорациите, 
мегамагнатите и зашеметяващата нова 
технология, с която самите журналисти 
се опитват да свикнат.

В миналото издателите на вестни
ци в градовете из цяла Америка са били 
хора, чието име е било известно на мнози
на, а често са познавали и лицата им. Се
га издателят (разпространителят) е дале
чен административен апарат, чието фа-



милно име е „Корпорация“. В миналото 
за всички хора в Америка „новинарската 
медия“ са били няколко припряни момче
та е моливи и тетрадки, работещи под на
соките и контрола на някой опитен вете
ран със зелена козирка, който поправя 
грешки, опростява изрази и гарантира 
прецизност. Днес новинарските медии са 
разглеждани колективно от обществото 
като страшен, силен, привидно безличен, 
неуязвим, нечовешки механизъм, отразя
ващ реалност, в която обикновените 
граждани не разпознават себе си.

Част от проблема с неблагоприят
ното обществено възприемане е в нас са
мите и в нашата очевидна липса на човеч
ност. Ние сме тук за да подберем най-доб
рото, но има твърде много от най-лошия 
вид журналистика на пазара. Прекадено 
голям брой репортажи са изготвени от 
журналисти, които са безчувствени или 
арогантни, самодоволни или сензацио- 
нални, нечестни или жестоки. Има и пре
калено много репортажи, които може да 
имаме право да излъчим, но това да не е 
правилният избор.

Разбира се, журналистиката трябва 
да бъде агресивна. Журналистите рабо
тят за обществените интереси и трябва да 
преследват фактите и истинността на ис
торията. Често това изисква не само мо
рален и психологически кураж, но дори 
куража да останеш анонимен при извес
тяването на разкритие, което е напада
телно към някого. Понякога истината ни 
извисява, но много по-често ни разярява.

Обаче има разлика между проучва
нето на обществената корупция и лична
та болка. Между яркото изобличаване на 
закононарушения и яркото излагане на 
неудобство и неразбирателство. Между 
съобщаването на новина, която е важна и 
преследването на история, която е просто 
секси или е осигурена, за да възбуди тъл
пата или да повдигне рейтинга. Този вид 
журналистика вреди на цялата журналис
тика.

Ние сме много добри в отстояване
то на всички репортажи и материали, ци
тирайки нашата конституционно защите
на свобода. Но напоследък се чудя дали се 
стараем достатъчно да намерим добри 
причини за самовъздържането ни от съ

общаване на новини. Понякога губим от 
погледа си допира на нашата работа с чо
вешките същества, които отразяваме - от 
адмирал Джереми Борда през Ричард 
Джилел до Винсент Фостер. Някои от об
ществените подозрения и дори някои съ
дебни дела са самонараняващи - от безум
ни състезания, съмнителни машинации и 
жестокост на професията.

Ние не разполагаме е много средс
тва срещу тези, които произволно и нагло 
петнят професията. Не можем да вземем 
лицензите на некомпетентните журналис
ти така, както медицинската професия 
може да го направи е некомпетентните 
лекари; не можем да лишим неетичните 
журналисти от права така, както правис
тите могат да лишат неетичните адвока
ти.

Събрахме се на тази годишна цере
мония, за да подновим нашия обет, да из
ложим нашата отговорност към общест
вените интереси и да представим модели, 
към които да се стремим. Най-важното е, 
че тези награди ни напомниха за същ
ността на най-добрата журналистика: 
журналистиката, изработена с мисъл; 
чувстващи журналисти, които балансират 
професионалните цели и партньорството 
с човешката общност.

Превод от английски: Лена Шаренкова 
„Персонифицирана аудиовизуална 

журналистика“, първа година 
Източник: Columbia Journalism Review, 

March 1997. „ The virtues o f not telling a 
story“ by Joan Konner



Журналистика и 
документалистика

Методът на документалистиката 
започва с наблюдението. Точно както 
Дейн Джейкъб Зийс, пишещ за Ню Йорк 
на прага на новото столетие, по-късно ще 
определи жестоката разлика между ре
портера и субекта в самото заглавие на 
своята книга „Как живее другата полови
на“. Разделителната линия между наблю
дателя и наблюдавания, респективно наб
людаваното, беше ясно очертана. До сре
дата на 19. век обитателите на градския 
беден подземен свят бяха възприемани 
или като опасност за установен ред, с не
обходимост от стриктен надзор, или като 
странни, екзотични или сензационни 
обекти, струващи си да бъдат наблюдава
ни за развлечение на членовете на „по
добрите класи“.

В своето изследване на живота на 
викторианските градове в Англия истори
кът Аза Бригс характеризира ранните со
циологически проучвания на викторианс- 
кия подземен свят на бедните:

„Преобладаваше „проучването“. 
Тъмните градове бяха еднакви, тайнстве
ни и е забележително колко често проуч
ването на един непознат град беше срав
нявано с проучването на Европа и Азия.“

Метафората за изследването, в то
ва значение, което е влагано в нея през 19. 
век, пасва възможно най-добре. Империя
та беше единно неделимо цяло, светът бе
ше познат и изследователството, като 
проявление на колониализма, вече не бе
ше необходим фактор за установяване на 
търговския капитализъм както през 17. и
18. век. Но въпреки това все още имаше 
изследователи. Някои от тях бяха тласка
ни от лична амбиция за героизъм, но за 
други основната цел на изследването и 
търсенето беше да донесат истории за 
личните си срещи с необичайни и мисте
риозни хора, защото макар и да изглеж
дат като „нас“ те имат „своеобразна ту- 
земна порода“, която ги е направила раз
лични. Някои изследователи спират до

тук, но други са търсили начин да премах
нат тайнствеността чрез заличаване на 
най-важните разлики посредством „циви
лизоване“ на т. нар. „туземци“. Неизбеж
но, цивилизоването на туземците беше 
извършено чрез възприемане от тяхна 
страна на религията на изследователя, 
който сетне се завръща и пише докумен
тални описания във вестници и книги.

Викторианската епоха бележи вър
ховата точка на мисионерското движение 
извън Англия и установяването на Арми
ята на спасението, чието мото „Кръв и 
огън“ характеризира ревностното усър
дие на домашната цивилизация чрез об
ръщане към религията. Армията на спа
сението установи своите мисии в потай
ните градски места на викторианска Анг
лия. Подобно на мисионерите в чужбина 
те търсят да обърнат към религията и из
дигнат хора, които не са като тях, така че 
да станат точно като тях. В процеса на та
зи работа Армията на спасението води за
писки за живота на градските клетници в 
прецизни подробности, така че по-добре 
да се въоръжи за своята обявена война за 
душите на хората.

Приблизително по времето, когато 
Армията на спасението започва своята 
работа журналистът Джордж Симе пуб
ликува сборник с поредица от свои статии 
за градските бедняци, писани първона
чално за „Pictorial World“. С недвусмисле
на ирония неговия увод към сборника го 
рамкира като пътепис: „Започвам с тези 
първи глави книга, отразяваща пътува- 
ния.“

Автор и художник са били ръка за 
ръка в много далечни области на земята 
и резултатът е един том, изучаван с любо
питство от седящата си у дома публика, 
нетърпелива да узнае нещо за света, в 
който живеят хората. Симе описва под
земния свят на бедняците с алюзия към 
Африка: „тъмен континет, който е на 
хвърлей разстояние от пощенската стан
ция, до която можем да се разходим“.

Писанията и фотографиите на со
циалните реформатори като Симс и 
Джейкъб Рийс бяха едновременно акт на 
наблюдение и описание; показ на нравст
вената обида срещу нехуманността на 
системата, която създаде условията на



градския подземен свят на бедните слое
ве. Обществените реформатори работеха 
от името на субекта, но с много малко из
ключения субектът беше изключен от 
пряк контакт със слушателите (читатели
те на свой ред бяха изолирани от контакт 
със субектите). Стратегията е читателят 
да бъде поставен в нравствено състояние 
на обиденост, негодувание или жалост. 
Но това остава туристическа атракция; на 
читателя не му е позволено да прекрачи 
във вътрешния свят на бедняшките квар
тали и да види външния свят от тази пер
спектива. Нравствената поза, която опре
деля „другата половина“ като „проблем“ 
обзепечава дистанция.

Това, което е прието като най-из- 
чистена форма на наблюдението - доку- 
менталистиката - никога не минава отвъд 
надзора. Това е един вид туризъм, ограни
чена версия на епистемология, ограниче
на до наблюдението на обекти и събития. 
Документалистът може да наблюдава 
действителността в подробност до безк
рай, а наблюденията да съдържат претен
цията за истинност. Като изследовател 
документалистът се връща, за да сподели 
наблюденията си със своите сънародни
ци.

Сключеният с публиката имплици
тен договор на журналистиката изисква 
читателят да приеме, че авторът прите
жава специално познание и го упълномо
щава да заеме позицията на всезнание. 
Документалистиката разчита на реални 
обекти и събития, но тя позволява, и по
някога дори изисква, да се твърдят и под
държат неща, които са ненаблюдаеми и 
неузнаваеми, например мотиви, амбиции, 
настроения и други състояния. При всез
наещата поза на журналистическо посла
ние няма разказвателна отлика на журна
листическото послание, няма съществена 
отлика между наблюдението и дописва
нето на нещата и докато образите на ре
алността са достатъчно истински, техни
ят ред и тълкуване са ръководени от по
зицията на всезнание, което посредничи 
между читателя и тези образи. Докумен
талистът ни показва това, което ни казва 
защо, а познаваемото и непознаваемото 
са разтворени и поставени на една и съща 
основа в посредничещия разтвор на всез-

нанието.
Джереми Бентъм написа „Паноп- 

тикон“ - затвор, в който общественият 
контрол може да се упражнява посредст
вом създаване на физическа структура, в 
която хората ще бъдат наблюдавани през 
цялото време. Те ще знаят, че могат да 
бъдат виждани, но няма да знаят кога са 
под надзор. Наблюдателят може да гледа 
без да бъде видян. „Паноптикон“ на Бен
тъм може да бъде смятан за концептуа
лен модел на съвременния затвор или 
системата за сигурност в супермаркет. 
Още повече, че документалистът може да 
иска да „сграбчи“ живота, необезпокоя
ван от повишеното самосъзнание за сът
рудничество на субекта - идея, която ще 
се появи отново като „cinema vérité“. Да 
гледаш без възможността да бъдеш видян 
е проблем на много умове.

Взаимоотношението между журна
листа или създателя на филм и субекта е 
комерсиална по своето естество. Журна
листът или режисьорът печелят много от 
това взаимоотношение, а самият субект 
няма какво да спечели освен благодар
ностите на журналиста или режисьора за 
голямото добро, на което служи.

Да бъдеш видян, но без да знаеш 
кога или от кого, засилва експлоатацията 
с воайорство. Марк Зелтцер отбелязва, че 
в книгите си от 1883 г. за градския надзор 
в Лондон „Как живеят бедните“ и „Ужа
сяващият Лондон“ Джордж Симе изглеж
да изпитва неудобство за нравствените 
измерения на надзора и се опитва да 
смекчи последствията като настоява, че 
наблюдаването на „нещата, такива какви- 
то са“ е неутрално от нравствена гледна 
точка. Зелтцер не е съгласен с това. „Наб
людаването не може да бъде освободено 
от акта на насилие“ - пише той - „от прев
ръщане на обектите на неговото изслед
ване в „жертви на моето любопитство“, 
както той се изразява.

Съвременните постмодерни наб
людения на очевидец, рефлективността, 
присъствието или отсъствието на разказ
вач, образните изрази с преносно значе
ние на т. нар. момент „муха на стената“ и 
„наблюдателна“ документация - всички 
те произлизат, по един или друг начин, от 
централната дилема на реалистичния раз



каз, от идеята да виждаш и да бъдеш ви
дян.

Предположението, че истината е 
по-странна от измислицата е значително 
по-малко интересно от факта, че твърде
нието се възприема от всички. Тази пос
тановка остава непроменен културен тру- 
изъм и както всички труизми казва нещо 
за широко разпространените вярвания.

Защо се мисли, че истината е по- 
странна от измислицата? Истинските 
случки съдържат в себе си повече разно
образие и по-малко предсказуемост в 
сравнение с предварително пресметната
та измислица, защото измислицата обик
новено борави според павилата на разка
за като логика, ред, мотив, конюнктур- 
ност и т.н. Природата е по-разнообразна 
в сравнение с въображението на човека и 
се характеризира с липса на очевидна 
причина. Нещата се случват и ние нами
раме обяснения. Истината е по-странна 
от измислицата, защото на измислицата 
се налага да посрещне изпитанието на 
правдоподобието, а на истината, бидейки 
правдива по дефиниция, това не й се нала
га. Истината е по-странна от измислица
та, защото общоприетата истина позволя
ва прекрачването на социалните задръж
ки - като списанието „Нешънъл Джиогра- 
фик“ в началото на нашия век, което с го
товност направи благовъзпитаната пор
нография, достъпна и на разположение в 
чакалните на лекарите и стоматолозите 
из целия англоезичен свят, посредством 
свободно направени фотографии на бюс
товете на африканки в „евин“ костюм.

За реалистичните наблюдатели от 
края на 19. век всекидневният живот е 
бил вид спектакъл, зрелище. За спектакъ
ла, бил той истина или измислица, се е 
приемало, че има подчинена на формули 
вътрешна организация. Съществувала е 
драмата на сцената и драмата на реалния 
живот. Те се различават по съдържание, 
по разнообразие, по предсказуемост и по 
това какво може да се включи в рамките 
на правилата на приемлива беседа, но те 
всички са своеобразна драма. Новата 
журналистика прегърна развлекателната 
рамка, в границите на която се деклами
рат случващите се по света събития и 
важна част от работата на журналиста бе

ше да мине отвъд чистото описание и да 
придаде мотив и рационалност. В този 
смисъл неговата работа надхвърли описа
нието и прегърна обяснението.

Подобна теза в увода на Джордж 
Симе към неговите наблюдения на бед
няшкия подземен свят на Лондон изясня
ва схващането му за подобието между те
атралната драматична структура и драма
тичния разказ на истинския живот. „Ко
гато интериорът на къщата е направен на 
сцената, четвъртата стена винаги липсва, 
така че публиката да може винаги да 
вижда какво става. В реалния живот дра
мите сред домашния интериор се играят с 
издигната четвърта стена... Днес ще мах
на именно тази четвърта стена“.

В Америка през 19. век наблюдате
лите на реалността са били често профе
сионални журналисти като Стивън Крейн 
и Джек Лондон или пък фотографи като 
младия Алфред Щиглиц и Джейкъб Рийс. 
Независимо от силата на техния интерес 
към социалната реформа, те са заработ
вали пари, хроникирайки за своите чита
тели спектакъла на градските бедняци.

Историята на документалистиката 
е пълна с примери на несъгласие между 
тези, които държаха главното да бъде 
грижата за художествеността и други, за 
които изкуството би трябвало да служи 
на по-висока обществена грижа - да бъде 
„оръжие“, според термините на Мюнцен- 
берг. Дихотомията между „социалните 
документалисти“, чиято грижа беше в 
целта на употреба на изкуството, и т. нар. 
„континентални реалисти“ като Кавал- 
канти и Рутман онагледяват тази разде
лителна линия както правеха по свой на
чин Робърт Флаерти и Джон Гриерсън.

Критиците на флаерти акцентират 
върху неговата обсебеност от екзотично
то и степента, до която принуждава су
бекта да се пригоди към неговите проти
воположни идеи за взаимоотношението 
човек - природа. Може да се спори, че не
говите филми са сами за себе си и не изс
ледват толкова много проблемите на сво
ите субекти, тъй като процесът на разкри
ване е присъщ при преживяването на 
проблема на субекта, а смисълът, в който 
са направени са направени неговите фил
ми, е по своето естество за неговото же-



лание какъв да бъде светът. Неговата 
съпруга Франсис Хюбърт Флаерти често 
използвала термина „липса на предвари
телен замисъл“, за да опише неговия ме
тод на разгръщане. Критиците му не са 
закъснели да посочат, че повтарящите се 
теми във всички негови филми представ
ляват конфликта между човека и приро
дата, и естетизация и тържество на „при
митивния“ живот, независимо дали са в 
залива Хъдсън, Южния пасифис, Ейрънс- 
ките острови или езерата на Луизиана. 
Докато първоначалният подход към су
бекта при Флаерти може да не е бил 
предварително замислен като представа, 
това, което се появява на екрана е всичко 
друго, но не и случайност.

Гриърсън причинява значително 
„триене“ в рамките на разнообразни вер
сии на неговото „Движение за документа
лен филм“, използвайки своята убедител
на и утилитарна реторика да бичува и 
натрупа презрение върху „претенциите за 
художественост“ и да унижи художестве
ните желания на много ярките и талант
ливи хора, които той е наел да направят 
филм с послания, напомнящи изкуство, 
оставящи формата да тържествува. Тези 
главни моменти в легендата на Гриърсън, 
работата на Кавалканти, Лий, Макларън, 
Дженингс и други преповтарят постоян
ната дилема в реалистичната традиция: 
съперничещите си приоритети на фор
малното и утилитарното.

Във „високата журналистика“ мо
же да се извлече значително удоволствие 
от изобразяването на истина, твърде да
леч от присъщата на тази журналистика 
официална елегантност, утилитарните на
мерения на автора или моралната право
та на чувствата, които на първо място 
тласкат работата да бъде свършена. Това 
отива далеч от любопитството или воа- 
йорството и докосва задоволството, което 
идва от разбирането за просветление, от 
вярването, че нещо е научено.

Джордж Симе призна притегател- 
ността да научаваш нещо ново и да разре
шаваш мистерии от реалния живот. „Мо
ята задача има за свой обект не задоволя
ване на морбидното любопитство..., а по- 
доброто вникване и разбиране на нещата 
такива, каквито са“ - писа той.

„По-доброто вникване и разбиране 
на нещата такива, каквито са“ на Симе се 
корени в удовлетворението на любопитс
твото, което е мотор на разума, движещ 
се от най-висок научен стремеж и похот
ливи интереси. Казано обикновено, ние 
говорим за два типа любопитство: здраво 
и морбидно, и, подобно на Симе, реалис
тите от края на 19. век не закъсняват да 
разпознаят опасностите на морбидността 
(злонамерено тършуване из чуждите не
ща, станало болестно състояние) както и 
нуждата публично да прегарнат здравата 
разновидност на любопитството.

Фройд отрече, че има фундамен
тална разлика между здравото и морбид
но любопитство като обяви, че всички 
разклонения на любопитството имат за 
общ ствол скопофилията. Днешната ми
съл за психологията на любопитството 
като например теорията за редуциране на 
движещата енергия на Берлин и когни- 
тивните теории на Гарднър не правят раз
лика между различните възможни видове 
любопитство и, поне теоретично, е труд
но да се даде обяснение, което разграни
чава привлекателността на твърде сери
озната и духовна работа и работата на 
журналистиката, фотографията или доку- 
менталистиката, които са евтини, безв
кусни и безчестни в основата си.

Журналистиката от средата на 19. 
век, литературният реализъм и доктрина
та за натурализма на Емил Зола - всички 
те бяха заявени в разкриването, демаски- 
рането и естетиката на по право изпитва
но негодувание. В основата на разкрива
нето е вярването, че има обществено мне
ние и че щом веднъж обществото е узна
ло за непочтена ситуация неговото мне
ние по някакъв начин ще се мобилизира, 
за да коригира тази ситуация. Накратко, 
когато публиката бъде достатъчно осве
домена, почтеността ще победи. Естети
ческият аспект произлиза от удоволстви
ето, изпитано при действителния или въз
можен триумф на доброто над злото. Има 
няколко други необходими условия, имп
лицитни за разкритието, демаскирането: 
обществен консенсус, че почтеността и 
справедливостта е естественото състоя
ние на човечеството, че експлоатацията и 
несправедливостта са аберантни състоя-



ния, видни от само себе си, както и че 
държавата може да бъде повлияна от во
лята на управляваните в нея.

При положение, че има достатъч
но време и място не би било трудно да се 
намерят идеологически и структурални 
антецеденти в журналистиката от 19. век 
за фактически всеки аспект на съвремен
ната документалистика. За мен наистина 
е ясно, че фундаменталните ценности на 
журналистиката и тези на документалис- 
тиката са различни само по степен.

Превод от английски: Ралица Янкова 
„Персонифицирана аудиовизуална 

журналистика“, втора година 
Източник: Henry Breitrose, „Journalism and 

Documentaiy“. In: Sights o f the Turn of the 
Century (New Tendencies), C1LECT, 1996

Издигане 
почтеността 
на електронните 
новини

Новинарският екип на WSFA - TV 
в никакъв случай не избягва да се замис
ля относно морала. Тридесет и деветте 
члена на екипа на намиращия се в Монт- 
гомъри (Алабама) филиал на Ен Би Си 
притежават по един наскоро преработен 
наръчник, който засяга политиката на те
левизионната станция, а стаята на екипа 
често се изпълва с оживени разисквания 
по поредната дилема: „Трябва ли да отра
зим това?“

Но по време, когато много водещи 
медийни организации (от Си Ен Ен до 
Бостън Глоуб) се сблъскват със сложни 
въпроси, засягащи правдоподобността на 
информацията, вътрешните дебати и заб
равените на рафтовете наръчници по ети
ка могат да се окажат неефективни в око
пите на локалните фронтове. При задача
та да се запълнят по шест новинарски 
емисии на ден формалното обсъждане на 
морала не се окуражава. „Не разполагаме 
с достатъчно време в нюзрума, през кое
то просто да разговаряме“ - твърди Люси 
Химстед - директор на новинарския отдел 
в WSFA и предсдател на фондацията на 
директорите на новини в телевизии и ра
диостанции (ФДНТР). „Имаме нужда от 
малко помощ“ - продължава тя. - „Проб
лемът е как да започнем?“. Надеждите са 
локалните новинари да започнат като се 
обърнат първи към ФДНТР. Образова
телният отдел на фондацията наскоро 
стартира тригодишен проект, целящ „из
дигането на почтеността и правдоподоб
ността на електронните средства за масо
ва комуникация“.

Проектът на ФДНТР „Моралът и 
преценката на новини“ включва две наци
онални проучвания върху достоверността 
на локалните средства за масова комуни
кация, както и серии от образователни се
минари, които поставят ударението върху



пазара на локалните електронни медии.
„Били сме свидетели на случаи, в 

които информационни организации са из
вършвали грешки и след това са отрича
ли“ - заявява президентката на ФДНТР 
Барбара Кокран. „Едно от най-важните 
неща, които можем да направим... е да 
поставим началото на сериозна диску
сия“.

От години насам ФДНТР и Инсти
тутът за проучвания на медиите „Пойн- 
тър“ е обединени усилия организират 
„Сложни ситуации“ - семинари за телеви
зионни говорители, чиято тема е вземане
то на решения в последния момент. А по
токът от медийни гафове, залял ни в пос
ледно време, разко увеличи усилията да 
бъдат намерени решения, заявява Кок
ран.

Новият проект, ръководен от Кат- 
лийн Греъм от ФДНТР, започна с нацио
нално проучване на възприемането от 
страна на аудиторията и мнението на ди
ректорите на новини за новините, излъч
вани по локалните телевизии, в коета взе
ха участие около 1000 представители на 
аудиторията и 300 директори.

След като постави началото с про
учването ФДНТР планира:

Да проведе девет регионални фору
ма в страната на тема: „Журналистичес
ката почтеност през тази година“ и още 
девет през 2000-та година. В двудневните 
образователни семинари ще се включат 
журналисти и зрители. Организаторите 
смятат да се насочат предимно към жур
налисти, които нямат свободен достъп до 
обучение, а също и да включат зрителите 
в дискусии за морала и медиите.

Да разработят образователна прог
рама, включваща и видеокасета, предназ
начена за срещи на журналистически еки
пи по въпроса за морала.

Да провежда редовни срещи е на
ционален консултативен съвет, съставен 
от директори на новинарски отдели в ло
кални радио и телевизионни станции, ди
ректори на радио и телевизионни мрежи 
и експерти по морала на медиите.

Да стартира второ национално 
проучване след три години с цел да уста
нови дали се е променил начинът на въз
приемане на медиите.

По думите на Кокран, важен ас
пект на проекта е зрителите да разберат, 
че телевизиите и радиостанциите дейст
вително имат свои норми. „В историчес
ки план изобщо не сме успели да обясним 
мотивите си на аудиторията“, добавя тя.

След бума на 24-часовите новинар
ски кабелни телевизии броят на телевизи
онните канали, специализирани в излъч
ването на новини нараства. Локалните 
новинарски канали се мъчат да запазят 
позициите си, заявява Брайън Троринг, 
директор на новинарския отдел в WATE - 
TV от Ноксвил, Тенеси и член на ново
създадения консултативен съвет към 
ФДНТР. „Получавате все повече възмож
ности за развлечения. Натискът за пости
гане на добър рейтинг нараства“, казва 
Троринг. „Като следствие нарастват и 
изискванията за високи приходи.“

Голяма част от младите репорте
ри, които започват в локалните новинар
ски екипи са преминали много кратък 
срок на теоретично обучение по преценка 
на новините или вземане на решения, 
твърди Троринг. Новинарските екипи 
имат нужда от възможности да започнат 
диалог.

В същото време телевизионният 
критик Хауърд Розенбърг смята, че по- 
харчването на 200 000 долара за подобря
ване морала и преценката на новините 
няма да постигне желания ефект. Няма 
нужда журналистите да бъдат учени как 
да преценяват какво е новина. „Кое е пра
вилно и кое - грешно е пределно ясно“, 
казва Розенбърг - автор на рубрика за те
левизията в „Лос Анжелис таймс“, бивш 
преподавател по журналистическа етика 
в университета на Южна Калифорния. 
Надпреварата за рейтинга е една от при
чините, довели локалните телевизионни 
новини до най-ниското им равнище.

Но репутацията на локалните теле
визионни новини като възможно най-ло
шите може би е незаслужена, заявява 
Кокран. Тя цитира няколко обществени 
проучвания на доверието, чийто данни по
казват, че в очите на аудиторията телеви
зионните новини не са по-лоши, от която 
и и да е от останалите медии. „Смятам, че 
полемиката е предизвикана най-вече от 
вестникарските репортери“, казва тя.



За разлика от печатните издания 
повечето телевизионни новинарски кана
ли нямат рубрики от типа на „Писма до 
редактора“, в които зрителите да изразят 
мнението си за съдържанието. Създава
нето на подобни рубрики би могло да бъ
де част от разрешаването на проблема е 
морала, казва Химстед, която през януа
ри напуска WSTFA, за да стане вицепре
зидент и генерален управител на WFIF - 
TV в Ивънсвил, щата Индиана.

Ползата за телевизионните журна
листи, които нямат възможност да взе
мат участие в проекта на ФДНТР е, че 
поне съществува идеята и хората да об
съждат морала, казва Троринг. „Вие мо
жете само да поставите началото на този 
процес. Не търсете сензации. Бъдете точ
ни. Бъдете справедливи“ - съветва той. - 
„Моите надежди са големи“.

Превод от английски: Мира Бакърджиева 
„Персонифицирана аудиовизуална 

журналистика“, втора година 
Източник: American Journalism Review, 

January/ February 1999. „Enhancing the 
Integrity of Electronic News“ by Lori 

Robertson and Kelly Heyboer

Сполучливи
подходи

I. Оставете хората да говорят
Репортерите на локалните телеви

зии често се изпречват на пътя на събити
ето, което предават. Техните обяснения 
покриват картината вместо да се приба
вят към нея. Това се отразява отрицател
но върху най-въздействащия аспект на те
левизията - възможността зрителите да 
възприемат хората като ги виждат и чу
ват - тях, а не репортера.

Няколко матриала изпъкнаха, за
щото предоставиха на хората, за които се 
отнасяха възможността да изложат глед
ната си точка. В Уичита, KEKE разказа 
историята на щатската сенаторка Със- 
тейн Уогъл, чиито ракови образувания 
изчезнали без да бъдат лекувани. Уогъл, 
на която предстоеше да даде клетва като 
временен сенатор, заяви, че дължи изле
куването си на своите молитви. Повече от 
половината от дългия четири минути и 
половина материал се състои от разкази
те на Уогъл, нейния доктор и съпруга й, 
предадени е продължителни кадри.

Въздържанието на репортера поз
волява истинската история за връзката 
между Уогъл и семейството й да бъде 
предадена естествено и убедително. То 
също така дава възможност зрители, кои
то иначе биха се присмели на религиозна
та убеденост на Уогъл, да погледнат не
щата е други очи.

II. Изпреварвайте
и направете интересна
обществената политика
Има ли сполучлив начин, по който 

да се направи материал за политика? 
Един от правилните подходи е да се изп
реварят правителствените действия като 
се изложат проблемите преди те да се 
размият в законодателни полемики.

KOLD от Тъксон успя да направи 
това в репортаж за плюсовете и минусите 
от намаляването на замърсяването на 
въздуха от газови помпи. Осем процента 
от замърсяването на местността се при-



чинява от изпарителите на помпите. Съ
ществува начин за разрешаване на проб
лема, но той би повишил цените на газта 
и би струвал на газостанцята по 60 000 до
лара на помпа - голяма сума за малки не
зависими компании. След спокойното из
лагане на въпроса репортерът съобщи, че 
областият съвет се заема с него на следва
щия ден.

Когато губернаторът на щата Ню 
Йорк предложи закон за създаването на 
привилегировани училища WABC разяс
ни значението, което този закон би имал 
върху учениците. Университетски служи
тел обясни потенциалните ползи и проб
леми като даде на зрителите нагледни 
примери. Имаше мнения на родители, 
подкрепящи проекта и мнения на родите
ли противници на проекта. Необходими 
бяха допълнителни интервюта, но инс
тинктите на станцията за начина, по кой
то да се реагира на предложения в област
та на законодателството бяха правилни.

III. Обърнете поглед
към други общества
Понякога се налага да напуснете 

вашия град, за да разберете по-добре по
ложението в него.

За да направи проучване на пред
ложение за изграждане на релсова систе
ма за транспорт в Минеаполис на стой
ност 400 млн. Долара, KARE изпрати 
свой репортер в Сейнт Луис, за да изслед
ва подобна нова релсова система. Репор
тажът даде представа за това как би рабо
тил в действителност проект, който все 
още бе в етап на планиране. Системата на 
Сейнт Луис има голям успех, но не е суб
сидирана. На първо място Сейнт Луис 
има повече поблеми с движението по ули
ците, а и системата му е с по-големи раз
мери от предложената в Минеаполис. То
нът на разказа бе реторичен и представи 
факти за релсовата система, които биха 
били сметнати за достоверни от хората.

IV. Поставете го
в реалните размери
Непочтен правителствен чиновник 

или корумпиран полицай могат да бъдат 
интересни за дадена телевизия, но репор
тажите на подобна тема често преувели

чават проблемите.
В репортаж за злоупотреби в мест

ната частна клиника станцията WAVE от 
Луисвил погледна мащабно на проблема 
и го прецени като проблем от щатска ве
личина. Наредбите не предвиждат мини
мален брой персонал за частните клини
ки. Не предвиждат такъв и за центровете 
за грижи с деца. Репортажът установи не
достатък на персонал в 118 от общо 300 
клиники в Кентъки, но от държавните 
служители не се изисква да проверят дали 
проблемите са били решени изобщо.

KARE от Минеаполис използва 
цифри, за да подчертае проблеми с изда
ването на шофьорски книжки за шофьори 
на камиони от страна на щатските влас
ти, но не позволи на добрата новина да за
мести фактите. Шофьор на камион се ста
ва само след 8 часа обучение в рамките на 
един ден. Но тези понижени стандарти не 
са се проявили в повишаване броя на про
изшествията. Километрите, изминати от 
шофьори на камиони са се увеличили с 40 
процента в последните години, а в също
то време броят на произшествията е спад
нал с 35 процента.

V. Предложете
възможни решения
Нерядко се случва директор на но

винарски отдел да изпрати кореспондент 
да прави репортаж с думите „дай ми це
лия страх и омраза“. Накратко, направи 
репортажа плашещ. Няколко репортажа 
избегнаха клишето с полезни съвети и 
стратегии за разрешаване на проблема.

KMOV от Сейнт Луис приключи 
серия от репортажи за частни клиники с 
практическа информация за това как да 
се избират и наблюдават частните клини
ки. Зрителите могат да разглеждат щатс
ки доклади, да извършват посещения из
вън определените за целта часове и да 
разберат дали има „план за полагане на 
грижи“ за всеки отделен пациент. В ре
портажа също така бяха изписани на ек
рана телефонните номера на местните 
контролни органи достатъчно дълго вре
ме, за да могат зрителите да ги запишат.

WHDH от Бостън „спаси“ един 
небрежно направен материал за това как 
някои дружества могат да внасят тайно



промени в личните досиета на служите
лите си като обясни, че хората имат пра
во да разглеждат досиетата си и да опро
вергават неистинни твърдения.

Докато информация от този вид 
може да помогне на зрителите, то подхо
дът от типа „новината, която може да ви 
бъде от полза“ е в състояние също така да 
стигне до крайности и да стане банален. В 
материал на KDNL зрителите бяха ин
формирани, че ако имат оплаквания, 
трябва да се обърнат към тяхната район
на болница. Сериозно?!

VI. Погрижете се за тона си
Друг начин да се избегне капана на 

съблазняване на зрителя с тактики за 
търсене на сензации е да се признае, че 
проблемите са малки и да се избягват зас
трашителните спекулации.

В предаване за потенциалните 
проблеми при употребата на лекарство за 
астматици Бостънската станция WCVB 
показа, че има странични ефекти при „по- 
малко от един процент“ от пациентите. 
Станцията се противопостави на превръ
щането на лекарствената компания в зло
дей като посочва, че производителят ра
боти за изясняването на проблема.

В предаване за това дали клетъч
ните телефони причиняват рак WLS от 
Чикаго опроверга мъж, според когото 
причина за смъртта на съпругата му от 
рак е клетъчния телефон като включи 
неврохирург и учен, които заявиха, че ня
ма реално доказателство за причиняване
то на рак от клетъчни телефони. Поне за
сега, най-големият известен риск по отно
шение на клетъчните телефони е разсея
ността, която причиняват по време на 
шофиране.

VII. Предложете
на зрителите добра история
Понякога дадена история се раз

казва не защото съдържа наболял проб
лем, а просто защото е страхотна исто
рия. „Умирам за долари“ от Лони Лийвит 
в KCVS е такава история, макар тя за 
първи път да се появява в „Дейтлайн“ на 
Ен Би Си.

Лийвит разказва как хората в Хаи
ти подправят собствената си смърт със

съдействието на „нечистоплътни“ служи
тели и безскрупулни директори на погре
бални бюра, за да получат парите от заст
раховката си. В историята е използвана 
скрита камера и частен детектив. За да 
покаже колко е лесно да се подправи нас
тъпването на смърт, Лийвит подправя 
своята собствена като наблюдава погре
бална церемония от покрива на сграда 
наблизо.

И трите подхода - скрита камера, 
наемане на консултанти и ангажиране на 
репортер могат да бъдат преиграни, но в 
случая вършат работа. Ключът обаче е 
използването на ефектни похвати: от ди
ректора на погребалното бюро към „по
койника“, който след своето възкръсване, 
арестуване и бягство отново се появява на 
повърхността като губернатор на щат във 
Филипините.

Всички тези техники могат да бъ
дат изпълнени добре или зле. Разбира се, 
има и по-добри похвати от тези. И все пак 
изследванията показват, че повечето нови 
директори знаят: огромна част от истори
ите са противодействащи. По-малко от 10 
процента водят началото си от идеи, раз
вити в нюзрума. Хората от местната теле
визия имат нужда от повече време, за да 
мислят и реализират идеите си.

Превод от английски: Мира Бакърджиева 
„Персонифицирана аудиовизуална 

журналистика“, втора година 
Източник: Columbia Journalism Review, 
January/ February 1999. „Approaches that 

work“ by Dante Chinni



Стойности 
и добавени 
стойности 
за новата 
електронна 
журналистика

„Общественият дебат и демокра
тичен диалог“ - изказване на сим
позиума за правата и обществе
ния дебат в електронния век.
Хага, Холандия, 15 март 1995 г.

Изключително бързите промени 
във вестникарската „околна среда“, нап
ример периодичния печат, телетекста и 
др., повдигат важни въпроси за това как 
този „чисто нов свят“ ще повлияе върху 
обществения дебат. И друг път съм си за
давал въпроса дали новините ще бъдат в 
състояние да оцелеят в информационния 
век, чудейки се как по закономерен път 
доставените от редактора материали ще 
намерят своето място в електронните ме
дии, където фактите и данните могат да 
бъдат доставени по поръчка. Докато ин
формацията, която може да се получи по 
електронен път, истинно пресъздава при
родата и духа на новините, струва ми се, 
че съществува реално доказателство за 
оцеляването на вестникарската индуст
рия, защото нейната основна роля е смис
лено да подбира важните теми и да ги от
деля от тривиалните. Следователно, тя 
ще бъде необходима на човека в управле
нието на все по-комплексните общности 
и общества.

Тъй като новата електронна медия 
има много елементи е допълнителна 
стойност - от бързината на доставяне на 
информация до симултантното електрон
но редактиране, става ясно, че тези, които 
произвеждат оборудването и инженерния 
софтуер не са били прекалено загрижени 
за стимулирането на обществена беседа 
или за въздействието на тези продукти

върху обществените процеси. Те виждат 
доставянето на информация като основна 
функция на „гореща линия“ например. 
Повечето от хората, които създават тези 
нови системи се интересуват в по-голяма 
степен от процеса, отколкото от съдържа
нието. Те се обвързват е поемане пътя на 
информацията от възможните източници, 
с поддържането й и с нейното доставяне. 
Свободният поток на информация и мне
ние все още не е достатъчно свързана със 
„студения“ и предимно изчисляващ свят 
на „битовете“ и „потока данни“.

Все пак знаем, че светът около нас 
разполага с огромно количество новини, 
които са изтеглени от новинарските и 
други информационни източници. Те на 
практика са организирани извън елект
ронното меню, от което консуматорите 
вземат това, което искат. Доколкото 
знам има 50 и повече електронни вестни
ци, които стигат до абонатите през приз
мата на услуги като Интернет. А също та
ка съм убеден, че тези нови услуги като 
част от вестникарския рисков капитал 
държат под око бъдещето.

Амбицията да бъдеш „електронен 
проводник“ на същността на новините е 
наистина впечатляваща при много слаба
та връзка между различните вестникарс
ки източници. Изцяло мотивирани от 
страха и сценариите предвещаващи мрач
но бъдеще, свързано със смъртта на пе
чатното слово, издателите в САЩ като че 
ли са в дива истерия срещу някои елект
ронни разрешения на проблема. Те знаят 
твърде добре, че много от тези услуги ня
ма да съществуват вечно и ще имат кра
тък живот и че дори са преходни експери
менти по пътя към по-установено бъде
ще.

Промените, обсъждани от редица 
критици, ме карат да се замисля дали дра
матургът Том Стодърд не е бил на прав 
път, когато е написал на Аркадия: „Сега е 
възможно най-доброто време за живот, 
защото почти всичко, което си мислехме, 
че знаем се оказва грешно“.

Някои от състезаващите се нови 
технологии, които поставят компютъра 
срещу телевизията, опитвайки се да пред
ложат трета алтернатива, въздействат 
върху намаляващото влияние на вестни



ците в някои западни общества. Във всич
ки случаи вестниците като технология за 
доставяне на информация са в беда... дъл
бока беда. Семейното „проникване“ е в 
упадък; все по-малък процент от населе
нието чете вестници, за разлика от преди; 
на вестниците по-малко може да се раз
чита поради бързината на своевременни
те новини. Те вече не са в състояние да 
контролират рекламния пазар и да конку
рират настъпването на електронно-класи- 
фицираното рекламиране особено, ако то 
е преплетено и се придвижва от телеко
муникационни и маркетингови фирми.

Казано с прости думи вестниците 
се превърнаха в по-маловажен член на 
медийното семейство в сравнение с вре
мето на предшестващите няколко поко
ления. В САЩ само 38 процента от хора
та казват, че разчитат на новините, пода
дени им от вестниците, докато 72 процен
та посочват телевизията като предпочи
тан източник. Дали вестникът ще бъде 
независим „чичо“ или „застаряваща нео
мъжена леля“ в медийното семейство на 
бъдещето зависи от промените и решени
ята, които ще се осъществят през следва
щите няколко години. Те ще определят 
доколко вестниците ще съумеят да оцеле
ят като надеждна или независима медия 
за новини, информация, позиции, рекла
ма или дори в някаква степен забавление.

Сред кашата от съмнения за бъде
щето на печатното слово бих искал да из
тъкна положителната про-социална роля, 
която вестниците могат да имат в следва
щото десетилетие, независимо от тяхната 
специфика на доставяне и създаване, кое
то за повечето от тях ще си остане масти
ло върху бял лист. Бях помолен да комен
тирам и разясня три въпроса, свързани с 
ролята на вестниците в обществения де
бат и социалния живот. Те са:

1. По какъв начин социалният де
бат ще намери място в бъдещето?

2. Как журналистиката ще се впи
ше в бъдещите форми, в които старите, 
но все още много жизнени демократични 
идеали съществуват?

3. В състояние е ли е електронни
ят вестник да поеме ръководството на 
традиционните функции на печатните 
вестници?

Общественият дебат
Въпреки че традиционното жела

ние на вестниците е да онагледят инфор
мацията в зависимост от нейната важ
ност, те непрекъснато стават обект на 
трайно недоволство от страна на всички 
сектори, които казват, че вестниците или 
ги подценяват в представянето, или не ги 
представят, или ги пренебрегват тенден
циозно. Обръщайки се към електронния 
вестник, забелязваме, че там действител
но не присъства тази оценъчна нотка по 
отношение събитията на обществения 
живот, в голяма степен поради факта на 
светкавично представяне на информация
та.

Например възможно е да разпола
гаме с по-систематичен инвентар и под
бор на новините и информацията, които 
засягат обществото, нацията, региона, 
както и тематична информация, обедине
на или отделена в зависимост от местни
те условия. На първо място редакторът 
може да систематизира важните институ
ции, местно значимите хора и събития, 
съседно обвързаните отношения или дру
ги организационни принципи на общест
вото и така систематично да определи да
ли има някаква нова, полезна информа
ция в тези сфери. Това е нова стратегия, 
която е преодоляла старата ударна систе
ма на репортерите, посещаващи поли
цейските управления или различни прес
конференции с цел да съберат информа
ция. Особено сега, във времето на псевдо- 
събитията и обществените отношения, 
такъв стил на работа би облагодетелст
вал тези елементи на обществеността, ко
ито не могат да си позволят гигантски из
дателски машини. В тази връзка тематич
ната информация ще бъде в състояние да 
синтезира новини за здравето, околната 
среда и икономиката на регионална или 
глобална основа, както и да представя на 
получателите по-пълен и по-съотносим 
диапазон от информация. Такова подре
дено и съответно специфично бързо пода
ване на новините от различните навре
менни източници, съвместно с местните 
репортажи, ще позволи на редакторите да 
прекарат повече време в подбирането, от
делянето и добавянето на човешки изме
рения в новинарския поток.



Някои биха добавили към това ре
довното и постоянно актуализиране на 
информацията, която се получава от нас
тоящите източници, както и компютър
ното проверяване на фактите, спелинга и 
всеки софтуер, който цели точност.

Макар и новините в медиите често 
да търпят критика, че не представляват 
достатъчно представителна картина на 
обществото, електронните системи се 
опитват да го постигнат като предстояща 
цел. Възможно е да се създаде програма, 
която да подрежда материала за утреш
ния вестник върху каквато и да било ос
нова - раса, етнос, социална класа, обра
зователен ценз, възраст и други. По този 
начин може да се определи предварител
но дали тези раздели са покрити с инфор
мация и дали има материал във вестника, 
който да покрива интересите на читате
лите. По този начин ще се постигне задо
воляване на желанията както в специфи
чен, така и в колективен смисъл. Напри
мер наблюдаваме нарастваща загриже
ност за младите читатели, но само някои 
редактори правят систематичен разбор, 
за да определят дали предлаганите мате
риали покриват интересите на групата и 
носят необходимите новини и информа
ция за младата генерация. Резултати в та
зи насока могат да бъдат постигнати чрез 
свързването на някои основни операции в 
нюзрума чрез проучване на интересите на 
младежта и други групи.

С други думи, електронният вест
ник разполага с огромно количество ин
формация, от която черпят редакторите 
за списването на вестниците си. Освен то
ва той разполага и с информация за сами
те редактори - кои са те, къде живеят и 
какво потенциално искат. При задълбо
чено проучване е възможно да се разбере 
дори какво четат в момента. При положе
ние, че „ползвателите“ или тези, които 
влизат в мрежата са проучени, информа
цията за тях може да даде данни и за те
зи, които не ползват мрежата. Кои са те
зи хора? По какво се отличават от други
те, които предпочитат да четат вестници? 
Как може да се стигне до тях? Това ще 
осигури най-малкото повече информация 
за ценообразуването. Представете си кол
ко полезно ще бъде издателите да знаят

каква полза ще имат и на какво могат да 
разчитат при всяко покачване на цената. 
Например каква част от „публиката“ е из
губена и на каква цена.

Социалният дебат печели от обема 
информация, която редакторите могат да 
изтеглят от различни източници и база 
данни. В същото време потребителят има 
полза от интерактивността като е в със
тояние да избира новините сред много 
предложения, както и да изисква повече 
материал по определена тема. Това беше 
демонстрирано от Масачузетския техно
логичен институт на презентацията на не
говия вестник „Fishwrap“. По принцип ин
терактивността означава обратна връзка, 
която показва на редактора, дори на ре
портера, какво мислят хората за предста
вените материали. Редакторите и издате
лите ще имат по-ясна представа какво 
всъщност има значение за потребителя, 
използвайки обратната връзка.

Другите ползи от публичния дебат 
ще бъдат електронните „дипломатически 
отношения“ между различните социални 
сфери: труда, образованието и др. Всяка 
от тях ще има своя собствена вътрешна и 
външна комуникационна електронна 
страница на момента. По този начин хо
рата могат да се консултират след като 
научат нещо от вестника. Вестникът мо
же да направлява потребителя към раз
лични страни на подадената информация 
от институционални източници. Също та
ка може да предупреждава за потенциал
но загубени подходи и интереси. Напри
мер вестникът може да „каже“: „За пове
че по този въпрос се консултирайте с до
машната страница на местното учили
ще“, където има полезни примери и дан
ни. В същото време вестникът може да 
„каже“ и: „Трябва да ви предупредим, че 
местното училище търси подкрепа относ
но закона за облигациите“, така че може 
да се организира доставяне на информа
ция в подкрепа на този интерес.

Принос към демократичните
идеали
Какво се случва с ценностите, за

легнали толкова дълбоко в сферата на пе
чата като идеите за свободата, равенство
то, индивидуализма, толерантността, отк-



ритостта, образованието и др. спрямо 
хладния свят на електрониката? Да пов
торим, че електронните вестници могат 
да си паснат по-качествено с тези ценнос
ти, отколкото традиционния печат, стига 
редакторите да имат доброто намерение 
и решат да проверяват от време на време 
дали тези стойности са подобаващо пред
ставени, обхванати и илюстрирани в пре
доставения от електронния вестник мате
риал. Възможно е да се видят интерактив
ни, визуални примери на проблеми и кон
цепции като свобода на изразните средст
ва, индивидуализъм и човешки права. 
Представете си например такава ценност, 
илюстрирана с възможностите на съвре
менните технологични постижения в сфе
рата на електронните вестници по време 
на инцидента на площад „Тянанмън“ в 
Пекин. Не само ще имате жива видеокар
тина, каквато вече притежават някои 
електронни вестници, но ще бъдете отве
дени на самата сцена на действие. Вероят
но ще откриете повече интервюта с учас
тниците, както и с експертите за същ
ността на свободата в китайски контекст; 
как определени символи се тълкуват и 
трансформират. С помощта на потенци
алните удобства на виртуалната реалност, 
които вероятно скоро ще се включат в 
структурата на електронните медии, пот
ребителите също могат да се потопят ка
то участници в събитието. По този начин 
по-лесно ще разберат чувствата на потър
певшите и ще изживеят събитието заедно 
с тях. Електронните медии от този тип 
могат да „реконструират“ историческите 
събития, вземайки информация от раз
лични източници като отведат в друг ис
торически период потребителя, например 
в събития по време на Великата френска 
революция.

Можем да очакваме мултимедий
но и киберпространствено участие във 
всяко активно изразено действие на де
мократичните общества - свободни избо
ри, пазарна икономика, независими ме
дии и др. Представете си колко вълнува
що би било в края на Студената война да 
имаше истински двустранно интерактив
ни медии, които да предлагат на потреби
теля по-задълбочена и разностранна кар
тина на това какво се е случило и защо.

Така можем да се придвижим от пости
женията на остарялата вече дидактич- 
ност на конвенционалния вестник към 
нещо много по-живо и интерактивно.

Ако обобщим, редакторите ще бъ
дат в състояние да реализират свое собс
твено представяне на ситуацията, извле
чено от съдържанието като се започне от 
това, което те произвеждат и са произве
ли до реакцията на адресата. Колко цен
на би могла да бъде така предоставената 
информация за редакторите и издателите 
в САЩ днес в нашествието на сензацион
ната и таблоидна журналистика. Следо
вателно, ако редакторите наистина искат 
да проверят за себе си и да помислят по- 
дълбоко върху негативните тенденции в 
техните собствени вестници за изтъква
нето или подценяването на демокрацията 
- те могат да го направят без никакво зат
руднение. Това дори може да доведе до 
икономическа полза за тях. Например 
днес в САЩ телевизията продължава да 
действа като масмедия с презумпцията, 
че играе основна функция. На практика 
голяма част от по-зрялата аудитория се 
разкъсва от нарастващата фрагментар- 
ност на каналите. Електронната вътреш
на взаимосвързаност ще позволи на ре
дакторите, които избират новините да 
помислят как могат да привлекат разсло
ената и демографски специфична аудито
рия като по този начин реализират пе
чалба, вместо да гонят все по-илюзорния 
масов пазар. Това ще става все по-важно, 
колкото по-голяма фрагментация наблю
даваме.

Функции на вестниците
и новата медия
Исторически погледнато някои от 

функциите на вестниците изплуват на по
върхността или биват туширани в зависи
мост от конкуренцията с другите медии. 
Тези функции са: новини и информация; 
позиция (мнение); забавления; марке
тинг и реклама. Първоначално вестници
те са били в същността си меркантилни 
публикации, които са следели търговски
те курсове и пристигането на корабите в 
пристанището. Постепенно на преден 
план излизат политическите новини, 
след което своето място намират полици



ята, съдилищата, както и интересът към 
определени личности.

Вестниците въвеждат и серийните 
новели, поредиците рисувани истории, 
както и колонките за синдикални клюки. 
Новите медии (списания, радио и телеви
зия) експлоатират функцията забавление. 
Днес в САЩ медия като радиото с него
вото интерактивно токшоу, е много по- 
динамична по отношение на позиция и 
мнения медия, отколкото редактираните 
страници.

С навлизането на електронните 
медии функциите информация и новини 
ще могат да разширят своето поле на 
действие. Това е възможно чрез система
тизиране на новините и отделяне на ин
формацията според темата, предмета, 
търсената аудитория и полето на дейст
вие. Също така ще бъде възможно да се 
постигне троен поглед към информация
та и новините:

1. Основна обяснителна и факто- 
логическа информация;

2. Аналитична информация, разк
риваща различните сили „зад сцена“;

3. Заключения и изводи, в които 
анализът спекулира по отношение на въз
можните заключения и изводи от нови
нарското събитие или представяне на 
възможно най-добрата интерпретация и 
позиция за него.

С помощта на съответните навига- 
торски препоръки потребителите сами 
ще могат да контролират и да оперират с 
много по-голямо количество информа
ция, с много повече развиващи се средст
ва, чрез които да получат това, от което 
имат нужда. При развитието на съвре
менните технологии и постижения напос
ледък, в перфектно оборудвани „интели
гентни“ лаборатории, основната инфор
мация ще може да се идентифицира и да 
се подбира най-доброто и качествено съ
държание от нея, съобразявайки се с ин
дивидуалните интереси на потребителя.

По отношение на реализацията на 
продукцията ще бъде възможно да се съз
даде непрекъснат интерактивен симпози
ум, което ще направи написаните досега 
страници отживелица от каменната епо
ха. Различните гледни точки към общест
вените теми ще могат да се доставят по

поръчка, а не трябва да се чака те да се 
появят в някое издание. Хората често се 
оплакват, че е трудно да се получи инфор
мация по обществено актуални теми, ко
гато това е необходимо. Този проблем 
може да бъде разрешен чрез интерактив
на сесия за позиции или домашна страни
ца, която предлага огромно количество 
материал по поръчка, свързан помежду 
си като актуално мнение, разпределен в 
няколко конкретни насоки. Например, 
ако някой чете за спорно публично изда
ние би било полезно да има и своевреме
нен достъп до общественото мнение по 
този въпрос. Такава информация в мо
мента е достъпна в някои проучващи и 
разследващи архиви и е лесно постижима.

Да вземем за пример архив с конк
ретно мнение - библиотеката на Ропър, 
център за локализиране на мненията в 
Университета в Кънектикът. Тази библи
отека притежава виртуално всяко общес
твено събитие, състояло се някога. Може 
да го предложи веднага или в часовете, 
когато е било съобщено. Все още малко 
вестници експлоатират тази „златна“ ни
ша, като предпочитат да използват отдел
ни източници, които им се предоставят по 
по-лесен начин. Потребителите в САЩ, 
например, са затрупани с полезна инфор
мация по време на избори. Електронният 
вестник ще направи ползването на такава 
информация по-приемливо и лесно дори 
за редакторите.

Вестниците също така могат да 
развият наново своите функции за забав
ление, когато се превръщат в електронни. 
Така те се възползват от пълните възмож
ности на видеото и музиката. История за 
определена игра може да бъде илюстрира
на по-живо, отколкото би позволил теле
визионен репортаж. Статия за музикален 
концерт може да има и аудио клип, който 
да дава на потребителя възможност да чуе 
какво всъщност се анализира на принципа 
на употребата на електронните енцикло
педии. Вестниците могат да купуват също 
така различни видеоигри и други визуални 
архиви, които ще облагодетелстват сами
те издания и покритието, което имат в 
света. Разбира се, възможностите за ани- 
миране на филми и друг интерактивен ма
териал също са неограничени.



По-лесно можем да си представим 
интерактивното рекламиране по отноше
ние на периодичния печат, тъй като то 
нееднократно е било коментирано. Елек
тронно класифицираната реклама, която 
от години е заплашвана от телефонните 
компании в САЩ, беше определена като 
спомагаща смъртта на вестниците, защо
то предлага по-съвременен ефект. Вест
ниците, разбира се, могат да си създадат и 
развият собствени интерактивни полета е 
повече информация, отколкото може да 
побере хартията. Може да създаде повече 
връзки между продавач и купувач, които 
по принцип не се осъществяват лесно. 
Дисплейното рекламиране може да бъде 
окуражено като на потребителя се дават 
пълни видео примери или се предлага де
тайлна ценова информация и други дан
ни. „Flat-panel“- хартията вече демонстри
ра как обикновеното рекламиране на рес
торанти довежда до систематично търсе
не на места за хранене, което дава на пот
ребителя цени, критични бележки, препо
ръки, позволява му да резервира и дори 
да плаща сметката предварително. Това, 
което виждаме като реклама по телевизи
онните канали днес (тези, които все още 
не са интерактивни) е само началото на 
онова, което вестниците в електронна 
среда са в състояние да направят.

Заключение
Макар и неотлъчна част от съвре

мието ни да е свързана е разрастването на 
домашните страници в Интернет чрез 
вестниците е възможно информацията, 
мнението, забавлението и рекламата да 
бъдат развити. Така публичният дебат ще 
намери своята полза от развитието на 
електронния вестник.

Това вероятно ще изисква съвмес
тен риск и сътрудничество между някол
ко медии, включително вестници, радио, 
телевизия, кабелна телевизия, което вече 
се е случило както в САЩ, така и в Запад
на Европа. В същото време публичният 
дебат ще има полза, ако има насреща си 
решение за това как вестниците да оцеля
ват като се трансформират спрямо изиск
ванията на съвременността и предложе
нията на новите средства в развитието на 
технологиите, приложими към традици

онното. Така вестниците ще достигнат 
неподозирани височини. Въпреки това, 
лидерите трябва да направят тази стъпка, 
признавайки и приемайки гениалността 
на хартиения вестник, неговата стойност 
и историческа роля в развитието на де
мократичните общества.

В настоящето вестникът е ефекти
вен като ценова стойност, високо „порта
тивен“, т.е. лесно преносим, познат и при
ет като източник на информация, на коя
то може да се разчита. Същото вероятно 
ще може да се каже и за електронния вес
тник. Съществува, разбира се, скрита 
опасност, че други медии, които не са об
вързани с традициите на новинарството и 
информацията и не споделят моралните 
императиви на периодичния печат, могат 
постепенно, но неотменно да се наместят 
на пазара. Това е възможно да не се слу
чи, ако вестникарската индустрия има 
добро ръководство. Тя трябва да се въз
ползва напълно от съвременните въз
можности на електрониката, които са на 
разположение днес и утре и които, по мое 
мнение, ще се превърнат в съществена 
част от средството за комуникация в 
днешните електронни реалности.
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Глобализация 
на електронната 
журналистика

Въведение
Идеята за глобализацията е една от 

най-често срещаните. Може би в никоя 
друга област глобализацията не е станала 
толкова видима, както в областите на кул
турата и масовата комуникация. Всеки те
левизионен зрител е свидетел на процеса 
всеки ден.

Свръх използването на концепция
та неминуемо води до нейното тривиали- 
зиране. Повечето от обсъжданията за гло
бализацията в медиите са или банални, 
повтарящи се, или пропити с атмосферата 
на „високите технологии“. Големите „ме
дийни събития“ на нашето време, като 
например преките предавания на стъпва
нето на луната или прякото излъчване на 
експлозията на космическата совалка „Че- 
линджър“, или спортни събития като 
Олимпийските игри, са призовани да 
илюстрират и драматизират чудесата на 
новите технологии. По-малко внимание се 
обръща на въпросите, отнасящи се до со
циални, културни, икономически и поли
тически събития и последици на тази „ко
муникационна революция“. Психологията 
„сини небеса“ се е просмукала в дискусия
та, отглеждайки идеята за комуникацион
на „революция“, която ще събере заедно 
хора и нации, обединявайки нашия свят и 
превръщайки го в предсказаното „глобал
но село“ на Маклуън. Това е перспектива, 
основана на косвеното предположение, че 
„комуникацията е добро нещо“, че напре
женията и конфликтите възникват от 
„сривове в комуникациите и че ако бихме 
могли да имаме „по-добра комуникация“, 
ще се получи по-хармоничен световен ред.

За да има сигурност в горното изло
жение, задълбочено беше обсъдена и дру
гата страна на монетата. Привидно безгра
ничният оптимизъм за потенциалните 
обещания, които се очаква да произлязат 
от „комуникационната революция“, беше 
атакуван от различни критици. Някои от 
тях (например фергюсън, 1992) се занима

ват с митологията, която се е създала око
ло концепцията за глобализацията. Други
те издигат две възражения, свързани с то
зи въпрос. Първо, те виждат в необуздания 
ход на глобалната комуникация реални 
заплахи за автономността и жизнеспособ
ността на културите на по-слабите и по-за- 
висимите общества, особено типичните 
култури на Третия свят или дори на култу
рите на някои общества от първия свят, 
чиято „автентичност“ и уникалност се счи
тат за рисковано уязвими към продуктите 
на Холивуд и телевизията на САЩ. Второ, 
бяха повдигнати въпроси относно иконо
мическите, политическите и идеологичес
ките интереси, които се обслужват от не
ограничен и „свободен“ поток на комуни
кация. Бяха ли това, питат критиците, на
истина „технологиите на свободата“ или 
те наистина заплашиха да подкопаят капа
цитета на по-слабите страни да структури
рат своите национални медийни системи и 
да формулират комуникационни политики 
съгласно собствените си интереси?

Предизвикателството за студенти
те, изучаващи процесите на медийната 
глобализация е да се „постигне концепту
ално улавяне, отвъд езика на приканване
то, на ескалиращия, все още безформен, 
разпростиращ се и обхващащ целия свят, 
процес, който може да удари върху чувст
вата на хората за тяхното място в света и 
върху силата на режимите, които оказват 
влияние върху техните желания“ (Блумер, 
1989). В този раздел нямаме намерение да 
противопоставяме всеобхватния призив, 
представен в това изложение и вместо да 
се занимаваме с аргументи, които в по-го- 
лямата си част датират от времето на раз
цвета на дебата за „медийния империали
зъм“ през 70-те години, ще използваме 
специфичен аспект на този процес, по-точ
но разклоненията на глобализацията на 
телевизионните новини.

Структурно глобализацията на те
левизионните новини има последствия за 
преместване баланса на взаимоотношени
ята на зависимост в редица области: меж
ду националните доминиращи и второсте
пенните медийни системи; между медий
ните институции и политическите инсти
туции; между националните и „местните“ 
оператори за телевизионни новини; между 
професионалистите за националните нови-



ни като дешифровчици на значенията и 
членовете на аудиторията. На равнище ау
дитория процесът на глобализация улесня
ва сравнителния преглед на проблемите 
при получаването на новини, които се гле
дат от различни култури.

Чрез подреждане на сцената започ
ваме с основна дискусия на проблема за 
глобализацията. След това преглеждаме 
институционалните структури, обхващащи 
глобалната система, специално гледайки 
системите за обмен на новини в Европа 
като специфичен случай, следван от диску
сия по някои от приложенията на процеса 
за различната роля на телевизията. Ще 
направим заключенията, отчитайки някои 
от проблемите, заложени в сравнителния 
анализ при приемането на новините.

Глобализация
За студентите интересът към про

цеса на глобализация лежи в щастливата 
смесица от технологиите, темите на ин
формационния поток и въпросите на пуб
личното схващане и приемане на такава 
информация.

Но концепцията е равномерно про
никваща в много други области на света в 
края на 20. век. Трудно е да се помисли за 
област, в която тази концепция не е била 
приложена. Списъкът изглежда безкраен: 
от свободната търговия и глобализацията 
на капитала до глобално разпределените 
„медийни събития“ и разказите за светов
ните знаменитости. Глобализацията е по
вече от непрекъснато изникваща тема в 
общия културен живот. Тя лесно се вмест
ва във всекидневието и се използва по 
много и различни начини от много и раз
лични хора. Политиците, журналистите и 
западните икономисти я използват, за да 
опишат световната независима политичес
ка и икономическа система е езика на ло
гическата последователност на пазарите, 
слагайки изключително ударение върху 
икономическите фактори на тази система.

Глобализацията се явява като тех
нологично обусловени институционално 
създадени връзки, които са променили 
традиционните модели на икономическа
та дейност. Недалеч от посоченото изпол
зване на глобализацията е по-старият курс 
на развитие и на глобална интеграция. То
ва е поглед назад към по-стар модел на

равномерен международен модел на рас
теж, като референтната група са западните 
икономики. Разликата е, че сега растежът 
не е линеен (т.е. всички страни трябва да 
се стремят да се развиват към този идеал), 
но е много по-независим процес. Иконо
мическата независимост обуславя вътреш- 
носвързания растеж - небалансиран отчас
ти или на различни етапи - но вероятно 
стигащ до същия край.

Идеалът на глобализацията, разби
ра се, има по-дълга история. Либералната 
мисъл вижда човешкия прогрес като мо
дернизация, ерозирал локализъм и създа
ване на огромни общества, чиято гъвка
вост предсказва разпадането на всички 
граници и другите делящи категории 
(Смит, 1990). Идеята за глобализма е била 
приета скептично от другите коментатори 
(особено тези отляво) и от политическите 
икономически теоретици, които залагат 
на неомарксистките формулировки. Кри
тиците на глобализацията я сравняват е 
набор от разпаднали се връзки - икономи
чески, политически и социални, които пов
тарят историческия империализъм и уве
ковечават постколониалните неравенства.

Повече от тридесет години след 
първото й появяване идеята на Маклуън 
(1964) за „глобалното село“ остава свеще
ната песен за голям брой учени, изследва
щи глобализацията. Ето го и целия пасаж:

„След хиляди години на експлозии, 
чрез средствата за частични и механични 
технологии, западният свят се пръска. 
През механичните години ние изпънахме 
телата си в пространството. Днес, след по
вече от век на електронните технологии, 
ние изпъваме нашата централна нервна 
система в глобална прегръдка, унищожа
вайки както пространството, така и време
то, що се отнася за нашата планета. Елек
тронно погледнато, светът е не повече от 
едно село.“ (1964, стр. 11-12)

И така, въпреки последвалия прис
тъп на скептицизъм, бе поставена рамката 
за референция на по-голяма част от диску
сията за глобализацията на медиите през 
последните три десетилетия. Дебатът мо
же да се опише като поредица от рамки 
или парадигми. Бяха им поставени назва
ния като „комуникации и развитие“, „кул
турен империализъм“ и наскоро ревизио- 
нисткото „културен плурализъм“. Продъл-



жава да се търси теоретична форма (Сре
бърни - Мохамади, 1992).

Въпреки разликите в тези подходи, 
всички виждат ролята на комуникациите и 
масмедиите като критични елементи в 
процеса на глобализация. Разликите са 
толкова концептуални, колкото и истори
чески разположени. „Комуникации и раз
витие“ възникна от еволюционното мис
лене в началото на 60-те години. Изправе
ни пред икономическата мизерия на стра
ните от третия свят след Втората световна 
воина, западните академици обсъждали 
същността на „развитието“ и свързаните с 
него пречки. Някои от аргументите са фо
кусирани върху липсата на капитал за ин
вестиции, други върху липсата на образо
вание и предприемаческо виждане. Лър- 
нър (1958) и

Шрам (1964) се помъчиха да дока
жат, че проблемът е в традиционните и 
консервативни възгледи на света или него
вия манталитет, който може да бъде пре
махнат или заобиколен посредством из
ползването на масмедиите, което би дове
ло до промяна във възгледите и стойнос
тите. Тази перспектива бе критикувана за
ради етноцентризма й, историзма й, ней
ната праволинейност и схващането за раз
витието като еволюционна ендогенна мо
да (Сребърни - Мохамади, 1991)

Голяма част от тази критика идва 
от теоретиците на „зависимостта“ или 
„медииния империализъм“, които харак
теризират природата на „глобалната прег
ръдка“ като не толкова нежна. Критиката 
се концентрира около идеята, че условията 
на постколониализма не са се различавали 
много от тези на колониализма, просто са 
по-неуловими. Икономическите, полити
ческите и културни взаимоотношения 
между страните от третия и първия свят се 
характеризират по-малко с директен ико
номически или политически контрол, от
колкото със зависимост, при което трети
ят свят зависи във връзка с икономически, 
политически и културни източници от 
страните от първия свят, които са създали 
тези модели на зависимост чрез продъл
жаване на колониалната логика и поведе
ние.

Медиите се разглеждат като част от 
институциализирания апарат, създаващ 
такива зависимости чрез осигуряване на

пакети информация със западно производ
ство, както и забавления, които пренасят и 
предават западните културни ценности. 
Развитието чрез медийното съдържание и 
политиката е част от процеса на културна
та хегемония.

Развитието на ревизионистката 
културна теория може да се проследи от 
критиката на Хоркнаймер и Адорно (1972) 
за „индустрията култура“ през 40-те до по- 
прагматичната концепция за „индустрия 
на знанието“ през 1965 г., до възникването 
на термините „индустрия на съзнанието“ 
през 1968 г. и „индустрия на информация
та“ през 1970 г. Напоследък културният 
плурализъм или ревизионистка позиция са 
силно подкрепяни от едно постмодернис- 
тично виждане за глобалност. Силата на 
този подход произлиза от наблягалото 
върху сложната природа на процесите на 
създаване на култура, разпространение и 
потребление, както и настояването разби
рането на процеса да се търси не в някоя 
отделна част на процеса, а в неговата ця
лост.

Еволюционното определение на ме
диите вижда ролята на медиите главно ка
то развиваща/разширяваща традиционни
те форми на общност роля, което се пости
га или чрез включване на нови елементи, 
или чрез достигането до глобални, макар и 
небалансирани, културни форми. При ево
люционния подход медиите са агенти как
то при изграждането на нациите, така и 
при разширяването на нацията в съюз от 
нации - възприеман политически, култур
но или икономически При втория случаи 
медиите се разглеждат като създаване на 
връзки, водещо до подкопаване на култур
ната цялост и съгласуваност на нацията- 
държава. Културно-ревизионистичният 
подход извежда на преден план постмодер- 
нистичните идеи за заличаване на локал- 
ността (от рода нация-държава) и пледира 
за възникването на глобални космополит
ни и транснационални култури.

Къде в тази плетеница от идеи и 
формулировки могат да се вместят телеви
зионните новини? Картината е малко 
фрагментарна. Някои проучвания разг
леждаха телевизионните новини на части - 
производство и разпространение. Истори
ята на този изследователски труд ни връ
ща към систематичния анализ на потока



на международните новини, провеждан от 
Уилбър Шрам в продължение на три десе
тилетия - факт, който много лесно бе заб
равен от съвременните научни работници, 
които отбелязват само неговата еволюци
онна ориентация. Шрам (1964) пледира че:

„Потокът на новините сред нациите 
е слаб, небалансиран като покрива силно 
малко на брой силно развити страни и 
покрива слабо много на брой по-слабо раз
вити нации и в някои случаи проявява тен
денция да игнорира важни събития и да 
изопачава представяната действителност“.

Други учени по международни ко
муникации следват критичните разбира
ния на Шрам за потока на международни
те новини. Хестър (1973) привежда доводи 
в полза на набор от променливи за обясня- 
ването на обема и посоката на потока 
международни новини, включително „йе
рархии на мощностите“, „икономически 
сходства“ и подреждане на нациите. Гал- 
тънг и Рюг добавят променливи от рода на 
социокултурна близост, благосъстояние на 
нациите, извеждане на елитни нации и 
личности и отрицателност на събития.

Следователно, новинарските исто
рии трябва да се разглеждат така, както са 
разказани, по същия начин както докумен
тирани исторически факти и случки, както 
един или друг мит, както история или кул
турна тема, тъй като възникват в различ
ни култури. Смисълът на такава конкрет
на новинарска история се създава винаги в 
публичното пространство на културата в 
рамките на съответното семейство исто
рии, вече познати на членовете на дадено 
общество.

Превод от английски: Елица Гюрова 
„Персонифицирана аудиовизуална 

журналистика“, втора година 
Източник: Michael Gurevitch. The 

Globalization o f Electronic Journalism. Mass 
Media and Society, 1997

Журналистиката 
в епохата 
на Интернет

Показателен пример за безочли- 
вост е човек, който е убил родителите си 
и моли за снизходителност, тъй като е си
рак. В дигиталния свят безочливост е, ко
гато компютърен журналист е обвинен в 
излагане на необоснована информация и 
твърди, че е жертва на демагогия.

В добрите стари времена на олов
ните куршуми и парните машини журна
листите не са били толкова късогледи. 
Репортерите и авторите на вестникарски 
колонки са имали (и понякога уважава
ли) доверието на обществото, тъй като 
били критични, аналитични и свободо- 
мислещи. Режели са през най-болното 
място на проблема. Ето защо в онова вре
ме да четеш публикация в пресата е било 
своебразен начин да свържеш несъвър- 
шенния си живот със съвършенната исти
на, която просто се е изсипвала отгоре ти.

Информацията продължава да се 
изсипва от същото място, но потребите
лите могат да натиснат бутон за назад, 
благодарение на Интернет. Помислете за 
този факт като за раздялата на Форд с не
говата хегемония през 20-те. Преди „Дже- 
неръл мотърс“ да се появят „Форд“ щаст
ливо конструираше повече или по-малко 
идентични и колкото се може по-бързи 
коли. Тогава „Дженеръл мотърс“ конст
руираха много и различни видове коли и 
сегментираха пазара. Производителите 
бълваха коли към потребителите, но пот
ребителите се дърпаха назад. Ако не ха
ресваха колата, тя си оставаше непродаде
на. Колите на Форд започваха да залежа
ват и стария Хенри трябваше да се замис
ли върху представянето на нови модели.

Да превъртим историята напред 
към днешни дни. Като резултат от изоби
лието на електронни новини и уеб-ама- 
тьори достъпът до Интернет промени 
журналистиката така решително, както 
„Дженеръл мотърс“ промени производст
вото на коли.



Ето правилата на журналистиката 
в дигиталния свят - научете ги, за да ги 
нарушавате:

Първо, светът е читател. Аудито
рията на определена публикация до сега 
се състоеше или от хора, които са отдели
ли пари за абонаментната такса, или та
кива, които са си купили изданието от 
уличен павилион, или случайно натъкна
ли се на въпросния брой. Не и занапред. 
Сега читател е всеки, които има браузер и 
мишка в ръката си, където и да е по све
та.

Някои издатели предпочитат да ог
раничават аудиторията си само сред чита
телите, които си плащат. Нека бъде така. 
Но как тогава те ще продадат на читате
лите си материал, който е безплатно пре
печатан на уеб-страница? А, ако уебстра
ницата е предназначена само за читатели 
с абонамент, тогава може би издателите 
ще трябва да устоят на изкушението да 
увеличат доходите си с някое каренце с 
рекламка.

На второ място идва лесната об
ратна връзка, тъй като електронната по
ща е бърза, удобна и общодостъпна. Срав
нете броя на писмата до редактора, изп
ратени по пощата с броя на електронните 
писма до което и да е издателство днес 
(при „форбс“ съотношението е някъде 1 
към 5). Да пишеш до издателство беше 
голяма мъка - трябваше да напишеш пис
мо, да адресираш плик, да залепиш марка 
и да го пуснеш в кутията. Малко хора си 
правеха този труд и с времето журналис
тите забравиха, че са точно толкова уяз
вими, колкото хората, които те с удоволс
твие изобличаваха. В Интернет реалност
та е вече друга. Правиш грешка и „уми
раш прав“ от хиляди електронни писма.

Трето, изводите и заключенията 
могат да бъдат предизвикателство. В Ин
тернет, докато веселите картинки се ре
дят никой не знае, че ти си старото куче 
или общопризнатия всезнайко. Ако си 
журналист трябва добре да си премислиш 
приказките и фактите, защото някъде в 
кибер-пространството има приятелчета, 
които знаят много повече от теб и им пу
ка за всяко нещо, което се захванеш да 
пишеш.

Журналистиката вече е продукт

като всички други. Представете си вноси
тел на кучешка храна, който се оплаква, 
че потребителите, които са опитвали от 
храната му го затрупват с негодувания. 
Демагогията е жалко и отегчително изви
нение.

Нека дигиталната епоха постави 
началото на отговорната журналистика. 
Вие репортери, сменете вискомерната си 
физиономия и се пригответе да се защи
тавате в равен спор. Ако не можете да 
приемете предизвикателството, станете 
банкери и отхвърляйте бизнес планове по 
цял ден.

Що се отнася до мен, аз мога и да 
го приема, и да го спечеля.

Ако имате коментари по гореизло
жените факти, изпращайте мислите си на 
kawasaki@apple.com.

Превод от английски: Калина Стойнева 
„Персонифицирана аудиовизуална 

журналистика ". 
първа година 

Източник: Forbes, July 28, 1997.
„Journalism in the Internet age" by Kawasaki
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Награди 
„Пулицър“ 
за онлайн 
журналистика?

Когато Джоузеф Пулицър учредил 
наградите, които носят неговото име, 
предложил няколко съвета за това как и 
защо трябва да се развиват, за да са в крак 
с промените в журналистиката. В резул
тат през годините бордът на „Пулицър“ 
се опитва да балансира между верността 
на своя замисъл и желанието наградите 
да останат актуални и модерни. Бордът 
разшири броя на журналистическите наг
ради от 4 на 14 през 80-те години, доба
вяйки категории за сензационен репор
таж, международен репортаж, коментар и 
критика. Последната кандидатура за 
включване идва от сферата на електрон
ната журналистика. За първи път тази го
дина вестниците „Ню Йорк таймс“, 
„Шарлот“, „Флорида“ и „Сън Херълд“ за
явиха желание за участие в категорията 
„електронна обществена дейност“.

Тъй като никой не спечели, бордът 
на „Пулицър“ сформира комитет, който 
да проучи дали тази нова идея има място 
там, където се раздават най-желаните по
чести в журналистиката. Сеймър Топинг, 
администратор на наградите, казва, че е 
бил проявен доста голям интерес към от
криването на начин да се оцени електрон
ната работа. За борда на „Пулицър“, свик
нал да оценява стриктно копия на статии 
и фотографии, електронната журналисти
ка представлява нещо като загадка. Нито 
изцяло текстови, нито единствено кар
тинни, нито печатни, нито емисионни. 
Това е истинска мозайка. Но пък от дру
га страна Интернет е нарастваща сила в 
доставянето на информация и новини. 
Например, тази година „Далас морнинг 
нюз“ стана причина за голямо раздвижва
не след като публикува спорна история в 
своето електронно издание, твърдейки че 
Тимоти Макавей е признал за бомбата в 
Оклахома Сити. Дописката била разпрос

транена в мрежата преди да тръгне пе
чатния вариант.

Брус Хендерсън, директор на но
вия медиен център в Колорадското учи
лище за журналистика и масови комуни
кации, казва, че бордът на „Пулицър“ 
има възможност да зададе стандартите за 
благонадеждност и ползотворност в жиз
нената, но зараждаща се и противоречива 
медия. Вече има награди за редактор и 
издател на електронен вестник, а Съюзът 
на професионалните журналисти скоро 
ще предложи подобна награда. Все пове
че и повече журналистически училища 
предлагат курсове, а дори и научни степе
ни в областта на новата медия. „Интернет 
се нуждае от нещо такова. Тогава публи
ката ще може да реши къде са добрите из
точници на новини в сравнение с инфор
мацията, получена от някой 13-годишен 
хлапак, играещ пред блока“ - казва Хен
дерсън.

Това, което става ясно от разглеж
дането на електронните предложения в 
борда на „Пулицър“ тази година е, че те 
предлагат дълбочина, обхват и взаимо
действие, невъзможни за друга медия. В 
страницата на „Ню Йорк таймс“ - „Босна: 
несигурни пътища към мир“ 
(www.nytimes.com/bosnia) - включените в 
мрежата могат да разглеждат дузина емо
ционално наситени снимки, подбрани 
специално за целта и придружени от тек
стове на журналисти. Или могат да пред
приемат многобройни допълнителни пъ
тешествия из страницата, които водят до 
карти, исторически сведения, хроноло
гични аудио описания, текущи дискусии и 
обширен архив на „Таймс“ за Босна.

„Онлайн журналистиката изпраща 
сигнал, че каквото и друго нещо да е тя 
трябва да бъде място за съдържателна, 
сериозна и оригинална работа, а не само 
повтаряне и придаване на допълнителна 
окраска на нещо, което вече се е появило 
в печата“, казва Кевин Маккена - главен 
редактор на електронната медийна ком
пания на „Ню Йорк таймс“.

„Сън Хералд“, един от вестниците 
в обединение от всекидневници и сед
мичници в Югозападна Флорида, пред
ложи нещо доста по-различно. „Ауър Та- 
ун Шарлот“ („Нашият градски слад-

http://www.nytimes.com/bosnia


киш“) -www.ikarlotte-florida.com - е про
ект, който безплатно вкарва цяла общ
ност в мрежата. Той включва всичко от 
уебстраниците на стотици хора и органи
зации до страници с театрални програми 
и редовни часове за работа с Интернет. 
Проектът имал особено силен ефект 
върху доста голямата група възрастни 
хора в общността. „Ние представихме 
чисто нова технология, цял нов начин на 
живот на част от обществото, която мо
жеше никога да не се възползва от нея“, 
казва Роналд Дюпонт - Джуниър, коор
динатор на проекта.

Джоузеф Пулицър е издавал вест
ници - първо „Дъ Сейнт Луиз Поуст - 
Диспег“, а по-късно „Дъ Ню Йорк 
Уърлд“ и това му е помогнало, когато е 
учредявал наградата. „План за награда“ 
от неговото завещание, прегледан отново 
наскоро, разкрива правилата за продъл
жаване на волята му: „Кандидатури за 
журналистически награди могат да се по
дават от всеки, свързан с публикуването 
на материал в американски вестник - все
кидневник, излизащ в неделя или поне 
веднъж в седмицата през календарната 
година“. Към оригиналните четири наг
ради „Пулицър“ - за обществена дейност, 
репортаж, редакторство и журналисти
ческа история, бордът е прибавял, изк
лючвал и преработвал категории. Вестни
карската фотография е добавена през 
1942 г., а телеграфният репортаж през 
1948 г. Бордът е отхвърлял искания за 
включване от списания и ефирни медии, 
но никъде, признава Топинг, указът на 
Пулицър не поставя изрично пречка пред 
онлайн журналистиката. Комисията на 
„Пулицър“, натоварена с проучвания по 
електронния въпрос, която включва изда
тел, президент на компания за електроус- 
луги, редактор на уводна страница, жур
налист, водещ рубрика и професор по 
право, трябва да намери отговор на куп 
въпроси преди да докладва пред разшире
ния борд за вземане на решение.

Една награда ли да има или някол
ко паралелни? Само новинарските статии 
ли ще бъдат допуснати или цели уебстра
ници? Ами статиите, които вече са се по
явили в печата? Ще бъдат ли ограничени 
участниците до медийни компании? До

медийни компании, занимаващи се е пе
чат ли?

Какво би казал основателят на наг
радите за онлайн журналистиката, ако бе
ше жив? Дж. Дъглас Бейтс, автор на 
„Наградата Пулицър“, заявява, че Пули
цър е бил преди всичко пионер. Бил е 
сред първите, които включиха комикса 
във вестник и бил бележит защитник на 
търсенето на скандални политически ис
тории, предшественик на модерната разс
ледваща журналистика. „Лесно е да си 
представим, че той щеше да бъде в челни
те позиции на така наречената онлайн 
журналистика“, казва Бейтс. „Той беше 
типа „разчупващ вериги“ издател, който 
щеше да се опита да извоюва място на па
зара“.

Превод от английски: Радост Василева 
„Персонифицирана аудиовизуална 

журналистика“, четвърта година 
Източник: American Journalism Review, 

June 1997. „Pulitzer Prizes for Online 
Journalism “ by Ernest Sander
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Бъдещето 
на онлайн 
журналистиката

Ако изградите бъдещето на онлайн 
журналистиката, читателите ще дойдат - 
поне някои от тях. Представете си библи
отека, която побира еквивалента на 1 600 
всекидневника от цял свят. А сега, спрете 
да си представяте. То е тук. Интернет оси
гурява голямо количество новини всеки 
ден, при това повечето безплатно. Ето за
що не е изненадващо, че все повече от 
наброяващите между 40 и 50 млн. потре
бители на Интернет получават новините 
си „на момента“ (онлайн).

Естествено, нерегулираният Ин
тернет предлага огромно количество ин
формация със съмнителна стойност. Това 
е едно от нещата, което превръща „он
лайн сеанса“ в приключение. Съвремен
ниците на епохата на дигиталната техно
логия обаче знаят, че качеството на голя
ма част от онлайн новините е толкова 
добро, колкото това на водещите вестни
ци, новинарски списания, телевизионни 
или радиостанции.

И все пак, този факт навежда към 
един въпрос: ако „новата журналистика“ 
не е нещо много повече от друг вид систе
ма за доставяне на информациите от „ста
рите“ медии - макар и потенциално по- 
добра система, за какво тогава е цялата 
тази суматоха? Какъв е смисълът от глед
на точка на журналистиката?

За повечето от нас, които работим 
в тази област, смисълът е да ангажираме 
неангажираните. Някои предвиждат та
къв вид новини, които, поддържайки най- 
висок журналистически стандарт, ще да- 
дат възможност на потребителите на но
вини да разберат значението на събития
та от деня в персонализиран контекст. 
Това ще ги направи по-разбираеми за тях, 
отколкото при сегашните традиционни 
медии.

Тъй като новата медия по компю
търната мрежа може да бъде интерактив
на, до поискване, по поръчка на клиента;

тъй като може да включва нови комбина
ции от текст, образи, движещи се образи 
и звук; тъй като може да изгражда нови 
общности, които се основават на общи 
интереси; и тъй като тя разполага с почти 
неограничено пространство да предлага 
дълбочина, структура и съдържание на 
репортажите, които са невъзможни в ни
коя друга комуникативна среда, то новата 
медия може да преобрази основно журна
листиката.

Един пример от MSNBC, излъчван 
по Интернет, добре илюстрира тези въз
можности. На 21 февруари изданието на 
Ен Би Си „Dateline“ пусна информация за 
опасните шосета в Америка, прицелвайки 
се конкретно върху три особено опасни 
магистрали. Програмата прикани зрите
лите да влязат в сайта на MSNBC, за да 
получат информация за пътищата в тях
ната община. Тези, които го направиха, 
можеха да вкарат зип-кода си и в рамки
те само на няколко секунди да получат 
информация, основаваща се на федерални 
данни, за това какъв брой фатални път
нотранспортни произшествия е имало в 
тази община между 1992 и 1995 г. и точно 
по кои шосета са се случили. Само след 12 
часа MSNBC регистрира 68 000 посетите
ли на сайта, посветен на тази тема.

Компютърният вариант „Money 
Online“ на списанието „Money“, което 
между другото спечели националната 
наградата за списание (National Magazine 
Award) за нова медия през 1997 г., ни да
ва друг пример. По времето, когато Стив 
форбс прокарваше идеята си за равни да
нъци по време на президентската кампа
ния информация по „Money Online“ даде 
ключ в ръцете на хората да направят 
справка за доходите си и възможност да 
разберат как ще им се отрази предлагани
ят данък.

Да, вярно е, че възможността да си 
поръчваш новини означава също така, че 
читателите могат да избират само това, 
което най-тясно ги интересува. Този вид 
журналистика, известен като „You News“, 
би могъл да се превърне във фактор за 
по-голямо задълбочаване на процеса на 
разпадане на гражданското общество.

Но оптимистите - а аз съм един от 
тях - не вярват в това. Половинвековните



изследвания показват, че хората използ
ват медиите - нови или остарели, за да се 
приобщат към обществото, а не за да се 
отделят от него. Хората ползват Интер
нет-новините главно, за да разберат но
востите от техния район - било то геог
рафска или някаква друга общност, фор
мирана на основата на общи интереси. 
Аудиторията следва специфичните си ин
тереси в различни области - финанси, пъ
тешествия, образование, околна среда 
или каквото и да било друго. Така че но
вата медия, с онлайн журналистика в сър
цевината й, по-скоро може да ни помогне 
да се свържем и обединим, отколкото да 
раздроби обществото ни.

Трябва ли издателите да участват? 
Ще платят ли някога читателите и рекла
модателите за това? Аз лично мисля, че 
ако направим журналистиката достатъч
но ангажирана, това ще донесе финансова 
подкрепа. Дори вече можем да видим 
проблясъци на преобразена журналисти
ка в някои от добрите онлайн предавания, 
които се предлагат сега.

I. Онлайн новини
Представете си света на онлайн но

вините като огромен виртуален вестник 
разделен на секции - новини от страната, 
регионални новини, бизнес, технология, 
политика, култура и спорт. (Има между
народна секция - разновидност на прочу
тите онлайн журналистически новини из
вън САЩ като испаноезичната „La 
Nacion Online“ от Коста Рика или „The 
Jerusalem Post Daily Internet Edition“, но 
тук аз ще се спра по-специално на вът
решните новини.)

Кой си върши работата добре в 
рамките на изброените раздели? Кои сай
тове започват да произвеждат нов вид 
журналистика? Ето някои от тях.

II. Новини от страната
Най-добрите сайтове за новини от 

страната са тези, които заедно с „преопа- 
коването“ на обичайното печатно съдър
жание на новините предлагат оригинален 
материал, предназначен специално за 
мрежата. Така например Интернет секци
ята „Cyber Times“ на вестник „Ню Йорк 
таймс“ е образец за всеобхватно и ориги

нално отразяване на новините от една но
ва медия. Онлайн версията на „Таймс“ 
помества и фотожурналистика като нап
ример фотоесе от Себастио Салгадо, кое
то документира сериозните дилеми на 
бразилското Движение на обезземлените 
работници. Това са 42 образа, придруже
ни от аудио записи от Салгадо, преглед на 
новините, карта и различни архивни ма
териали.

Много национални сайтове също 
отразяват водещите новини. По-добрите 
използват огромните запаси от простран
ство, за да им придадат дълбочина и 
плътност. Уебсайтът на „Вашингтон по
уст“ например предложи пълно онлайн 
отразяване на неочаквано проведените 
неотдавна президентски избори в Иран 
като добави новини, справочни материа
ли и други източници, които не се появи
ха в печатното издание на вестника. Нас
коро същият сайт показа способността да 
се правят оригинални репортажи като до
бави специален репортаж, озаглавен 
„Училищата във Вашингтон Ди Си: Сис
тема в криза“. В него се разказваше за 
рухващата инфраструктура на образова
телната система, раздутата бюрокрация и 
провала на специалните образователни 
програми. Репортажът на уебсайта пред
ложи сравнителна характеристика на ре- ' 
зултатите от теста SAT между училища 
от Вашингтон и от покрайнините, напра
ви портрет на борда на попечителите и 
прикани читателите към онлайн дискусия 
по проблемите.

„Times Online“ отрази внушително 
трагедията „Дверите на рая“ („Heavens 
Gates“), предлагайки подробен репортаж 
от членове на екипа на списанието - как
то от печатния му вариант, така и от тези, 
които изготвят онлайн варианта. Освен 
богатия снимков материал бе осъществе
на и електронна връзка с уебсайта на 
„Heavens Gates“, което даде възможност 
на зрителите да научат повече за този 
култ от самите членове на сектата. Сай
тът на „Таймс“ стана важен (ент с такава 
дълбочина на съдържанието, каквато пе
чатното списание не би могло да побере.

По същия начин „Си Ен Ен Инте- 
рактив“, който със своите 3,5 млн. „визу
ални страници“ на ден е един от най-нато-



варените в света новинарски уебсайтове, 
отразява обширно и оригинално въпроси, 
свързани е околната среда и екологията. 
Освен това „Си Ен Ен Интерактив“ нав
лиза в дълбочина във всички видове но
вини, които по телевизията получават са
мо минута-две време.

III. Регионални новини
Центърът „Mercury“ - уебсайта на 

„San Jose Mercury News“ - се прочу напос
ледък с това, че увеличи отразяването на 
отзвука на широко коментираната на 
страниците на вестника поредица, озагла
вена „Тъмният алианс“. Отчасти това се 
дължи на разпространяването на пореди
цата отвъд пространствените възможнос
ти за тираж на вестника, а и поради фак
та, че допълни основния текст с ориги
нални документи (съдебни записи, при
зовки за обиск и други), придружени от 
снимки и дори звуков материал (включи
телно част от запис на един наркопла- 
съор). Този сайт е известен е многоплас
товото отразяване и на много други исто
рии.

Центърът „Mercury“ показва еле
ментарни и лесни за употреба навигаци
онни инструменти или инструкции, благо
дарение на които читателят има достъп 
до всяка секция и сървиз в сайта. Горната 
част на страницата предлага индекс на 
секциите - като се почне от „Новини от 
Азия“ и се стигне до „Талантливи скау
ти“, както и индекс на услугите - от „Алея 
на Меркурий“ до „Жълти страници“. Руб
риката „Жълти страници“ дава на чита
телите напълно безплатен достъп до Zip2, 
електронна директория за над 16 млн. 
търговски фирми по цял свят - възмож
ност, е която не може да се сравнява ни
кое печатно издание.

Сайтът предлага още рубриката 
„Добро утро Силиконова долина“. Това е 
специално онлайн отразяване на новости
те от областта на високите технологии. 
Друга характерна рубрика е дигитална 
„Библиотека на новините“. В нея читате
лите могат да намерят и извикат на екра
на над един милион статии, включително 
всичко публикувано на страниците на из
данието от 1985 г. насам плюс архивите 
на 19 други вестника. Читателите могат

да ползват безплатно търсачки, които из
викват на екрана списък от заглавия и 
първите абзаци от всеки материал. Само 
абонатите могат да получат пълния текст 
като минималната такса е 25 цента на 
парче.

Пример за това как журналистите 
могат да използват почти безграничното 
пространство на мрежата, за да придадат 
дълбочина и плътност на материалите си, 
е начинът, по който „Чикаго Трибюн“ из
ползва своя уебсайт, за да почете паметта 
на починалия на 29 април Майк Ройко. 
Отдадената по интерактивен начин почит 
включва 14 репортажа за Ройко, елект
ронно табло за послания, на което до края 
на месец май около 700 читатели остави
ха съобщения, както и архив, съдържащ 
десетки от най-добрите публикации на 
Ройко.

„Tribüne Company“ е партньор на 
интерактивно поле за журналистически 
изяви, наречено „Digital City“. То предла
га различни рубрики (забавление, стил на 
живот, информации за региона) на мест
ните уебсайтове на вестници, включени 
във веригата му като например „The 
Orrlando Sentinel“. „Digital City“ пряко ce 
конкурира е намиращата се в града он
лайн служба на „Майкрософт“, наречена 
„Sidewalk“, която предлага на читателите 
подобна информация за региона, включи
телно кино и театрални афиши и разход
ка из ресторантите.

Boston.com наложи стандарта за 
конвергенция, т.е. обединяването на ня
кога отделните печатни и електронни ме
дии в една обща дигитална среда. Сайтът 
отваря електронен прозорец не само за 
проявите в областта на културата, прог
нозата за времето и новините от търгови
ята, но дава достъп и до онлайн съдържа
нието на 18 местни медии, в това число 
„The Boston Globe“, „Banker&Tradesman“ 
(бизнес новини от Масачузетс) и WGBH - 
прочутото бостънско обществено радио.

За налагането на стандарт по отно
шение качеството и оригиналността в съ
държанието на онлайн новините много 
помогна технологично обновеният уеб
сайт „Nando Times“, който е филиал на 
вестника „The Raleigh News&Observer“. 
Един от отличителните белези на сайта е



интерактивната му рубрика „Nando News 
Watcher“, в която се използва така наре
чената „push“ Интернет технология за ра
диопредаване. „Nando News Watcher“ неп
рекъснато захранва компютърния ви ек
ран с местни, регионални, национални и 
международни новини. Те се оттеглят в 
малко прозорче, докато вие използвате 
компютъра си за други цели.

Сред малките градски вестници, 
които се отличават на онлайн арената, е 
„Grand Forks Herald“, който излиза в Се
верна Дакота. Този всекидневник с 38 000 
тираж използва уебсайта „Northscape“, за 
да обслужва региона. Голям брой нови
нарски уебсайтове дават достъп до „The 
Wire“, стартиран през 1996 г. от 
„Associated Press“ сайт, който осигурява 
непрекъснато осъвременявани топ нови
ни. „New Jersy Online“ и „The Dallas 
Morning News“ бяха първите, които за
почнаха да използват The Wire, но бяха 
последвани от мнозина други.

ГУ. Бизнес и финанси
Най-добрите сайтове предлагат 

комбинация от пряко предаване на нови
ните и анализи плюс характерни добавки, 
които не са възможни в печатните медии 
или радиопредаванията. И „Bloomberg 
Personal“, и „Reuters“, и „The Wall Street 
Journal Interactive Edition“, и CNNfn пред
лагат борсови котировки в почти реално 
време, които редовно се осъвременяват, а 
също така и инструменти за финансови 
проучвания като например профили на 
компании. CNNfn предлага още интерак
тивен ипотекарен калкулатор за хора, ко
ито се опитват да изчислят за каква жи
лищна площ могат да платят. Според Рич 
Захрадник, вицепрезидент на CNNfn 
Interactive, броят на „визуалните страни
ци“ в сайтовете - по-консервативен и то
чен термин от „хитове“ - се е увеличил от 
приблизително 5 млн. месечно през 1996 
г. на около 36 млн. месечно. Лю Добс, 
главната опора на CNNfn и вицепрези
дент на CNN твърди, че интерактивните 
възможности карат хората да се разтака
ват из сайта, което е предизвикателство 
за издателите на новата медия, според ко
ито обхвата на внимание на т.н. „сърфис
ти“ в мрежата е кратък.

„Business Week Online“, финалист 
за наградата National Magazine Award за 
нова медия за тази година, също разпола
га с услуги и материал, с които да привле
че интереса на потребителя. Редакторът 
му Боб Арнолд отбелязва, че „Business 
Week Online“ включва всяка дума, отпе
чатана на страниците на списанието и 
международните му посестрими, както и 
всекидневен брифинг, подбран от 
„Standard & Poor’s“ и от новини, регистри
рани от пръснатите по цял свят екипи на 
списанието. Това са главно новини и ре
портажи, които може да не се появят на 
страниците на списанието поради липса 
на място или избиране на точния момент. 
Сайтът предлага също така електронен 
архив на списанието „Business Week“ до 
1991 г. и обширно отразяване на една от 
привилегированите си области, а именно 
класирането и оценяването на бизнес учи
лищата. Като се има предвид, че темата 
за технологиите заема важно място в спи
санието „Business Week Online“ предлага 
компютърния наръчник „Maven“, израбо
тен съвместно с National Software Testing 
Laboratories (Националните лаборатории 
за тестване на софтуерни продукти), собс
твеност на Макгроу-Хил. Сайтът вече е 
домакин на повече от 300 онлайн конфе
ренции и непринудени беседи на тема 
Америка онлайн.

V. Технология
Най-популярните онлайн новини 

са за информационните технологии. Сай
тът „CNET: The Computer Network“ пред
ставлява комбинация от уебсайтове и мо
же би е главният уебсайт, който съобща
ва на масовата потребителска аудитория 
новостите в областта на компютрите в 
своя News, com сайт.

ZDNet на Зиф Дейвис огласява но
вини за информационни технологии и 
преглед на продуктите, които са предназ
начени за професионалисти. Така напри
мер специален доклад, разпространен не
отдавна, прави преглед на CD-ROM ди
ректориите от всякаква скорост и вид. 
Читателите могат да си поръчат доклада 
и да поискат графичен дисплей на дирек
ториите, да речем от най-добрата до най- 
лошата по отношение на разнообразието



на такива характеристики като скорост, 
изпълнение или начин на инсталиране. 
Сайтът предлага също така товарите на 
повече от 1 000 софтуерни пакети. Освен 
това той осигурява новини по шест теми, 
които читателите могат да си поръчат на
пълно безплатно.

VI. Култура, мнения и политика
Мрежата предлага цяла поредица 

от различни направления за любителите 
на компютърни пътешествия литератори. 
Най-добрите от тях въвличат читателите 
в дискусии и доразвиване на повествова
нието. Някои са свързани с печатни пуб
ликации. Един от най-посещаваните сай
тове е HotWired - онлайн братовчедът на 
списанието „Wired“, което предлага ко
ментари по въпроси на новата медия.

Наскоро преименуваният „Atlantic 
Unbound“, онлайн изданието на „The 
Atlantic Monthly“ от 1993 г. насам, предла
га на читателите електронен прозорец за 
политика, общество, изкуство и култура. 
В допълнение към съдържанието на пе
чатния му събрат „Atlantic Unbound“ 
предлага разнообразие от интерактивни 
рубрики, в това число „Post&Riposte“. В 
нея читателите дискутират политически 
и културни въпроси, повдигнати на стра
ниците на списанието, както и статии, на
писани специално за онлайн.

Сред новите уеб-публикации, кои
то не са свързани с печатно издание-май
ка, е „The Netly News“ - изследователско 
творение на водещия кибер-журналист 
Джош Куитнър. Освен че пише предизви
кателно и критично за еволюцията на Ин
тернет, Куитнър предлага рубриката 
„Digital Sandbox“. Чрез нея посетителите 
могат да боравят с нови технологии и да 
черпят опит от първа ръка.

Компютърният „салон“ предлага 
цялото традиционно меню на специали
зирано списание плюс място за срещи за 
провеждане на важни и нетърпящи отла
гане онлайн дискусии. Създаването на на
речената „Table Talk“ („маса за разгово
ри“) дискусионна зона бе вдъхновено от 
модел, разработен в „The Well“. През про
летта на 1985 г. там се роди първата зна
чима онлайн общност. Като всяко друго 
онлайн издание и „салонът“ се стреми да

даде на читателите си онова странно и не
уловимо усещане за принадлежност.

Един от най-дискутираните сайто
ве е „Slate“. Той бе стартиран от „Майк
рософт“ под редакторската работа на 
Майкъл Кинсли. Силно насърчаван и 
подпомаган, сайтът „Slate“ предлага бога
та гама от статии и коментари за култура 
и политика като например оценките на 
Дейвид Плоц за „Кредото на Ралф Рийд“ 
или пък „Продаване на печати за одобре
ние“ - разследване на Джон Мърлин за 
това как компаниите набират средства за 
благотворителност, за да получат подкре
па за продуктите си. Но „Slate“ не предла
га много дигитални новости и критиците 
смятат, че не използва напълно онлайн 
възможностите си. Освен това той е един 
от най-силно пародираните литературни 
сайтове. Една пародия на сайта, наречена 
„Stale“ („Банален“) www.stale.com, неот
давна проследи „изненадващите сходст
ва“ между промените в посоката на вет
ровете и електоралната популярност на 
Клинтън.

VII. Спорт
Точно тези сайтове в мрежата мо

же би не вдигат летвата от журналисти
ческа гледна точка, но те властно се нала
гат, защото експлоатират възможностите 
на Интернет много рационално.

Като цяло най-добрите спортни он
лайн репортажи са по „ESPN SportsZone“ 
и „CBS SportsLine“. И двата сайта осигу
ряват пряко отразяване на състезания, 
анализи след срещи и още много друга 
информация като се почне от актуална 
спортна статистика и се стигне до инте
рактивни читателски анкети и видео и ау
дио отразяване на върховни постижения. 
По-голямата част от всичко това се полз
ва безплатно, макар че специализираните 
рубрики могат да се получат при мини
мални месечни такси.

„The Sports Network“ се нарежда на 
второ място далеч след тези първенци в 
задоволяването на спортните интереси на 
масовата публика. Тя се придържа към 
по-традиционния подход в отразяването 
на спортните събития и има по-малко на 
брой интерактивни онлайн рубрики. 
„Sports Illustrade’s SL Online“ предлага

http://www.stale.com


главно преразказаното съдържание на 
списанието „Sports Illustrated“, макар че 
планира да увеличи първоначалното си 
съдържание като част от партньорството 
си със CNN.

VIII. Бъдещето на онлайн
журналистиката
Съдържанието на новините по Ин

тернет минава през три етапа. При пър
вия, който все още доминира в повечето 
новинарски сайтове, онлайн журналисти
те главно преразказват съдържанието на 
новините на медиите, в които работят. 
При втория стадий, който набра скорост 
миналата година и е характерен за пове
чето от по-добрите новинарски сайтове, 
журналистите творят оригинално съдър
жание и го подсилват с такива добавки 
като хипер-връзки, благодарение на кои
то читателят получава незабавно достъп 
до други уебсайтове, интерактивни тър- 
сачки, които издирват материали по оп
ределени теми, както и висока степен на 
избираемост, т.е. възможността читате
лят да избере каква категория новини и 
информация да получи.

Третият етап едва-що започва да се 
проявява и то само в шепа сайтове. Той се 
отличава с оригинално съдържание на 
новините, предназначено специално за 
мрежата като нова среда за комуникация. 
Този етап ще се характеризира с желание 
за преосмисляне на същността на поняти
ето „онлайн общност“, и което е по-важ
но, с желание да се експериментира с но
ви форми на повествование. Често пъти 
това представлява нещо като „потапяне“, 
т.е. повествование, което дава възмож
ност на читателя да навлезе и да лавира 
през новинарския поток. Това е много по- 
различно от елементарното прочитане на 
новините. Понякога това може да се осъ
ществи чрез нови технолоии. Само един 
пример: Роб фиксмър, редактор на 
„Cyber Time“, казва, че „Ню Йорк Таймс“ 
експериментира с многопосочно изобра
зяване, което би ви позволило да изслед
вате 360-градусов обхват на полезрение. 
Такава технология ще даде възможност 
на зрителите да преживеят „потапяне“ в 
предаването на събитие на живо или на 
запис, или да видят неподвижен или дви

жещ се кадър в три измерения.
Но перспективите на новата медия 

не са само в смайващите технологии. 
Най-сериозните новинарски организации 
знаят, че младите хора се ориентират към 
онлайн медиите. Новинарските организа
ции знаят също така, че в бъдеще аудито
рия за онлайн новини ще се привлича 
чрез уникалното съдържание, перспекти
ви и качество на сайта. Новата медия 
олицетворява бъдещето. Ангажиментът 
на редакторите и издателите за качестве
ни онлайн новини днес е най-добрата им 
гаранция за това, че един ден, след около 
едно-две десетилетия, когато онлайн биз
несът узрее, новинарските организации 
ще бъдат готови да ги приемат.

Превод от английски: Боряна Дачева 
„Персонифицирана аудиовизуална 

журналистика“, трета година 
Източник: Columbia Journalism Review, 

July /August 1997. „The Future of Online 
Journalism“ by John V. Pavlik



Онлайн
журналистика и 
интерактивност

Изследванията и книгите за медий
ната индустрия предлагат много, но често 
противоположни възгледи за интерактив
ност и онлайн журналистика. Например 
внедряването на хипертекст връзки в уеб- 
публикациите е критикувано, че дава 
лъжливо усещане за интерактивен конт
рол върху съдържанието. От друга страна 
е защитавано като средство на интерак
тивността, на което не се отдава дължи
мото. За много автори допълването на 
материала с мултимедийни елементи 
и/или връзки към тематично свързани 
материали на пръв поглед е достатъчно 
условие за пълна интерактивност. По то
зи начин някои определят и схващането 
за „нелинейно разказване“, въпреки че 
Фредин и Майер описват процеса на изг
раждане на нелинейна новина, публикува
на в уеб-пространството, като нещо по- 
сложно от допълване на статия, която 
при други обстоятелства е насочена към 
линеен прочит. Новинарските архиви с 
опции за търсене, прекият достъп до но
вини от електронни източници, техничес
ките улеснения, позволяващи на клиента- 
читател да получи само тези новини, кои
то го интересуват -  всичко това определя 
равнището на интерактивност, обикнове
но характерно за онлайн журналистиката.

Широко разпространено е схваща
нето, че онлайн журналистиката овластя- 
ва аудиторията си. Ху и Гопал наричат 
това „прозумеризъм“ или действие, при 
което производителите на информация 
предоставят на потребителите на съдър
жание възможността да контролират до 
известна степен взаимодействието си с 
новините. Следователно, ползата от он
лайн журналистиката се състои в способ
ността й да освободи читателите от тира
нията на линейността и ограничеността 
на пространството за новини, съществу
ваща в традиционните медии.

От друга страна, някои автори смя

тат, че основното предимство на онлайн 
журналистиката е възможността за меж
дуличностна интерактивност. Морис и 
Оган предлагат тезата, че в най-широк 
смисъл комуникацията чрез мрежата 
„може да бъде разглеждана най-вече като 
континуум“. Крайните негови точки са 
несъвпадащото във времето разменяне на 
съобщения един към друг чрез електрон
на поща и удобната организираност, кои
то един уебсайт предлага за информаци
онния обмен при изпращане и получава
не. Между това стои не едновременното 
взаимодействие от вида един към много, 
а на по-високо стъпало са виртуалните 
стаи, в които човек може да води еднов
ременен разговор с един, няколко или 
много други хора. Според схемата на Мо
рис и Оган онлайн журналистиката може 
да се характеризира чрез равнището на 
междуличностно взаимодействие, което 
осигурява на аудиторията си -  по това ка
къв брой интерактивни потребители мо
гат да обхванат производители на инфор
мация или други потребители.

На този етап се оформят две широ
ки схващания за „интерактивна“ онлайн 
журналистика. Едното разглежда инте
рактивността основно в смисъла на сте
пента, в която журналистите обезпечават 
технологично клиентите си по отношение 
на съдържанието. Второто се отнася до 
междуличностната интерактивност или 
степента, в която новинарската аудито
рия може да разчита на разговори по ком
пютър чрез технологичната обезпеченост 
на журналистите. Но тази перспектива не 
е достатъчна, за да подпомогне опитите 
за успешното внедряване на схващането 
за интерактивност при правенето на уеб- 
новини. Например, ако един онлайн жур
налист не успее да отговори на читателс
ко електронно писмо, тогава дали нали
чието на връзка към електронна поща в 
нюзрума е достатъчна мярка за между
личностната интерактивност? И не е ли 
прелистването на разделения на секции 
напечатан вестник пример за съдържа
телна интерактивност в същата степен 
като „кликването“ върху хипертекст 
връзка в „заглавната страница“, за да се 
намери онлайн материал на „вътрешна 
страница“?



Последните изследвания върху он
лайн журналистиката също не помагат 
кой знае колко за разрешаването на за
гадката. Основната тенденция е широк 
спектър от материали в уеб-пространст- 
вото да бъдат класифицирани под рубри
ката „интерактивни“. Може би много ще 
възразят, че спорът за онлайн журналис
тиката е потънал в мочурище от дефини
ции и че скоро няма да се открие ясен 
подход в научната работа по правенето на 
уеб-новини. Един от начините за избист- 
ряне на мъглата е да се редефинира поня
тието „интерактивност“, за да се обеди
нят неизброимите възгледи за него, спо
менати в литературата на тази тема. 
Схващането на Хийтер за интерактив
ността, макар и свързано с новите техно
логии като цяло, може да предложи отп
равна точка.

Редефиниране на „интерактивна“
онлайн журналистика
Хийтер прави опит да обедини про

тивоположни схващания за интерактив
ността, вписвайки ги в шест компактни и 
кохерентни направления. Четири от тях 
прилягат на разработките върху онлайн 
журналистиката и затова само те ще бъ
дат разгледани в настоящото изследване.

Сложност на възможността за из
бор. За да перифразираме Хийтер, слож
ността на избора се определя като тема
тичния обхват в съдържанието, който 
уеб-журналистите предоставят на читате
лите.

Степента на интерактивност, съб
людавана при онлайн журналистиката, 
може да бъде измерена чрез разнообрази
ето в съдържанието, което се предлага на 
потребителите вместо единствено чрез 
техническото разширяване на съдържа
нието. С други думи, критерият може да 
бъде степента, в която новините в уебсай
товете копират съдържателните рамки в 
традиционните медии. Съчетаването на 
онлайн новинарските материали с диги
тално аудио и видео може да се счита за 
подизмерение. По същата логика могат 
да се прибавят хипертекст връзките в ма
териала и настройките по избор на пред
лаганите новини.

Комуникация към потребителя, 
определяна като степента, в която онлайн

журналистите могат да отговарят на чле
новете на аудиторията си.

Хийтер разглежда техническата и 
човешката страна на комуникацията и в 
този смисъл тя е подобна на разговор. За 
онлайн журналистиката това може да бъ
де подразделено на „потенциал за кому
никация“ и „същинска комуникация“. 
Първото се отнася до наличието на връз
ки към електронна поща в нюзрума, а 
второто -  до това дали журналистът дейс
твително отговаря на получените чрез те
зи връзки съобщения от потребителите. 
Много автори издигат тезата, че един от 
начините да се подобри обслужването на 
обществото е да се предоставят на журна
листите нови средства за общуване или 
свързване с реципиентите. Често пъти 
електронната поща е приветствана като 
такова средство.

Облекчаване на добавянето на ин
формация или технологичното предоста
вяне на възможност на потребителите за 
асинхронна комуникация от вида един 
към много.

Улесняване на междуличностната 
комуникация. Отнася се до степента, в ко
ято самият новинарски уебсайт се предс
тавя като канал, който дава възможност 
на читателя да влезе в синхронна комуни
кация с друг.

Онлайн журналистиката става ин
терактивна тогава, когато на потребите
лите на съдържание се предостави въз
можността да станат творци на съдържа
ние. Също така технологията в Интернет, 
управлявана от онлайн журналистите, мо
же да създаде общности от читатели, ко
ито се събират около общите си интереси 
в „публичното пространство“, „издялано“ 
от новинарския уебсайт. Може да се каже, 
че физическата общност, която уеб-вест- 
никът обслужва, би могла да бъде заздра
вена, защото представители на местното 
население, които при други обстоятелства 
не биха се срещнали, сега общуват вирту
ално.

Непосредствеността като
интерактивност
Подходът към интерактивността 

на Хийтер не обяснява директно каква е 
характеристиката на онлайн новините, 
която най-явно ги разграничава от нови-



ните, предлагани от традиционните ме
дии -  непосредствеността. Като че ли то
зи потенциал на мрежата бе осъзнат едва 
през февруари 1997 г., когато „Dallas 
Morning News“ използва страницата си в 
Интернет, за да разтръби новината за Ти
моти Маквей -  бомбения атентатор от 
Оклахома.

Някои критици на онлайн журна
листиката възразяват, че потребителите 
като цяло не искат да пращат електронни 
пощи на местния репортер, нито пък да 
разговарят дигитално в реално време. То
ва, което потребителите искат са новини, 
за предпочитане от местно значение и 
сензационни събития, които да се допъл
ват през целия ден. Вземете доклада на 
Левине за това, че „Newsday“ е направил 
скок от около 700% посещаемост на своя 
уебсайт, непосредствено след като полет 
TWA Flight 800 се взриви на брега на Ню 
Йорк. Или доклада на Freedom Forum, че 
800 000 души на ден -  или около 150% по
вече от предходния месец, са влезли в 
страницата на MSNBC след първия мате
риал за скандала Клинтън -  Люински.

Следователно, непосредствеността 
е възприемана като друго измерение на 
онлайн журналистическата интерактив
ност. Тя е определяна като степента, в ко
ято новинарските уебсайтове предоставят 
на потребителите си най-новата възмож
на информация.
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Могат ли
Интернет
журналистите
да бъдат
разследващи
журналисти?

Бях изненадан когато Чарлз Е. Ше
пърд -  един от най-добрите разследващи 
репортери, които познавам, напусна ре
дакцията на „Вашингтон поуст“ през 1995 
г. Той беше носител на наградата „Пули
цър“ в „Шарлот обзървър“ за разкрития
та си относно Джим и Тами Бекър, които 
след това разшири във великолепна кни
га. По време на работата си за „Вашинг
тон поуст“ Шепърд спомогна за докумен
тирането на сексуалните прегрешения на 
сенатора Боб Пакууд и показа моралния 
упадък по върховете на властта. Йзнена- 
дата ми се превърна в лек шок, когато на
учих къде щеше да отиде Шепърд -  в „Ди- 
джитъл Инк“ -  електронната версия на 
„Вашингтон поуст“. На един колега, разс
ледващ журналист, това изглеждаше като 
Лорънс Уелк, опитващ се да прави рап. А 
на мен ми изглеждаше като погубване на 
рядък талант: разследващ репортер нео
бяснимо съблазнен от нова технология.

После Робин Пели, друга отлична 
разследваща журналистка, напусна редак
цията на „Филаделфия дейли нюз“, за да 
започне работа във „Филаделфия он
лайн“ -  електронна версия на „Дейли нюз 
инкуайърър“. „Какво става?“ -  попитах я, 
опитвайки се да звуча поощрително, но 
вместо това съм звучал объркан и крити
чен, както тя ми каза по-късно.

Нямаше нищо в практиката ми, 
което да ме подготви за правилната реак
ция към действията на хора като Шепърд 
и Пели, които изоставят журналистиката, 
каквато я познавам. Те се преместваха от 
типа нюзрум, който познавам в нюзрум, 
който не мога да проумея. На интелекту
ално равнище съм в състояние да приема



това, което става, но на емоционално не 
мога. Затова съм объркан. Приемам, че 
електронните нюзрумове са реалност и 
следователно някой трябва да работи в 
тях. Но се чудя, дали, когато разследва
щите журналисти преминат към тях ще 
им бъде дадена възможност да извършват 
разследваща работа в кибер-пространст- 
вото. Ще бъдат ли изобщо заменени в 
традиционните нюзрумове с журналисти, 
притежаващи същите умения?

Надявах се, че интервюирането на 
някои колеги, които са сменили поприще
то, би ми помогнало да подредя мислите 
си. Първият въпрос е очевиден: Защо про
мяна? Защо да се отказваш от тръпката 
от разкриването на нарушения чрез воде
не на вестникарски процеси в съдилища
та и граждански процеси в правителство
то и корпоративните групи заради работа, 
която почти никога не дава време за от
късване от компютърния терминал в зат
ворена, изолирана стая?

По времето когато бяха разследва
щи репортери в традиционни нюзрумове 
Пели, Шепърд и много други, които ин
тервюирах за тази статия, сами определя
ха дневния ред; сега те следват дневния 
ред на другиго, решавайки как да подоб
рят качеството на обозначения път за ки- 
бер-пространствените посетители.

Защо тогава са се преквалифицира
ли? Пели го направи отчасти заради пре
дизвикателството да научи нещо по-раз
лично, отчасти заради сигурността на ра
ботата, поддавайки се на слуховете, че 
„Найт ридър“ затваря „Дейли нюз“. Но
вата й длъжност -  „онлайн оформител“, е 
в една от най-високите области на профе
сионално издигане. Шепърд го направи 
най-вече, за да натрупа редакторски/уп- 
равленски опит.

Лорънс Робърте, редактор на отде
ла по даване на обективна оценка в „Нар- 
тфорт курант“ прие да бъде „купен“. Той 
беше видял съобщение в Интернет от 
„Вашингтон поуст“, че търсят журналис
ти за попълване състава на своя онлайн 
екип. Беше му предложена работа и него
вия отговор беше „да“.

Лори Бенет, в момента работеща в 
онлайн нюзрум в „Детройт фрий прес“, 
беше изоставила журналистиката за две

години, разочарована от акцентирането 
върху кратките, сензационни статии и 
всеобщото спадане на равнището на жур
налистиката при предишния й работода
тел. Тя се тревожеше от разклащането на 
основите на своя отнемащ време и поня
кога скъпоструващ занаят от страна на 
обмислящо разходите управление. Когато 
се върна към журналистиката през 1994 
г., тя го направи като репортер, специали
зиран в компютърно-поддържано съоб
щаване, но все още в рамките на традици
онния нюзрум. Тогава започна стачката в 
детройтския вестник. Бенет забелязала, 
че по време на ранните етапи на стачката 
някои от най-добрите журналистически 
статии относно самия трудов спор се поя
вяваха онлайн. „Осъзнах чудесната му ек
спедитивност“, заяви тя. Тя знаеше, че 
традиционните разследвания ще й липс
ват, че ще съжалява за изоставянето на 
компютърно-поддържаното съобщаване. 
И въпреки това направи скока към елек
тронния нюзрум.

Визирайки масовото преместване 
от положението си на медиен критик за 
„Вашингтон поуст“, Хауард Курц обобщи: 
„Много изцапани с мастило нещастници 
са въодушевени и искат да постъпят на 
работа при изгодни условия. Това е нещо 
като телевизията през 1951 г.“ Бенет, из
ползвайки друга аналогия, заяви: „Това е 
нещо като да работиш за НАСА през 60- 
те години“.

За някои журналисти това не е въп
рос на изоставяне на писмената работа. 
Те пишат толкова често, колкото и преди, 
а след това ревизират написаното в елек
тронна версия. Електонните статии често 
са много по-интересни и предпочитани от 
запалените „уеб-браузери“.

„Сан Хосе меркюри нюз“ публику
ва потресаващ пример. Работейки с редак
тор в традиционен нюзрум, разследващи
ят репортер Гари Уеб докладва, че хората, 
които работят за организация, управлява
на от ЦРУ съдействат за внасянето на 
първокласен кокаин, най-вече в негърски 
среди с ниски доходи. Причината? Да вле
ят милиони долари в антикомунистичес
ките контри, опитвайки се да свалят ляво
то никарагуанско правителство по време 
на президентството на Роналд Рейгън.



От началото на отразяването Уеб 
водеше своето разследване с едно око на
сочено към статията, публикувана в елек- 

Уроннта версия на „Меркюри нюз“. Зато
ва, когато събрал документите, се замис
лил кое може да бъде публикувано изця
ло в Интернет. Уеб често се съветвал с 
двама редактори в кибер-пространствена- 
та редакция. Резултатът: добре обмисле
на всеобхватна версия на трудна за отра
зяване серия. Пълният текст на докумен
тите и откъсите от аудио записи са подоб
ни на високотехнологични забележки, 
придаващи допълнителна достоверност.

Но аз все още съм объркан: дали 
неограниченото „пространство“, което се 
намира на разположение онлайн, в край
на сметка ще даде възможност за по-доб
ро разследване? Или дали времето, което 
е необходимо за преработването на верси
ята на твърд носител за кибер пространс
твото ще отнеме ценно време от първона
чалното разследване?

Следващият въпрос е очевиден: 
след като веднъж е направена промяната 
какви нови умения трябва да се придоби
ят и дали тези умения имат нещо общо с 
разследващото репортерство?

Наричайки се „уебсайт редактор“, 
Пели говори за своята работа: „Това не е 
задължително точно репортерска роля. 
По-скоро е роля на информационно/нови- 
нарско бюро. Ние наистина превеждаме, 
преобразуваме, решаваме да играем, отк
риваме връзки и след това придумваме 
репортерите ни да излязат навън и граб
нат повече от базите данни, които искаме 
изцяло да създадем.“

При разследването на болници и 
други здравни заведения за „Дейли нюз“ 
Пели прекарваше много време извън 
нюзрума. Тя търсеше документи за собст
веност върху земя, бракоразводни проце
дури и дела, надявайки се да събере час
тичните доказателства заедно. Тя стана 
майстор във воденето на интервюта, по
някога лице в лице с интервюирания. В 
момента в традиционния нюзрум няма 
нито един опитен репортер в сферата на 
здравното обслужване.

Най-далечните пътувания на Пели 
по време на нормален работен ден е от 
кибер-пространтвения нюзрум, намиращ

се на осемнадесетия етаж до бившата й 
репортерска стая на седемнадесетия етаж 
в същата сграда и тази на предишния й 
конкурент на петия. Тя посещава срещи 
на „Инкуайърър“ и „Дейли нюз“. По вре
ме на тези срещи научава кои истории би 
могла да преработи и помести в 
световната мрежа.

Пели намира назначението за 
удовлетворяващо: „Нищо не може да се 
сравни с ценността на училищните бази 
данни за нашите читатели... за целия щат 
Ню Джърси, което им позволява да по
добрят местните си училища, да проверят 
колко ученика се обучават от един учи
тел, колко пари са похарчени, какви са ре
зултатите от изпитите, колко ученика го
ворят английски, колко деца отсъстват 
всеки ден. Всичко е там.“

Като родител бих използвал такава 
база данни. Но има повече информация, 
която трябва да бъде получена. Кой в 
един кибер-пространствен нюзрум ще 
притежава уменията, желанието и време
то да направи изследване за въздействия
та на информацията? Така например, ако 
цифрите сочат големи несъответствия 
между училищата за отношенията учи
тел-ученик, дали някой служител от ки- 
бер-пространствения новинарски екип ще 
се опита да научи как и защо това е ста
нало? Пели притежава тези умения и же
ланието, но няма времето, а тези, които 
са я заместили нямат нито уменията, ни
то времето.

Може би, ако кибер-пространстве- 
ните новинарски екипи станат финансово 
силни ще бъдат наети допълнително слу
жители, така че времето за първоначал
ното разследване да стане налично. Може 
би. Междувременно, чувството на Пели 
за нейната роля се е променило. „Тук не 
сме лекарство, захранващо хора. Ние зна
ем това, което смятаме, че те трябва да 
знаят, но това е много арогантно отноше
ние. Хората ще се включат в мрежата и 
имат да кажат за твоите истории толкова, 
колкото и ти самият. Те ще пренасочат 
потока от историите в отговор встрани от 
основната ти история и ще поощрят не
щата, които са наистина действителни. 
Ще трябва да се откажеш от част от това 
репортерско отношение, което аз управ-



дявам и ще трябва да кажеш -  не, аз слу
шам.“

Както и да е, не може да се очаква 
от Интернет потребителите да прочетат 
база данни за ценните умения на разслед
ващите репортери, развивани в продъл
жение на десетилетия практика по профе
сията. След като на Джеймс Стийл и До
налд Барлет им отне години да изследват 
известната си серия във „Филаделфия ин- 
куайърър“ -  „Америка: Какво се прова
ли?“, те извлякоха заключенията, обоб
щени от заглавието „Как играта беше мо- 
шенически насочена против средната 
класа“.

Днес ставам свидетел на много 
разговори на работодатели, набиращи 
журналисти и управители на кибер-прост- 
ранствени новинарски екипи за нов вид 
кандидати за работа, които обединяват 
писане, редактиране, дизайн, снимки и 
предаване. Рядко споменават събиране на 
информация, откъдето започва добрата 
журналистика. Ако тези, които обучават 
и наемат кибер-пространствени журна
листи, се съсредоточат върху това как да 
създадат атрактивни графики и увеличат 
базите данни, без да знаят за събирането 
на информация и превеждането, откъде 
ще се появят бъдещите Барлет и Стийл?

Дългогодишните разследващи 
журналисти като Пели биха могли да на
ваксат липсата на познания за събиране 
на информация в кибер-пространствените 
новинарски екипи. Но доколкото мога да 
кажа, съдейки по своите интервюта и 
прочетеното от мен, дългогодишните раз
следващи репортери са наемани заради 
уменията им в извличането на информа
ция от компютри, а не заради широката 
им разследваща оценка.

Тук е големият въпрос, на който не 
можах да намеря отговор: дали някога 
първоначалното разследване ще има мяс
то в кибер-пространствените новинарски 
екипи?

Кибер-пространствените новинар
ски екипи наблягат на бързината. Посто
янното осъвременяване означава малко 
време за планиране или изпълняване на 
журналистиката в дълбочина. Лорънс Ро
бърте, който ръководеше проекти за раз
следвания, извършвани на твърди носите

ли в „Нартфорд курант“, в момента рабо
ти по други истории в кибер-пространст- 
вения новинарски екип на „Вашингтон 
поуст“, който се намира във Вирджиния. 
Например, когато бе извършено обедине
нието на „Тайм Уорнър“/“Търнър“ Ро
бърте ръководеше събирането на инфор
мация онлайн за допълване на новинарс
ките истории, включително, поставяйки 
онлайн документи за пропуск на ценни 
книжа и обръщане на валути, свързвайки 
изказвания на служители на компанията 
и предавайки официалната версия. Това е 
полезна работа, но според мен тя може да 
бъде свършена от един оператор на кла
виатура с малко или никакъв журналис
тически опит. По-скоро виждам Робърте 
да използва удивителните си разследващи 
умения за преминаване отвъд официална
та линия.

За разследващи журналисти, рабо
тещи с твърди носители или в кибер- 
пространството, времето е най-скъпата 
стока. След наблюдаване на онлайн екс
перти на една конференция на Фондаци
ята „Нийман“ (Университета Харвард) 
относно „Журналистиката за обществе
ния интерес и новата технология“, разни
щена в „Америка: Какво се провали?“ за 
повишаване на нейната привлекателност 
за Интернет потребителите, съавторът 
на поредицата Стийл писа: „В крайна 
сметка, всички тези неща -  компютъри
зирано събиране и организиране на ин
формацията -  наистина представляват 
инструменти. Чудесни инструменти със 
сигурност -  не ме разбирайте погрешно 
за това, но основно инструменти. Време
то беше по-важно от всички тези неща 
взети заедно, така че когато говорим за 
бъдещето, дали една история се появява 
публикувана във вестника или се намира 
на компютърен екран, дали е на CD- 
ROM, дали е на видео касета, времето 
пак със застрашителни размери ще над
висне над този процес до самия край ка
то най-важния фактор. Време за доклад
ване, време за мислене, време за схваща
не на заключенията, за това какво озна
чават тези факти и време да се уверим, 
че предаваме силата на това, което ин
формацията съобщава на читателя или 
зрителя. Защото, ако не направим това,



за съжаление, напълно сме се провали
ли.“

Скептично съм настроен за това, 
че кибер-пространствените журналисти 
имат време да направят първоначално 
разследване и докладване. Лори Бенет от 
„Детройт фрий прес“ смята, че греша. 
„Ние се приближаваме към кръстопът“, 
заявява тя. „Можем да вземем средства 
от разследващото репортерство, от ком- 
пютърно-поддържаното репортерство и 
просто да ги обединим. Или можем да ви
дим възможностите и да се придвижим 
към нови равнища на разследваща журна
листика, не само онлайн, но и с печатно 
публикуване.“

Въпреки „лудитските“ ми склон
ности, надявам се, че Бенет е права, че 
вторият кръстопът е практически възмо
жен, надявам се тя и нашите колеги сле
дователи да поемат правилния път.

Превод от английски: 
Недялка Мартинова

„Персонифицирана аудиовизуална 
журналистика“, първа година 

Източник: Columbia Journalism 
Review, November, 1996. „Сап ‘Content
providers’ be investigative journalists?“ by 

Steve Weinberg



Специалисти, 
бакалаври 
и магистри -  
випуск '99
През 1999 г. в департамента по масови 
комуникации се дипломираха студенти 
от трите специалности - Public Relations, 
журналистика и продуцентство. Това е 
последният випуск за отминаващото 
хилядолетие и на тези, на които им 
предстои да работят като дипломирани 
специалисти в новото хилядолетие, 
специално пожелаваме зашеметяваща 
кариера.
Ако през 2999 г. хората след нас, които 
ще правят Годишника на департамента 
по масови комуникации, не забравят 
пожеланието и разровят архивите, 
сигурно ще публикуват няколко имена 
от випуск ‘99, оставили личностна диря в 
развитието на комуникациите през 
третото хилядолетие след Христос.



СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПЕРСОНИФИЦИРАНА 
АУДИОВИЗУАЛНА ЖУРНАЛИСТИКА, ПРОДУЦЕНСТВО В 
СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ, PUBLIC 
RELATIONS (ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА)
Александър Михайловски
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен № 6570 
Дипломна работа - Проблеми на 
продуцентската дейност в музикалния 
бизнес

Ангелина Стоева
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен № 7956
Дипломна работа -  Подбор и договаряне 
на основния състав от продуцентска 
гледна точка

Анна Георгиева
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен № 7908 
Дипломна работа -  Разпространение и 
показ на кино или телевизионни филми 
(продажба, обмен, бартер)

Антоанета Георгиева
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
Факултетен № 7643
Дипломна работа -  Водене на интервю в 
телевизионно предаване

Беата Леви
Специалност: Public Relations 
факултетен № 7678 
Дипломна работа -  Управление на 
проекти в Public Relations: методи за 
вземане на решения и практическата им 
реализация

Боряна Дачева
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
Факултетен № 7596
Дипломна работа - Новините в БНТ или 
БНР сравнителен анализ между 
агенционната, телевизионната и 
радионовина, с примери от 
всекидневната практика

Велислава Арнаудова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
Факултетен № 6989 
Дипломна работа - Медии и PR

Венета Велкова
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен № 8608 
Дипломна работа -  Работата на 
продуцента с режисьора

Виолета Недева
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
Факултетен № 8084
Дипломна работа -  Медиен портрет на 
композитора Марин Големинов

Галя Накова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
Факултетен № 7805 
Дипломна работа -  Журналистиката 
като професия

Георги Димитров
Специалност: Public Relations 
Факултетен № 8204
Дипломна работа - Ефективни средства 
за връзки с медиите

Гергана Куцарова
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен № 6379
Дипломна работа - Подбор и договаряне 
на основния състав от продуцентска 
гледна точка

Даниела Георгиева
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
факултетен № 7646 
Дипломна работа - Разработка и 
журналистическа защита на авторското 
телевизионно предаване „Като на кино“



Деница Бенова
Специалност: Продуцентство в СМК 
Факултетен № 7692 
Дипломна работа -  Продуцентски 
аспекти в рекламния бизнес

Деница Спасова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
Факултетен № 6355
Дипломна работа - Сценарен план на 30
минутно предаване от типа на „ток
шоу“

Деница Христова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
факултетен № 7958 
Дипломна работа - Развитие и 
специфика на репортажа - 
репортерството в електронните 
масмедии (радио, телевизия)

Десислава Попова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
факултетен № 7612 
Дипломна работа -  Документалната 
телевизионна публицистика. 
Телевизионният публицистичен филм

Диана Делигьозова
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен № 8308 
Дипломна работа -  Маркетингът в 
аудиовизуалното производство

Димитрина Пандурова
Специалност: Продуцентство в СМК 
Факултетен № 7621 
Дипломна работа - Проект за 
телевизионно политическо обзорно 
предаване „Гражданите и местната 
власт лице в лице“. Ролята на 
продуцента в аудиовизуалното 
пространство

Донка Марекова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
факултетен № 7597 
Дипломна работа -  Радиоречта - 
компоненти и свойства

Драгомира Стефанова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
факултетен № 7668 
Дипломна работа -  Екология на 
медийната продукция

Емил Кирилов
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
Факултетен № 7811 
Дипломна работа - Частното радио в 
България

Зорница Рачева
Специалност: Продуцентство в СМК 
Факултетен № 7642 
Дипломна работа - Национална 
програмна мрежа -  БНТ, форма и 
възможност за разпространение и показ 
на аудиовизуално производство с най- 
масов характер

Илияна Георгиева
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
Факултетен № 7656 
Дипломна работа - Разработка и 
журналистическа защита на авторската 
телевизионна рубрика „Загледай се!“

Ирена Маркова
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен № 7606 
Дипломна работа -  Работата на 
продуцента с режисьора

Ирена Тодорова
Специалност: Public Relations 
Факултетен № 6083 
Дипломна работа - Ролята на 
специалиста по Public Relations при 
провеждане на пресконференции

Йоанна Георгиева
Специалност: Продуцентство в СМК
Факултетен № 6760
Дипломна работа -  Професия репортер



Красимира Петрова
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен № 7602
Дипломна работа -  Основни източници 
за финансиране на аудиовизуалното 
производство

Лора Сивова
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен № 7671
Дипломна работа -  Подбор и договаряне 
на основния състав от продуцентска 
гледна точка

Мариана Коцева
Специалност: Продуцентство в СМК 
Факултетен № 7720
Дипломна работа -  Продуцентски анализ 
и сценарен план на спортното предаване 
„ 7 дни спорт плюс“

Мария Хубчева
Специалност: Public Relations 
Факултетен № 8654 
Дипломна работа -  Public Relations в 
инвестиционните и финансови общности

Мария Чернева
Специалност: Public Relations 
факултетен № 4142 
Дипломна работа -  Анализ на 
международните медии при 
отразяването на кризисната ситуация в 
България през м. януари 1997г.

Мария Шиндарова
Специалност: Public Relations 
факултетен № 7721 
Дипломна работа - Програма no PR за 
популяризиране името и дейността на 
фондация

Мая Арнаудова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
факултетен № 7647 
Дипломна работа -  Новината - 
позволеното и непозволеното

Мила Иванова
Специалност: Public Relations 
Факултетен № 7664 
Дипломна работа -  Имиджът на 
президента ■ комуникационни подходи за 
изграждането му

Милена Николова
Специалност: Public Relations 
Факултетен № 7698 
Дипломна работа -  Public Relations 
промяна на образа на българския 
парламент

Милена Пантелеева
Специалност: Public Relations 
Факултетен № 7675 
Дипломна работа -  Ролята на 
професионалиста по Public Relations при 
организиране на конференции

Мирослава Лозанова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
Факултетен № 7792 
Дипломна работа -  Разработка и 
журналистическа защита на портретно 
радиопредаване „Българи“

Натали Христева
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
факултетен № 7600 
Дипломна работа -  Журналистиката - 
призвание за етичност

Невена Стаева
Специалност: Продуцентство в СМК 
факултетен № 6008 
Дипломна работа - Структура и 
композиция на драматургичното 
предаване „Тунелът на живота“

Нели Калчева
Специалност: Public Relations 
Факултетен № 7622 
Дипломна работа -  PR подходи за 
разрешаване на комуникационни 
проблеми в съвременните организации

/



Николета Георгиева
Специалност: Продуцентство в СМК 
Факултетен № 3697
Дипломна работа -  Нормативно-правни 
аспекти на продуцентската дейност

Нина Кунева
Специалност: Public Relations 
Факултетен № 7789 
Дипломна работа - Public Affairs - 
основни характеристики и възможности 
за развитие в България

Пейко Велев
Специалност: Продуцентство в СМК 
Факултетен № 6897
Дипломна работа -  Авторското право в 
българското филмопроизводство

Радка Стефанова
Специалност: Public Relations 
факултетен № 4737 
Дипломна работа - Медиа-папка

Радостина Маринова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
Факултетен № 1768
Дипломна работа -  Поява и развитие на 
частните ефирни телевизии в България

Ралица Желева
Специалност: Продуцентство в СМК 
Факултетен № 7633
Дипломна работа - Основни източници 
на финансиране на аудиовизуалното 
производство

Росица Георгиева
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
Факултетен № 6391 
Дипломна работа -  Анализ на 
международните медии при 
отразяването на кризисната ситуация в 
България през м. януари 1997г.

Росица Златкова-Георгиева
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
факултетен № 7680 
Дипломна работа - Разработка и 
журналистическа защита на 
радиопредаването „Опознай себе си“

Румяна Пенчева
Специалност: Public Relations 
Факултетен № 6288 
Дипломна работа - Програма no Public 
Relations за популяризиране името и 
дейността на фирма „Екстрапак“ ООД

Серхио Давила
Специалност: Public Relations 
Факултетен № 7636 
Дипломна работа -  Модели в 
съвременния Public Relations, използвани 
за мотивиране на служителите в 
отделни компании и организации

Силвия Бънзарова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
Факултетен № 7609
Дипломна работа -  Водене на интервю в 
телевизионно предаване

София Чакърова
Специалност: Public Relations 
факултетен № 7645 
Дипломна работа -  Ролята на 
пресцентъра в изпълнителната власт

Таня Кишкин
Специалност: Public Relations 
Факултетен № 7639
Дипломна работа -  Медиапапка: основни 
материали, оформление, дизайн и 
структура

Таня Райчева
Специалност: Продуцентство в СМК 
Факултетен № 7712 
Дипломна работа -  Продуцентски 
проект и сценарен план на 
развлекателното предаване „ V.I.P. 
приятели “



Теодора Начева
Специалност: Public Relations 
факултетен № 7718 
Дипломна работа -  Имиджът на 
политическата класа в България - 
реалност и мит

Христина Брешкова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
Факултетен № 7640
Дипломна работа -  Авторски репортаж 
на актуална тема - идея, цел, 
композиция „Безоловен бензин в 
България “ (радио-репортаж)

Цвета Кирилова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
факултетен № 8609 
Дипломна работа - „Сираците и 
тяхното място в обществото“ - 
авторски репортаж на актуална тема - 
идея, цел, композиция

Цветомира Мичева
Специалност: Public Relations 
факултетен № 2324 
Дипломна работа -  PR кампания на 
приватизационен фонд „Севе“ - Велико 
Търново

Чавдар Атанасов
Специалност: Public Relations 
Факултетен № 10047 
Дипломна работа -  Кризисни ситуации - 
същност и характеристика. Кризата в 
Косово - отражение в България

Юлияна Костадинова
Специалност: Персонифицирана 
аудиовизуална журналистика 
факултетен № 7708 
Дипломна работа -  Информационна 
война и медии



БАКАЛАВРИ ПО МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

Аделина Стефанова

Родена на 24.06.1976 г. в гр. София
Адрес за контакти: София, общ. „Подуяне“,
ул. „Александър Екзарх“, бл. 29, вх. Г, ет. 8, ап. 23; тел: 45-73-59
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г.
факултетен №: 5623
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Манипулацията в средствата за 
масова комуникация

Александра Чинкеза

Родена на 14.08.1970 г. в гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Изток“,
ул. „А. П. Чехов“, бл. 88, вх. А, ет. 1; тел: 72-44-55
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г.
Факултетен №: 6142
Специалност: Public Relations
Тема на дипломната работа: PR и организациите с идеална цел 
Работа по време на следването: СД „ОН АКТ“ - мениджър

Анна Банкова

Родена на 01.01.1973 г. в гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Гео Милев“, бул. „Шипченски 
проход“ № 46, бл. 43; тел: 71-79-75 
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1999 г. 
факултетен №: 5447
Специалност: Продуцентство в средствата за масова комуникация 
Тема на дипломната работа: Визуалния език на рекламата 
Работа по време на следването: галерия „Sun Art“ - галерист до 
1996 г.; „Graffit design“ Ltd. - съуправител от 1998 г.

Антоанета Рашева

Родена на 10.07.1977 г. в гр. София
Адрес за контакта: София, ул. „Дебелец“, бл. 126, вх. Г, ап. 76; 
тел: 20-45-15
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г. 
факултетен №: 6088
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Публицистиката в телевизията 
Работа по време на следването: репортер и PR специалист във в. 
„Хубава жена“; нещатен сътрудник в библиотеката на НБУ



Благовеста Кирова

Родена на 14.07.1974 г. в гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Борово“, бл. 219, вх. А, ап. 17; 
тел 56-64-32
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г.
Факултетен №: 6585
Специалност: Продуцентство в средствата за масова комуникация 
Тема на дипломната работа: Литературата на големия екран. 
Екранизацията в българското игрално кино през 60-те и 70-те 
години
Работа по време на следването: организатор в телевизионното 
предаване „АБ на човешките права“

Весела Борисова

Родена на 19.07.1977 г. в гр. София
Адрес за контакти: Своге, ул. „П. Славейков“ №7; тел: 0726/3236 
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г. 
Факултетен №: 6369
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Характерни черти на 
телевизионната журналистическа професия 
Работа по време на следването: репортер и водещ на новинарска 
емисия в кабелна телевизия „Алиса ‘93“ гр. Своге (1995); 
асистент-консултант в магазин за домашна декорация гр. София 
(1996-1999); сътрудник в БНР през октомври, ноември и 
декември 1998 г.

Владимир Дойчев

Роден на 25.12.1975 г. в гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Белите брези“, бл. 9, ет. 2 
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г. 
факултетен №: 2302
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Провокацията в ефира - анализ на 
предаването по БНР „Без контрол“

Гергана Нолева
Родена на 02.03.1977 г. в гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Свобода“, бл. 40, вх. Б,
ет. 6, ап. 42; тел: 36-92-65
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г.
Факултетен №: 6390
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Репортер, коментатор, водещ, 
редактор - характерни черти на телевизионната журналистическа 
професия
Работа по време на следването: нощен блок на Канал 1 „Топла 
връзка“; репортер в сутрешния блок на БНТ „Точно в 7“



Гергана Желязкова

Родена на 11.12.1975 г. в гр. Пловдив
Адрес за контакти: Банкя, ул. „Синчец“ №3; тел: 02933/7-63-47 
Начало на следване: 1993 г. Край на следване: 1999 г. 
Факултетен №: 3157 
Специалност: Public Relations
Тема на дипломната работа: Public Relations и журналистика - 
противоречие или неразбирателство

Даниела Димитрова

Родена на 11.03.1977 г. в гр. Бяла
Адрес за контакти: София, кв. „Хаджи Димитър“, бл. 97, вх. Б, 
ап. 34; тел: 088/60-37-44
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г. 
факултетен №: 6025
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Сутрешните телевизионни блокове - 

анализ на структурата и журналистическото излъчване 
Работа по време на следването: автор и водещ на предаването 
„Ах, този фолк“; репортер в предаванията „По света и у нас“, 
„Точно в 7“

Даниела Павлова

Родена на 07.02.1976 г. в гр. Варна
Адрес за контакти: София, ж.к. „Сердика“, бл. 12А; тел: 292-52-28 
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г. 
факултетен №: 1831 
Специалност: Public Relations
Тема на дипломната работа: Комуникационни и PR подходи за 
разрешаване на компютърния проблем 2000 
Работа по време на следването: рекламно-издателска агенция 
„№1“ ООД

Десислава Тодорова

Родена на 04.08.1976 г. в гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Банишора“, ул. „Столетов“, бл. 
16, вх. А, ап. 37; тел: 31-13-97
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г. 
факултетен №: 6042
Специалност: Продуцентство в средствата за масова 
комуникация
Тема на дипломната работа: Електронните медии и 
манипулацията
Работа по време на следването: БТА - репартер; БНТ - асистент- 
режисьор в нощния блок „Топла връзка“



Ирина Илиева

Родена на 13.05.1976 г. в гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Овча купел“, бл. 34, ет. 1, ап. 2 
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г. 
Факултетен №: 6037 
Специалност: Public Relations
Тема на дипломната работа: Репутационен менджмънт - 
възможности за приложението му в България

Кремена Вълчева

Родена на 23.01.1968 г. в гр. Пловдив
Адрес за контакта: Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 35, вх. В, ап. 7 
Начало на следване: 1992 г. Край на следване: 1999 г. 
Факултетен №: 592 
Специалност: Public Relations
Тема на дипломната работа: Public Relations и съвременната 
духовна власт
Работа по време на следването: рекламна агенция „Идеал“; в. 
„Глас - Днес“; туристическа агенция „Атлас“

Кристина Георгиева

Родена на 04.10.1973 г. в гр. София
Адрес за контакти: София, кв. „Лозенец“, бул. „Св. Наум“ № 45А; 
тел: 66-33-02
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г. 
Факултетен №: 6141 
Специалност: Public Relations
Тема на дипломната работа: Public Affairs - съвременно 
направление и нов подход за решаване на комуникационни 
проблеми
Работа по време на следването: СД „ОН AKT“ - президент

Мария Узунова

Родена на 27.07.1974 г. в гр. Пловдив
Адрес за контакта: Пловдив, ул. „Велико Търново“ №10;
тел: 032/26-20-02
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г. 
факултетен №: 6274
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Живото слово на радиожурналиста 
Работа по време на следването: в. „Марица“; радио „ВЕ“ 
(Пловдив)
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Мирослав Терзиев

Роден на 20.11.1973 г. в гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Света Троица“, бл. 334, вх. Б, 
ет. 5; тел: 20-21-56
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г. 
факултетен №: 6043 
Специалност: Public Relations
Тема на дипломната работа: Public Relations стратегии в 
изкуството
Работа по време на следването: музикант, сценограф на свободна 
практика

Невена Стаева

Родена на 02.10.1977 г. в гр. Пазарджик
Адрес за контакти: Пазарджик, ул. „Завоя на Черна“ №14, ет. 1, 
ап. 2; тел: 034/2-90-28
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г.
Факултетен №: 6008
Специалност: Продуцентство в средствата за масова комуникация 
Тема на дипломната работа: Творчество и занаят в професията 
на продуцента

Радка Стефанова

Родена на 11.10.1969 в гр. Дупница
Адрес за контакти: София, „Мусагеница“, бл. 92, вх. 2, ет. 10, 
ап. 79; тел: 70-49-61
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1999 г. 
факултетен №: 4737 
Специалност: Public Relations
Тема на дипломната работа: Специфика и роля на PR в 
дейността на държавни, военнопрофесионални и 
междуправителствени организации 
Работа по време на следването: 7 РПУ - СДВР, гр. София

Радослава Банева

Родена на 05.09.1976 г. в гр. Бургас
Адрес за контакти: Бургас, кв. „Меден рудник“, бл. 407, вх. Д, 
ет. 4; тел: 056/55-09-38
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г. 
факултетен №: 6035
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Репортер, коментатор, водещ - 
характерни черти на телевизионната журналистическа професия 
Работа по време на следването: сътрудник на БНР програма 
„Хоризонт“, дистрибутор на „Аква Сорс“



Радост Михайлова

Родена на 12.03.1977 г. гр. Своге
Адрес за контакти: Своге, бул. „Искър“ №27; тел: 0726/34-72 
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г.
Факултетен №: 6109
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Репортер, коментатор, водещ - 
характерни черти на телевизионната журналистическа професия 
Работа по време на следването: кабелна телевизия „Алиса ‘93“ гр. 
Своге(1995)

Радостина Александрова

Родена на 07.07.1976 г. в гр. София
Адрес за контакти: София, кв. „Лозенец“, ул. „Персенк“, бл. 119, 
ап. 48; тел: 68-58-86
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г. 
факултетен №: 6504
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Същност и специфика на 
телевизията
Работа по време на следването: ИПК „Родина“ до 1995 г.; 
сътрудник в БНР - октомври и ноември 1998 г.

Райна Радоева

Родена на 25.08.1977 г. в гр. София
Адрес за контакти: София, бул. „Цариградско шосе“ №81, бл. 106, 
вх. В, тел: 72-91-45
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г.
Факултетен №: 6164
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Основни жанрове телевизионна 
информация
Работа по време на следването: нещатен сътрудник в БНТ - 
Канал 1; „По света и у нас“ - репортер

Румен Гайдев

Роден на 28.06.1971 г. в гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Младост“-2, бл. 222, вх. 8, ет. 4, 
ап. 128; тел: 74-81-78
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г. 
Факултетен №: 6130
Специалност: Продуцентство в средствата за масова 
комуникация
Тема на дипломната работа: Технически постановки в 
производството на документално кино
Работа по време на следването: Продуцентска къща „KOVEX“ - 
продуцент, директор на продукция, видеооператор, камерен 
техник



Самира Ал-Найми

Родена на 29.04.1974 г. в гр. Багдад, Ирак
Адрес за контакти: София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ 
№ 1, бл. 58, ет. 7, ап. 31; тел: 20-18-86, 088/ 20-83-22 
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1999 г. 
Факултетен №: 3639 
Специалност: Public Relations
Тема на дипломната работа: Изследванията в PR и 
приложението на новите комуникационни технологии в тях

Силвия Трендафилова

Родена на 16.03.1976 г. в гр. София
Адрес за контакти: София, ул. „Клокотница“ ь35, бл. 1, вх. Б; 
тел: 32-83-53
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г. 
факултетен №: 6344
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Цензурата в електронните медии

Юлия Димитрова

Родена на 12.07.1976 г. в гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Лагера“, ул. „Плиска“, бл. 2, 
вх.В, ап. 46
Начало на следване: 1995 г. Край на следване: 1999 г. 
факултетен №: 5995
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: Репортер, коментатор, водещ - 
характерни черти на телевизионната журналистическа професия 
Работа по време на следването: секретар в НБУ



МАГИСТРИ ПО МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

Весела Калъчева

Родена на 04.09.1967 г. в гр. Велинград
Адрес за контакти: 1324 София, ж.к. „Люлин“, бл. 120П, ап. 18; 
тел.: 26-55-69
Начало на следване: 1993 г. Край на следване: 1999 г. 
факултетен № 330
Специалност: Управление на масовите комуникации 
Тема на дипломната работа: Съвременни организационни 
структури в Public Relations и подходи за управление на 
комуникациите
Работа по време на следването: ТБ „Юнионбанк“ АД - завеждащ 
отдел „Връзки е обществеността и реклама“; PA „ССА Publisity“ - 
отдел „Медиапланиране“; „Нове Холдинг“ АД - пресаташе; НБУ - 
директор на отдел „Информационен“

Евелина Стоянова
Родена на 11.10.1975 г. в гр. София
Адрес за контакти: Владая, ул. „Любомир Миланов Дамянов“ №7; 
тел.: 02 999/ 15-61, 02 999/ 23-50 
Начало на следване: 1994 г. Край на следване: 1999 г. 
факултетен № 4146
Специалност: Управление на масовите комуникации 
Тема на дипломната работа: Същност на телевизията и 
възможности за въздействие върху масовата аудитория 
Работа по време на следването: Национален център за ученически 
отдих и туризъм - до 1996 г.; БНР (програма „Хоризонт“) - до 1997 г.

Елена Илиева
Родена на 28.06.1974 г. в гр. Враца
Адрес за контакти: София, ж.к. „Илинден“, бл. 1, ет. 6, ап. 24; 
тел.: 23-08-51
Начало на следване: 1992 г. Край на следване: 1999 г. 
факултетен № 277
Специалност: Управление на масовите комуникации
Тема на дипломната работа: Жълт печат, фотожурналистика

Зорница Тодорова

Ä
 Родена на 09.01.1972 г. в гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Изток“, ул. „Незабравка“, бл. 55, 
вх. Б, ет. 4; тел.: 72-42-78

Начало на следване: 1991 г. Край на следване: 1999 г. 
факултетен № 2825
Специалност: Управление на масовите комуникации
Тема на дипломната работа: Организация, управление и структура
на печатна медия. Концепция на списание за професионалните
проблеми на средствата за масова комуникация
Работа по време на следването: РА „Ремапул“
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Мариета Саламанова

Родена на 13.07.1974 г. в гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Люлин“, ул. 503, бл.542, вх. Г, ет. 3, 
ап. 82; тел.: 25-66-85
Начало на следване: 1992 г. Край на следване: 1999 г. 
факултетен № 305
Специалност: Управление на масовите комуникации 
Тема на дипломната работа: Тенденции в развитието на 
съвременния мениджмънт

Мирела Мирчева

Родена на 31.05.1973 г. в гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Красна поляна“, бл. 137А, вх. Б, 
ап. 30
Начало на следване: 1992 г. Край на следване: 1999 г. 
Факултетен № 511
Специалност: Управление на масовите комуникации
Тема на дипломната работа: Зараждане на периодичен печат в
България
Работа по време на следването: НБУ - секретар на департамент 
„Масови комуникации“

Надежда Пенчева

Родена на 11.04.1969 г. в гр. Пловдив
Адрес за контакти: София, кв. „Лозенец“, ул. „Бунтовник“ № 52, ет. 
11, an. 38А; тел.: 65-57-31
Начало на следване: 1993 г. Край на следване: 1999 г.
Факултетен № 917
Специалност: Управление на масовите комуникации 
Тема на дипломната работа: Политически механизми за 
въздействие върху медийни ситуации

Росен Стоянов

Роден на 02.05.1972 г. в гр. София
Адрес за контакти: София, ж.к. „Младост“- 4, бл. 440, вх. 2, ет. 2, ап. 
26; тел.: 943-31-74, 943-36-31
Начало на следване: 1991 г. Край на следване: 1999 г.
Факултетен № 597
Специалност: Управление на масовите комуникации
Тема на дипломната работа: Политическият дискурс в полето на
средствата за масова комуникация
Работа по време на следването: специалист „Реклама и маркетинг“, 
в. „Пари“,



Цветелина Бондева

Родена на 19.09.1971 г. в гр. София
Адрес за контакти: София, „Дружба -1, бл. 20, вх. 7, ет.
тел.: 79-01-69; e-mail: bond@geobiz.com
Начало на следване: 1997 г. Край на следване. 1999 г.
факултетен № 6354
Специалност: У правление на м асови т е ком уникации  
Тема на дипломната работа: Public R elations в

4,

киберпрост ранст вот о
Работа по време на следването: PR специалист в агенция 
Relations и реклама „Янев и Янев“

ап. 119,

за Public
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Annual Papers of the Department 
of Mass Communications - 
New Bulgarian University
Summary

The present collection of essays and reviews is the forth edition of the regular Annual 
Papers of the Department of Mass Communications at the New Bulgarian University. Main 
goal of the Annual Papers is to function as a particular form of self-assessment of the 
research work at the Department through the publication of articles on part of both lecturers 
and students, А-graded course-papers and diploma theses, as well as of the follow-up of 
summer schools, conferences, etc.

In view of the fact that currently there are three programs at the Department: „Personified 
Audio-Visual Journalism“, „Public Relations“ and „Management of Mass Communications“, 
each annual collection of papers has its own topicality related to the specific educational 
characteristics of every particular program. For example, the previous editions presented the 
following topics: „How to be technologically accurate in the digital epoch?“ (1996), „The 
two-way street of public relations“ (1997) and „The Triangle: producer, screenplay writer 
and director“ (1998).

Choosing „Electronic Journalism“ as a basic topic of Annual Papers’ 99 was due to several 
reasons. First, the subject of journalism has never been reviewed as a special issue in the 
three previous annual publications. Second, in the last few years there have been a lot of 
consideration and serious concern about the present-day development of Bulgarian journal
ism, in particular. Third, the revolutional changes in modern technologies become now the 
very basis of the transition in the field of electronic journalism „from broadcast to interactive 
democracy“ (Don Tapscott).
What the last-mentioned fact means in reality is that it is no longer possible to persist with 
the old-fashioned mode of journalistic thinking, neither to ascribe to the obsolete bureau
cratic mentality in the everyday communication with the readers, listeners and viewers - on 
the threshold of the third millennium A.D.

The Department of Mass Communications at NBU functions with the well-founded convic
tion that it is able to provide up-to-date professional training and to prepare competent jour
nalists with creative and not bureaucratic thinking. The thematic part of the Annual Papers 
represents a proof about the effective work of the Department: of special significance for the 
subject of electronic journalism is the section containing reviews of foreign authors on the 
modern transition from old-type to new-type journalism, translated by students of different 
years in the „Personified Audio-Visual Journalism“ program. The selection of magazine and 
book materials to be translated was done using the available resources - journals and maga
zines on subscription for the Library of the New Bulgarian University, as well as thanks to 
the co-operation of the library staff of the American University in Blagoevgrad.

As usual, the last part of the Annual Papers’ 99 includes short „presentations“ of the 1999 
specialists, B.A. and M.A. graduates of the programs of the Mass Communications 
Department.
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