
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

о д и ш н и к
ДЕПАРТАМЕНТ

МАСОВИ
КОМУНИКАЦИИ

2004



Проф. Божидар Манов, доктор на науките 
Доц. Михаил МелтеВ
Проф. Владимир Михайлов, доктор на науките 
Проф. Толя СтоицоВа, доктор на науките 
Доц. Александър ЯнакиеВ, доктор на науките

Редактор: Лора СиВоВа

ГОДИШНИК 2004
ДЕПАРТАМЕНТ
МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

Издателство на НоВ български университет, 2005 г. 
ул. „Монтевидео“ N 21, 1618 София

Всички праВа са запазени. Не е разрешено публикуването на части о т  книгата 
под каквато и да е форма -  електронна, механична, фотокопирна, презапис или 
по друг начин -  без писменото разрешение на издателството.



NE VARIETATEN TIMEAMUS 
ДА HE СЕ БОИМ ОТ РАЗНООБРАЗИЕТО

Ако компкзтрите и Интернет могат да се приемат за родители на е-поколението, това 
поколение, което днес пълни университетите, те със сигурност са го създали доста по- 
различно от предишните поколения. Дори, бих казал, коренно различно. Промяната не е 
евол/оционна, а революционна.

Най-интересното е, че тя се разбира и използва в практиката на производството повече, 
отколкото в университетските среди, където са младежите от това поколение. Примерно, 
докато ние в НБУ умозрително разсъждаваме и се подготвяме да прехвърлим адреса на 
университета отул. „Монтевидео“ 21 на @nbu.bg, компанията „Майкрософт“ не се поколеба 
още преди години да наема само млади хора, за да направляват стратегията й. Двама от 
тях дори са били специално назначени да обясняват на ръководителите на средна възраст 
своята нова философия на работа и на забавления. И  първото поучение гласяло, че 
„периодите на обучение, работа, пенсиониране, различни и последователни до неотдавна, сега 
вече са смесени“.

Едно от най-хубавите неща на преподавателската дейност, особено на дългогодишната 
преподавателска дейност, е възможността да набл/одаваш смените на поколенията. 
„Магнетофонната младеж“, „видеоклипната генерация", „е-поколението“ са част от 
сполучливите наименования на иначе промененото мислене и начин на възприемане на 
живота у младите под въздействие на технологични и художествени „преврати" в 
средствата за масова комуникация. На тези „преврати“, както знаем са най-подвластни 
току-що прохождащите и проговарящите.

Проходилите вече и заговорили на висок глас представители на е-поколението в България 
от няколко години пълнят и сградите на НБУ (все още на стария адресул. „Монтевидео" 21). 
С всичко ново, което принадлеЯси само на тях като светоусещане и житейска философия, 
където няма правилен и неправилен път, а е важен единствено сегашният път, има обаче 
нещо, което не може да не ни притеснява. Като правило все по-често те влизат в учебните 
зали с ограничена обща култура и сведен до минимум речников фонд. Да казвам ли, колко 
трудно се работи от преподавателска гледна точка с такава аудитория!

Студентите идват в университета средно по на 18 години. Това е приблизително една 
трета от човешкия живот. Не може за четири или пет години да се навакса всичко 
пропуснато. Особено ако нямаш желание, както най-често се случва. Не виня в случая 
Интернет, а онова, което е могло да даде семейството и училището, но за съжаление те не 
са го дали.

Децата на Мрежата трябва да осъзнаят, струва ми се, че освен невероятното 
богатство, което им дава новата технология, те трябва да бъдат и образовани. Нетът 
засега главно ги забавлява и увлича, но кой знае, може пък в един момент да отмени 
задълженията на семейството и училището...

Проф. Владимир Михайлов, 
доктор на изкуствознанието, 
ръководител на департамент 

„Масови комуникации“



СТУДИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Научноизследователските студии в този брой на 
Годишника на департамента са представени от 
следните автори:

Проф. Толя Стоицова, д.н.
преподавател по „Социална психология“ и 
„Медийна психология“

Проф. Владимир Михайлов, д.н.
преподавател по „Специфика на телебизията и 
на персонифицираната телевизионна 
журналистика“, „Медийна и комуникационна 
политика“, „История и теория на телевизията 
и видеото“ и „Медийна рецепция“

Доц. д-р Александър Ангелов
преподавател по „Увод в теорията и 
практиката на СМК“ и „Журналистическа 
етика“

Доц. Михаил Мелтев
преподавател по „Организация, управление и 
програмиране в електронните медии“ и 
„Аудиовизуално творчество“

Cm. ас. Десислава Бошнакова
преподавател по „История и модели на Връзки е 
обществеността“ и „Управленски аспекти на 
Връзки е обществеността в И нтернет и 
И нтранет“

Доц. д-р Руси Маринов
преподавател по „Комуникационен 
мениджмънт“ и „Комуникационни стратегии“

Ас. Стойко Петков
преподавател по „Мултимедия“ и „Реклама“

Ас. д-р Росен Стоянов
преподавател по „История и модели на Връзки с 
обществеността“ и „Политически основи на 
масовите комуникации“

Хон. ас. Кирил Гоцев
преподавател по „Техника и технология в 
аудиовизуалните СМК“ и „Творчество в 
дигитална среда“



ПСИХОЛОГИЧЕН ПРОЧИТ НА УВОДНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА 
ТЕРОРИСТИЧНИТЕ СЪБИТИЯ В САЩ ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2001

В БЪЛГАРСКАТА ПРЕСА:
I. ВЕСТНИК „СЕГА“ -  „ХОРА С БОМ БИ В ГЛАВИТЕ“

Толя Стоицова* Хауард Полио**, Силвия Цветанска***,
Росица Георгиева*, Антоанета Христова* и Бистра Мизова*

* Институт по психология, Българска академия на науките 
** Департамент по психология, Университет в Тенеси, Ноксвил, САЩ 
***факултет по педагогика, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

Три години след събитията в САЩ, когато 
беше извършен безпрецедентен терористичен 
акт, светъ т  още не може да си обясни станало
то. Три години след като дВете кули на Светов
ния търговски център в Ню Йорк -  символизира
щи просперитета не само на една демократична 
нация, но и на цялата ни днешна цивилизация, рух
наха, стана ясно, че не съществува защитено 
място на планетата Земя, което да не може да 
бъде опустошено за броени минути. „След 11 сеп
тември светъ т е различен...“ (думи на Соломон 
Паси в статия на в. „Сега“, о т  26.09. 2001) и три 
години по-късно св етъ т  иска да знае какво всъщ
ност се случи.

Един възможен начин да се представи 
толкова неочаквано и силно травмиращо съби
тие е описването му с метафори. Използването 
на фигуративния език прави възможно непозна
т о т о  и проблематичното да се представи в тер 
мините на познатото и дори на етикетираното 
като клише; и обратно -  познатото да проблес
не като непознато и необичайно. Според обобще
нието на философа Паул Рекоуър (1977), когато 
метафоричният език се използва в литературен 
контекст, той създава въображаем свят, а кога
т о  се прилага в науката като специфичен подход 
на интерпретация, дава възможност за промяна 
на концептуализирането на реалността (по По
лио и кол., 2004).

Ч естото използване на фигуративния език в 
политиката не е случаен факт. Новинарските 
медии -  и преди всичко вестниците, като отра
зяват политическите събития и дискусии също 
изпъстрят речта си с метафори. По този начин 
журналистите се опитват да подпомогнат ауди
торията в усилията Й да осмисли необичайните 
събития, които се случват в действителност
та. Така руската дума перестройка стана ети

кет  за промените в страните о т  Източна и 
Централна Европа -  промени в различни сфери, с 
не много ясен характер, но с ясна демократична 
ориентация. Освен споменатата неяснота, по 
отношение на международния тероризъм карти
ната се усложнява още повече и о т  факта, че ед
ни и същи събития се наричат, и което е по-важ
но -  разбират, по различен начин о т  различни хо
ра в различни култури. Например, „живите раке
ти “ или „бойците-самоубийци“, които включи
телно ние, българите наричаме „терористи“, за 
част о т  хората В Арабския свят са „герои“.

В настоящата студия представяме общата 
теоретична рамка на мсждукултурен изследова
телски проект, който проучва уводните статии 
о т  вестници -  официози, издавани в 5 култури о т  
два континента, Америка и Европа: американска, 
българска, руска, английска и испанска. На основа
т а  на общи теоретични разбирания тук предс
тавяме резултатите по данни о т  водещите 
статии в българския вестниик „Сега“*.

М етод

Решихме, че за да има не само надежност на 
данните, но и възможност за no-адекватна инте
рпретация, масивът о т  статии е необходимо да 
включва относително дълъг период о т  време. В 
американската психологична литература, а и в 
сферата на журналистиката, вече има проучва
ния, обхващащи определени дни, седмици (Winfield, 
at al., 2002, р. 291) или месеци след терористични
т е  атаки в Ню Йорк и Вашингтон. Затова ние се 
спряхме на по-дълъг период, 1 година -  о т  
12.09.2001 до 12.09.2002 г. Съществува разлика о т  
1 ден в избора на уводните статии о т  американс
ката и европейската преса поради голямото часо
во различие (6 и 7 часа) между двата континента.



Друго различие е свързано с факта, че след 
обсъждане в международния екип на проекта, по 
предложение на българските психолози към набо
ра о т  статии на в. „Сега“ бяха включени и други, 
не много на брой статии, засягащи тем ата, за
почващи или на първа страница, или представля
ващи водещи материали в рубриката „Чужбина“, 
които като описване са подобни на уводните. Та
ка към набора о т  53 уводни статии  бяха включе
ни още 13, или общо 66 материала. Това изключе
ние се прие за логично поради факта, че българс
ките вестници-официози имат само по една увод
на статия, започваща винаги о т  първа страница, 
за разлика о т  американската и английската пре
са например, в които има отделена цяла страни
ца (не първата), посветена на няколко редакци
онни материала. Поради м ястото  и броя им т е  
се наричат „редакционни“ (editorials), а не „увод
ни“, както нашите.

Подбрани по ключовата дума тероризъм, 
стати и те  бяха оценени о т  петима обучени неза
висими експерти по 4-степенна скала о т  0 до 3, 
където 0 се дефинира като „отсъствие на връз
ка със събитията о т  11 септември“ и 3 -  „силна 
връзка с тях “. Коефициентът на надсжност 
между оценките на експертите на Спирман-Бра- 
ун е висок, алфа = 0.9151. След експертната оцен
ка отпаднаха 19 статии  о т  в. „Сега“. Или, край
ният набор о т  водещи статии, отразяващи съ
битията о т  11 септември 2001, обхваща общо 48 
журналистически материала, 43 о т  които полу
чиха оценка по-висока о т  1.5 (т.нар. разгранича
ваща стойност) и бяха подложени на психологи
чен анализ.

Последното различие засяга именно разграни
чаващата стойност за включване на стати и те  в 
анализа за българската преса, която е 1.5, докато 
за американската е 1.75. След дискусия в между
народния екип стигнахме до извода, че по този 
начин по-добре ще бъдат съпоставими американ
ските и европейските вестници. Останалите ме
тодични процедури са еднакви за българската и 
американската извадка о т  статии. Осигуряване
т о  на идентично прилагане на процедурите за 
психологична интерпретация на стати и те  о т  
пресата в двете култури се гарантира и о т  сис
тем ното участие в продължение на 3 години на 
ръководителя на българския екип в работата на 
американските психолози при разработване тео 
рията, методологията и оценяването на избра
ните материали о т  в. „Ню Йорк Таймс“ и в. „Ва
шингтон Поуст“.

След първоначалното запознаване със ст а т и 
ите, стана ясно, че т е  са различни и могат да се 
разграничат по своя характер на: 2 типа в амери
канската преса - рефлективни и предписващи, и 3 
типа в българската -  рефлективни, предписващи 
и дискриптивни. Според разработените о т  екипа

дефиниции за типовете, всички избрани статии 
могат да се категоризират в една или друга о т  
предложените категории.

Рефлективните уводни статии  „показват 
тенденция за ориентация към миналото и т и 
пично засягат въпроса за възможностите да се 
концептуализира случилото се в термините на 
значими национални ценности. Анализът, предс
тавен в тези уводни статии, често предлага оп
ределено разбиране на атаките о т  11.09 и на тех
ните емоционални, исторически и социални пос
ледици. Рефлективните статии  са философски, 
ориентирани към наблюдение и разказвателни по 
своята същност“ (Pollio et al., 2004).

Дефиницията на предписващите уводни ста
тии обикновено включва един или няколко аргу
мента, „засягащи какВо трябва и какво не тряб
ва да се прави в отговор на атаките о т  11 септем
ври. Често стати и те  коментират публични лич
ности и правителствена дейност, или предста
вят  алтернативи за действия, засягащи рестав
рирането на територията на Кота нула (Ground 
Zero), или бъдещи военни акции. Тези уводни ста
тии се дефинират като  ориентирани към 
действия и участие“ (Pollio et al., 2004).

Т ретият тип бе въведен о т  българската 
част на екипа -  дискриптивни уводни статии. 
Според нас, т е  обикновено разказват на читате
лите история, свързана със значими събития, ко
ито са се случили в резултат о т  предприетите 
о т  правителството на САЩ мерки след 11.09. 
Например, доста о т  уводните статии о т  този 
тип описват реакциите на подкрепа или протест 
срещу американското разбиране за „война срещу 
тероризма“ о т  страна на международната общ
ност, или следствията за националните полити
ки на сигурност на други държави, или войната в 
Афганистан и Ирак. Този тип журналистически 
материали са преди всичко информативни, наси
тени повече с факти и по-малко с емоционални 
преживявания, даващи възможност читателят 
сам да си направи изводите.

К ато пример за рефлективен тип можем да 
цитираме първия параграф о т  уводната статия 
на в. „Сега“ в броя о т  12.09.2001:

Терористи сринаха символите на 
американската мощ

Масирана терористична атака в Ню Йорк и Ва
шингтон хвърли в паника САЩ и целия свят. Око
ло 9 ч. тамошно време самолет се вряза в една от 
кулите на Световния търговски център в Ню 
Йорк. След 18 минути пред тв камерите друг само
лет изтърбуши и втората кула. Двата 100-етаж- 
ни небостъргача се сринаха. Там работят около 
50 000 души. Броят на жертвите е невъобразим.

Достатъчно е да цитираме само част о т  
първия параграф на статия, излязла във в. „Сега“



два дни по-късно, на 13. 09. 2001, за да се получи 
представа за предписващия тип уводна статия: 

Светът потръпва в очакване 
на отмъщение на САЩ

Президентът на САЩ Джордж Буш обеща през 
нощта срещу сряда, че виновниците за терорис
тичните акции от онзи ден в Нк> Йорк и Вашин
гтон ще бъдат открити и наказани. Наказание 
очаква и всяка страна, която им дава убежище. 
„Няма да правим разлика между терористите и 
онези, които ги закрилят...Терористичните ак
ции разрушиха най-големите ни сгради, но не мо
гат да докоснат основите на Америка“, каза Буш. 
Съединените щати „ще убият“ тези, които сто
ят зад терористичните актове в Ню Йорк и Ва
шингтон...

За нас е особено важно да се получи добра идея 
за аискриптиния тип уводни статии, тъй като в 
българския набор о т  журналистически материа
ли т е  са най-голям брой. За пример о т  в. „Сега“ 
ще дадем първия параграф о т  ст а т и я т а  о т  
9.10.2001:

Джордж Буш: „В тази война няма 
ничия земя“

„ САЩ са приятели на мюсюлманите, но 
врагове на хората, които опорочават исляма с 
убийства“, заяви американският президент. „По 
моя заповед Съединените щати започнаха военни 
удари против терористичните тренировъчни ла
гери на „Ал Кайда" и военните инсталации на ре
жима на талибаните в Афганистан... В тази опе
рация заедно с нас е нашият основен приятел Ве
ликобритания. Други близки приятели, включи
телно Канада, Австралия, Германия и франция, 
поеха ангажимент да се включат със свои сили в 
разгръщането на операцията. Над 40 страни в 
Близкия изток, Европа и Азия предоставиха въз
душното си пространство или право за кацане. 
Много повече, споделиха с нас разузнавателни дан
ни. Подкрепя ни колективната воля на света."

Наборът о т  статии  о т  в. „Сега“ беше разп
ределен в тр и те  категории о т  петима независи
ми експерти. Получиха се следните процентни 
разпределения:

Категории /Вестник „Сега“
Рефлективна 9,3 %
Предписваща 23,3 %
Дискриптивна 67,4 %

Следващата методична стъпка обхвана опре
делянето на фигуративния език, използван в ста
тиите, по процедура, разработена о т  Полио и ко
леги (Pollio et al., 1977) и адаптирана за българския

език о т  Т. Стоицова (Стоицова и Полио, 2004). 
След извличането на метафорите о т  целия набор 
о т  статии -  огромен масив о т  фигури на речта, 
експертите определиха кои метафори са най-ха
рактерни за съответните уводни материали. Са
мо тези фигури на речта, избрани о т  трима или 
повече о т  петимата експерти, по-късно бяха ана
лизирани о т  психологична гледна точка.

Метафорите, определени като най-изпъква- 
щи, написани на отделни картончета, бяха пре
доставени на двама о т  експертите, които ги 
сортираха, отговаряйки на въпроса „За какво се 
отнася фигурата?“ К ато резултат се получи 
система о т  8 области о т  метафори, към кате
гориите на които бяха причислени всички избра
ни фигури на речта.

След селектирането и кодирането на мета
форите, беше извършено следващо по ред оценя
ване: Двамата независими експерти трябваше 
да прегледат отново стати и те  и този път да 
открият позоваванията на исторически съби
тия, например като: „Пърл Харбър“ (о т  амери
канската история); план на Гъобелс за „хора-бом
би“ (фашистка Германия); героизмът на Алек
сандър Матросов (бивш Съветски съюз); „ками
кадзе“ (Япония) -  метафори, свързани с Втората 
световна война. Открихме и такива, споменава
щи факти още по-назад в историята, каквото е 
позоваването на героизма на Кочо Чистеменски 
по време на Априлското въстание в България.

Последната стъпка в анализа представлява 
тематизиране или определяне на основните теми, 
засегнати в изследваните журналистически мате
риали. За да се изпълни тази задача, използвахме 
процедура за анализиране на феноменологични 
текстове о т  интервюта, развита о т  Полио, 
Хенли и Томсън и представена в българската пси
хологична литература о т  Т. Стоицова (Pollio, 
Henley & Thompson, 1997, глава 2; Стоицова, 2003).

Резултати и интерпретация

С тати и те , свързани с американската т р а 
гедия о т  11 септември 2001 г. не присъстват 
регулярно на страниците на в. „Сега“ за изслед
вания о т  нас период о т  12. 09. 2001 г. до 12. 09. 
2002 г. Графиката на фиг. 1 представя разпре
делението на 43-те стати и  за едногодишния 
период по месеци -  о т  12. 09. 2001/11. 09. 2001 до 
12. 08. 2002/12. 09. 2002.

Дори и бегъл поглед дава възможност да се 
проследи, че кривата показва ясно три момента:
1. Първият пик на графиката е в началния ин

тервал 12. 09. 01/11. 10. 01, когато са извърше
ни терористичните атаки над Световния 
търговски център (СТЦ) в Ню Йорк и не са
мо американската, но и световната преса сле
ди отблизо развитието на тази трагедия.



фиг. 1. Статии от в. „Сега“, отразяващи съби
тията в САЩ от 11 септември 2001 г.

към тероризма отново нараства (12. 08. 
02/12. 09. 02).

Месечно излизане на материалите за периода 
12.09 .2001- 12.09.2002

2. Силният интерес към събитието се запазва 
до тр ети я  интервал, 12. 11. 01/ 11. 12. 01, в 
който линията на графиката рязко спада до 
0 и в навечерието на Коледа запазва ниската 
си стойност -  четвърти интервал, 12. 12. 
01/11. 01. 02. След това, най-общо може да се 
каже, че до предпоследния интервал интересът 
към терористичните актове о т  11. 09. 01 е 
слаб.

3. В торият значим пик е твърде логичен -  кра
я т  на изследвания период, съвпадащ с първа
т а  годишнина о т  трагичните събития, ко
гато, като  че ли се прави първата сериозна 
равносметка за извършените терористични 
актове и вследствие на което, интересът

Структура на уводните 
с т а т и и т е
Нека отново подчертаем, че основната цел 

на изследователския ни проект е да открием как 
благодарение на пресата различните култури ос
мислят терористичните атаки срещу САЩ о т  
11. 09 в относително дълъг период о т  време, 1 го
дина, като прилагаме специфичен психологичен 
подход -  комбинация о т  психолингвистичен и фе
номенологичен. В зависимост о т  това как хора
т а  разбират дадено събитие, според представя
нето му в пресата, могат да се правят хипоте
тични заключения -  респективно, изследвания, за 
влиянието на масмедиите върху формиране на 
общественото мнение. Следвайки тази цел, пре
ди да интерпретираме характерния фигуративен 
език, използван в уводните статии  на в. „Сега“, 
представяме кратко описание -  синопсис, на 
част о т  тях по две причини: пърВо, за да се полу
чи представа за фактологичното съдържание на 
материалите. И второ, като цитираме някои о т  
изпъкващите метафори, ние целим читателите 
да почувстват и стила, на който са написани о т 
делните типове статии, за да си представят 
тяхното  въздействие. О т  феноменологична 
гледна точка би било най-добре да се представят 
всички статии. Тъй като нямаме подобна въз
можност, решихме, че е подходящо да запазим 
приблизително съотношението между броя им в

Табл. 1. Разпределение на типовете статии от 
в. „Сега ", свързани с 11 септември 2001 г.

Реф лективни (R) Предписващ и (Р) Д ескриптивни (D)

2001 2001 2001 2 7 . 10/11
1 . 12/09 3 . 13/09 2 . 12/09 2 8 . 10/11

17 . 10/10 4 . 14/09 5 . 14/09 3 0 . 10/11
2 1 . 18/10 6 . 15/09 8 . 18/09 3 1 . 10/12

7 . 17/09 9 . 2 1 /0 9
2002 10 . 2 1/09 11 . 2 2 /0 9 2002

4 2 . 9/09 16 . 10/10 12 . 2 6 /0 9 3 3 . 4/2
2 6 . 10/11 1 3 . 2 7 /0 9 3 4 . 13/2

1 4 . 8 /10 4 0 . 5/09
2002 1 5 . 9/10 4 3 . 11/09

3 6 . 3/04 1 8 . 13/10 4 4 . 11/09
3 7 . 13/06 19 . 15/10 4 5 . 11/09
3 8 . 5/08 2 0 . 18/10 4 6 . 12/09

2 2 . 2 0 /1 0 4 7 . 12/09
2 4 . 2 9 /1 0 4 8 . 12/09
2 5 . 5/11 4 9 . 12/09

Общо: R = 4 и
 

11
 

—
ь
 

О D = 29



зависимост о т  типа стати я  -  рефлективна, 
предписваща или дескриптивна (Табл. 1).

Както с вижда о т  Таблица 1, най-много воде
щи материали о т  в. „Сега“, посветени на амери
канската трагедия и следствията о т  нея, попа
дат в т . нар. дескриптивна категория (29). Поч
ти  три пъти по-малко са материалите, които 
предписват определени действия като резултат 
о т  извършените терористичните актове (10) и 
само 4 о т  стати и те  са класифицирани о т  екс
пертите като изцяло рефлективни, т.е. отразя
ващи „нападението срещу Америка“. На Таблица 
2 представяме заглавията, краткото съдържа
ние и по няколко типични метафори на 1 статия 
о т  типа рефлективни, 3 о т  типа предписващи и 
най-много -  8 о т  дескриптивния тип.

Заглавия и синопсис на 
12 стати и  о т  различен тип  

(в. „Сега“, 12. 09. 2001/12. 09. 2002)

Рефлективна (1)

1. „ Терористи сринаха символите на американ
ската мощ" (12. 09. 01)

Описва сградата на СТЦ в Ню Йорк с двата 
110-етажни небостъргача, както и детайли о т  
терористичната атака, включително и тази 
срещу „нервния център на американската армия 
Пентагона“ във Вашингтон. Отразява реакци
ите в САЩ и в света. „С ветът е потресен“. ЕС 
нарича а т е н т а т и т е  „най-тежкия удар по САЩ 
о т  Пърл Харбър насам“.

Предписващи (3)

2. „ Светът потръпва в очакване на отмъще
ние на САЩ“ (13. 09. 01)

Информира за речта на американския прези
дент, произнесена веднага след атаките. Той 
отправя недвусмислени закани за отмъщение, не
зависимо как -  чрез съд или чрез физическо уни
щожаване на терористите, както и нападение на 
държавите, които ги подкрепят. „Няма да пра
вим разлика между терористите и онези, които 
ги закрилят.“

3. „България дава на НАТО всичко Във война
та“ (14. 09. 01) '

Военният и външният министър изразяват 
„денонощната готовност“ на правителството 
на България „да вземе нужните решения“ и да 
окаже всякаква помощ при евентуален ответен  
удар на САЩ. Цитира се американският прези
дент, призоваващ „светът да се обедини за ко
лективен контраудар срещу тероризма“.

4. „Америка удря още държави" (10. 10. 01)
САЩ предупреждава Съвета за сигурност на

ООН, че ще предприемат „военни удари“ и срещу 
други държави освен Афганистан, където съвмест
но със съюзниците си унищожават „терористич
ните лагери на талибаните“. На тази идея обаче 
се противопоставя Британският съюз, иначе ве
рен съюзник на САЩ.

Дескриптивни (8)

5. „Политическите сили осъдиха терористич
ните атаки “ (12. 09. 2001)

Българските политически сили -  НДСВ, ОДС, 
БСП и ДПС осъждат в специални декларации т е 
рористичните актове в САЩ, преценявайки ги 
като „дестабилизиращи САЩ и световния ред“. 
Според политическите ни лидери „трагедията в 
САЩ е стъписваща“.

6. „Гъобелс щял да удари небостъргач В Нк> 
Йорк със самоубийци в ракети“ (21. 09. 2001)

Цитира се в. „Росийская газета“, в който се 
казва, че „дръзкият терористичен план -  пилоти- 
камикадзе да ударят американски небостъргачи - 
е плагиатство“. Подобна диверсия е разработва
на В тората световна война под ръководството 
на Гьобелс. Планът целял да се „парализира воля
т а  на американския народ“ и на съюзниците, за да 
сключат сепаративен мир с Германия.

7. Джордж Буш: „В тази Воина няма ничия зе
м я“ (9. 10. 2001)

С тати ята  представя реч на американския 
президент, излъчена по националното радио, във 
връзка с нападението на САЩ над Афганистан. 
Основната идея е да се отбележи, че тази война 
има за цел да прекрати „използването на Афга
нистан като база“ за „терористични операции“. 
Подчертава се, че САЩ не са сами в тази опера
ция, а имат много съюзници. Според Буш „в тази 
война няма ничия земя“. Който не подкрепя 
САЩ, е против САЩ.

8. Хора с бомби в главите (13. 10. 2001)
Прави се опит да се открият причините, кои

т о  карат „нормалния хомо сапиенс“ да се превър
не „в масов убиец-самоубиец“. Защитава се идея
та , че „всички големи религии отричат самоу
бийството“. Ислямът също. Изтъква се също 
така, че И зтокът и Западът са различни в отно
шението си клан -  индивид. „Човекът с бомба в 
главата“ е сред нас и причините за неговата по
ява в съвременния свят са много.



9. Заразата на масовия страх
(18. 10. 2001)
Описва се паниката о т  „смъртоносното зара

зяване“ с антракс сред нюйоркчани, която чрез 
СМК и най-вече телевизията, бързо се разпрост
ранява и в други страни. Цитира се руският 
вестник „Известия“, в който пише, че „след 11 
септември няма нужда нещо да се взривява, да се 
разрушава, да се взимат заложници. Достатъчно 
е само да се поддържа атмосферата на страх, на 
невидима, неясна заплаха“.

10. Клинтън: Изградихме САЩ с терор
( 10. 11. 2001)
Цитира се изказване на Бил Клинтън пред 

студенти, отпечатано във „Вашингтон Таймс“, 
в което бившият американски президент заявя
ва, „че терорът е бил практикуван в самата 
Америка в продължение на столетия“ и сега 
САЩ си „плащат за всичко то в а“. Според 
Клинтън, САЩ е страна, различна о т  тази, коя
т о  била на 10 септември: „no-тъжна и по-малко 
невинна, по-силна и no-единна и no-решителна и 
смела пред заплахите, които още съществуват“.

11. Ислямът е новият болшевизъм 
(13. 02. 2002)

Описва се Америка днес, която „се надига ка
т о  силен мъж след сън“, събираща сили да отго
вори на „предизвикателството на ислямския т е 
рор“. В реч на Буш се прави паралел между днеш
ния „ислямски екстремизъм“ и „болшевизма в ми
налото“, и двете представляващи една „въоръ
жена доктрина“. В борбата срещу нея е необходи
ма цялостна стратегия, чиято първа стъпка е 
„войната в Афганистан“. В тората фаза включва 
„война срещу тероризма“ в други държави и тр е
т а т а  -  борба с „тези държави, които не продуци- 
рат, но подкрепят терора“.

12. Ню Йорк мълча три пъти (12. 09. 2002)
Пресъздава отбелязването на първата годиш

нина о т  трагичния 11. 09. 2001. О т  5-те кварта
ла на Ню Йорк тръгват  5 траурни шествия о т  
мъже, облечени в шотландски носии, чиито гайди 
и барабани „не спират да огласят улиците цяла 
нощ“. За първи път „градът потъва В едноминут
но мълчание“ в 8.45 ч, когато преди една година „в 
този час бе ударена първата кула“. В 9.03 ч. 
„градът отново потъна в едноминутно мълча
ние“, когато „друг отвлечен пътнически самолет 
се заби във втората кула“. Когато и т я  рухва, 
градът „за тр ети  път замълчава“. „11 септемв
ри една година по-късно е ден на сълзи и молитви“, 
казва американският президент Джордж Буш.

Според нас същинският смисъл на трагични
т е  събития в Америка о т  11.09 може да се разк

рие, като се приложи психологичен анализ на дВе 
равнища. Едното равнище, първичното, където 
анализът е преди всичко психолингвистичен, 
предполага групиране на метафорите в области 
по близост и след това разкриване на техния 
смисъл чрез съотнасянето им с действително
ст т а . На второто, на когнитивното равнище, 
анализът се фокусира първо върху основните и 
глобални теми, засегнати в статии те, и след т о 
ва търси да открие характерните фигури на реч
та , които ги подкрепят (описват). Получаване
т о  на еднакви или близки резултати о т  двете 
равнища на анализ би представлявало в известен 
смисъл верификация на методологията, която 
предлагаме. Представяме последователно резул
т а т и т е  и о т  двете равнища на анализ.

Групиране на метафорите: 
Метафорични области
След като експертите определиха изпъкващи

т е  фигури на речта за всяка о т  статиите, из
готвихме списък само на тези о т  тях, избрани 
най-малко о т  трима о т  петимата експерти. Ка
т о  резултат се получи набор о т  337 метафори за 
43 статии  о т  в. „Сега“, или средно за статия х = 
7.84. Тъй като 52 о т  метафорите се повтарят, в 
анализа са включени само тези, които са различ
ни, т.е. 285 фигури на речта (съответно х = 6.63 
за материал). С тати и те  се различават значимо 
по дължина и затова различието на броя на изпол
званите метафори в тях също варира силно: о т  2 
в материала „С енатът упълномощи Буш да ата 
кува“ (87 думи 15. 09. 2001) до 30 в най-дългата 
статия, която е о т  първия ден на проучвания пе
риод -  12. 09. 2001: „Терористи сринаха символи
т е  на американската мощ“, 1431 думи.

Без да пренебрегваме количествените данни, 
за нас много по-съществен е качественият анализ 
на метафорите, защото той дава възможност да 
се определят значими области о т  фигуративен 
език, характерни за различните статии, които 
носят определен смисъл. На основата на индукти
вен анализ на 285-те фигури на речта изведохме 8 
различни метафорични области или категории:

1. Хора, история и време: „След 11 септември 
светът е различен“; „Хора с бомби в главите“.

2. Американската трагедия от 11. 09 и същ
ност на тероризма: „Броят на жертвите е невъ
образим"; „Ос на злото".

3. Паника, страх и тревожност: „Заразата на 
масовия страх“; „Колективна истерия“.

4. Военна сила, международна подкрепа, борба с 
терора: „ САЩ са единствената глобална военна 
супер сила “; „Колективен контраудар срещу теро
ризма ".

5. Войните в Афганистан и Ирак и реакцията 
срещу тях -  вътрешна и външна: „Антивоенни



протести в Европа“; „Войната е една голяма лъ
жа".

6. Равносметка, сила и решимост на американ
ската нация: „Американците застанаха като 
един срещу заплахите"; „Цяло поколение млади 
американци придоби ново разбиране за това какво 
е свободата ".

7. Отражение на събитията от 11. 09 в Бълга
рия: „Страната ни дава категорична подкрепа на 
САЩ в борбата срещу терора“; „България ще пре
достави на САЩ небето си“.

8. Памет, съчувствие и респект: „Съпричаст
ност към общите ценности“; „НЬ Йорк мълча 
три пъти“.

Интерес представлява разпределението на 
метафорите по отделните области: най-много 
о т  тях попадат в две категории: II Американска
та трагедия от 11.09 и същност на тероризма -  
67 фигури на речта и IV Военна сила, меЯсдуна- 
родна подкрепа, борба с терора, респективно, 65.

Една част о т  метафорите о т  категория II 
отразяват как „светът е потресен“ о т  „трагич
ната ноВина“ за „чудовищната случка о т  11 сеп
тември“. В стати и те  се описва случилото се ка
т о  „национална трагедия“, сполетяла американс
ката нация, вследствие на „терористичните 
удари срещу Ню Йорк и Вашингтон“. След нео
чакваните последователни експлозии на двете 
кули на СТЦ в Ню Йорк, в тях  е „зейнала дупка“, 
а градът „потъва в гигантски облак о т  дим и 
прах“. В резултат о т  „безпрецедентните по 
ж естокостта си атаки“, „броят на жертвите е 
невъобразим“. „Болниците в Ню Йорк са препъл
нени“. „Серията о т  ат е н т а т и “ поставя на дне
вен ред и въпроса за същността на тероризма, 
който всъщност е „масов“ и „международен т е 
роризъм“, провокиран о т  „терористични органи
зации“ като „Ал Кайда“ -  „многоглавата хидра“, 
свързана с „ислямския екстремизъм“. Съществу
ва „ос на злото“, срещу която е необходимо „да 
се воюва“. „Терористичните мрежи“ използват 
„чудовищно оръжие“ не само за конвенционални 
„терористични нападения“, но заплашват и с 
„биотероризъм“.

О т  друга страна, на категория II, описваща 
„американската трагедия“ и тероризма като 
„многоглава хидра“, смислово се противопоставя 
фигуративният език на категория IV. „САЩ са 
единствената глобална военна суперсила“, която 
разполага със съответната „военна и бойна тех
ника“, както и с „огнева мощ“, за да нанесе „о т
ветен удар“ по тероризма. На а т е н т а т и т е  в 
Ню Йорк и Вашингтон трябва да се „отговори с 
добре планирани действия“. Необходима е и меж
дународна подкрепа. Затова американският пре
зидент Джордж Буш „призова света“ за „колек
тивен контраудар срещу тероризма“. За да се 
осъществи това, е необходима „глобална анти

терористична коалиция“. Във „войната с теро
ризма“ се открива „нов фронт“, след който „ще 
има и други фронтове“ -  „ще бъдат държани о т 
говорни и други държави“, защото „в тази война 
няма ничия земя“.

Следваща по обхват категория е V. в която 
попадат 48 метафори: Войните в Афганистан и 
Ирак и реакцията срещу тях -  вътрешна и 
външна. В тази категория се включват такива 
фигури на речта, които о т  една страна, предс
т а в я т  войните като следствие о т  решението 
на американското правителство да открие и на
каже виновниците за а т е н т а т и т е  -  терористи
те. Отговорът на нападението срещу САЩ е 
„американската операция в Афганистан“ и „аме
риканските въздушни удари по Афганистан“, как
т о  и „удар на САЩ срещу Ирак“ и „американско 
нахлуване в Ирак“. Едновременно с това прези
дентът Буш подчертава в речите си пред аме
риканската общественост, че „САЩ са враг на 
онези, които подпомагат терористите“ и „САЩ 
са приятел на афганистанския народ“, който ще 
опознае не само войната, но и „щедростта на 
Америка“.

О т  друга страна, по естествен начин, част 
о т  метафорите в V-mama категория са свързани 
с различния отзвук или възприемане на „америка
нските военни действия“ -  вътре, в двете арабс
ки държави и извън тях. За голяма част о т  арабс
кия свят американските бомбардировки над Аф
ганистан и нахлуването в Ирак са „несправедли
ва война срещу исляма“. Те са по-скоро „религиоз
на война“, В отговор на която, се обявява „свеще
на война срещу Америка“ („джихат“) и се призо
вава за „удар по САЩ и техните съюзници“. 
„Кървавата съпротива“ набира сили и о т  про
вежданите „антивоенни протести в Европа“. На 
много места по света „избухват размирици“, 
„полиция разпръсва демонстрации“. Често „наси
лие съпътства протестите“. „Нараства съпро
ти вата  срещу войната в Афганистан.“ Много 
правителства в Европа призовават „САЩ да се 
въздържат о т  удар по Ирак“ и „да решат криза
т а  с дипломатически средства“, тъй като „вой
ната е една голяма лъжа“.

Категория III. Паника, страх и тревожност, 
която включва 23 метафори, ни връща към сил
ните емоционални преживявания на американци
т е  непосредствено след атаките на 11 септемв
ри 2001 г. и по-късно, вследствие на антраксните 
заплахи. Безпрецедентното терористично напа
дение води до възникване на „паника в Ню Йорк и 
Вашингтон“. То не само „хвърля в паника САЩ“, 
но и предизвиква „световна паника“. В Ню Йорк 
„стотици хора се втурват“ към метрото. „Па
никата се предава по света със скоростта на 
светлината или по-точно на сателитните кана
ли“. Ясно е, че „ударът е насочен към предизвик-



Ването на масова психоза“ и поддържане на „ат
мосферата на страх“, произтичаща о т  „невиди
ма, неясна заплаха“. Опасността о т  разраства
нето на биотероризма водят до „колективна ис
терия“. Тревожността нараства толкова, че ме
сеци след терористичните атаки, много амери
канци „страдат о т  депресия“.

К ато алтернатива на категория III, катего
рия VI Равносметка, сила и решимост на амери
канската нация, в която се обособяват 21 м ета
фори, демонстрира способността на американ
ците да преценят реалистично случилото се и да 
се изправят срещу „новите предизвикателства“. 
Бившият президент на САЩ Бил Клинтън изра
зява своето силно критично отношение: „Тази 
страна пое пътя на насилието“ и „нацията пла
ща“ за робството, преселението и убийствата 
на коренното население“. Но по-често цитирани
т е  думи на Клинтън са: „Сега Америка е по-тъж- 
на, по-малко невинна, по-силна и no-единна и по- 
решителна и смела пред заплахите.“ Според ме
тафорите в тази категория като следствие о т  
равносметката, изпъква силата, обединението и 
решимостта на САЩ -  „благородна и мощна на
ция, която се надига като силен мъж след сън“; 
„американците застанаха като един срещу запла
хите; „няма място за самодоволство“ и „един 
главнокомандващ изпраща синовете и дъщерите 
на Америка на бой в чужда земя“.

Дванайсетте метафорите, причислени към 
категория VIII Памет, съчувствие и респект, из
разяВат гама о т  емоции и позитивно отношение 
на американското общество и другите нации 
към жертвите на терористичните атаки непос
редствено след тях и най-вече при отбелязване 
на „годишнината о т  11 септември“. Ако след т е 
рористичното нападение „светът е потресен“, 
т о  във възпоменателните церемонии една о т  
най-типичните фигуративни фрази, която се из
ползва е тази о т  реч ма американския президент 
Дж. Буш: „11 септември една година по-късно е 
ден на сълзи и молитви“. „Цяла нощ шотландски 
гайди и барабани огласят улиците в Ню Йорк“. 
Много нюйоркчани „посрещат изгрева на 11 на 
„Кота Нула“. В „траурния ден“ се провеждат и 
„серия о т  възпоменателни церемонии“ в много 
столици на Европа. ОсВен почитане „пам етта на 
жертвите“, се изразява и „съпричастност към 
общите ценности“, на различни езици се отпра
вят „послания, осъждащи тероризма“ във всич
ките му форми. Папа Йоан-Павел Втори дава 
„специална аудиенция в памет на жертвите в 
САЩ о т  11 септември“.

Друга съизмерима по обхват с предишната 
област о т  метафори, е категория VII. в която 
десетте фигури на речта представляват Отра
жение на събитията от 11 септември в България. 
Ние „осъдихме терористичните актове о т  11

септември“, казва председателят на българския 
парламент. „С траната ни дава категорична 
подкрепа на САЩ срещу тероризма“ и „България 
ще предостави на САЩ небето си“, ако постъпи 
такова искане о т  американската страна, пък са 
думи на външния ни министър. В по-дългосрочен 
план, българският парламент обсъжда закон „за 
борба срещу финансирането на тероризма“.

Умишлено оставихме последна за обсъждане 
категория I -  Време, история и хора, защото т а 
зи област о т  34 метафори е по-специална. Тя се 
отразява по един или друг начин почти във всич
ки статии. По думите на „световния терорист 
No. 1“ Осама бен Ладен, който „обича да се изп
равя срещу см ъртта“, събитията о т  11 септем
ври са „променили хода на историята“. Неслучай
но именно в Ню Йорк се открива изложба под 
надслов, който също използва метафора: „11 сеп
тември: Свидетелство пред историята“. Част 
о т  метафорите изразяват различията между 
двата типа общество -  „източният и западният 
човек“, както и различията между „големите ре
лигии“. В това „време на криза“ като че ли хора
т а  се разделят на две: „нормалните хомо сапи- 
енс“ срещу такива, попадащи в категории, наиме
новани по различен начин в хода на историята: 
„живи бомби“; „пилоти -  самоубийци“; „бойци -  
камикадзе“ или на-общо „хора с бомби в главите“, 
които „посаждаме“ и после „все ще се намери ня
кой да им навие механизма“. В крайна сметка, ме
тафорите „Америка никога няма да бъде съща
т а “ и „светът извън Америка никога няма да е 
същият“ подчертават възприемане на психоло
гически разрив във времето „преди“ и „след“ т е 
рористичните атаки о т  11 септември.

Детайлният и конкретен анализ на основни
т е  области о т  метафори, които извличаме дирек
тно о т  журналистическите статии, като изпол
зваме за това специална феноменологична проце
дура за описване ф актите и събитията в САЩ 
о т  11 септември 2001 г., както споменахме може 
да се верифицира и на по-високо или м ета равни
ще на анализ, каквото е тематизирането.

Тематичен анализ

Както може да се очаква о т  базисния анализ 
на осемте области о т  метафори, откриваме ед
на тема, която пронизва като че ли повечето 
статии  и засяга разбирането на времето и исто
рията. Затова и тема I  Време и история служи 
като  основа или фон на останалите теми, 
въпреки, че се проявява по различен начин в изс
ледваните о т  нас статии. Логическа подтема на 
тем а I е търсенето на обяснение в исторически 
план на причините за поведението на извършите
лите на терористичните атаки и как тези хора 
се вписват в съвременното човешко общество.



Как „нормалният хомо сапиенс“ се превръща в 
това, което наричаме „живи бомби“ или „ками- 
кадзета“ или най-общо „хората с бомби в глави
т е “?

... „Може да загубите живота си, но честа -  
н;жога“, казва самураят Ямамото Цунетому В 
книгата „Хагакуре“, преди около 300 г. Същата 
книга става настолно четиво на бойците ками
кадзе през Втората световна война, а самите те 
са героизирани и до днес в иначе „нормалната“ 
Япония.

Александър Матросов в СССР, самолетните 
тарани на съветските летци срещу танкови ко
лони, бяха въздигнати в култ, но все пак бяха не- 
конвенционални изпълнения дори за Сталиновата 
военна епоха. Честта като първа ценност сме 
познавали и ние -  нека си спомним Кочо Честиме- 
нски и Спас Гинев. Но жертвата на собствения 
живот за чест и вяра е едно, самоубийственият 
акт срещу въоръжен противник -  друго, а самовз- 
ривяването сред мирни и неподозиращи люде - 
трето, сравнително ново и чудовищно оръжие. “

На фона на исторически събития и личности, 
най-широко и в най-голяма дълбочина в уВодните 
статии  на В. „Сега“ се дебатира тема II Борба
та на Америка и нейната сила. О т  една страна, 
САЩ са представени като  силна държава, коя
т о  притежава както супервоенна мощ, така  и 
огромен човешки потенциал. О т  друга страна, 
много ярко е изразена реш имостта на америка
нското правителство не просто да намери и да 
накаже виновниците за а т е н т а т и т е , но и да за
почне тотално настъпление, война срещу теро
ра. Тази необходимост се обосновава с разраст
ване формите на тероризъм, който става все 
по-масов и застрашава ценностите на свобод
ния свят:

„Струва ми се, че в душата си виждам една 
благородна и мощна нация, която се надига като 
силен мъж след сън. “ Думите на Милтън идеално 
описват Америка днес. След ужаса на 11 септемв
ри, светът видя как събира силите си, обединява 
съЬзниците си и започва война през половината 
земно кълбо.

...Ислямският екстремизъм ... е една агресив
на идеология, проповядвана от добре въоръжени и 
отдадени на каузата фанатици. ...Срещу него е не
обходима цялостна и дългосрочна стратегия. 
...Най-добре е Съединените щати, единствената 
глобална суперсила, да се заемат с военна, а не със 
социална работа. “

Тема III Разруха и смърт представя в хроноло
гичен план непосредствената картина о т  тр а 
гичния 11 септември, когато вместо обичаен нов 
работен ден -  във вторник, в Ню Йорк и Вашинг
тон се разиграва трагедия, която е сравнима за 
американците с бомбардировките над Пърл 
Харбър и за европейците с най-тежките момен

ти  о т  В тората световна война:
„Масирана терористична атака в Ню Йорк и 

Вашингтон хвърли в паника САЩ и целия свят. 
Около 9 ч. тамошно време самолет се вряза в ед
на от кулите на Световния търговски център в 
Ню Йорк. След 18 мин. пред ТВ-камерите друг са
молет изтърбуши и втората кула. Двата не
бостъргача се сринаха. Там работят около 50 000 
души. Броят на жертвите е невъобразим.

...Първата кула издържа час и 15 минути и се 
срина като подсечена. Втората рухна половин час 
по-късно. Цялата южна част на Манхатън бе 
погълната от гигантски облак дим и прах. “

„Европейският съюз нарече вчерашните атен
тати в Ню Йорк и Вашингтон „най-тежкия удар 
по САЩ от Пърл Харбър насам ".

След разрухата и см ъртта, логично след
ва тема IV, която представя неизбежните емо
ционални и социални следствия за хората -  
Страх, тревожност и несигурност. О т  една 
страна, негативните емоции засягат американ
ците, които директно или индиректно са свърза
ни с терористичните събития, като някои о т  
тях са загубили и близки хора. О т  друга страна, 
„заразата на масовия страх“ засяга света, 
възприеман като едно цяло, където вече няма не
уязвима територия. Примери за тем а IV са: 

„Разтревожени нюйоркчани се тълпят около 
блокираните от полицията сгради на ТВ-канали- 
те Ей Би Си и Ен Би Си, които се проверяват за 
следи от антракс. Изплашени пощенски служи
тели обработват с ръкавици милионите пликове 
писма, потенциален носител на смъртоносната 
зараза. Полицаи в европейски градове по сигнали 
прибират от паркинги и обществени сгради паке
ти със съмнителни прахообразни вещества. Това 
са кадрите, които ни заливат по телевизията 
през последната седмица. И паниката се предава 
по света със скоростта на светлината или по
точно на сателитните сигнали...“

„... Ударът е насочен именно към предизвиква
нето на масова психоза, към накърняване 
чувството на неприкосновеност на американци
те. ...След 11 септември няма нужда нещо да се 
взривява, да се разрушава, да се вземат заложни
ци. Достатъчно е само да се поддържа атмосфе
рата на страх, на невидима, неясна заплаха."

„Страхът от антракса може да предизвика 
дълготрайни психологични проблеми и да доведе 
до колективна истерия, твърди специализирано
то издание „Бритиш Медикъл Джърнъл. “

Един много сериозен въпрос, който въз
никва за международната общност след 11 сеп
тември, е как да се борим ефективно с терориз
ма. Различните реакции на „американската война 
с терора“ формират тема V Подкрепа и протест. 
Различията засягат основно три групи о т  дър
жави: САЩ и Англия; останалите Европейските



страни и Арабския свят. М огат да се дадат след
ните примери:

„Съединените щати „ще убият“ тези, които 
стоят зад терористичните актове в Нк> Йорк и 
Вашингтон", заяви председателят на Комисията 
по външните работи в Сената на САЩ Джоузеф 
Бидън след разговор с президента Буш. „ Твърдо ре
ша ш сме да намерим извършителите на атента
тите и техните спонсори, да ги изправим пред съ
да, а ако се съпротивляват, да ги убием ".

„ Свещената война срещу САЩ тепърва започ
ва и огънят й ще изгори столицата на Америка... 
Затова, ако Америка не прекрати несправедлива
та си война срещу исляма, събития като тези от 
11 септември задължително ще се повторят не 
един път на нейна земя. “

„Протести в мкзсЬлманските страни срещу 
бомбардировките в Афганистан доведоха до раз
мирици и жертви през уикенда", съобщи Ройтерс.

„Дестки хиляди души протестираха през уи
кенда в различни европейски градове срещу бом
бардировките в Афганистан", съобщиха светов
ните агенции.

„...Европейският съюз смята, че е от „жизне
на важност“ конфликтът между Ирак и между
народната общност по въпроса за оръжейните 
инспекции да бъде решен В рамките на ООН. “

И накрая, последната тема, VI -  Национал
но/Интернационално влияние и Памет за случи
лото се, отразява о т  една страна, влиянието на 
терористичните актове о т  11 септември 2001 г. 
и последвалите антраксни атаки върху предприе
мането на допълнителни мерки за сигурност в 
различните страни. О т  друга страна, в тем ата  
включваме и възспоменателните церемонии във 
връзка с отбелязването на първата годишнина 
о т  трагичните събития в САЩ:

„България е готова да даде всичко необходимо, 
за да подкрепи евентуален ответен удар на САЩ 
и НА ТО срещу извършителите на атентатите в 
Ню Йорк и Вашингтон. "

„Над 40 страни в Близкия изток, Европа и 
Азия предоставиха въздушното си пространство 
или право за кацане. Много повече споделиха с нас 
разузнавателни данни. Подкрепя ни колективна
та воля на света."

„С „Концерт за Америка 2002“ в Центъра за 
сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“ във Вашинг
тон в понеделник вечерта започна серия възпоме
нателни прояви в САЩ по повод годишнината от 
атентатите от 11 септември“, съобщиха све
товните агенции.

„На церемонията присъстваха представители 
на 150 държави, които са в Ню Йорк за 57-ата се
сия на ООН. ... Хората по улиците ходеха с мрач
ни, подути лица и с насълзени очи... “

Тъй като основните теми са свързани помеж
ду си по естествен начин, т е  могат да се пред-

с т в я т  чрез геометрична фигура, заобиколена о т  
това, което се нарича фон или контекст в ге- 
щалтпсихологията. Целта на този начин на 
представяне е да се подчертае, че всяка една о т  
изведените теми е основна за част о т  уводните 
статии, докато една о т  тем и те пронизва всич
ки статии и като че ли представлява фон, кон
текст , който логично обединява или откроява 
останалите теми, между които съществуват 
определени връзки. В случая ролята на контекст 
изпълнява „Времето и историята“ (вж. фиг. 2). 
Именно на този фон изпъква разбирането за същ
н остта на американската трагедия о т  11 сеп
тември 2001 г. -  „разрухата и см ъртта“, причи
нена о т  „камикадзета“, довела до повишаване 
равнището на „тревожност и страх“ у хората, 
освен в Ню Йорк и САЩ и в целия свят. „Борба
т а  с терора“, вследствие силата, духа и устойчи
во стта  на американската нация, се съчетава с 
„паметта за случилото се“. Международната 
общност реагира различно на американското раз
биране за „война с терора“, манифестирайки 
„протест или подкрепа“. Така събитията о т  11 
септември водят до различно „национално и ин
тернационално влияние“.

фиг. 2. Модел на тематично осмисляне на 
терористичните събития в САЩ, формиран на 

основата на статии  о т  в. „Сега“
(12. 09. 2001/12. 09. 2002)

Позовавания на историята

Друг съществен момент в анализа как 
обществото би могло да осмисли случилото се В 
САЩ на 11 септември 2001 г. на основата на на
писаното в пресата, са историческите паралели



с други събития В човешката история. В настоя
щ ата студия предлагаме кратко обобщение на 
този анализ.

Не сме изненадани, че в набора о т  43-те 
изучавани о т  нас статии  о т  в. „Сега“ открихме 
голям брой исторически позовавания -  30, о т  ко
ито 24 са различни и 6 се повтарят неколкократ
но. Тези „връщания назад в историята“ според 
нас целят да създадат една по-широка рамка за 
разбиране на тероризма, който безспорно предс
тавлява много сложно социално явление. Освен 
това, позоваванията на събития о т  историята 
не са разпределени равномерно в статиите. Тък
мо обратното, т е  фигурират само в една 
четвърт о т  тях, или по-точно в 11 о т  материа
лите. По своя характер историческите позовава
ния могат да се разделят на 3 групи:

1. Литературни -  алюзия с определени момен
ти  о т  Библията и Корана. Например:

„ИБиблията, и Коранът могат да бъдат чете
ни от дявола, и когато имаш податлив човешки 
ресурс в ръцете си, можеш да изковеш чрез тях от 
този материал каквото си искаш торпедо... В су
ра 2, cm. 195, Коранът се произнася по въпроса за 
самоубийството: „И не раздавайте по пътя на А л
лах, и не се хвърляйте със собствените си ръце към 
гибелта...Но в сура 2, cm. 191 се дава такава пове
ля: „И ги убивайте там, където ги сварите, и ги 
прогонете от там, от където те ви прогониха!“

2. Стара история -  включва събития, започва
щи о т  преди около 700 години (1240 и 1281 г. в 
Япония; преди 200 г. в България -  турското 
робство), до към средата на миналия век -  В то
рата световна война. Например:

„...Японците нарекоха „Камикадзе" или Боже
ствен вятър морските бури, които потопили 
флота на Хубилай хан през 1274 и 1281 г. Офи
церът Рхигей Иногучи предложи през 1944 г. с то
ва име да се назоват летците, които трябвало да 
взривяват със самолетите си щатските самоле
тоносачи... “

3. Съвременна история -  обхващаща факти
чески историята на тероризма. Например:

„Съединените щати издирват Бен Ладен от 
1998 г. заради атентатите срещу американските 
посолства в Кения и Танзания, при които бяха 
убити 224 души и ранени над 4000. “

Друг интересен момент е, че о т  24-те различ
ни позовавания на исторически събития, 2 идват 
о т  Библията и Корана, 2 -  са свързани с американ
ската история (Америка), 2 с японската история 
(Азия) и останалите 18 -  с Европейската, главно 
с В тората световна война. При това о т  13-те 
събития на т .  нар. о т  нас „старата история“, 
едното о т  американските събития (Пърл 
Харбър) и двете о т  японската история („Ками

кадзе“ и атомните бомби над Хирошима и Нага- 
заки) са свързани също с В тората световна вой
на. Последната референция в тази група засяга 
събитие в България по време на Априлското въс
тание. За разлика о т  старата, 7-те о т  9-те по
зовавания на новата история засягат или теро
ристични актове, или други събития, идващи о т  
историята на САЩ и 1 о т  Европейската исто
рия. За нас беше неочаквано, че само 1 о т  рефе
ренциите на съвременната история препраща 
към войната на бившия СССР в Афганистан.

Дискусия

В Центъра за приложни феноменологични изс
ледвания о т  университета в Тенеси, Ноксвил, 
САЩ, международният изследователски екип 
проведе многократни и интензивни обсъждания, 
засягащи характера на пресата и уводните ста
тии в различните култури. Д ебатите бяха фоку
сирани също и върху различията в начина на ин
формиране на обществеността за събитията о т  
11 септември чрез официалната преса в САЩ, 
България, Англия, Испания и Русия. Като резул
т а т  о т  тези дебати, кристализира специфична 
методология. Нейната основна цел е да приложи 
многоаспектен научен подход към проблема за 
това как хората о т  различни култури извличат 
информация о т  СМК и как осмислят значими и 
едновременно с това неясни социални явления ка
т о  тероризма, например, представен в печата.

По отношение на терористичните атаки в 
Ню Йорк и Вашингтон о т  11 септември 2001 г., 
нашата методология обхваща психологически 
анализ на 5 основни информационни източника: 
(1) Брой на уводните материали в официалните 
вестници и патерн (модел) на разпределение на 
стати и те  по месеци за изследвания едногодишен 
период, 12. 09. 2001-12. 09. 2002; (2) Литературен 
стил или жанр на статиите; (3) фигури на реч
та , които изпъкват за всеки отделен материал и 
оформят специфични области о т  метафори, ха
рактеризиращи целия набор о т  статии; (4) 
Обобщена структура на тем ите, отразяваща 
същността на терористичните атаки о т  11 
септември и следствията о т  тях и накрая (5) 
Брой и същност на използваните исторически 
препратки в журналистическите материали.

Като приложихме описаната критериална про
цедура за избор, наборът о т  материали о т  в. „Се
га“ включва общо 43 статии, основната част о т  
които са уводни и една друга -  малка част, предс
тавляват водещи материали за определени брое
ве на вестника. Такива статии има най-вече в на
чалото и в края на изследвания период. С други ду
ми, в началото тези материали засягат вестта 
за „безпрецедентните терористични атаки“ в 
Ню Йорк и Вашингтон, докато в края на периода



са сВързани с отбелязване годишнината о т  тра
гичните събития и равносметката о т  тях.

На пръв поглед като че ли не е трудно да се 
интерпретира кривата о т  фиг. 1, отразяваща 
патерна на разпределение на стати и те  по месе
ци за едногодишния период на изучаване: В нача
лото интересът към 11 септември е много си
лен, но след втория месец -  рязко спада. Както 
докладват и други изследователи -  например, 
Траугот и Браден, които изучават стати и те  о т  
„Уърлд Рипорт Ю ЕС нюз“ и „Уърлд Рипорт“ за 
период о т  28 седмици, средният процент на брой 
статии, свързани с 11 септември, о т  85 % през 
първите 5 седмици спада до 15 % през последни
т е  5 седмици (Traugott and Braden, 2003). Нашият 
патерн е подобен по отношение на един аспект 
о т  цитирания модел, макар и началният период 
при нас да е двойно по-дълъг: броят на материа
лите о т  65.1 % през първите 8 седмици спада до 
18.6 % през последните 4 седмици. Съществува 
обаче и една значима разлика. Във в. „Сега“ след 
относително високия процент (65.1 %) през пър
вите два месеца, броят на стати и те  рязко спада 
до пренебрежимо нисък -  около 2 %, задържа се 
на същото ниско ниво през следващите 9 месеца 
и през последния месец -  броят отново нараства 
о т  2 до 18.6 %.

Ние си обясняваме патерна, получен о т  нас, с 
рационални причини. Съдържанието на уводните 
материали о т  отразяващи по емоционален начин 
трагичните събития, вследствие на терорис
тичните актове в началото на изучавания пери
од, се движи към съпреживяВане, осъждане на т е 
роризма и изразяване на подкрепа на САЩ -  мо
рална и военна, по средата на периода и достига 
накрая до равносметка по отношение същност
т а  и начините на борбата с терора.

Вярваме, че именно това развитие на съдър
жанието на уводните материали е причината за 
това броят на стати и те  във в. „Сега“ да бъде 
голям в началото и да нарасне отново в края на 
периода, когато се провеждат възпоменателни 
церемонии по случай отбелязването на първата 
годишнина о т  атаките срещу Америка. Втори
я т  пик о т  графиката със стати и те  о т  в. „Сега“ 
показва, че за България не е безразлично как една 
мощна във военно отношение държава като 
САЩ вижда борбата с „масовия“ и „международ
ния тероризъм“.

Няма да анализираме тук  литературния стил 
или жанрове, които преобладават в статии те, а 
само ще отбележим, че т е  варират о т  относи
телно кратката журналистическата информа
ция и коментар, до по-рядко използваните исто
рическо есе и трагичен епос.

По отношение на трети я източник на инфор
мация, подложен на психолингвистичен анализ -  
областите о т  метафори, е необходимо да под

чертаем, че обхВатността на категориите озна
чава важност, в случая важност за българската 
преса, представена о т  в. „Сега“. Нека припом
ним, че най-много метафори, почти един и същи 
брой -  67 и 65, конституират съответно II и IV 
категория на фигуративния език.

Категория II Американската трагедия от 11. 
септември и същност на тероризма изразяВа о т  
една страна, емоционалното отношение или ем- 
патията на международната общност към аме
риканците, и о т  друга -  рационалния стремеж да 
се разбере същността на тероризма, за да се 
открият ефективни средства за борба с него. 
Категория IV Военна сила, международна подкре
па, борба с терора, отразява военните възмож
ности на САЩ и решимостта на международна
т а  общност за „глобален съюз за борба с теро
ризма“. Връзката между двете категории фигу
ративен език е очевидна и логично показва как се 
схваща тероризма от дистанция -  в България, 
ако и ние си позволим да се изразим с метафора.

Прави впечатление честото използване на 
персонификация в категория II. което цели спо
ред нас да провокира у читателската публика си
лен емоционален резонанс и съответен тип о т 
ношение. В посочената категория съществува 
изобилие на персонифициращ фигуративен език: 
„светът е потресен“; „налудничав ак т  на война
т а “; „удар срещу САЩ“; „експлозия разтърси ог
ромната сграда“; „петоъгълното здание рухна“; 
„кулата се срина като подсечена“. О т  друга 
страна, същността на тероризма се разкрива 
чрез използването на метафори в три направле
ния, които можем да разграничим по следния на
чин: 111 Институиионализиране на тероризма 
(„терористични организации“, „терористични 
лагери“, „терористична мрежа“, „терористични 
групировки“, „ислямски центрове за терор“, 
„екстремистка организация“, „тайнствена орга
низация“); (2) Осъществяване на тероризма чрез 
определени действия (като използваме прилага
телното „терористичен, -а, -и“ съответно към 
същ ествителните „план“, „акции“, „атака“, 
„операции“, „акт“, „нападение“; както и „биоло
гична война“, „вражеска атака“, биотероризъм“, 
„смъртоносна зараза“, „антраксна атака“ и (3) 
Средства за терор Соръжие за масово унищоже
ние“, „чудовищно оръжие“, „гъвкаво оръжие“, „би- 
ооръжие“).

М етафорите о т  категория IV разкриват 
САЩ не само като  „единствена глобална военна 
суперсила“, но и посочват желанието на Америка 
да не остане сама в борбата с тероризма. По
водът за решимостта на САЩ за обявяване на 
„тотална война с тероризма“ е провокиран о т  
извършването на терористичните атаки на ней
на територия. Едновременно с това, САЩ осъз
нават, че е „време международната общност да



каже своята дума“. Тъй като за САЩ „приори
т ет н а  операция“ е да нанесе „ответен удар“ по 
тероризма чрез стартирането на операциите 
„Безкрайно правосъдие“ и „Трайна свобода“, пре
зидентът Буш „призовава света“ за подкрепа на 
САЩ в „борбата срещу тероризма“. Нещо пове
че, той смята, че „американската война“ е 
„подкрепена о т  колективната воля на света“.

Смятаме за неслучаен и ф актът, че след тези 
две области о т  метафори, които дотук диску
тирахме, следваща по обхват е категория V -  
Войните в Афганистан и Ирак и реакцията срещу 
тях -  вътрешна и външна. Или, американското 
нападение на двете арабски страни като след
ствие о т  11 септември, е събитие о т  голяма 
важност за международната общност и за Бъл
гария. Достатъчно е да се споменат само някол
ко о т  използваните в стати и те  метафори, за да 
се подчертае сложността и многоаспектността 
на проблема, който надхвърля дори границите на 
войната и се докосва до нещо още по-болезнено, 
каквото е чувството за справедливост: „Бога
т и т е  държави остават  глухи, когато нямат ин
терес“; „На бедните страни им е отн ета дума
т а “. За официалната власт на САЩ тези войни 
са насочени не към цивилните граждани, а към 
унищожаване на терористични организации. 
Част о т  арабските страни и по-точно „техните 
духовни лидери“ см ятат  американската инвазия 
за „несправедлива война срещу исляма“ и призова
ват  към „свещена война срещу Америка“ (джи
хад). Все поВече нараства съпротивата срещу 
войната като средство за решаване на проблеми
т е  както сред европейските народи, така и сред 
американците. За цивилизования свят изпъква 
разбирането, че „войната е една голяма лъжа“.

Областите о т  метафори, съставящи катего
рии III и VI. изразяват противоположен смисъл: 
Паниката непосредствено след терористичните 
атаки о т  11 септември и страхът о т  нови напа
дения и биотероризъм (III) постепенно са овладе
ни о т  силата на американската нация и решимо
с т т а  Й да се бори с тероризма (VI). САЩ успя
ват  да се обединят срещу „заразата на масовия 
страх“, която „порази чувството на неприкосно
веност на американците“. „Нападението срещу 
САЩ заплашва съществуването на свободното 
общество.“ Изправени пред жестокото предиз
викателство на тероризма, цяло поколение мла
ди американци „придобива ново разбиране“ за 
смисъла на свободата.

Метафорите о т  категория VII Отражение в 
България и VIII Памет, съчувствие и респект, по
казват о т  една страна, влиянието на извършени
т е  на теририторията на САЩ терористични 
актове върху правителствената политика за си
гурност у нас, и о т  друга -  уважението на све
товната общност към ж ертвите в Америка, из

разено въВ възпоменателните церемонии, свърза
ни с отбелязване годишнината о т  терористич
ното нападение на 11 септември 2001 г.

Категория I. Хора, история и време, чиято 
особеност и разлика о т  всички останали области 
о т  метафори вече обсъдихме, хвърля мост към 
метаравнището на анализ, или извличането на 
тем атичната структура, присъстваща в ста
ти ите на в. „Сега“.

„След 11 септември св ет ъ т  е различен“. 
„Америка никога няма да бъде същата“. Времето 
и историята са онзи контекст, в който изпъква 
най-значимата тем а в изучавания набор о т  увод
ни материали -  Борбата на Америка срещу теро
ра и нейната сила, разбирана както в социален и 
Военен, така и В човешки, и морален план.

Обсъжданите терористични събития пораж
дат по-дълбоки въпроси, на които не само САЩ, 
но цялата световна демократична общност е не
обходимо да отговори: Какво представлява т е 
роризма днес?; Как днешните форми на междуна
роден, масов и/или религиозен тероризъм се впис
ват в досегашната история на човечеството? 
Как и защо се възпитават хора-самоубийци? В 
името на какви идеи т е  са готови да умрат? В 
крайна сметка как да се преборим със съвремен
ния тероризъм, който използва освен конвенцио
нално, „гъвкаво оръжие“, каквото е биологично
то? Не малка част о т  уводните статии правят 
опит да отговорят на тези трудни въпроси в по- 
голяма или по-малка дълбочина.

Силата и решимостта на САЩ да започнат 
истинско настъпление срещу тероризма обаче са 
дълбоко изстрадани. Две са тем ите, подкрепящи 
нашия извод: едната е свързана с ужасяващата 
трагедия, разиграла се в Ню Йорк в един обичаен 
слънчев ден и малко след това -  във Вашингтон, 
причинила разруха и смърт на хиляди нищо непо- 
дозиращи хора. Другата тем а засяга не по-малко 
дълбоко емоционалното и социалното следствие 
о т  американската трагедия, което бързо 
надхвърля границите на САЩ -  това е страхът, 
тревожността и чувството за несигурност. Го
дина по-късно о т  11. 09. 2001 г., част о т  амери
канците не обичат безоблачното небе: за тях то  
стана спомен за терористичното нападение над 
САЩ и символ за неясна заплаха.

Безспорно за Европа и другите държави о т  
международната общност о т  особена важност 
е как Америка ще отговори на терористични
т е  атаки. Реакцията на международната общ
ност на двете войни -  в Афганистан и Ирак, 
далеч не е еднозначна. Темата ..П ротест и 
подкрепа“ дискутира различните реакции в ев
ропейските страни, Арабския свят и в самото 
американско общество, продиктуВани о т  раз
личия В разбиране начините за справяне с днеш
ния тероризъм.



СледВащата тем а ..Влияние и памет“, предс
тавлява естествено продължение на предишна
та: Безспорно терористичните атаки о т  11 
септември повлияват националната политика на 
различните държави и се засилват мерките за си
гурност. България например, изразява „денонощ
на готовност“ за сътрудничество със САЩ в 
борбата срещу тероризма и парламентът ни 
приема специален закон срещу финансирането на 
тероризма. За Европейската общност и за ООН 
е извън съмнение, че е необходимо създаването на 
интернационален съюз за борба с тероризма. 
Към тази тем а включваме и отбелязването на 
годишнината о т  атаките срещу Америка, защо- 
т о  възпоменателните церемонии дават възмож
ност също за дълбок размисъл.

И накрая, не сме изненадани о т  значимия брой 
на историческите позовавания в стати и те  о т  в. 
„Сега“. За разлика о т  американските вестници -  
„Ню Йорк Таймс“ и „Вашингтон Поуст“, използ
ването на исторически факти и цитиране думи
т е  на исторически личности в материалите о т  
българския Вестник показва най-малко две съще
ствени неща: (1) Опит да се подпомогне българс
ката читателска публика да осмисли по-задълбо- 
чено терористичните атаки срещу САЩ, като 
ги сравни с аналогични факти о т  дългата и слож
на национална, европейска и дори световна исто
рия. Всъщност, това е и една о т  основните при
чини на използването на метафорите -  като 
средство, което „превръща непознатото в поз
нато“ и (2) Историческите позовавания в българ
ската преса показват космополитизма на българ
ската нация, която е пристрастна към съвре
менните завоевания на демокрацията и която 
съчувства и подкрепя ж ертвите на несправедли
востта, независимо кои и къде са те.

В заключение смятаме, че прилагането 
на адекватен научен подход към изучване отразя
ването на значими събития в СМК би имало две 
съществени приложения: о т  една страна, как ау
диторията осмисля събитията, поднесени й о т  
пресата би подпомогнало журналистите в стре
межа им да представят по-добре в публичното 
пространство значими за обществеността но
вини. О т  друга страна, о т  научна гледна точка 
развитието на по-строга методология за изуча
ване на ефектите о т  масовата комуникация би 
дало сериозна възможност на изследователите 
за натрупване на надеждни данни за това, какво

е реалното влияние на СМК върху различните 
сегменти о т  обществото.

*Поа черта (с. 2): Целта на Българо-америка
нския съвместен проект е да изследва как хората 
о т  различни култури могат да извлекат смисъл 
за случилото се на 11. 09. 2001 г. в САЩ на осно
вата на уводните статии  в официалната преса. 
Психологическият анализ включва вестници о т  
цитираните 5 култури. П роектът частично се 
финансира о т  университета на Тенеси, Ноксвил, 
САЩ. Американският екип се ръководи о т  д-р 
Хауърд Полио, Център за приложни феноменоло- 
гични изследвания към Департамента по психо
логия, УТК. Българският екип се ръководи о т  
д-р Толя Стоицова, И нститут по психология, 
БАН. Резултатите за българската преса ще бъ
д ат  представени в две статии  -  първата (I) ана
лизира уводните статии  о т  в. „Сега“ и втората 
(II) -  материалите о т  в. „Дневник“.
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М О Ж Е АИ ДА ДО Й Д Е КРАЯТ НА МАСОВАТА КУЛТУРА?
проф. Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието

Макар „Великата епоха на масовата култура 
да трябва да се търси назад, а не напред“ (Едгар 
Морен), продуктите на този  тип култура 
продължават да бъдат важен обект на изследва
не о т  страна на медиазнанието. А причината за 
въпросния акт  на особено внимание е много прос
т а  -  масовата култура е свързана неразривно със 
средствата за масова комуникация. Храни се 
чрез тях, а и т е  се хранят о т  нея.

Всъщност корените на масовата култура мо
гат  да се потърсят и преди появата на масмеди
ите, но истината е, че чрез тяхното начало с 
откриването на книгопечатането през XV век се 
създаде благоприятната среда за бурното 
процъфтяване на масовокултурните продукти. 
Върхът беше достигнат с налагането на елект
ронните средства за масова комуникация, особе
но след В тората световна война. Между друго
т о  и самият термин „масова култура“ е дефини
ран о т  американския социолог Дуайт Макдоналд 
през 1944 г. В студията си „Теория на масовата 
култура“ той пише: „Понякога я наричат „попу
лярна култура“, но смятам, че терминът „масо
ва 1султура“ е по-точен, тъй като нейна характер
на черта е това, че тя единствено пряко предс
тавлява предмет за масова консумация, подобно 
на дъвката.

Ц и т а т ъ т  е много характерен за същността 
на масовата култура, но и също така е особено 
показателен с може би неволната препратка към 
телевизията, която в очите на повечето култу- 
роведи не е нищо повече о т  „дъвка за очите“. Те
левизионната комуникация действително доведе 
до разцвет „производството“ и „продажбата“ 
на всички аудиовизуални произведения на масова
т а  култура. В такъв смисъл т я  дължи дълбока 
благодарност на телевизията за утвърждаване
т о  и разпространението си в глобални мащаби.

Телевизията беше и тази, която направи про
бив с постепенно нарастващото присъствие на 
масовата култура в отминалото комунистичес
ко общество на България. Защото официалната 
културна политика стоеше срещу нея не само ка
т о  към долнокачествена културна продукция, 
свързана с масовото производство и разпростра
нение на стандартизирани стоки, но и като към 
културно-идеологически продукт, призван да обс
лужва класовите интереси на буржоазията. Теле

визията обаче, която в своята основа е средство 
за масовокултурно зрелище, просто не можеше 
да насилва своята природа да не излъчва произве
дения на масовата култура. Дори най-убедител- 
ното ПР художествено телевизионно произведе
ние о т  това време -  сериалът „На всеки кило
метър“ (1969—13 серии, 1971-13 серии), който е 
направен абсолютно според каноните на масова
т а  култура, имаше своя грандиозен успех именно 
поради тази причина.

В по-ново време тази култура, вече необезпо
коявана о т  идеологически цензори, нахлу о тв 
сякъде и преживява период на изключителна ак
тивност. И това изглежда толкова логично и 
така разбираемо о т  само себе си, че вече никой 
няма желание нито да я спира, нито да я облаго
родява. По думите на проф. Иван Стефанов, сега 
всеки се стреми по един или друг начин да я изпо
лзва за художествено обзавеждане на своето 
частно пространство, на своя личен живот: 
„Масовата култура има много лица, но т я  е вез
десъща като рекламен и желан аспект на иначе 
скромното ни масово потребителско движение, 
като противоречива интеграция с неопределено
т о  ни и стихийно формирано статукво, като из
раз на общото ни чувство за безсмислие, за ката
строфа и като  търсене на нов, имагинерен 
смисъл и идеал за жиВота, като идеална критика 
на настоящето и като мечта за желаното бъде
ще. За много хора днес масовата култура у нас е 
форма на някакво лично спасение.“2

Спирам дотук с представянето на масовата 
култура, тъй  като не това е предмет на изслед
ване в тази студия. Хипотезата за евентуалния 
край на масовата култура в нейната монолитна 
засега цялост ще бъде развита само върху един 
продукт -  „сапунената опера“. Тя навярно е и 
перфектната форма на онова, което Всички -  и 
почитатели, и противници -  разбират под масо
ва култура, разпространявана чрез средствата 
за масова комуникация.

И така -  първо две думи за историята на „са
пунените опери“. На основата на прочутите нав- 
ремето „женски“ („слугински“) романи, т е  започ
ват  своя живот отначало в радиото, а после и в 
телевизията на Съединените щати преди около 
70 години. К ратките 15-минутни радиосерии със 
сантиментален мелодраматичен сюжет търсе



ли главно контакт с американските домакини, 
които си седят през деня вкъщи. Става дума за 
30-те години на XX век, когато радиоразпръсква
нето владее монополно ефира и масовата ауди
тория.

В основата на появата на „сапунените опери“ 
стои находчивостта на рекламните компании, 
които, търсейки no-диференцирани пътища към 
въпросната масова аудитория, съобразяват, че 
през активната част на деня, когато съпрузите 
са на работа, а децата на училище, единствено 
съпругите домакини ще могат едновременно с 
къщната работа да слушат и радио. Следовател
но за тази многобройна прослойка слушателки 
трябва да се измисли привлекателно и постоянно 
предаване, за което съответно после се търсят 
спонсори и рекламодатели.

О т  какво може най-вече да се интересува же
ната домакиня като рекламна целева група. О т 
говорът тогава е бил еднозначен -  прах за пране, 
сапун, зехтин за салата, коренчета за супа... Вед
нага се привличат като спонсори и рекламодате
ли големите сапунени фабрики; случва се още в 
началото да се излъчи в различни дни операта 
„Севилският бръснар“ на Росини; намира се ост
роумен критик и скоро нарицателното прозвище 
„сапунени опери“ за този тип серийни творби е 
готов. Както се вижда сега о т  дистанцията на 
времето прозвището се е оказало изключително 
сполучливо, за да остане в сила след толкова го
дини и като име, и като същност3.

Огромна услуга за процъфтяването на „сапу
нените опери“ оказа тяхното успешно прехвър
ляне о т  радиото в телевизията през 50-те годи
ни, т.е. двадесет години след зараждането им. 
Всъщност опити радиосериите да стан ат теле
визионни серии се правят о т  1946 г., като за пър
ви телевизионен сериал, тип „сапунена опера“, се 
смята излъченият през 1947 г. о т  Си Би Ес сери
ал „Една жена си спомня“. Според статистика
та , тогава в САЩ е имало телевизионни апара
ти  едва в 14 хиляди семейства.

Телевизорите в следващите години главолом
но се увеличават. Увеличава се, естествено, и 
броят на американските „сапунени опери“. Най- 
сериозна заявка за възходящата им линия прави 
„Водеща светлина“ през 1952 г. До 1960 г. след
ват  още 41 заглавия, с което завършва опипване
т о  на почвата о т  този вид дневни серийни теле
визионни филми. Преломният „сапунен“ сериал 
през 1960 г. се казва „Пейтън-плейс“. Той остава 
в телевизионната история с ореола на първото 
такова произведение, разроило се поради големия 
интерес в още няколко заглавия: „Момичетата 
о т  Пейтън-плейс“, „Завръщане в Пейтън-плейс“, 
„Продължение на историята на Пейтън-плейс“. 
Рулетката на успеха се завърта и в началото на 
70-те години, като  „сапунените опери“, излъчва

ни едновременно по всички американски телеви
зионни мрежи, стават  седемнадесет. При това, 
по-характерен белег о т  увеличената бройка е 
увеличеното времетраене на всяка серия. Става 
дума за удължаването на 15-те, наследени о т  ра
диото минути до привичните за телевизията 30 
минути. Днес броят на „сапунените опери“, о т 
даВна преодолели рамките на американския кон
тинент, едва ли някой може да изчисли в многоб- 
ройните им превъплъщения по телевизионната 
карта на земното кълбо.

Какво представлява сценарният пълнеж на 
„сапунените опери“? Общо взето, в разказвани
т е  в тях истории има повече неприятности и не
щастия, отколкото щастие и рози за героите. 
Търси се и задължителен баланс -  например, след 
няколко трагични изхода при болест веднага 
следва един с успешно излекуване или двадесет 
нещастни любовни терзания се уравновесяват с 
единадесет щастливи любовни случки. Много 
важно е, че въпреки бурния емоционален живот, 
който зрителите гледат на своите малки екра
ни, в него всъщност няма никакъв драматизъм. 
Целта е домакините да не бъдат изВадени о т  
равновесие с дълбоки душевни преживявания, кои
т о  да ги дистанцират о т  всекидневното им леко 
смилаемо „ястие“.

Ясно е, че основната маса почитателки на 
„сапунените опери“ са о т  социалната група, коя
т о  не желае да вижда собствения си живот в т о 
зи вид телевизионни сериали. Те искат не да се 
идентифицират с показаното на екрана, т е  ис
кат  да се идентифицират с бленувани герои и жи
тейски съдби. Срещу монотонния, скучен и всъщ
ност тежък домакински живот, седналите пред 
телевизора очакват да получат своята може би 
реализирана мечта за онова различно, към което 
се стремят. В повечето случаи става дума дори 
не за материални благини, а за психологическо 
разтоварване. Или в такъв смисъл „сапунените 
опери“ играят ролята на своеобразни емоционал
ни отдушници, които периодично повдигат кла
паните на натрупаното в дома напрежение. Спе
циално в България, през последното десетилетие 
о т  края на XX век и началото на XXI век, „сапу
нените опери“ дават вероятно и възможността 
за дистанциране о т  съвременната реалност с 
причиняваното о т  нея безпокойство.

Най-голямата промяна в развитието на „са
пунените опери“ и тяхното взаимоотношение 
със зрителите стана през 1978 г. с появата на об
веяния вече с митична слава американски сериал 
„Далас“ и последвалите го „Династия“, „фолкън 
Крест“, „Ноте Лендинг“. Става дума за нещо 
много интересно -  тези „сапунени опери“ успяха 
да преодолеят своето обвързване с дневната 
публика о т  готвещи и перящи домакини, като се 
прехвърлиха с успех за излъчване в централно



програмно време. Друг е въпросът, как постепен
но вкусът на цялата масова аудитория стана 
„домакински“, но искаме или не искаме да го приз
наем, причината със сигурност е в идващите ед
но след друго поколения, оформили изцяло своя 
житейски мироглед о т  контактите си с телеви
зията и възпитани в духа на масовата култура.

Изведнъж обаче дойде дигиталната техноло
гична революция в сферата на средствата за ма
сова комуникация и нещата започнаха да се пре
обръщат кардинално. Тя изправи телевизионна
т а  комуникация пред нови предизвикателства, 
които най-малкото са несъвместими със съще
ствуващия до този момент традиционен модел 
на взаимоотношения между програма и зрители. 
Не е лошо да не се забравя, че дигиталната рево
люция е наистина революция, а не еВолюция.

Да вземем двете най-важни следствия о т  ди- 
гитализацията за оформянето на „новата“ т е 
левизия. Това са мултимедиата и интерактивно
с т т а . Доколкото мултимедиата ни е позната 
о т  възможностите на всеки компютър, опреде
лено интерактивността е явлението, сочещо го
лемите промени в принципа на масовите комуни
кации.

В частния случай с телевизията, интерактив
ността е тази, на която предстои постепенно 
да замени познатата монологична телевизия с 
диалогична. В глобалния обхват пък на средства
т а  за масова комуникация като цяло, интерак
тивността вече доведе до нов смисъл на съще
ствуване на масовокомуникационния процес. 
Утвърденият принцип „от един към много“ ста
ва „от много към много“, най-вече чрез компют
рите и Интернет.

Но ако се опрем на реалностите, а не на перс
пективите в дигиталната епоха, средствата за 
масова комуникация добиха абсолютно достъпна 
Възможност за индивидуални контакти. В разно
образието о т  ефирна, кабелна и спътникова т е 
левизия, например, се увеличиха неимоверно кана
лите, които могат да достигнат до всеки дом и 
това очерта контурите на жадуваната дълги го
дини индивидуализация на телевизионната кому
никация. Появиха се канали само за филми, само 
за новини, само за спорт, само за анимация и т.н. 
Теоретично тази ситуация доведе до положение
т о  всеки зрител при желание да стане притежа
тел на собствена телевизионна програма, т.е. с 
помощта на дистанционното устройство да си 
наглася програма по свой вкус. Наистина, на 
практика тази възможност в повечето случаи се 
изрази в безразборно прещракване на каналите и 
в получаването на една хаотична и фрагментира
на програмна представа в зрителското съзнание, 
но така или иначе индивидуализацията при теле
визионната комуникация с вече осезаема и може 
да се вземе като реална основа в разсъжденията

за бъдещето на масовата култура. Защото инди
видуализацията като принцип на възприемане о т  
телевизионните зрители и масовата култура ка
т о  принцип на въздействие върху много хора ед
новременно са два взаимноизключващи се проце
си. И ако телевизията залага все повече на инди
видуалните канали и на възможната интерак
тивност с всеки един зрител поотделно, какво 
става с масовата култура, която след Втората 
световна война разчиташе осноВно на телевизи
онната комуникация, за да тържествува на кул
турния фронт?

Десетилетия наред чрез малкия екран продук
т и т е  на „културната индустрия“, предназначени 
за забавление на масите, системно унищожаваха 
индивидуалността на аудиторията. Прехвърля
нето на тези продукти във форматираните 
програмно канали и в Интернет, с възможност 
за интерактивност, дали прекъсва масовото ед
новременно въздействие, което е станало вече 
изграден динамичен стереотип о т  страна на 
възприемащите, или гради просто нова конфигу
рация на все същото производство на долнокаче
ствена културна продукция, разпространявана 
като стандартизирана стока по индивидуален 
път?

Един о т  възможните отговори на кръс- 
топътния за нашето време въпрос може да се ви
ди в разграничените о т  Андреас Дьорнер два ва
рианта на индивидуалност в съвременното аме
риканско общество1. У тилитарната индивидуал
ност е насочена към материалното благополучие 
и носи щастие на всеки човек при индивидуално 
икономическо възмогване. Експресивната инди
видуалност цели творческото самоутвърждава
не в традициите на собственото свободно нами
ране на нужните културни източници о т  всеки 
индивид.

Интересен отзвук на двата варианта предс
тавлява новото- дигитално битие на разглежда
ната тук като синоним на масовата култура 
„сапунена опера“. Тя се оказа много жизнеспособ
на и една о т  първите между популярните теле
визионни програми намери пътища за прехвърля
не в Интернет пространството.

И така -  става дума за това, което вече е из
вестно като eSoap, Internet Soap, Web Soap. 
Смисълът e един и същи и се състои в прехвърля
нето на „сапунените опери“, без принципна про
мяна в съдържанието им, в Мрежата с използва
не възможностите на мултимедиата и интерак
тивността.

По отношение на утилитарната индивидуал
ност, дигиталните „сапунени опери“ пропаган
дират, без никакво отклонение отпреди, извеч- 
ната човешка мечта за достигане и консумира
не на собствено материално благополучие. По 
отношение на екепресивната индивидуалност



обаче поне на този етап о т  първите години на 
XXI век ситуацията доста сложно се люшка 
между свободното намиране на нужните култур
ни източници о т  всеки индивид и невъзможност
т а  за избор вътре във все още единната масова 
култура.

Проблемът на пръв поглед би трябвало да бъ
де разрешен с изобретяването о т  Тим Бърнърс 
Лий на най-важната структура в Интернет -  
Световната мрежа (The World Wide Web). Тя се 
състои о т  компютри, разположени навсякъде по 
земното кълбо, които са свързани в обща систе
ма за приемане и предаване на дигитализирана 
информация. Според самият Дий, Мрежата още 
по замисъл е нещо повече о т  средство за комуни
кация. Тя е нов начин на мислене, който дава им
пулси за постигане на по-голяма свобода и соци
ално развитие о т  когато и да било в историята 
на човешката цивилизация.

С две думи, условията за свободен избор като 
предпоставка за разбиване на масовата култура 
са вече реалност и оставена без богатата храни
телна среда на масовите средства за масова ко
муникация, т я  като че ли няма друг избор, освен 
да започне да линее и накрая да изчезне. На прак
тика обаче засега нещата не се развиват в тази 
насока. Оказа се, че масовата култура много бър
зо се ориентира за условията на Мрежата и даде 
възможност на всички да се реят  в свободното 
масовокултурно пространство.

Опроверга се, за съжаление, прочутата фраза 
на големия английски продуцент и общественик 
сър Дейвид Путнъм, която чух в програмната му 
реч при откриването на конгреса на СИЛЕКТ в 
Ебелтофт, Дания през 1997 г.: „Телевизията до 
дигиталната епоха се стремеше да бъде прекале
но достъпна и затова няма сполучлив модел.“ 
Презумпцията му беше, че с мултимедиата и ин
терактивността, които дигиталната епоха да
ва на телевизията, контактуването с нейните 
програми няма да бъде вече пасивно о т  страна на 
зрителите и активната позиция ще преобърне 
подхода на аудиторията към по-голямо интелек
туално самовглъбяване и избирателност при гле
дането. По тази логика компютърът и Мрежа
т а  трябваше да бъдат сполучливият модел, мо
делът за подражание.

Да видим какво стана при тях, след като „са
пунената опера“ се намести безпроблемно в но
вата дигитална действителност. „Затрудни“ ли 
се в добрия смисъл на думата общуването с геро
ите и събитията? Защото, ако са се затруднили, 
макар и с малко, кон тактите между зрители и 
екран, тогава новата eSoap трябва да е започна
ла разграничението си о т  традиционната „сапу
нена опера“ и масовата култура, като цяло 
трябва да с получила един о т  първите сериозни 
удари по монолитната си структура.

Наблюденията ми върху дигиталната „сапу
нена опера“, въз основа на които мога да направя 
някакви изводи, са о т  литературни източници5 и 
о т  следните немски „сапунени“ творби в Интер
нет: „Borscht -  Einsatz in Neukoelln“, ,,90sechzig90“ 
( fun.  t - o n l i n e . d e / 9 0 s e c h z i g 9 0 / i n d e x . h t m) ,  
„Heldenfussallee“, „Vier wohnen hier“, „Die Bucht“. 
Плюс минус 5 до 10 % същото е положението и с 
американските, френските, английските и т.н. 
eSoap.

Първото впечатление о т  видяното на ком
пютърния екран е, че в центъра на всяка предло
жена история стои малко общество о т  млади 
или поне младеещи и добре изглеждащи герои, чи- 
ито всекидневни взаимоотношения се изграждат 
върху любовна и социална основа. Прибавете към 
това тем ите за музика и мода или актуалната 
тем а за хирургическите разкрасяващи операции и 
веднага ще забележите вечните теми на „сапуне
ните опери“, обстановката, в която се развива 
всяко „сапунено“ действие. Казано накратко, по 
отношение на съдържание и начин на направа, 
външно не се забелязва нещо отличително ново.

Периодичността им е един път седмично с 
няколко различни формата -  около 2 или 4-5 ми
нути видеопрожекция, фотоистория с диалог, ри
сунки с много текст . Особен интерес представ
лява как използват интерактивността -  
„Borscht -  Einsatz in Neukoelln“ не предлага обрат
на връзка; при ,,90sechzig90“ и „Heldenfussallee“ 
зрителите могат да гласуват как да продължи 
действието; „Vier wohnen hier“ има форум за спо
делени мнения; „Die Bucht“ дава на разположение 
електронната поща на водещите актьори, като 
всеки о т  тях  може да влезе в ч ат  връзка с почи
тател и те  си. Идеята е по този начин всяка се
рия да създаде свое общество, чиито членове, за 
разлика о т  по-рано, да могат да се възползват 
о т  съвременните възможности за лично общува
не и да почувстват идентификацията си с герои
т е  по-здраво.

Търси се и по-активна връзка с реалния жи
вот, за да се излезе о т  бутафорията на измисле
ните сладникави ситуации в досегашната лето
пис на „сапунените опери“. Например, в „Die 
Bucht“, която използва формата на фотоисто
рия с диалог, действието се развива в реално съ
ществуваща гимназия и главните героини Дани
ела, Фабиан и Свсн (т е  са актриси) посещават 
училищните занятия. С траницата на „Die 
Bucht“ има линк към гимназиалния сайт, както и 
обратното -  о т  гимназиалния сайт се влиза в 
страницата на сериала. Съдържанието, както 
може да се очаква, е свързано с приятелството, 
любовта, флирта, интригата. Създаденият ар
хив позволява на всеки любопитен да разгледа, 
например, личните дневници на ученичките лист 
по лист.



Сумирано о т  всичко видяно и сравнено с кла
сическия формат на „сапунената опера“ о т  теле
визионния екран, не може да се отрече, че има 
раздвижване по отношение на затрудняване на 
контактите между зрители и възприемане на иг
ралното действие. Едва ли обаче това раздвиж
ване, плод на интерактивността, на този етап 
спъва прекалената достъпност на предлаганите 
„сапунени“ истории. Това автоматично означа
ва, че сполучлив модел (формат) на този тип ма
сова култура на хоризонта все още не се е появил. 
Безспорно се търси, но търсенето, както личи, 
по-скоро е наложено о т  средството компютър с 
неговата мултимедия и интерактивност, от- 
колкото о т  масовата култура, напипваща нови 
пътища в съвременния дигитализиран свят.

Между другото, масовата култура няма и ин
терес да задълбочи избирателната обратна 
връзка със своите консуматори, защото това оз
начава да върви към собственото си самоунищо- 
жаване. Ако формулата на XX век „Средството 
е съобщението“ (Маршъл Маклуън) бъде измес
тена о т  формулата на XXI век (Николас Негро- 
понте), според която съдържанието-битове ще 
представлява съобщението, краят на масовата 
култура, тип телевизионна „сапунена опера“, мо
же да дойде единствено о т  дигиталните сред
ства за масова (индивидуална) комуникация.

Това обаче означава, че творците в областта 
на „сапунените опери“ са длъжни да приемат ди- 
гитализацията съвсем сериозно и да я овладеят 
до съвършенство. Тук нищо о т  досегашната ис
тория на киното за големия и малкия екран не 
може да помогне. Дигиталната революция не са
мо промени техниката, т я  открива наново сце- 
нарния разказ. Новите технологии не толкова 
обогатяват филмовия език, колкото изместват 
изобщо представата за това, що е филмово 
действие.

Лошото е, че преобладаващата част о т  сце
наристи, композитори, художници, режисьори, 
оператори, актьори не знаят достатъчно за ог

ромните възможности, които дигитализацията 
разкрива пред тях. О т  това, което върви по све
товните телевизионни и компютърни екрани ли
чи, че се работи основно със старите повество- 
вателни структури, със старите рецепти за раз
казване на истории, а дигиталната епоха позво
лява всеки образ и всеки звук да бъде разделен на 
атом ите си и отново да бъде съединен. И още 
нещо -  получаването на информация чрез мате
риалната частица „атом“ се заменя с разпрост
раняването на информация по нематериален път 
чрез единицата компютърна мярка „бит“. Меж
дувременно компютрите все повече стават  про
водници на филмовата култура.

По всичко изглежда, че само дигиталната тех
нология има възможност да открие и въведе нови
т е  форми на повествование о т  компютърния ек
ран, които да съ ответстват  на XXI век. Изглеж
да старите екранни средства о т  XX век не могат 
вече да задоволяват с достатъчно съдържание 
съвременните „експедиции на човешкия дух“11. И 
когато (ако) всичко това стане, ще разберем дали 
масовата култура си е отишла, или си е отишла 
само онази масова култура, която беше емблема
тична за втората половина на XX век.
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Ж УРНАЛИСТИЧЕСКА ЕТИКА -  
ИМА ЛИ „ТАКОВА Ж И ВО ТН О “ У НАС?

доц. д-р Александър Ангелов

Неслучайно слагам горното заглавие. Е стест
вено, че има журналистическа етика. Но освен 
това има и нейно специфично разбиране, а о т т ам  
и специфично битие в България. М именно за т е 
зи особености ще стане дума по-долу.

Напоследък се върти из телевизионните кана
ли една нелоша реклама за бирата „Амстел“. Тя 
показва на зрителя католически манастир на 
върха на самотна и много висока скала -  апропо, 
природата силно напомня прочутите „метеори“ 
в Гърция, където по същия начин са се изолирали 
о т  света православни монаси. Та показва ни т е 
зи католически бежанци о т  светския живот, ко
ито ритат футбол направо на божествено рав
нище, с майсторството на Пеле, Бекенбауер, Ро
налдо, Роналдиньо, пък ако щ ете и на Христо 
Стоичков, само и само за да задържат топката 
в рамките на манастирската територия, което 
пространство е почти колкото върха на игла. 
Майсторлъкът им е забележителен. Защото из
пуснат ли топката „имат дълго да чакат“, как
то  казва буквално гласът о т  рекламата. Поука
т а  е точно в обратен смисъл -  не може и миг да 
се чака и устоява повече на жаждата за „Амс
тел“. Хитроумна, запомняща се реклама.

Опазването на журналистическата етика у 
нас днес бих оприличил с усилията на същия този 
свръхфутбол, което на практика е направо 
невъзможно. Ние имаме тази топка (етиката!) 
о т  една страна -  с правилата й, с кодексите й, 
със съветите и регулацията им и същевременно, 
не можем да я удържим -  и топ ката и етиката, 
с всичките Й аксесоари!). Тя -  за разлика о т  по
сестримата си в рекламата -  полита стремгла
во по урвите на скалата, по сипеите на нашите 
балкански нрави. Сурва се „топката на нравите“ 
и яко дим изчезва о т  общественото ни и лично 
полезрение.

В божем демократичната ни държава безот
казно продължават да работят  авторитарните 
рефлекси. Който е силният на деня -  политичес
ки, икономически или и двете -  той командва па
рада. Цялата манифестация на граждански сдру
жения, организации, лиги и унии за права, свободи, 
чест и достойнство; целият спектър о т  разно
образни рупори на народния, на гражданския, на 
обществения глас са дефиле за пред хората; за

пред гостите; за пред чужденците. Нужен аксе
соар за Европейския съюз, а не още органическа 
необходимост на общественото съзнание и усво
ени в този смисъл и прилагани обичайни и правни 
порядки.

Все още сме гражданско общество в кавички 
или, ако махнем кавичките -  като че ли гражда
нско общество, такова ама на ужким.

Все още сме на книга, а не в реалност.
Все още е по-добре някой да дойде, да ни каже, 

да ни покаже, научи, да размаха показалка или 
пръст о т  трибуната, о т  президиума, о т  амвона.

Така сме свикнали -  да мисли и ни направлява 
някой big brother, някой батко, татк о , гуру.

Самочувствието ни с парцаливо, частично, 
стадно и много неустойчиво. То се усеща като 
нещо стойностно само, ако я има тоталитарна
т а  или авторитарна патерица.

Прекрасна илюстрация, че това е така, е ис
торията какво и как се случи с журналистическа
т а  етика и нейното „внедряване“ в демократич
ните години след 1989 г. у нас.

Преди няколко месеца, през лято то  на 2004 г., 
бе завършен проект на Би Би Си и програмата 
фАР за стимулиране на българските медии и 
приближаването на родните медийни стандарти 
към европейските, наречен „Техническа помощ за 
подобряване на професионалните стандарти в 
българската журналистика“. Официалните бене
фициенти по проекта са С ъветът за електронни 
медии (СЕМ), Българската медийна коалиция 
(БМК), Съюзът на издателите на всекидневници 
в България, ф ак у л тетъ т  по журналистика и ма
сови комуникации към Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ (ФЖМК) и е финанси
ран о т  Европейския съюз.

Тази услужливо свършена за България добра 
работа с чужд и наш труд, свършена за куп пари, 
удачно усвоени, сс представя като премиера вър
ху гола поляна, като първи изречения, изписани 
върху табула раза (чист лист!). С една дума -  
най-накрая и ние!

Е то  как пише в редакционните си редове ме
сечното списание на БХК (Българския хелзински 
комитет -  член на Международната хелзинска 
федерация по правата на човека) преди да отвори 
дискусия за филма на Би Би Си за Иван Славков:



„Очакванията за повече критичност у бъл
гарските медии към британските журналисти 
се пораждат и о т  факта, че вече е одобрен и 
предстои да бъде подписан етичен кодекс, в 
който се казва, че информация може да се съби
ра само с честни и законни средства, а ако се 
използват уловки, скрити камери и микрофони 
или друга специална техника, както и ако се 
прикрива професионалната идентичност, това 
трябва да става само, ако няма друг начин да 
се осигури изключително важна за обществе
ния интерес информация“, „Обектив“ о т  сеп
тември 2004 г., брой 113, стр. 8, д ата  на напис
ване 17 септември 2004 г.

Или -  добър ден! -  за първи път през септемв
ри 2004 г. българският журналист знае вече, що е 
„етичен кодекс“; предстои той да се подпише и 
о т  работодатели и о т  наемни работници -  жур
налисти; предстои да се просветим; предстои да 
плеснем с ръце; предстои да се прегърнем и да за
почнем да се поевропейчваме.

Просто сега Вече силните в професията кан- 
дисаха със стандартите на световната журна
листика и отсякоха, че с този проект започва но
ва ера. (Почти както Сталин в един момент 
„открехна“ езиковедите по въпросите на езикоз
нанието и им стана за дълго време корифей!).

А това, че въпросът си има предистория -  ни
кой не иска и да си спомня. Не е удобно, като че 
ли, защо да дърпаме кучето за опашката?

Аз, обаче, ще я преразкажа сравнително крат
ко, защото т я  не само че съществува, но и е съ
ществена и поучителна. Защото у нас колегията 
традиционно не уважава работите и усилията на 
журналистическите съюзи с изключение, когато 
о т  тях може да има веднага и конкретна полза: 
евтини карти за почивка, награда или друга обла
га. Е то  пример.

Всичко започва с етичен кодекс на Съюза на 
българските журналисти (СБЖ), приет о т  конг
рес на СБЖ през 1994 г., допълнен е същият ко
декс пак о т  конгрес на СБЖ през 1998 г. Добри 
професионалисти, компетентни колеги журна
листи, усвоили огромен международен опит, съз
дават много синтетичен тек ст , който съвсем 
не отстъпва на чуждите образци и е една дос
тойна българска реакция за значимата етична 
проблематика, която вълнува през 90-те години 
на XX век не само Европа, но и света.

След това по хронология -  1997 г. -  идва пох
валното усилие на Центъра за независима журна
листика (формирование, създадено във факулте
т а  по журналистика и масова комуникация на Со
фийския университет „СВ. Климент Охридски“). 
Техният кодекс се отнася единстВено до журна
листите 6 радиото и телевизията, но независи
мо о т  това като проблематика е изцяло в сфе
рата на интереса ни.

После пък, с дата 1 юни 2000 г. идва и доку
м ентът па другата журналистическа организа
ция Съюз на журналистите в България „Подкре
па“. Също етичен кодекс.

И когато СБЖ и СЖБ „Подкрепа“ в лицата 
на председателите си по онова време -  Алек
сандър Ангелов и Райна Дормишкова през 1999 г. 
участваха заедно в Брюксел в изработВането и 
приемането на Харта за свобода на медиите в 
Югоизточна Европа, се разбра, че само с обедине
ните усилия на гражданските журналистически 
неправителствени организации под егидата на 
Международната федерация на журналистите 
със седалище в Брюксел могат да се създадат 
правила и органи за отстояВане на сВободата на 
медиите и граждански (а не правителствен!) 
контрол над тях в България.

Така се стигна до формиране на Медийна об
серватория с арбитражна комисия (начело с 
юристката о т  СБЖ -  Ева Кьосева) и професио
нален съвет (начело с мъдрия професионал о т  в. 
„Култура“ Христо Буцев). Създадена бе журна
листическа приемна (ул. Ангел КънчеВ № 2), раз
работи се програма „За обществени медии“ наче
ло със Светлана Божилова и т.н. Огромна помощ 
оказа Международната федерация на журналис
т и т е  (фИЖ) и нейният генерален секретар 
Ейдън Уайт.

Медийната обсерватория прие обширна прог
рама за 2002 г. Към СБЖ започна сериозно да 
функционира Комисия по журналистическа ети
ка, каквато, впрочем, съществува още о т  1994 г.

Всичко това с далеч повече подробности е 
описано в хронология о т  доц. д-р Александър Ан
гелов в първата по рода си у нас книга с наимено
вание „Журналистическа етика“. Тя е издадена 
през декември 2002 г. о т  издателство „Камея“, 
представена е публично през януари 2003 г., изчер
пан е тираж ът и предстои да се появи второ 
допълнено и преработено издание през първите 
месеци на 2005 г.

В тази книга (270 стр.!) е отразен американс
кият (чрез десетки примери), европейският опит 
(само той върху 31 (тридесет и един!) национални 
кодекси!), както и поменатата по-горе българска 
предистория, в подробности.

Освен това, авторът на тези редове чете ве
че седма учебна година (о т  есента на 1998 г.) 
конкретна специалност „Журналистическа ети
ка“ в Нов български университет (НБУ) и сту
дентите там  се учат сами да създават свои ва
рианти на кодекси. Т.е. учат пасивно, но и трени
р ат  активно; разработват казуси; решават ги.

Но за днешните силни всичко изредено дотук 
не е съществувало, нямало го е, а и сега го няма. 
С тях, единствено с тях, започва летоброенето!

Колко удачно написа В седмичника „Полити
ка“ о т  25 септември -  1 октомври 2004 г. Влади



мир Трендафилов бележката: „Някой да е виждал 
културата напоследък“, където казва, че в основ
ните вестници (няма да ги изреждам) съществу
ват  само определени имена като  символи на оп
ределени изкуства: „Художникът е Светлин Ру
сев, с подгласници като  Никола Манев и някои 
други. Писатели са Любомир Левчев, Стефан 
Цанев, Антон Дончев, Дончо Цончев. Останали
т е  са обслужващ екип и публика. Това са хората, 
абонирани за вестникарско и телевизионно 
пространство. Всичко о т  или за тях се публику
ва без коментари и поправки. Останалите подле
ж ат  на такава, ако въобще биват допуснати до 
шанс за споменаване.“

Колко точно е описана злоупотребата с три
буните, когато ти  принадлежат. Колко сме да
леч о т  обективността, о т  толерантността, 
о т  уважението към другия.

И сега, тези, о т  които започва етичната аз
бука с чуждоземния проект о т  2004 г. (нищо про
тив него нямам -  той е професионален!), започ
ват да ни преподават морал!? Журналистите ни 
така и не могат още да се научат взаимно да се 
уважават, да се чувстват колеги по цялото про
тежение на професията. И сега неетичните ще 
учат другите на етика. Известно е, обаче, че не
образованият не може да образова; неетичният,

не умее да учи на етика. Макар засега в България 
да се опитват точно това да правят.

Толерантност, гражданско общество ще ста
н ат  реалност и на практика, но едва когато 
етичните започнат да учат на етика, когато об
разованите ще образоват необразованите.

Още през 1998 г. писах, че за етика, в това чис
ло журналистическа, може да се гоВори в шест 
случая:

1. В общество на равнопоставени.
2. В общество, в което „равният с т а р т “ е 

признат, повече или по-малко, о т  всички и е прак
тика.

3. В общество, в което има повече спокой
ствие, отколкото неспокойствие.

4. В общестВо, в което функционира добра или 
лоша йерархия на ценности.

5. В общество, в което има правила на игра
та , създадени максимално, а не само в полза на 
една о т  вратите -  т.е. политически изгодни за 
едни и неизгодни за други.

6. В общество, в което тези правила на игра
т а  не само съществуват нормално, но и се прила
гат, спазват, уважават.“

Да добавя ли, че и сега изреденото важи, при 
това с актуално акцентиране и дебело подчерта
ване. След шест години.



ТЕЛЕВИЗИЯТА В ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩ НОСТ  
В КРАЯ НА XX ВЕК

доц. Михаил Мелтев

Телевизията в Европа възниква с появата на 
обществени оператори и дълго Време се домини
ра о т  тях. Основните причини за това са: теле
визията се възприема като културен и информа
ционен институт; честотният спектър е огра
ничен; разходите за построяване и поддръжка на 
ретранслаторна мрежа са по-високи о т  очаква
ните рекламни приходи; домакинствата, които 
притежават ТВ-приемници са сравнително огра
ничен брой. Комерсиалните оператори навлизат 
по-късно, когато телевизията става широко 
достъпна; времето, отделяно за гледане се уве
личава и индустрията се либерализира. Така, пър
вият обществен канал във франция започва 
излъчване през 1948 г., а първият частен -  през 
1984; в Германия -  1953 и съответно -  1985; в 
Италия -  1957 и 1980; в Испания -  1956 и 1989, във 
Великобритания -  1936 и 1955.

Последните п ет години на XX век бележат 
бурно развитие на телевизионната индустрия. 
Броят на националните канали В страните о т  
Европейския съюз нараства о т  205 на 531, т.е. 210 
%, а регионалните и локалните канали надхвър
лят 1200. С труктурата на телевизионния медиен 
пазар в ЕС е о т  смесен тип, с конкуренция между 
комерсиални и обществени оператори. Същест
вена характеристика на този пазар е концентра
цията. В Италия доминират два гиганта: обще
ственият RAI и комерсиалният Mediaset; в Гср- 
мания: ARD,ZDF (обществени) и Kirch, RTL (ко
мерсиални). Въпреки навлизането на много нови 
канали, нивото на концентрация остава високо.

Производствената структура на национални
т е  ТВ-индустрии е следствие о т  различията в 
историческата и културна еволюция. При 
външното продуциране, например, във Великоб
ритания и Германия най-голям дял в производ
ството  имат обвързаните продуценти. В Обеди
неното кралство -  ВВС разчита на своя вътре
шен продуцентски отдел „ВВС -  Драма“. Комер
сиалната ITV работи основно с „Granada“ и 
„Carlton“. ЕдинстВено Channel-4 не е обвързан с 
продуцентска компания, въпреки че значителна 
част о т  неговата продукция е договорена с 
„Mersey Television Group“. В Германия, ARD по 
традиция има филиали, които изцяло се занима

ват  с производство на игрална продукция и се уп
равляват о т  регионалните Й станции („Bavaria“, 
„Studio Hamburg“ и др.). Kirch Group, най-дейният 
производител о т  комерсиалните телевизии, при
тежава продуцентските компании „Beta“ и 
„Taurus“. Общият дял на продуцентите, обвърза
ни с ТВ-организации, се изчислява на 50 %. Във 
Франция производството е структурирано око
ло няколко продуцентски групи: „АВ“, „Ellipse- 
Expand“, „Hachette“ and „Telfrance“. Те не зависят 
о т  голям ТВ-оператор и пазарният им дял е 41 %. 
В Италия и Испания вътрешната продукция е ог
раничена до няколко регионални канала в Испания 
и до комерсиалния канал „Mediaset“ в Италия.

Националните телевизии, независимо о т  вида 
си, са съществен инвеститор във филмопроизвод
ството. Освен собствената си, текуща продук
ция т е  участват в независима продукция на прог
рами. Това са главно телевизионната драма и ко
медия, филми, документални форми и анимация. 
Във франция обществените и комерсиални канали 
са вложили 248 млн. евро през 2000 г. Това са 48 % 
о т  цялата инвестиция във филмопроизводство
т о  за страната. Това е пример за конвергенция 
между телевизионната и филмова индустрии.

финансирането на външната продукция има 
разнообразни форми:

-  Поръчка: ТВ-операторът поръчва програма
т а  па независим продуценти като запазва пълния 
контрол върху правата.

-  Копродукция: операторът осигурява част 
о т  финансирането срещу част о т  правата върху 
продукта.

-  Предварителни продажби: операторът дава 
съгласие за покупка на филм, сериал, програма 
още в етапа на предпродукция. Срещу това може 
да получи права за контрол върху съдържанието.

-  Покупка: ТВ-операторът придобива право 
на определен брой излъчвания за определен пери
од о т  време върху готовото произведение.

Предварителните продажби са най-често сре
щаната схема на финансиране в ЕС. Копродукци
ят а  е развита в Германия, Франция и Италия. 
Продажбите на европейския пазар се уВеличават 
с 22 %, т.е. о т  EUR 1408 млн. на EUR 3124 млн. 
между 1995 и 1999 г.



Националните телевизионни пазари в ЕС в 
края на XX век се нареждат по обем на продаж
бите по следния начин:

Немският пазар се очертава като най-голям 
през 1999 г. с обща стойност на закупени програ
ми над 1 млн. евро. Доминираща позиция имат 
медийните групи CLT-UFA/RTL и Kirch (заедно с 
Pro Sieben, Sat 1 и Vox). Те имат достатъчно фи
нансова мощ, за да конкурират обществените 
ARD и ZDF. Забелязва се благоприятна тенден
ция на увеличение за европейската продукция. Но 
въпреки това, присъствието на американски 
програми в ефира е 79 % (през 1998 г.).

Пазарът във Великобритания е втори по раз
мер. Той е доминиран о т  обществените ВВС, 
Channel 4 и комерсиалните ITV and Channel 5. 
Най-големи купувачи на програма между тях са 
ITV и Channel 5. Характерно тук  е присъствие
т о  на силни независими продуценти, които мо
гат  да произведат програмите, необходими на 
големите оператори.

Испанският ТВ пазар е тр ети  в Европа по 
продажби о т  1998 г. Конкуренцията между пла
тените канали Canal Plus (с Canal Satelite) и 
Telefonica (Via Digital) за спортни събития и фил
ми е голяма, а конкуренти за други програми са 
общественият RTVE, комерсиалният Antena 3 и 
TeleCinco.

Следва френският ТВ-пазар, на който се про
явяват противоположни тенденции на развитие. 
Търговската дейност на ефирните ТВ спада, до- 
като продажбите в платените канали нараст
ват бързо. Основни ефирни телевизии са общест
вените France 2 and France 3 и комерсиалният 
TF1. Активните платените канали са Сапа1-1- и 
новите дигитални Canal Satellite и TPS (подкре
пен о т  France Television, TF1 and M6). Делът на 
американската продукция се запазва на 68 % през 
1998 г. главно поради платените тематични ка
нали. Френските ефирни канали излъчват все по
вече национални произведение. Популярността 
на френските сериали расте и вече достига аме
риканските хитове.

В Италия се конкурират две основни групи: 
обществената RAI (с три  канала) и частната 
групировка Mediaset (също с три: Italia 1, Rete 4 
и Canale 5). През 1999 г. само Mediaset е закупи
ла американски програми за EUR 657 млн. Същи
я т  двуполюсен модел се отбелязва и на пазара 
на платените телевизии. Тук доминират Canal 
Plus и американската News Corporation. Конку
ренцията е съсредоточена върху спорт, но се 
очаква да се разпростре върху всички програмни 
видове.

К ато цяло, присъствието на европейската 
продукция на ТВ-екрана нараства. 876 премиерни 
програми (с общо 5 000 часа) са излъчени през 
1998 г. През 1999 г. часовете се увеличават с 8 %.

Причини за това са: намаляване на зрителския 
интерес към американската драма; промяна на 
формата на националните сериали; и повишаване 
на цената на филмите и спорта. Общата стой
ност на произведената продукция в ЕС е около 
2.7 млрд. евро. Две т р ети  о т  произведената 
програма се падат на Великобритания и Герма
ния. В тези страни съществуват сериозни фон
дове, мощни рекламни пазари и таксите за ТВ- 
приемане са най-високи.

Вносът на програми в Европейския съюз се ха
рактеризира с постоянна доминация на САЩ -  
около 70 %. Търговският дефицит в баланса на 
аудиовизуалния обмен е 2.6 млрд. евро. Германия 
е наб-големият вносител о т  САЩ, следвана о т  
Италия. Причината е в пазарната мощ на комер
сиалните телевизии на тези пазари, тъй като об
ществените оператори са задължени да излъч
ват  по-малко неевропейска продукция.

Обменът на копродукции между европейските 
страни достига 3.8 % о т  целия внос.

Европейският аудиовизуален пазар се регулира 
на паневропейско и национално ниво. Правна рам
ка на европейско ниво е директивата „Телевизия 
без граници“, приета през 1989 г. Основна цел на 
този нормативен документ с създаването на 
общ пазар на продукцията, свободно движение на 
телевизионни услуги в ЕС. Чрез нея е въведен 
„принципът на страната производител“, което 
ще рече, че програмите са обект на законодате
лството на страната, в която операторът 
излъчва. Д ирективата установяВа квоти за 
излъчваните програми о т  операторите, т.е. т е  
трябва да отделят най-малко 50 % о т  ефирното 
си време за европейски програми, като о т  него се 
изключват новините, рекламата, спорта, теле
тек ста  и телепазара. Рекламата на определени 
продукти е забранена или ограничена о т  Дирек
тивата, а рекламното време е определено до 15 
% о т  дневното ефирно време. Телевизиите се 
задължават да отделят 10 % о т  програмното си 
време (а в някои случаи и 10 % о т  бюджета си) за 
независима продукция. Директивата позволява 
на всяка страна-член да прилага по-рестриктив- 
но законодателство. Мониторинг по прилагане
т о  на Директивата се извършва на всеки две го
дини, при което страните трябва да докладват 
за изпълнението на квотите, определени в Ди
рективата. Медийната правна рамка на ЕС се 
затваря о т  регулация в областта на авторското 
право, на програмните стандарти и на либерали
зацията на телекомуникациите и защ итата на 
конкуренцията.

Потреблението на телевизионен продукт, 
което се измерва с времето, което се отделя за 
гледане на телевизия е нараснало на 3 ч. на ден 
средно за ЕС. В Люксембург прекарват само 124 
мин. на ден пред малкия екран, докато във Всли-



кобршпания това време е 232 мин. К ато цяло, 
хората в южните страни гледат повече теле
визия. Дневната времегледаемост се влияе о т  
броя достъпни канали, възрастовата и социал
на структура на населението, съотношение 
между половете и културните навици на насе
лението. С труктурата и разпределението на 
аудиторията се формира и о т  развитието на 
преносните системи. В Германия зрителският 
пазар е разделен на парцели поради кабелните и 
сателитни телевизии. В Белгия и Нидерландия, 
където кабелното разпространение достига до 
огромна част  о т  населението, наземното 
излъчване се ограничава основно до обществе
ните канали, а главните комерсиални телевизии 
се разпространят по кабел. В Италия, където 
кабелно разпространение практически няма, 
платените канали се приемат по сателит, а об

ществените и комерсиални канали -  чрез назем- 
на мрежа.

Успехът на обществените телевизии сред ау
диторията средно за страните о т  ЕС е 40 % ка
т о  варира о т  70 % в Дания до 10 % в Гърция. Об
щият дял на обществените канали в п етте  ос
новни европейски пазари е стабилизиран. О т  сре
дата на 90-те години на пазарите във Великобри
тания и Германия и в по-малка степен франция, 
се забелязва значително намаление в дела на ко
мерсиалните оператори. Общият дял на комер
сиалните мрежи в Германия (RTL, Sat-1, Pro-7) и 
в Обединеното кралство (ITV) падат с респек
тивно 8,4 % и 8,2 % между 1993 и 1999 г. Въпреки 
конкуренцията на комерсиалните ефирни канали 
и бурното развитие на кабелни и сателитни сис
теми, обществените телевизии запазват своя
т а  позиция на пазара.



КАКВО Е ИСТИНАТА? 
ФИЛОСОФСКИ ТЕОРИИ ЗА ИСТИНАТА. 

ИСТИНА, РЕАЛНОСТ И ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС
cm. ас. Десислава Бошнакова

Когато Пилат Понтийски разпитва Исус 
преди да го разпънат на кръста, Исус казва: „Все
ки, който е на страната на истината, ще се вслу
ша в думите ми.“ Тогава Пилат пита: „Какво е 
истина?“ Може би това е първият документи
ран момент в човешката история, когато се за
дава вечният въпрос какво е истина.

О т зората на философията философите спо
рят за концепцията за истината. Въпроси като 
какво означава една сентенция да бъде истина и 
съществува ли абсолютна истина присъстват 
във всички теории. И както чудесно подхожда на 
философските теории, т е  с удоволствие се ос
порват една друга.

Извън философските спорове можем да разг
ледаме проблема за истината по няколко различ
ни начина:

Несъществуващата истина -  т я  не същест
вува реално, материално.

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

Личната истина -  нещата са такива, какви- 
то  вие ги виждате и се определят о т  вашата 
лична оценка за тях.

Съществуват абсолютни истини, доказани 
от  науката -  Земята е кръгла, планетите са оп
ределен брой и се въ р тят  около Слънцето. Но 
дори и тези истини са резултат на човешкия 
стремеж към истината. След Време могат да 
престанат да бъдат истини, както много други 
преди тях. Съществува и истина, която не съще
ствува в света изобщо, а е част о т  човешката 
психика. Тя е продукт на личното светоусещане 
и разбиране за света. Съществува и лична исти
на -  всеки един се е сблъсквал с разликите във 
възприятията на отделните хора. И тоВа ни ка
чество ни прави различни и интересни един за 
друг. Именно несъществуващата истина и лич
ната истина позволяват на средствата за масо
ва комуникация да влияят върху начина, по който

За тези, които създават нашата реалност, 
истината на пудинга е да бъде изяден.

Уилям Джеймс

хората сформират своята истина за непознатия 
и далечен свят и личностите и организациите, 
които не познават лично. Всеки един материал, 
излъчен или отпечатан в медиите, отразява не
чия лична истина -  нечий поглед върху събития
т а  и нечия оценка на фактите.

Проблемът с истината идва на дневен ред по
ради факта, че о т  много страни се опитват да 
ни налагат различни реалности и да ни внушават 
различни истини. И това сигурно е така, откак- 
т о  свят светува. Но преди време влиянието е би
ло върху ограничен кръг хора, поради липса на въз
можност за общуване с неограничена публика. 
Днес чрез медиите хората комуникират с целия 
свят.

Според Жан-Пол Сартр „оноВа, което ни кара 
да вярваме, че истината е тъждествена на Би
ти ето , е, че наистина всичко, което съществува 
за човешката реалност, съществува под форма
т а  на истина. С ветът е истинен.“1

Когато във всекидневието използваме дума
т а  истина, в нея влагаме много ясно съдържа
ние. Според тълковния речник на българския 
език истината е това, което отговаря на реал
ността; съждение, проверено в практиката2. 
О тту к  ясно проличава връзката между истина
т а  и реалността. Ако в медиите се появи съж
дение, което е проверено в практиката, никой 
не би оспорил истинността му. Но как можем 
да преценим дали това, което медиите показ
ват, отговаря на действителността, след като 
е невъзможно да бъдем очевидци и да присъства
ме на всички места по света. Единственото, 
което ни остава, е да се доверим в преценката 
на медиите и да приемем, че това наистина о т 
говаря на действителността. Ако допуснем, че 
ние приемаме на доверие, че това което меди
ите показват отговаря на реалността, ние са
ми като аудитория даваме на медиите право да 
въздействат върху нашите възприятия за све
т а  и на базата на информацията, получена о т



тях, ние сформираме своята преценка за истина 
и неистина. Тъй като  отдавна медийните спе
циалисти са доказали, че медиите не само отра
зяват реалността, а я пречупват през своята 
гледна точка, т о  тогава невинаги медийната 
реалност отговаря на действителността. До
верявайки се изцяло на медиите, ние трудно мо
жем да отделим истината о т  неистината, осо
бено за събития и хора, до които нямаме личен 
достъп.

Следователно, когато говорим за въздей
ствие и промяна на обществените нагласи, ло
гично е първо да се спрем на понятието истина, 
защото истината и само истината е това, кое
т о  всеки иска да знае.

философски теории 
за истината
Прегледът на това какво е истина няма да бъ

де пълен, ако не се проследи и философският спор 
около теориите за истината. За целта ще разг
ледам тр и те  основни теории за истината и как 
т е  могат да обяснят истината (реалността), 
която медиите изграждат. Тази реалност, коя
т о  повечето хора възприемат за чиста истина, 
без да си дават сметка, че т я  е представяне на 
реалната реалност, а не самата реалност. Във 
философията се е наложило традиционно стано
вище по проблема какво е истина. Това традици
онно становище различава три теории за исти
ната: кореспондентна, кохерентна и прагмати- 
стка.

Пред всяка теория за истината се изправя 
един сериозен проблем -  как да се справи с пара
доксите. Тук е м ястото  да се спомене за пара
докса на Евбулид или парадоксът на лъжеца: ако 
човек тВърди „аз лъжа“ и не казва нищо друго, 
тогава това, което твърди истина ли е или лъ
жа? Проверката на двете възможности води до 
парадоксални изводи. Оказва се, че лъжецът каз
ва истината, когато лъже, и лъже, когато казва 
истината.

Така още в древността е станало ясно, че за 
да се изясни напълно въпросът за истината не е 
достатъчно да се разглежда само съответстви
ето  между познанието и действителността. 
Необходимо е да се изяснят и превъплъщенията 
на познанието в езика.

Пред всяка теория за истината с т о я т  някол
ко основни задачи:

-  да даде определение за истината;
-  да посочи критерии за истинност;
-  да намери изход о т  семантичните парадок

си.

Кореспондентна теория 
за истината
Корените на кореспондентната теория се 

съдържат в известното определение на Аристо
тел: „Прав е този, който счита разделеното раз
делено и съединеното съединено, а се заблуждаВа 
онзи, чието мнение е противоположно на 
действителните обстоятелства.“’ Анализирай
ки цитираното изказване, следват три необходи
мости, които трябва да се изпълнят:

1) наличие на обективна реалност
2) наличие на познание за обективната реал

ност и
3) наличие на определено отношение между 

тях.
И нещата с та в а т  някак си много прости. Ако 

познанието съответства на реалността -  гово
рим за истина. Ако познанието не съответства 
на реалността -  т о  ние сме в заблуждение. В го
дините това класическо определение придобива 
различни модификации, в зависимост о т  начини
те, по които се тълкуват тр и те  предпоставки.

Следвайки т р и т е  необходимости, първата 
група варианти се обособява около предпостав
ката, че съществува обективна реалност, която 
служи като еталон за истинните твърдения. 
В тората група варианти се опира на различните 
схващания за носителя на истината. За тази ро
ля кандидати са съжденията, убежденията, изре
ченията, твърденията. Т ретата група о т  вари
антите на теорията се обединяват в зависи
мост о т  схващанията за характера на отноше
нието между действителността и отразяващо
т о  я познание.

О т  казаното дотук проличава преходът в 
схващанията за кореспондентността. Всички 
възгледи могат да бъдат обхванати с помощта 
на термините съгласуваност и съответствие. С 
времето става ясно, че изискването за съгласува
ност е твърде силно, а това го прави ограничава
що. В някои случаи дори невъзможно. О т  гледна 
точка на ролята на медиите можем да кажем, че 
медиите в голяма част о т  случаите играят роля 
на създаване на познание и утвърждаване на т о 
ва познание за реалността. Чрез предаването на 
готови съждения, медиите успяват да предразпо- 
лажат аудиторията за приемането на тези съж
дения за истинни.

Кохерентна теория  
за истината
Според тази теория едно твърдение е истина, 

ако се вмества в кохерентна система о т  тВър
дения. ТоВа е интересно, когато говорим за ма
тематическа истина. Терминът кохерентност 
се изпозлва за постигането на три различни цели:



-  изясняване природата на съществуващата 
истина;

-  определяне на понятието истина;
-  посочване на критерий за истинност.
Основен фактор в тази теория е приемането

на кохерентността като критерий за истин
ност. Когато приемем, че природата на истина
т а  е една, а критерият за нея -  съВсем различно 
нещо, се стига до несъгласуваност. И така се на
лага изводът, че действителният критерий за 
истинност -  кохерентността -  изразява и сама
т а  природа на истината. Поставя се въпросът 
не е ли възможно кохерентността да се приеме 
за действащ критерий, без това да води след се
бе си превърщането Й в същност на истината. 
Но дори и съвременните последователи на разг
лежданата теория сти гат  до заключението, че 
опитите да се представи кохерентността като 
всеобхватен критерий и като същност на исти
ната са неоснователни.

П рагматистка теория  
за истината
Съществуват много критики към тази тео 

рия. В глава 7 на своята книга „Смисълът на ис
тината“, американският философ Уилям Джеймс 
се опитва да отговори на основните атаки, про
диктувани о т  неразбирането на прагматистка- 
т а  теория за истината. В неговия списък 6-то не
разбиране е: „Прагматистите обясняват не как
во е истина, а само как се стига до нея“4, което се 
отдалечава о т  основната цел на теориите за ис
тината.

Едно о т  най-широкоразпространените мне
ния около прагматистката теория е, че т я  пос
тавя знак за равенство между истинните твър
дения и онези, в които намираме за полезно да 
вярваме. Тази теория за първи път се формулира 
о т  Ч. Пирс. Неин най-пламенен защитник се явя
ва Уилям Джеймс. Според родоначалника на праг
матизма всяко теоретично твърдение предс
тавлява неясна форма на мисълта и неговото 
единствено значение, ако изобщо има такова, се 
изразява в тенденцията да задейства съответно 
практическо правило. Пирс обаче не само разгра
ничава истината о т  вярата, но дори ги противо
поставя. „Истинното заключение си остава ис
тинно, дори ако нямаме желание да се съгласим с 
него. фалшивото пък си остава фалшиво дори и 
да не можем да се освободим о т  склонността си 
да вярваме в него“5. Отново според Пирс нещата 
могат да изглеждат доста по-прости, „ако вмес
т о  да се стремите към познание за истината, 
вие желаете да придобиете вярване, което да е 
неуязвимо о т  съмненията“5.

През 1907 г. Уилям Джеймс публикува своята 
книга „Прагматизмът: Новото име на стария

начин на мислене“. На нейните страници той су
мира причините за основите на човешките вяр
вания, умствените процеси и породените възпри
ятия за външния свят. През своя живот Джеймс 
лансира идеята си за истината, която премахва 
представата, че има нещо подобно на вечна ис
тина. Според него „няма абсолютна истина. Ня
ма съвършено евангелие, според което хората, 
независимо о т  обстоятелствата, да могат да 
живеят. Истината, настоява Джеймс, същест
вува в процес на постоянни промени. Тя не е ни
що повече о т  постпродукт на човешката исто
рия, съществен резултат о т  взаимодействието 
между хората и света около тях. Истинността 
на една идея не е постоянна вродена характерис
тика. Случва се дадена идея да се превърне в ис
тината. Тя става истина, истината се прави о т  
събития“7.

Истината живее аналогично на кредитната 
система. Нашите вярвания и мисли не се проме
нят, докато нещо не ги предизвика. Много о т  
практиците в областта на публичността прие
м ат  становището на Джеймс и си поставят за 
цел да създадат истина, която да поддържат, 
разбира се, използвайки медиите като канал за 
комуникация на създадените о т  тях събития, чи- 
ято  цел е да придадат истинност на защитава
ната идея.

На практика действията на Уилям Джеймс в 
защита на прагматистката теория насочват 
вниманието към възможността истината да се 
създава о т  самите хора. На това вярване се кре
пи огромна част о т  индустрията Пъблик Ри- 
лейшънс днес в началото на XXI век. Е то как 
Джеймс определя истината: „Една идея е истин
на толкова дълго, колкото ние вярваме, че е по
лезна в живота ни.““ В книгата си „Смисълът на 
истината“ Джеймс дава следното определение за 
истината: „В основата си истината е връзка 
между две неща: о т  едната страна е идеята, а 
о т  другата -  действителността. Тази връзка, 
подобно на всички връзки, притежава в основата 
си фундамент -  матрица о т  обстоятелства, 
както психологични, така и физически, в който 
са поставени двата съпоставяни термина.“’ По
добно на много други теории във философията, 
ако се приеме букВално, тази теория очевидно не 
е вярна. За всеки здравомислещ човек е ясно, чс 
едно твърдение е истина или неистина, независи
мо о т  това дали вярваме в него или не. За да о тк
рием логически смисъл в прагматистката тео
рия, трябва да обърнем внимание на начина, по 
който философите-прагматисти обръщат зна
чението на думите. Ако направим това, ще ви
дим, че Джеймс се доближава до кореспондентна- 
т а  теория за истината. Според Джеймс истин
н о стта  на едно твърдение се състои в полезно
с т т а  му в най-широк смисъл и за най-дълъг пери-



og. И така се стига go определянето на истинно
с т т а  6 зависимост о т  съ ответстви ето  с 
действителността.

Анализирайки прагматистката теория за ис
тината, може да се каже, че философите о т  т а 
зи теория не отричат класическото определение 
за истина. Те насочват своите усилия към разра
ботване на ефективен критерий за отделянето 
на истината о т  заблуждението. Никой не отри
ча, че прагматистката теория разкрива реални 
особености на истинното познание, но всички 
разсъждения о т  тази теория имат един основен 
недостатък -  отъж дествяват явлението със 
същността. В общия случай истината е полезна 
дотолкова, доколкото се съгласува с действи
телността.

Истина, реалност и 
Пъблик Рилейшънс
В книгата „ПР! Социалната история на мани

пулацията“1" авторът Стюард Иън определя 
прагматистката теория за истината като една 
о т  важните предпоставки за появата и развити
ето  на професията и науката Пъблик Рилейшънс. 
Връзката между тази теория и съвременния 
Пъблик Рилейшънс е въпрос, който трябва да се 
изясни в началото, преди да се използва теория
т а  за определяне на влиянието на Пъблик Ри
лейшънс върху медиите и съответно Върху обще
ствените нагласи и общественото мнение. Не е 
никаква тайна, че, ползвайки медиите, хората 
търсят  информация, която да потвърди създаде
ните вече у тях  нагласи или мнения. Това най-яв- 
но проличава при политически кампании. Твърди
я т  електорат на дадена партия е и най-ревност- 
ният читател, зрител или слушател на изявите 
на политиците о т  тази партия, защото търси 
аргументи, които да му покажат, че изборът му 
е правилен. И на практика пропуска твърденията 
и фактите, които не са в унисон с неговите наг
ласи. П рагматистката теория застава в основа
т а  на силата на медиите, тяхното влияние вър
ху общественото мнение и върху всеки един о т  
нас, защото открито заявява, че истината, коя
т о  хората приемат е тази, в която им се иска да 
вярват. До това заключение стига и Уолтър 
Липман в книгата си „Общественото мнение“, 
като го формулира по следния начин: „Хората ре- 
акират на фикциите като на реалност и в много 
случаи спомагат за създаването на фикции, на ко
ито да реагират.“11 Иначе казано истината не съ
ществува някъде в пространството, а се сфор
мира на базата на личния избор на индивида -  т я  
е постпродукт на човешката история. Това е и 
причината да разгледам прагматистката тео 
рия по-подробно. В никакъв случай не искам да 
навлизам във философски спорове за плюсовете и

минусите на различните теории за истината. 
Всички знаем, че има истини, в които колкото и 
да не ни се иска да вярваме, т е  съществуват. Но 
когато говорим за истина, свързана с продукти, 
идеи, политици, в повечето случаи членовете на 
публиката си избират една о т  предложените ис
тини и вярват в нея, докато някой или нещо не 
наруши вярата им. А изграждането на доверие и 
вяра е в основата на професията Пъблик Ри
лейшънс и водещ инструмент при оказване на 
въздействие върху публиката.

На практика истината е свойствен резултат 
о т  взаимодействието на хората със света около 
тях и о т  развитието на познанието. Истинно
с т т а  се ражда, когато хората споделят своите 
предположения за събитията и фактите около 
тях. Широкопопулярно е сравнението, което 
Джеймс прави, между реалността на истината и 
паричната система. „Истината живее... в по-го- 
лямата си част благодарение на кредитна систе
ма. Нашите познания и вярвания остават, дока
т о  нещо не предизвика промяната им. Точно как
т о  банкнотите са в употреба, докато всички ги 
приемат, фабриката за истина работи безот
казно, докато събитие не постави под съмнение 
или не срине една истина. „Истинността на една 
идея, не е постоянно качество, което се наследя
ва.“12

И тук идва връзката между прагматиската 
теория за истината и същността на професията 
Пъблик Рилейшънс. Според бащата на ПР -  Еду
ард Бернайс -  инженерингът на съгласието тряб
ва да създаде новина. „Новината, о т  своя страна, 
не е безжизнено нещо. Тя е открито действие, 
което създава новини, а новините на свои ред 
променят нагласите и действията на хората... 
Творчески създаденото събитие може да се кон
курира успешно за внимание с другите събития. 
Събитията с новинарска стойност обикновено 
не се случват случайно. Те са прецизно планирани, 
за да постигнат определена цел, да повлияят 
върху нашите идеи и действия.“1'

Така на практика се срещат философията на 
Уилям Джеймс -  събитията придават истин
ност на една идея, и една о т  първите дефиниции 
за професията Пъблик Рилейшънс, дадена о т  
Едуард Бернайс -  новините се създават посред
ством внимателно планирани събития, чиято 
цел е да утвърдят нечия истина.

ф ак т  е, че представата на Бернайс за профе
сията логически следва съжденията на Джеймс за 
истинността. И ако приемем, както приемам в 
настоящата работа, че истинността на една 
идея е следствие о т  събития, и се съгласим с Еду
ард Бернайс, че събитията могат да се плани
рат, за да постигнат определен резултат и да се 
превърнат в медийни новини, стигаме до една о т  
основните функции на ПР -  същността на сама



т а  професия -  да придава истинност на една идея 
или да отнема истинността на друга. За пример 
само ще посоча, че о т  изнесената информация в 
публичното пространство става ясен ф актът, 
че започването на войната в Залива не е без 
участието и намесата на ПР-практици. Те не са 
изфабрикували реалност, просто са вкарали в 
публичното пространство една идея за врага и са 
положили усилия да Й придадат истинност. Ес
тествено, че има и други причини да се започне 
една война, но одобрението или неодобрението 
о т  страна на гражданите става въз основа на ис
тинността на информацията в медиите. И това 
не е единственият случай, при който ПР успява 
да придаде истинност на една идея и да поддържа 
вярата в нея.

Когато правя тези заключения, искам да пос
тавя условието, че не става въпрос за матема
тически, физически или природни истини. Ясно е, 
че когато е ден, никой не може да твърди, че е 
нощ. Въпреки че все някъде по света е нощ, кога
т о  тук е ден.

Говорейки за способността на ПР да придава 
истинност на идеи, имам предвид идеи и факти, 
които не съществуват независимо о т  нас -  ис
тини о т  типа лична истина и несъществуваща 
истина. Защото много често точно тези видове 
истини ни помагат да изберем стоката, която 
да купим, услугата, която да ползваме, политик, 
за когото да гласуваме, и още много други реше
ния, които взимаме.

Когато едно събитие се случи, т о  има много 
варианти на интерпретация. Възможно е да бъде 
подкрепено о т  авторитетни личности, институ
ции и други. Всичко това придава истинност на 
фактите. Дали съжденията ще придобият истин
ност зависи много о т  това кой ги изрича, кога ги 
изрича, колко често ги повтаря и т.н. Ако се под
ходи практически към тези условности, могат да 
се създадат много истини и да се отрекат други. 
Всичко опира до въпроса за морала и етиката.

Ние, публиките, в по-голяма част о т  случаи
т е  нямаме възможност да черпим лично инфор
мация за действителността. Затова се доверя
ваме на приятели, медии, лидери на мнение. При
емаме тяхната интерпретация на фактите, за 
да стигнем до истината. И за нас т я  си остава 
такава, докато нещо -  прецизно планирано съби
тие например -  не я промени.

Истина е, че съществуват твърдения, които 
приемаме за абсолютни истини, например Земя
т а  е кръгла. Но живеят и твърдения, които са 
истинни, само защото ние сме ги приели за таки
ва. Липсата на възможност да се познават всич
ки факти, неспирната комуникация и все по-раз- 
ширяващият се обхват на медиите ни заставят 
да приемем за истина картината на действител
ността, която медиите представят. Нека, оба

че, не забравяме, че това е картина, а не истина.
Всеки знае този факт и въпреки това, поне 

веднъж на ден му се случва да придаде истинност 
на свои думи с репликата: „Показаха го по теле
визията, казаха го по радиото или писаха го във 
вестниците.“

Така логично стигаме до въпроса има ли всъщ
ност нещо като абсолютна истина. И отго
ворът съвсем не е еднозначен. Анализирайки ис
ти ната о т  няколко гледни точки, видяхме, че 
има абсолютни истини. Но ти п ъ т  истина, о т  
който се интересуват тези, които се занимават 
със сформиране на обществено мнение, е тази ис
тина, която е плод на човешкото съзнание и мис
лене и следователно не може да бъде обектиВна. 
И стината е субективен продукт, дело на самите 
хора. Те я създават, т е  я изобличават. Въпросът 
е до каква степен човек има право да създава ре
алност, в която да живеят другите и има ли кри
терии, които да ограничават възможността на 
хората да манипулират други хора.

Нямам за цел да нарушавам статуквото и да 
отнема достоверността (способността да съз
даВат истини) на медиите, защото на тази им си
ла се гради осноВната част о т  професията Пъб
лик Рилейшънс. Но искам само да припомня още 
едно съждение на Едуард Бернайс: „С ветът се уп
равлява о т  интелектуален елит, а мястото на 
ПР-практика е именно сред този елит“.14 Този ин
телектуален елит много добре знае, че медиите 
не са просто транслатор на събития. Избирайки 
кое събитие да отразят, на практика т е  превръ
щ ат едно събитие в новина, а друго обричат на 
забрава, а и показвайки избраните събития, меди
ите пречупват информацията през своя поглед.

Връзката между истината, медиите и ПР е 
о т  основно значение за утвърждаването на ПР 
дейността като професия. Според мнението на 
изследователи, преподавателите по ПР трябВа 
да заемат лидерската позиция при изработване
т о  на ясни и точни правила за това каква с роля
т а  на истината в комуникационния процес меж
ду клиент -  фирма -  медии -  публика15. Въпреки че 
са минали 10 години о т  отправянето на този 
апел, все още истината си остава въпрос на ли
чен морал и етика на самия ПР-практик. Защото 
„да кажеш истината или да създадеш истина въз 
основа на някои факти -  това е кръстопът, пред 
който се изправят много често ПР-практици- 
т е 16. Силата на въздействие на медиите им е из
воювала правото да се наричат „четвърта 
власт“. Но все повече се говори, че п етата  власт 
е ПР-журналистиката. Въпросът, който търси 
своя отговор е до каква степен самата публика 
ще позволи някой друг вместо нея да гради предс
тав ат а  Й за сВета около нея и дали и до какВа 
степен журналисти и ПР-практици могат да се 
съгласят с мнението на Чарлс Осгуд:



„Както Всеки адвокат много добре знае, поч
ти  винаги се оказва голяма грешка да направиш 
каквото и да било по толкова прост и директен 
начин, че всеки да разбере какво правиш и защо го 
правиш. Също така  не е препоръчително да из
казвате каквото и да било мнение чрез толкова 
прости и директни термини, така че всеки да 
разбере точно какВо казвате и какъв смисъл вла
гате в думите.“17

Истина е, че във все по-забързаното всекидне
вие остава все по-малко и по-малко време да се 
замисляме над по-голямата част о т  информаци
ята , която получаваме. Истина е обаче и 
фактът, че появата на новите информационни 
технологии направи по-трудна задачата за изг
раждане на една точно определена истина. На 
практика И нтернет даде възможност на всеки, 
който иска, да създава и разпространява инфор
мация, която защитава неговата представа за 
истината. Днес задачата пред ПР-практиците е 
по-сложна, но не невъзможна. Достатъчна е една 
разходка из Мрежата, за да се уверим, че повече- 
т о  сайтове се опитват да ни привлекат към сво
ята  истина. Коя обаче ще изберем, продължава 
да зависи о т  нас.

ЦИТИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ:
1. Сартр, Жан-Пол. Истина и съществуване, 

СОНМ, 1998, стр. 97
2. Съвременен тълковен речник на българския 

език, отговорен редактор доц. Стоян Буров, Елпис, 
1995, стр. 277

3. Сивилов, Любен. Системното познание, Наука 
и изкуство, 1980, стр. 27

4. William James, „The Meaning of Truth“, New

York: Longman Green and Co. 1911, p. 200
5. C. Hartshorne. P. Weiss (eds.), „Collected Papers 

of C. S. Peirce“, Cambridge, 1965, vol. 5, pp. 226-227
6. C. Hartshorne. P. Weiss (eds.), „Collected Papers 

of C. S. Peirce“, Cambridge, 1965, vol. 5, pp. 279
7. Stuart Ewen, PR! A Social History of Spin, Basic 

books, 1996, p. 39
8. Peter B. Lloyd, What is truth?, University of Oxford 

Department for Continuing Education, Undergraduate 
Philosophy Certificate, Assignment 4, p. 11

9. William James, „Professor Pratt on truth“, Chapter 
7 in The Meaning of Truth, New York: Longman Green 
and Co., 1911, p. 162

10. Оригиналното английско заглавие на книгата 
е „PR! The Social History of SPIN“, където В термина 
SPIN се влага съдържание на способността да се 
изВъртат фактите, да се придаВа вторично върте
не на процесите.

11. Липман, Уолтър. ОбщестВеното мнение, 
Лик, 2001, стр. 10.

12. William James, Pragmatism: The Meaning of 
Truth, Cambridge, Mass. 1978, p. 97

13. Edward L. Bernays, The Engineering of Consent, 
Annals of the American Academy of Political and Social 
Science 250 (March 1947), p. 119

14. Тай, Лари. Бащата на манипулацията, Рой 
Комюникейшън, 2000, стр. 39

15. „Educators define „Telling the Truth“ in PR, 
David, L. Martinson, Florida International University, 
No. 33, November 1993

16. Truth -  or something like it?, Sean Dent, PR 
Canada, January 6, 2003

17. Charles Osgood, „Gulf Solution Rests on Art of 
Doubletalk, Fort Lauderdale SunSentine, December, 7, 
1990, p.27A



СТРАТЕГИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
доц. д-р Руси Маринов

Комуникационен мениджмънт е нова техно
логична информационна платформа, където се 
обединяват усилията на иновационни компании и 
институции, експерти по мрежова комуникация, 
научноизследователски центрове, с основна цел 
създаване на уникални, информационни продукти 
или услуги и заемане на доминиращо положение в 
специфични пазарни ниши. Това направление в ме
ниджмънта взаимодейства с новите комуника
ционни реалности, с мрежовите комуникации, с 
модерните информационно-технологични плат
форми. Има отношение към такива направления 
като мениджмънт на познанието (о т  англ, 
knowledge management), репутационен ме
ниджмънт (о т  англ, reputation management), он
тологичен мениджмънт (о т  англ, ontology man
agement). Експертите см ятат , че остарели иде
ологически платформи, като Пъблик Рилейшънс 
например, трудно се адаптират към съвременни
т е  инфореалности и звучи несериозно да се изпо
лзват за целите на корпоративната комуника
ция. По-скоро ПР ще намира приложение в сфера
т а  на политиката и шоуто и в много по-малка 
степен в модерните бизнес структури. Комуни
кационният мениджмънт е новата парадигма, 
непосредствено обвързана с корпоративните и 
институционални мрежови комуникации. При 
търсене на информация в Мрежата, свързана с 
развитието на стратегически комуникационен 
мениджмънт, откриваме следните резултати: 
като използваме Google и зададем ключови думи 
„strategic communication management“, получаваме 
около 3 560 000 електронни страници, които ни 
препращат към университети, колежи, изследо
вателски и консултантски агенции, книги. Един 
о т  най-популярните източници в тази област е 
издаВаното о т  Melcrum двумесечно професионал
но списание „Стратегически комуникационен ме
ниджмънт“, предназначено за експерти в сфера
т а  на комуникационните практики, което се 
разпространява в 80 страни по света. Друго 
елитно издание за комуникационни експерти, ра
ботещи в големи компании, е списанието 
„Communication World.“, издавано о т  IABC -  изли
за всеки месец. Списанието за практици е Journal 
of Communication Management, има и пълна on-line 
версия. При търсене на информация с ключови ду
ми „communication managers“ броят на уеб стра

ниците е около 3 800 000 -  тук ни препращат към 
професионални организации, курсове, тренинги, 
on-line обучение. Една о т  европейските професи
оналните организации в тази сфера е 
Communication Management Association -  британс
ка асоциация на комуникационни мениджъри.

При използване на други ключови понятия 
„resource strategic communication management“, полу
чаваме 1 620 000 страници. Най-интересните са 
препратки към уеб ресурси по стратегически ко
муникации. Например на адрес www.unssc.org1 
откриваме ресурси по следните основни направ
ления: стратегически комуникации и консулта
ции; кризисни комуникации; медийни взаимодей
ствия; публични видеокамери, интервюта и уме
ния; професионални умения за презентация на 
идеи в мрежовото пространство; основни обоб
щаващи теми в областта. Ако желаем да наме
рим библиография в тази сфера, търсим инфор
мация с помощта на ключоВи думи „book strategic 
communication management" -  854 000 отправки и 
препратки към различни издателски къщи, най- 
вече към www.amazon.com.

Комуникационната стратегия на практика 
означава предприемане на инициативи в няколко 
основни направления: интерактивно сканиране на 
вътрешната и външна среда и територия; анализ 
на комплексни комуникационни проблеми и взима
не, с оглед на получените резултати, на стр ате
гически решения за разрешаването им; прогнози
ране на потенциалните рискове, предизвикани о т  
действията или бездействията на ключови игра
чи; подготовка на сценарии за разрешаване на 
значими за институцията комуникационни конф
ликти; трансформиране на институцията в тех
нологично и информационно отношение, с цел за
емане на по-добри стратегически позиции в кому
никационното пространство.

Стратегическият комуникационен ме
ниджмънт фокусира вниманието си както върху 
управление на комуникациите в бизнес корпора
тивни структури, така и в организации с идеална 
цел. Това направление кореспондира още с такива 
области като корпоративни комуникации, стра
тегическо планиране, операционен мениджмънт и 
други дисциплини. Както посочихме по-горе, ме
ниджмънт на познанието (knowledge management) 
е съвременна комуникационна ориентация. Някол-

http://www.unssc.org1
http://www.amazon.com


ко са подходите В тази специфична област2: изг
раждане на КМ-стратегия или по същество това 
са планове, базирани върху знанието и техноло
гични системи, които ще допринесат по-добрата 
организационна конкурентоспособност; дефини
ране и представяне на организационното знание. 
Експертите идентифицират шест ключови фак
тора в тази област: управление, култура, управ
ление на съдържанието, технология, приложения 
и измерване на резултатите.

Ролята на комуникационните мениджъри, при 
управление на организационни структури в съв
ременните институции, е следната:

■ Да анализират комуникационното състоя
ние на компанията, мрежовата и информацион
ната Й структура, преглед на натрупаното поз
нание при управление на инфопроцесите.

■ Да генерират идеи относно дизайна на кому
никационната система на институцията и осигу
р ят  планиране на информационните процеси.

■ Дефиниране на комуникационни и информаци
онни приоритети, с цел заемане на по-добри конку
рентни позиции в медийното пространство.

■ Взимане на решение, относно потенциални
т е  комуникационни ориентации и стратегии.

■ Въвеждане на програмни и познавателни ал
горитми за анализ на комплексни проблеми и де
финиране на методи за тяхното преодоляване.

■ Изграждане на адекватни на реалностите 
информационни структури -  комуникационно 
планиране, проучване на особеностите на кому
никационния поток.

• Комуникационен тренинг на служители на 
всички нива в институцията -  осъществява се с 
помощта на специализиран софтуер и при специ
ални условия, създава се атмосфера на виртуална 
реалност, като се използват различни техноло
гични платформи.

■ Въвеждане на системи за символна иденти
фикация на компанията.

■ формулиране на подходи за управление на 
рискови и кризисни ситуации.

■ Вертикална и хоризонтална информационна 
интеграция на процесите в институцията.

■ формулиране на комуникационните цели и 
визия.

■ Управление на неформалната комуникаци
онна мрежа -  срещи, разговори, дискусии, конфе
ренции.

■ Управление на комуникацията в мрежовото 
пространство, наблюдение на киберкомуникация- 
та.

■ Изграждане на модерни системи за ме
ниджмънт на познанието.

■ Дефиниране на съдържанието и значението 
на комуникационния процес в институцията с 
цел неутрализиране на инициативи о т  страна на 
конкуренцията.

■ Изграждане на система за онтологичен ме
ниджмънт (множество минионтологии, имащи 
отношение към бизнеса).

Комуникационната стратегия на институци
ят а  се свързва още с изграждане на определена 
култура, формулиране на мисия и подготовка на 
основните послания. Тези елементи кореспонди
р ат  с утвърденото име на компанията, с ценнос
ти те , с вътрешнокомуникационната среда, ко
муникацията с външната среда. Ориентация -  
Възприятия -  Мисия -  Перцепция -  Ефекти са 
ключовите елементи.

Мисията е важна и мултифункционална кон
цепция, ориентирана както към вътрешната 
среда, така и навън, твърдят учени като Леели 
Рюе и Филип Холанд’. Мисията е основен център, 
около който се взимат всички решения. Мисията 
става достъпна за външния наблюдател е помощ
т а  на основни обръщения към него и с името на 
институцията. Представителите на външната 
среда, в зависимост о т  доверието, което имат 
към корпорацията, инвестират, използват услу
гите или търсят  работа. Мисията Въздейства на 
служителите с помощта на изградените ценнос
ти, културната система на организацията. Ми
сията е повлияна в етично отношение о т  персо
налните решения на лидерите в организацията. 
Мисията не само служи като основен източник 
на информация при взимане на решения, но е и 
важно средство за достъп до институцията.

Ако искаме да осигурим ефективна комуника
ция с ключови за компанията групи, наречени 
stakeholders, означава да отговорим на три ос
новни въпроса: Каква е степента на ефектив
ност на междуличностната, електронна и тр а
диционна комуникация? До колко целевите публи
ки възприемат управляващия директор на компа
нията като личност, на която може да се вярва? 
Какви са подходите за задържане на позициите в 
зоната на доверие?

Стратегическата комуникация на висшите 
мениджъри се свързва още със следните пробле
ми: ценности, визия, комуникационна култура, 
комуникационни стремежи, бизнес императиви, 
представяне, цели, действия. Какво се опитваме 
да постигнем? В какво искаме да се трансформи
раме? Какво да направим за реализиране на цели
те? Това са част о т  останалите информационни 
проблеми и въпроси, на които трябва да се наме
ри решение.

Ключови комуникационни дейности:
> К онтекст -  анализ и управление на очаква

нията по такъв начин, че посланията да бъдат 
настроени на информационната вълна на аудито
рията. Това, което казва институцията за себе 
си да не бъде в конфликт с това, което т я  не каз
ва. Отговор на въпроса: Защо хората трябва да 
ми обърнат внимание?



> Яснота -  посланията да бъдат хармонизи
рани с комуникационните потребности и пробле
ми. Да се определи до каква степен съобщенията 
са релевантни на реалностите. Съобщенията да 
бъдат в някакъв аспект измерими като качест
во и количество.

> Съответствие на външен и вътрешен ин- 
фоконтекст -  днес това, което виждаме и експе
риментираме с него има по-важно значение о т  
това, което чуваме или четем. Тоест, това на 
практика означава да се убедим до каква степен 
то н ъ т  и невербалните елементи на посланието 
(символи, визия, инфокартини) съ о тветств ат  на 
нашите намерения.

> Модели за комуникационно взаимодействие -  
генериране на подходящ инфоконтекст; хармо
низиране на посланията със средата; съответ
ствие между съобщения и дейности; транслиране 
на информацията при най-ефективен „микс“ о т  
канали.

Ще посочим няколко стъпки за реализиране на 
стратегическата комуникационна цел: Ефектив
ната лидерска комуникация се изразява в следно
т о “:

■ Ясна визия, ценности и ориентиране към 
стратегически действия. Комуникационната за
дача е ориентирана към подпомагане на лидерс
кия тим  при дефиниране на целите и намерения
та.

■ Определяне и формулиране на комуникацион
ната стратегия и респективно планове. Осъзна
ване на стратегическата роля на комуникацията 
о т  страна на лидерския екип. Планиране на кому
никационните събития.

■ Усъвършенстване на комуникационните 
умения на лидерския екип. Определяне на комуни

кационните лидери в организацията, които мо
гат  да мобилизират хората.

■ Активиране на странични фактори, подкре
пящи основните послания -  визуална, символна, пе
чатна комуникация; отчитане комуникационните 
потребности на потребителя на информация.

■ Структуриране на широка гама о т  
действия, помагащи на служителите да осъзна
я т  мисията, целите, визията, ориентацията на 
организацията. Да се покаже на всеки как той 
спомага за реализиране на глобалната цел. Реали
зиране на други комуникационни инициативи -  ин
тегриране на всички инфотактики и взаимодей
ствия в комуникационната система на организа
цията.

■ Непрекъснато измерване, обратна връзка и 
адаптиране на комуникационните подходи към 
реалностите -  основни изявления, планиращи 
процеси и ефективност, контекст, организаци
онни ценности, доверие към лидерите, визия, във
личане на служителите при формулиране на уп
равленските решения и цели.
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НОВО КИНОПРОИЗВОДСТВО -  НОВИ КАНАЛИ ЗА 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ -  ДОСТАТЪЧНО ЗРИТЕЛИ

ас. Стойко Петков

Когато говорим за новото в областта на ау
диовизуалните продукти, ние неизбежно насочва
ме анализа си към цифровизацията. Цифровизаци- 
ята  не само като метод за преформатиране на 
аналоговата реалност в двоичен код е цел по-лес
ната обработка и пренос на продукта, но цяло
стният процес на продукция, разпространение и 
прожекция на аудиовизуални продукти в дигита
лен формат.

В това кратко изложение ще разгледам някои 
аспекти на динамичната взаимовръзка между 
навлизането на новите технологии във филмоп
роизводството и кинопоказа, о т  една страна, и 
формирането на зрителските аудитории о т  дру
га. И понеже това е една доста обширна тема, 
страхувам се, че само ще се докосна до социалния 
ефект на културната практика „ходене на кино“ 
и ще спомена съвсем бегло за новото в екранно
т о  творчество.

Конкретно в киното, тази новост в техноло
гиите е предхождана и съпътствана о т  промени 
в средата за възприемане на продукта на екран
ното творчество. К ато културна индустрия, 
филмовият показ и разпространение се основава 
на познаването както на пазара, така и на пред
лаганите продукт или услуга. Влияние оказват 
икономическите условия, конкурентните фирми 
и алтернативните дейности и занимания. Освен 
текстуалния аспект на посланията, предавани 
чрез движещи се изображения, киното като кул
турна практика формира и нов вид театри  и зри
телски навици. Робърт Арнолд казва, че „разби
рането за „ходенето на кино“ като исторически 
детерминирана социална практика е необходима
т а  отправна точка за теорията на възприемане
т о  на филма“'.

Съществуват изследвания, проследяващи про
менящите се връзки между филмовата форма, 
кинозалата и технологиите в киното. В тях се 
разглежда историческото развитие на никелоде- 
оните, кино палатите, навлизането на звука в 
киното, авто-киното и мултиплексите2. Други 
изследователи, като Джанет Уеско, акцентират 
върху индустриалната структура, особено върху 
икономическите връзки между продукция, разп

ространение и показ3. Докато Робърт Алън под
чертава необходимостта о т  разглеждането на 
кино рецепцията като концепция, в която се сре
щ ат и си взаимодействат компоненти на инду
стриални форми (показ), социално-демографски 
характеристики(аудиторията) и контекста на 
прожекцията4.

Киното е участник в пазарната надпревара за 
свободното време на съвременния човек, който 
търси забавление извън дома. Изграждането на 
големи кинокомплекси както в централните, т а 
ка и в крайните квартали на градовете, е светов
на тенденция, като целта е да се предложат по- 
голям спектър о т  възможности за забавление.

Как да наричаме тези нови киносалони? Мул- 
тиекрани, мултиплекси или мегаплекси? Обикно
вено всичките тези термини се използват за ки
на, разполагащи с няколко екрана. Те могат да бъ
дат както преобразувани моноекранни кина, т а 
ка и специално планирани за целта комплекси.

В случаите, когато традиционното моноек- 
ранно кино е разделено на малки зали с отделни 
екрани се използва терминът мултиекран. В спе
циализираната литература под мултиплекс се 
разбира комплекс с най-малко 8 екрана5. Освен 
специалният дизайн на залите (размер на екрана, 
удобни кресла, подредени амфитсатралпо с по-го- 
лямо разстояние между редовете, климатик, ка
чествена озвучителна система), част о т  комп
лекса за забавления са и ресторанти, магазини и 
безплатен паркинг. За мегаплекси повечето изс
ледователи приемат комплекси с най-малко 16 
екрана6.

Пример за мултиекранно кино в София е 
„Левски FX Cinema" с 3 зали; за Мултиплекс 
„Юнайтид Ню Синема“, което включва 8 зали, 3 
заведения, И нтернет кафе, Dolby Digital Surround 
ЕХ и Мултиплекс „Арена“ с 15 кинозали, детски 
кът със забавни игри, заведения за бързо хранене; 
безплатен паркинг с над 400 места и Интернет 
кафе.

Паркът „София Ленд“, освен с атракционите, 
разполага с киносалон, ресторанти, кафета и за
ла за електронни игри. Новоизграждащите се в 
момента в столицата търговски и развлекател



ни центроВе, носещи „зВучните български имена“ 
Cineplex (go хотел „Хемус“) и Sofia Mall (на бул. 
К. ВеличкоВ) са замислени като  комбинация о т  
магазини, ресторанти и киносалони.

Решението да се изграждат подобен тип тъ р 
говски и развлекателни комплекси, а не традици
онните мултиплекси, зависи о т  инвеститорски
т е  и управленски планове и стратегии на 
собствениците. Важни фактори са: изборът на 
място, пазарният потенциал, наличието на под
ходяща инфраструктура, както и връзките на 
киното с търговски дейности.

При мегаплексите се осъществява хоризон
тална интеграция на дейности за свободното 
Време, започвайки о т  видео игри до консумиране
т о  на храна. К ато това е опит на собственици
т е  на подобни комплекси да покрият загубите си 
и да печелят повече.

Световната практика показва, че именно т е 
зи кино комплекси или търговски и развлекател
ни комплекси първи оборудват свои зали с диги
тална прожекционна техника, като  в някои 
страни т е  се наричат дигитални къщи или диги
тални театри.

Дигиталното кино е не само нова система, 
т о  е бизнес. В зависимост о т  това какви са 
изискванията за цифрова филмова прожекция, ки
носалоните се делят на електронни и дигитални. 
Питър Уилсън, председател на техническия о т 
дел на Европейския дигитален кино форум 
(EDCF), разглежда дигиталното кино като кул
минацията в качеството на кинопрожекция, до
като електронното, според него, е по-скоро тип 
квартално кино с по-малка дигитална прожекци
онна система.

Електронното кино (е-кино) е концепция, коя
т о  обхваща електронно и дигитално прожекти
ране на всякакъв вид движещо се изображение. 
При дигиталното кино (д-кино) всеки етап на 
филмопроизводството е осъществен дигитално: 
заснемане, постпродукция, разпространение и 
прожекция. Към настоящия момент, обаче, пре
обладават цифрови прожекции на филми, които 
са заснети на лента и след това конвертирани в 
цифров формат.

О т  юни 1999 година, когато филмът „Междуз
вездни войни“ на Джордж Лукас постави начало
т о  на дигиталния кинопоказ на пълнометражни 
филми, до сега само 112 филма са разпространени 
в дигитален формат. 55 % о т  тях са в САЩ, 19 
% -  в Бразилия и 10 % -  в Япония. Warner Bros, во
дят сред разпространителите с 25 филма, следва
ни о т  Buena Vista с 21 заглавия. Освен студията в 
Холивуд, най-сериозните дистрибуторски компа
нии са японските Toho и Toei, China Film 
Corporation и бразилската фирма Telelmage.

Електронното кино засега се развива много 
по-бързо. Според Digital Cinema Factbook най-го-

лямата мрежа о т  близо 100 екрана, собственост 
на Mukta Adlabs, е в Индия. В Европа и Америка 
по-често това са зали с много гъвкава програма, 
предлагащи освен филмови прожекции и други ал
тернативни забавления.

Регионът с най-бързо развиващ се дигитален 
кинопоказ е Азия, където създаването на вериги 
о т  дигитални киносалони в Китай и Сингапур е 
подкрепено о т  правителствата, а вертикалната 
интеграция на японската студийна система га
рантира финансовата обезпеченост при въвеж
дането на новата технология в тази страна. В 
Европа, след направените сериозни инвестиции в 
Белгия, във Великобритания се очаква ръст на 
дигиталните киноекрани благодарение на проект 
на филмовия съвет на Великобритания за обо
рудването до края на 2006 година с дигитални 
прожекционни апарати на мрежа о т  250 кина.

Според анализ на Dodona Research, публикуван 
в Digital Cinema Factbook, броят на дигиталните 
киноекрани през 2008 година се очаква да е над 
5000. В същото време до края на м арт 2004 годи
на само 194 DLP кино екрана са инсталирани в 24 
страни. Следователно все още става въпрос за 
малък като обем и приходи пазар. Развитието на 
този малък пазар се затруднява о т  недостига на 
продукция и несъответствието в технологиите. 
Въпреки това, има фирми, ангажирани с кинопо
каз, които инвестират в дигиталното кино. 
Един о т  големите инвеститори в дигитални ки
носалони, както Вече споменах, е белгийската 
компания „Кинеполис“, която инсталира DLP ки
но прожектори в осем о т  своите мултиплекси.

Дигиталното кино с в самото начало на съ
ществуването си, но изглежда, че него не само 
ще го има, т о  ще се развива. Според Кейтрин 
Райт, „Онова, което е сигурно за дигиталното 
кино е, че т о  започва да влияе на начина, по кой
т о  този бизнес се прави на някои о т  важните па
зари. Тези, които го въвеждат са (и) вторият и 
т р е т и я т  по големина кино пазари в света. Това 
е постепенна, но сигурна промяна, която нито 
един участник във филмовия бизнес не трябва да 
пренебрегва.“

„Ново“ кинотворчество

Според творците, при новия способ за произ
водство, заснетите на живо сцени са само суро
вият материал, който се дорисува, анимира и 
комбинира със създадени о т  компютър сцени.

За компютъра филмът се превръща по-скоро 
в абстрактна комбинация о т  променящи се във 
Времето цветове, отколкото структуриран по
рядък о т  кадри. Затова и Лев Манович отговаря 
на въпроса „какво е дигитално кино?“ по следния 
начин: „Дигиталното кино е специално направле
ние в анимацията, което използва заснетите на



живо материали, като един о т  своите елемен
т и “. Според него историята на движещите се 
изображения прави един пълен кръг в своето раз
витие. „Родено о т  анимацията, киното (в разви
ти ето  си) изтласква анимацията в своята пери
ферия, като накрая се превръща в едно о т  нап
равленията в анимацията. Киното се превръща В 
определен клон на рисуването, твърди Манович, 
рисуване във времето. Няма вече кино-око, има
ме кино-четка.“ 7

Промените засягат работното място и ра
ботния режим на творците. Новият тип произ
водствени студия ще са свързани по мрежата 
група о т  специалисти, които се обединяват око
ло общ набор о т  дигитални стандарти, а не о т  
огромна материална база. Повишаването на 
ефективността на „творците на съдържание“ 
води до значителна икономия на финанси, а въз
можността за глобално сътрудничество създава 
платформа за обединяване на таланти о т  раз
лични географски региони.

П ревантивната цензура на 
зрителската аудитория
Киносалонът беше и до голяма степен остава 

едно о т  най-популярните места за общуване. 
Там се пресичат личната и обществена памет. 
Джан Пиеро Брунета пише, че „всеки кинозрител 
в тъмното култивира своята собствена мечта 
и възприема силната енергия на мечтите на 
всички около него““.

Повечсто маркетолози в киноиндустрията си 
поставят за цел да привлекат редовните киноз
рители да видят техния филм през премиерната 
седмица. След това т е  разчитат на мълвата 
(надявайки се т я  да е положителна за конкрет
ния филм) да се разпространи о т  гледалите фил
ма към по-рядко посещаващите филмови прожек
ции. Добрата концепция за зрителската аудито
рия трябва да включва социалната роля на кино- 
посещението. Да си част о т  м естната зрителс
ка аудитория предполага общуване с другите пре
ди, по време и след всяка прожекция, формулата 
на мултиплекса, която събира и обединява някол
ко киносалона, гарантира на зрителите много 
по-разнообразна програма за свободното време и 
по-качествено обслужване.

Какъв тип нови възможности придават нови
т е  технологии на мултиекранното кино? Диги
талният формат позволява разпространение 
чрез сателит или по оптичен кабел. Този тип 
разпространение позволява едновременна преми
ера в една или няколко страни, което о т  своя

страна дава възможност за по-ефективна рекла
ма и привличане на по-голяма аудитория. Нови
т е  технологии позволяват програмирането и 
прибавянето на допълнителни материали и съ
бития към показа на един филм. Например, при 
една национална или континентална премиера 
може да се включи разговор „на живо“ с творчес
кия състав и публиката и независимо къде зри
тел я т  се намира, той ще има възможност да за
дава въпроси.

Показът на алтернативно съдържание в ки
носалоните, като рок концерти, футболни сре
щи, културни събития и бизнес презентации, 
според изследователите към 2008 година ще оси
гурява една т р е т а  о т  печалбата на кината.

Дениел Шмит, анализатор за Скрийн Дайд
жест, твърди, че „вече въпросът не е дали ауди
торията желае да отиде (на дигитална кинопро
жекция), а дали е готова да заплати за друго за
бавление в кината освен за филми“7.

Развлечението се контролира изцяло о т  пуб
ликата. Ако няма зрители, т о  загива. Именно 
този феномен, който проф. Владимир Игнатов- 
ски нарича „превантивната цензура на зрителс
ката аудитория“10, ни подсказва, че продуценти
т е  и „създателите на съдържание“ ще се съобра
зя т  с очакванията и нагласите на основната си 
аудитория и ще заложат на новите технологии.
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ИНФОРМАЦИОННАТА ВОЙНА -  ВОЙНАТА НА БЪДЕЩЕТО?
ас. д-р Росен Стоянов

Образите, които се налагат о т  страна на 
медиите, най-често отговарят на едни по-общи 
вярвания, нагласи и отношения, о т  страна на ау
диторията, за индивидуални или групови харак
теристики у обекта на медиатизирането кои
т о  в повечето случаи е необходимо само да бъ
д ат  подсилени или доосветени.

Когато такива образи се наблюдават при ед
на цяла група, говорим за стереотипно мислене. 
Такива образи и мислене се съотнасят успешно с 
вродените човешки психологически нужди и наг
ласи за личностно идентифициране и самоопре
деляне, причисляване към една или друга група.

О тту к  и произтича стремеж ът за междуг- 
рупово сравнение. Самото присъствие в дадена 
група вече е достатъчно, за да стартира про
цесът на сравняване, определяне на различия и 
стремеж към надделяване над членовете на дру
ги групи.

Един път създаден, негативният имидж (об
разът на врага) остава в съзнанието на аудито
рията, като непрестанно се допълва, самооп- 
равдава и укрепва. На основа на образа на врага 
и на своите стереотипи и нагласи, хората са по- 
склонни към насилие и са по-податливи на влия
ния и внушения. В пропагандните техники нега
тивният образ заема основно място при под
реждане на дневния ред, при определяне на групо
вите приоритети и системата на групови цен
ности и вярвания.

Тази система е особено устойчива и опитите 
за пробив трябва да са на основата на перифер
ни, неконкретни послания и нови образи. На т е 
зи образи и стереотипи е възможно също така 
да се повлияе и по пътя на облъчването с голя
мо количество непотвърдена информация, коя
т о  да се излъчи за относително кратък период 
о т  време. Същият резултат може да се постиг
не и постепенно, с изминаване на по-голям пери
од о т  време.

Усилията о т  страна на медиите за промяна 
в образа на врага може да спомогнат за подпо
магане процесите на конфликтния ме
ниджмънт, намаляване негативните последици 
о т  конфликтите, както и за намиране на най- 
доброто възможно решение.

В съвременни условия пропагандата и кому
никацията с т а в а т  ч аст  о т  новата военна

стратегия, ф ронтовете, на които в съвремен
ния свят се водят военните действия, се увели
чиха -  това не са вече само икономически забра
ни, дипломатически усилия или военни действия, 
а и целенасочени действия в областта на масо
вата комуникация.

Терористите например, стига т е  да се нами
р ат  и да действат на достатъчно безопасно 
разстояние о т  този, който получава поредната 
доза насочено, комуникирано въздействие, се 
превръщат о т  престъпници в нещо подобно на 
символ. Пример за този неприятен феномен се 
яВява Бен Даден -  единственият дръзнал да се 
противопостави на наричания о т  самия него 
американски империализъм. Неочакваният про
паганден удар о т  страна на Даден успя, въпреки 
че срещу него стоеше най-голямата медиа-импе
рия.

Брилянтно бе избрана насочеността на пос
ланията му -  подкрепа се търсеше не на тери
тори ята на самите САЩ, а о т  малките, в не
равностойно положение страни, о т  народи, кои
т о  също не виждат в САЩ големия благодетел.

Парадоксалното в цялата ситуация е, че въп
реки световното си надмощие и използването 
на свръхмодерна техника и най-нови канали за 
въздействие, американците не само закъсняха с 
отговора си, но и претърпяха първоначално по
ражение на тери тори ята на медийната война.

Самото появяване на екран на Бен Даден бе
ше достатъчна победа, без фактически да беше 
важно какво точно казва той.

Определено може да се твърди, че американс
ките и световните медии, подкрепящи страна
т а  на САЩ, изоставиха идеята за свободно сло
во и плурализъм на мненията за сметка на идео- 
логизирането, на демонизирането образа на вра
говете -  отбелязана бе тенденция за внушаване 
на все повече страх, напрежение и ненаВист. И 
нямаше как и да бъде иначе -  ако не отговориш 
по подобаващ начин ще загубиш.

Но проблемът не е в отговорите -  дали ги 
има или не -  за разлика о т  Т ретият свят, в 
САЩ искат и да чуят за какво става дума, ис
к ат  и да разберат. Това беше още една загуба -  
не може да се прави компромис с идеи като сво
бодно слово, свободни медии и плурализъм, но 
това стана факт, защ ото така го изискваше



националният интерес и следването на флага. 
С трахът о т  тероризма взе превес.

Едно о т  проявленията на глобализацията 
стана възможността о т  екрана на телевизион
ния приемник да се наблюдава едва ли не в пряко 
предаване поредното военно действие или конф
ликт. Вече не е необходимо да притежаваш ня
какво оръжие за физическо унищожение -  дори 
смисълът на оръжие придоби други очертания. 
Днес, за да се всее ужас и масова истерия, не е 
необходимо да заплашваш с ядрено оръжие, бом
би или модерни самолети. Достатъчно е да 
имаш добри познания в областта на компютри
т е  и телекомуникациите. Самото понятие за 
войната и нейното водене вече безвъзвратно се 
промени.

Пропагандистките войни -  войните на идеи, 
мнения и възгледи намериха и новите си ефек
тивни средства -  медиите.

Но в крайна сметка информационните войни 
не са само войни в полето на средствата за ма
сова комуникация. Сраженията са и ще бъдат не 
по-малко ожесточени в полето на съвременните 
високи технологии -  компютри, Интернет, ин
формационни системи, информационно превъз
ходство, информатика и микроелектроника, ки
бернетика и т.н.

Настъпващата нова ера на войни е оръжия на 
високите технологии е свързана най-вече с неве
роятното съкращаване на необходимата за при
лагането им жива сила, т.е. ролята на човека е 
сведена до минимум. И за да бъде ефективна ед
на такава Война, нейното обезпечаване е едно 
о т  най-важните Й звена. Обгръщането на цяло
т о  земно кълбо с мрежа за комуникация и пренос 
на информация става и ще става все повече на 
основата на използването на съвременни и бъде
щи космически технологии. Заедно с модерни 
средства за масово и индивидуално унищожава
не, като топлинни, радиационни и кинетически 
въздействия, наред е и употребата на акустич
ни, електромагнитни и дори светлинни въздей
ствия о т  всякакъв род.

Способността да се водят успешно такива 
модерни войни е възможно само след преминава
нето о т  индустриално към информационно об
щество.

По този начин надпреварата във въоръжава
нето о т  Студената война, космическата надп
ревара във въоръжаването, ще се превърнат в 
информационна надпревара, в информационно 
противоборство.

Т.нар. информационна агресия, като  част о т  
военни действия, бе проведена за първи път в 
Персийския залив. Чрез специални технологии на 
практика бе блокирана цялата информационна 
система на Ирак, като  резултатите о т  което 
не бяха едностранчиви. По-късно Пентагонът

направи симулации и установи изключително ви
сока степен на достъпност В собствените си 
системи, ако срещу тях  бъдат употребени иден
тични технологии.

Чрез споменатите технологии пробив може 
да се направи не само в специализираните звена, 
управляващи военните ресурси, но и в конвенци
оналните средства за масова комуникация -  ра- 
диоканали, телевизионни канали, Интернет.

Използването на стандартни пропагандни 
техники -  опровержение, дезинформация, конт- 
раопровержение, компромати и т.н. или употре
бата на най-новите достижения на софтуерни
т е  компютърни вируси, логически бомби или ха- 
керски умения е въпрос на тактика и стр а те 
гия. А самият с т а р т  на успешна пропагандна и 
психологическа интервенция вече ще е въпрос 
просто на взимане на решение.

Целта се явява едно сложно изменение на ко
муникационната среда на обекта на конкретна
т а  интервенция. В крайна сметка принципната 
цел на информационната война е съзнанието на 
всеки отделен индивид. Използването на необ
ходимата техника и технология е само сред
ството , чрез което пропагандата достига цел
т а  си. Благодарение на постигнатото по отно
шение на световната информационна мрежа, 
методите на информационната война наистина 
биха ги превърнали в оръжие за масово унищоже
ние. Информационният век ще допринесе за оп
тимизиране на успеха чрез драстично намаляВа
не на дадените реални човешки жертви.

Информационната война закономерно създа
де система о т  термини, като защита на инфор
мацията и информационна безопасност.

Едно о т  най-пълните, точни и цитирани оп
ределения на термина информационна война е 
дадено о т  директора на информационните войс
ки при М инистерството на отбраната на 
САЩ: Информационната война се състои от 
действия, предприемани за достигане на инфор
мационно превъзходство, за осигуряване на наци
оналната Военна стратегия, по пътя на въздей
ствия на информацията и информационните 
системи на противника, с едновременно укрепва
не и защита на собствената информация и ин
формационни системи.

Чрез техниките за водене на информационна 
война е възможно съзнанието на индивида да бъ
де многократно и селектирано завладявано и 
облъчвано, като резултатите зависят о т  наб- 
лягането на различните съществуващи негови 
приоритети и предпочитания. Поради невъз
можността да се противостои на невидим съ
перник, какъвто се явява въздействието на мас- 
медиата, агресивният отговор срещу агресивно 
послание не е очакваният резултат. Неспособ
н о стта  да сс видят наяве резултатите о т



опустошителното въздействие при информаци
онната Война о т  страна на потърпевшите, пре
чи и за адекватната им реакция, още поВече, че 
не е задължително някой някому да е обявил 
официално ст а р т а  на една конфликтна кампа
ния.

Днес Все по-малка роля играят и препят
ствията о т  миналите войни -  големите разс
тояния или обширните пространства, големи
я т  брой население или капризите на времето. 
Разбира се, воденето на бойни действия в поле
то, което днес е отредено на информационната 
война не е о т  вчера. В съвременния свят, обаче, 
е трудно да си представим света по-малко или 
въобще независим о т  самата информация.

Теоретичното познаване и професионалното 
използване на информационните технологии ги 
прави достатъчно равнопоставен участник в 
информационното поле и полето на медиите. 
Информационни войни се водят на всякакво ни
во -  о т  политически борби, избирателни кампа
нии, дори в дипломацията.

О т  друга страна, наситеността и като 
обем, и като разнообразие, в информационното 
поле осигурява множество и различни гледни 
точки. Но когато конфликтът съществува са
мо в затвореното пространство на неинформа- 
цията, съществува и реалната опасност о т  
пренасянето на този конфликт о т  дигитална
т а  във физическата сфера.

Необходимо е още едно уточнение по повод 
на понятието информационна война -  при нея 
информацията се разглежда като  отделна сфе
ра, обект, някакво потенциално и все по-реално 
оръжие за масово поразяване, или като  опреде
лена предварително предначертана цел. Спома
гателната функция на този тип война при ситу
ации о т  военен конфликтен характер, може да 
се заменя и със самостоятелно действие. Този 
тип водене на военни действия можем да наре
чем с голяма доза увереност хуманитарен. Ос
новната цел е не физическото същество, а по 
скоро съзнанието на противника.

Далеч не е отдавна времето, когато за пси
хотронно оръжие -  особено в медиите -  се гово
реше само във фантастичните романи.

Национална информационна безопасност е 
поредният медиен термин, свързан с нараства
щ ата роля на средствата за масова комуника
ция в съвременното общество. Тук могат да се 
включат действията на правителствата, свър
зани с информационната сфера, за обезпечаване 
на сигурността във всички сфери на икономичес
кия и социалния живот и свързани с различни ви
дове заплахи -  нарушаване достъпа до информа
ция; възможни терористични актове; извънред
ни ситуации; международни конфликти; въпро
си, свързани с държавната тайна; добре позна

т и т е  проблеми с неразгласяването на информа
ция, целяща да накърни личното достойнство, 
свобода на избора на индивида, неговата расова, 
етническа, верска или полова ориентация и т.н.

За пример могат да послужат и двете войни 
в Чечня. За първата определено можем да твър
дим, че руските военни претърпяха поражение 
на медийното поле -  липсата на един определен 
предварително, представител о т  страна на 
руското полево командване за контакт с меди
ите, както и непълното отцепване например на 
терористите, които даваха пространни интер
вюта и позираха за снимки, дадоха основание на 
мнозина да затвърдят мнението си за сериозни 
слабости в организацията и работата с меди
ите.

За вто р ата  война в Чечня руските медийни 
специалисти в областта на Военната област ве
че бяха дали своите указания и въпреки факта на 
силово въздействие, о т  рода на цензура и забра
ни за излъчване на определен тип информации, 
заплахи за отнемане лицензи на радиа и телеви
зии, успех бе постигнат.

В полето на политиката и държавността се 
появиха нови уязвими точки на напрежение, с ко
ито  никой вече не може да не се съобразява. 
Принципно новото отношение към информация
т а , е отчитане на цялата динамика на процеси
те , о т  страна на общество и управляващи, е 
задължително.

В развитието на всички бъдещи конфликти, 
били т е  на военното поле или на дипломатичес
ка основа, трябва да се о тч и та  влиянието на 
глобалната информационна среда като  основния 
източник на информация.

Комуникаторът предава не просто съобще
ние, а своеобразен ключ, подтик за следване на 
нова програма за действие. В този смисъл след
ването на вече създадени стереотипи и добли
жаването и опознаването на вече съществува
щи нагласи, опирането на вече приемана като 
положителна информационна представа и канал 
за предаването Й, ще бъдат факторите, опреде
лящи и оптимизиращи успеха.

Примери

В случая със Сомалия например, излъчените 
по световните информационни телевизионни 
емисии кадри на малки дечица с подути о т  глад 
коремчета станаха причина за действителна 
реакция на международната общност. В също
т о  време кадри о т  същото това място на вла
чен по улиците американски войник бяха в със
тояние да преобърнат настроенията на амери
канските гласоподаватели и данъкоплатци по 
отношение на американската авантюра в това 
толкова обречено начинание.
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появиха нови уязвими точки на напрежение, с ко
ито никой вече не може да не се съобразява. 
Принципно новото отношение към информация
т а , с отчитане на цялата динамика на процеси
те , о т  страна на общество и управляващи, е 
задължително.

В развитието на всички бъдещи конфликти, 
били т е  на военното поле или на дипломатичес
ка основа, трябва да се отч и та  влиянието на 
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Комуникаторът предава не просто съобще
ние, а своеобразен ключ, подтик за следване на 
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положителна информационна представа и канал 
за предаването Й, ще бъдат факторите, опреде
лящи и оптимизиращи успеха.

Примери

В случая със Сомалия например, излъчените 
по световните информационни телевизионни 
емисии кадри на малки дечица с подути о т  глад 
коремчета станаха причина за действителна 
реакция на международната общност. В също
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отношение на американската авантюра в това 
толкова обречено начинание.



Наричаната първа телевизионна война -  т а 
зи във Виетнам, бе последвана о т  друга медийна 
война -  тази  в Персийския залив, която някои 
нарекоха успешно първата кабелна война (имай
ки предвид основната и специфична роля на 
CNN).

Основополагащ акцент в теорията и прак
ти к ата  на американските медийни стратези  се 
явява възможността да се привлича с помощта 
на идеологически и културни стимули.

К акто и в „Пустинна буря“ так а  и във война
т а  в Югославия, т.нар. диктатори останаха на 
власт, и т о  въпреки споменатото информаци
онно превъзходство. Отчетени бяха вътрешни 
проблеми на информационните масиви и връзки, 
невъзможност да се преодолеят слуховете и 
предубежденията на журналистите, не се пос
тигна пълна неутрализация на действията на 
противника -  това са някои о т  основните неус- 
пели характеристики на медийното и информа
ционно надмощие.

Американските интереси към петролните 
запаси на Кувейт, сигурността на границите на 
Саудитска Арабия като  най-големия чуждест
ранен инвеститор в САЩ, запазване суверени
т е т а  на държавата Кувейт бяха най-често 
спряганите и употребявани клишета в целенасо
ченото обработване на общественото мнение 
следствие о т  иракското нападение. Последвали
я т  сценарий -  представяне на Саддам като  дик
т ат о р , основаващо се по-скоро на емоционални 
послания, отколкото на реални доказателства 
сравняването му с Хитлер, оприличаването му с 
възможно най-голямото зло, заплашващо све
товния мир, бе осъществено на фона на стовар
ването на 230 000 армия в региона.

Международният телевизионен обмен и ин
формационните емисии бяха засипани о т  послед
ващ ата в реда на медийния сценарий картина, 
представяща самия президент Джордж Буш 
сред, както той  ги наричаше, нашите младежи и 
девойки. Така поддържането на „нашите“ взе 
превес пред поддържането на войната изобщо.

Две о т  основните възможности за влияние на 
средствата за масова комуникация са подборът 
(селектирането) на новините и подреждането 
им в емисията (изменение на значимостта им).

Създава се ефект на акцентирането, при който 
дадено събитие се означава като събитие с важ
ност номер едно, с висока приоритетност в съз
нанието на аудиторията, за сметка на друго.

Изводи

Възможността да се инфилтрира собствено 
съобщение чрез свой канал, използвайки опреде
лена неутрална медиа, дава възможност да се 
повиши достоверността и доверието о т  стра
на на аудиторията към това какво се съобщава, 
за сметка на не толкова сполучливото използ
ване за същата цел на средствата за масова ко
муникация на самия опонент.

Процесът на самостоятелно търсене и съби
ране на информация се характеризира с по-голя- 
ма степен на доверие към получените данни. Не
обходимо е този  феномен да бъде използван, ка
т о  за целта може да се предприемат целенасо
чени действия за разпространение на, да ги на
речем, хаотични, разпръснати съобщения в ин
формационната среда. По този начин съобщени
ето  е възможно да придобие смисъла на не то л 
кова чуждо, колкото обективно, независимо и 
съответно достоверно.

Подобни техники са по-характерни за т.нар. 
асиметрични информационни действия, като  
например слуховете, но ефективността им в 
преодоляване на предубеждения и предварител
ни нагласи, създаване атмосфера на сигурност в 
получаваната информация, е безспорна.

Глобализацията на съвременните комуника
ции и медии постепенно ги превръща в равноп
равни участници при взимането на решения.

Обща информация

UCIA -  Информационна агенция на САЩ, о т  
1994г. ръководи Радио „Гласът на Америка“, Ра
дио „Свобода“ (Свободна Европа), Радио и теле
визия „Марти“, WorldNet Television, Радио „Сво
бодна Азия“; 5000 души, работещи за организаци
ята ; 200 представители в 143 страни; спътников 
канал с разпръскване над 50 страни, годишен бюд
ж е т  -  1 милиард долара.



ОБЩ ЕСТВЕНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК -  
ПРЕДИЗВЕСТЕН КРАЙ ИЛИ НОВО НАЧАЛО

хон. ас. Кирил Гоцев

След големите социални и политически про
мени о т  началото на 90-те години на миналия 
Век Българската телевизия първо стана нацио
нална, а по-късно и обществена (или поне така 
пишеше още в първия български Закон за радио и 
телевизия о т  1998 г.). Но дори сега, 14 години по- 
късно, това е само на думи. Думи, изговаряни и 
писани хиляди пъти о т  хиляди хора: о т  депута
т и т е  (това им е работата), през журналистите 
(с това си пълнят изданията), до пенсионерите в 
кварталните градинки (там, където още ги 
има), феноменът „обществена“, или както пред
почитат да казват в България „държавна“ теле
визия, по едно нещо се доближава до феномена 
„футбол“ -  всеки разбира о т  него.

Но всичко започва много по-рано.
ф ак т  е, че обществените телевизионни опе

ратори в началото на XXI век продължават да 
изпълняват почти същите задачи както през 
последното десетилетие на XX век -  да инфор
мират, да образоват, да забавляват. Зрителите 
пак са обединени о т  общи права и задължения, 
въпреки тяхната явна противоречивост поняко
га. Но често не се дооценява ф актът, че на обще
ство то  му е нужно доста време, за да възприеме 
големите културни и духовни промени на новия 
век. Голяма е опасността това недооценяване да 
продължи и да задълбочи пропастта между „но
вите“ изкуства и културни течения и реалните 
предпочитания на аудиторията.

Възникнали през 30-те години в Европа, обще
ствените телевизионни оператори пропаганди
р а т  новата за това време медиа -  телевизията. 
Все още никой не подозира, че това е бъдещият 
медиен диктатор, който само за следващите 30 
години ще „завладее“ домовете на почти две 
т р е т и  о т  човечеството. Но, в интерес на то ч 
ността, трябва да се отбележи, че реално в Ев
ропа обществени телевизии има след 1980 г., ко
гато се утвърждава дуалистичната радиотеле
визионна система (обществени и частни телеви
зионни оператори).

Когато се говори за обществена телевизия, е 
невъзможно да не се отдаде дължимото на пър
вата о т  телевизионните обществени медии, 
„старата дама“ -  Би Би Си. Всички обществени

телевизии не само в Европа, но в САЩ и Япония 
са използвали Би Би Си като „матрица“ за свое
т о  структуриране.

Компанията е основана в началото на мина
лия век -  на 18 октомври 1922 г., като радиоком
пания. Следващите месеци на същата година са 
доста бурни за Би Би Си. О т  1 ноември в страна
т а  е въведена за първи п ът лицензионна такса за 
приемане на радиосигнал на стойност 10 шилин
га. На 14 ноември е избран и първият генерален 
директор на Би Би Си -  сър Джон Рейт (John 
Reith). Той остава на този пост чак до 30 юни 
1938 г.! (Как ли звучи това за Българската наци
онална телевизия?).

Всъщност сър Рейт е дал и първото и най- 
точно определение за мисията на обществените 
телевизионни оператори -  да информират, да 
обучават и да забавляват. В следващите години 
всички европейски телевизии приемат това опре
деление за основно направление на своята дей
ност.

На 20 декември 1926 г. е приета прочутата 
Харта на Би Би Си (The Royal Charter and Licence 
Agreement for the British Broadcasting Corporation). 
Близо четири години по-късно, на 31 м арт 1930 г., 
се извършва и експериментално телевизионно 
излъчване на механичната телевизия на Джон 
Беърд на звук и 30-реаово! изображение о т  Брук- 
манс Парк след приключване на редовната ради
опрограма. Впрочем тази система за механична 
телевизия просъществува чак до 11 септември 
1935 г.

На 14 юли 1930 г. е излъчена и първата експе
риментална телевизионна пиеса „Мъжът с цве
т е  в уста“. Но на практика първото редовно т е 
левизионно предаване е едно изпълнение на Сим
фоничния оркестър на Би Би Си, излъчен на 22 ок
томври същата година.

Развитието на телевизионната дейност на 
Би Би Си продължава с все по-бързи темпове. 
1933 г. е доста интересна за компанията. На 28 
юли на екрана на Би Би Си се появява първата же
на телевизионен говорител -  Шейла Борет 
(Sheila Borrett). А о т  21 август новините се че
т а т  о т  жени. За консервативна Великобритания 
това е прекалено смела постъпка и скоро след



това „грешката“ е поправена. Чак до 31 август 
1936 г., когато на екран отново има жена посто
янен говорител -  Елизабет Коуел (Elizabeth 
Cowell). Тук не може да не бъде спомената и да
т а т а  22 август 1933 г., когато е излъчено първо
т о  телевизионно спортно предаване -  боксов 
мач о т  Студио ВВ.

Развитието на Би Би Си е пряко свързано и с 
развитието на телевизионната технология. 
След началното използване на системата за ме
ханична телевизия на Беърд идва времето на 
електронните телевизионни системи. Докато 
много британски фирми експериментират с ме
ханична телевизия, американските компании за 
радио и звукозапис започват бързо да развиват 
електронна телевизия. Началото поставя руски
я т  учен, работещ о т  1919 г. в САЩ, д-р Влади
мир Козма Зворикин. Той е нает о т  WEMC 
(Westinghouse Electric and Manufacturing 
Company), където през 1923 г. започва разработ
ка на метод за електронно сканиране на изобра
жения. След години упорит труд, през 1933 г., 
Зворикин създава иконоскопа, първата телевизи
онна предавателна тръба1. Иконоскопът предс
тавлява тръба с екран, направен о т  хиляди 
сребърни светлочувствителни миниатюрни сфе
ри, отделени във фотоклетки2, а приемникът е 
електронно-лъчева тръба. Създадената през 
1933 г. компания E.M.I. (Electric and Musical 
Industries Limited), използвайки иконоскопа, разра
ботва специално за Великобритания телевизион
ната камера Емитрон3. Това позволява през 1935 г. 
E.M.I. да представи напълно работеща телевизи
онна система с немислимите до тогава 450 реда 
и 50 кадъра в секунда! Тя има над три  пъти пове
че редове и два пъти повече кадри в секунда о т  
най-добрата разработка на Беърд.

Особено важна за развитието на Би Би Си ка
т о  обществена медиа, а по-късно и за частните 
медии, е 1934 г. През месец май същата година 
министърът на съобщенията на Кралството 
назначава телевизионен комитет, състоящ се 
о т  седем членове о т  министерството и о т  Би 
Би Си. Този ком итет е трябвало да отговаря за 
развитието на телевизията и да съветва ми
нистъра на съобщенията относно условията и 
осигуряването на всяка обществена телевизион
на услуга1. Докладът на ком итета о т  януари 
1935 г. разглежда три  основни проблема: техни
ческите стандарти, административната отго
ворност и начина на финансиране на обществена
т а  медиа.

По първия проблем ко м и тетъ т  решава, че е 
твърде рано да се утвърди постоянен стандарт, 
но приема задължително изискване изображение
т о  да има поне 240 реда и минимум 25 кадъра в се
кунда. Дори е взето решение двата основни ал
тернативни метода на излъчване да се използ

в ат  през седмица. Първата седмица ще се излъч
ва по системата на Беърд, а през следващата 
седмица да се излъчва по другата, на Маркони. 
Типично по английски, нали?

По втория въпрос -  кой да извършва новата 
телевизионна услуга, ко м и тетът  решава да бъде 
разрешена дейността и на частни телевизионни 
оператори, но все пак приема, че Би Би Си тряб
ва да бъде избрана, защото вече излъчва нацио
нална радиопрограма и ще бъде подходящо да по
еме и постоянно телевизионно излъчване.

Относно финансирането, ко м и тетъ т  прие
ма, че новата телевизионна услуга трябва да бъ
де заплащана о т  съществуващата лицензионна 
такса о т  10 шилинга.

Новата телевизионна станция започва да 
излъчва о т  студията, построени в старата  вик- 
торианска сграда на двореца „Александра палас“. 
М ястото е избрано заради надморската му висо
чина о т  100 метра, която осигурява ефективна 
височина на антената над 200 метра. Там са 
построени две студия -  едно за излъчване по сис
тем ата  на Беърд и едно за излъчване по система
т а  на Маркони. Всяко студио подава сигнал към 
отделен предавател за изображението, а звукът 
се излъчва о т  общ предавател. Тази странна 
комбинация продължава до януари 1937 г., когато 
окончателно се прекратява използването на сис
тем ата  на Беърд. Остава да излъчва само одоб
реният о т  правителството предавател на Мар
кони с резолюция на изображението 405 реда. Ин
тересно е да се отбележи, че последният такъв 
предавател на Би Би Си е спрян о т  употреба чак 
през 1985 г.!

Постоянното телевизионно излъчване на Би 
Би Си започва през януари 1936 г. По това време 
Би Би Си създава и модела на програмиране в об
ществените телевизии. Телевизионната програ
ма тогава е включвала шоу програми, драма, ани
мация, токшоу, кратки новини, опери, концерти. 
Но най-гледаното предаване през този период е 
излъчването на коронацията на крал Джордж VI 
през май 1937 г. Тогава тази програма по прибли
зителни данни е събрала между 10 000 и 50 000 
зрители!5. Това е впечатляващ резултат, като 
се има предвид, че по това време в целия свят е 
имало малко над 2000 телевизионни приемника!

Излъчването на постоянна телевизионна 
програма с национално покритие се осъществява 
без прекъсване до 1 септември 1939 г., началото 
на В тората световна война. Тогава програмата 
е прекъсната по средата на излъчването на ани
мационен филм с Мики Маус. А когато войната 
свършва и редовните излъчвания започват на 7 
юни 1946 г., програмата продължава о т  същото 
място на филма с Мики Маус, където е спряна 
преди 6 години! Обществена телевизия по анг
лийски! Тази година, 1946, е интересна и с факта,



който казва, че може да предвижда бъдещето, че 
може би той е член на общество от шарлатани, 
защото човешкият живот е пълен с изненади и 
шансове, с конфликти и размествания, с тревога. 
Ето защо не е възможно да предвидим точно про
мените в обществото или бизнеса, или икономи
ката. Ние можем все пак да променим модела. 
Има начин да мислим за промяната, която ни да
ва прозрение за същността на развитието ни. Аз 
не мога да ви кажа, че Джон Доу ще направи X, Y, 
Z, но мога да кажа, че обществото ще се движи в 
определена посока или няма да се движи в опреде
лена посока". А именно обществените телевизи
онни оператори са призовани да показват пътя, 
по който се развива обществото и да обсъждат 
проблемите на това развитие.

Краят на XX и началото на XXI век са беля
зани о т  два много значими факта за програмира
нето и даже за самото съществуване на общест
вените телевизионни оператори. Това са експан
зията на комерсиалните телевизионни канали и 
периодично настъпващите световни икономи
чески кризи.

Б итката за зрители, респективно за техните 
пари, придобива интересен вид в последните 10
15 години. Все повече търговски телевизионни 
оператори започват да вкарват в програмите си 
предавания с определено обществен характер. 
Това са най-често токшоу или даже откровено 
публицистични седмични програми, занимаващи 
се с актуалните всекидневни проблеми на хората 
или с дейността на държавата. По този начин се 
променя една о т  основните задачи на търговски
т е  оператори -  предимно да развличат и забав
ляват аудиторията, тъй като това е начинът 
да се привличат повече рекламодатели.

Всъщност промяната започва през 80-те го
дини на миналия век, след либерализацията на т е 
лекомуникационния сектор и появата на много 
нови търговски оператори. През 1980 г. В Европа 
има 36 обществени и 5 търговски телевизионни 
оператори. След 17 години, през 1997 г., ситуаци
ята  е коренно променена: обществените канали 
са 45, а търговските -  55!';

Появата на толкова много комерсиални кана
ли подкопава идеята за съществуването на об
ществени телевизии. Все по-често в европейски
т е  държаВи „избухват“ локални телевизионни 
конфликти между обществени и търговски опе
ратори. Основна тем а на споровете е събиране
т о  и изразходването на таксите за радио и теле
визия.

Така, например, миналата година във федерал
ното правителство на Германия постъпи искане 
о т  двата обществени оператора АРД (ARD) и 
ЦДФ (ZDF) лицензионната такса о т  16 евро да 
нарасне на 18 евро на месец. Това искане беше мо
тивирано с необходимостта о т  инвестиции за

разширяване на дигиталното излъчване. Най-го- 
лемият търговски оператор РТЛ (RTL) иници
ира обществена дискусия и успя чрез натиск, до
ри върху представители на правителството, да 
възпрепятства подобно решение.

Проблемите на обществените телевизионни 
оператори през последните години тревожат 
все по-силно Европейския съюз за радио и телеви
зионно разпръскване. На всяка следваща Генерал
на асамблея, най-висшият форум на EBU, все по
вече се говори за необходимостта о т  по-ефек
тивна адаптация към новите условия, породени 
о т  промените в обществения и икономически 
живот. Особено внимание се обръща на програ
мирането и особено на включването на по-ат- 
рактивни предавания. Неслучайно Европейският 
съюз за радио и телеВизионно разпръскване при
тежава и съответно продава правата на най-го- 
лемите футболни форуми -  Европейското и Све
товното първенство по футбол. По този начин 
естествените локални носители на правата за 
излъчване са съответните обществени операто
ри. Но дори и в този случай средствата, необхо
дими за закупуването на тези първенства, са ог
ромни и много трудно биха били осигурени само 
о т  реклама. Тук ролята на общественото финан
сиране е много важна. Но към тези пари вече гле
дат и други.

В България частните оператори, чрез Българ
ската медийна коалиция, поискаха част о т  бюд
ж ета на Българската национална телевизия да 
бъде давана на тях за производството на обще
ствено значими телевизионни програми?!

Размиването на границата между съдържа
нието на програмите на различните телевизи
онни оператори е „страничен ефект“ о т  разви
ти ето  на обществото. След бурното развитие 
на специализирани частни телевизионни канали 
в края на XX век настъпи частично завръщане 
към политематичните профили. Но поддържа
нето на добър политематичен телевизионен ка
нал струва доста пари и изисква достатъчно го
лям брой добри специалисти по телевизионно 
програмиране. Балансът на отделните програ
ми в един такъв канал е сложна задача с много 
неизвестни.

Особено в България тази нужда се чувства 
осезателно. Да вземем за пример Би Ти Ви. Този 
първи търговски оператор с национален лиценз 
се появи в страната през 2000 г. под флага на 
телевизионната империя на милиардера Мър- 
док. Както всички членове на тази империя, т а 
ка и Би Ти Ви използва добре разработения прог
рамен модел на „американските“ телевизии 
извън Америка -  сегментирана програма с фик
сирани филмови слотове, прекъсВани о т  големи 
обеми реклама (все пак т я  е Въздухът и водата 
за всяка частна телевизия!), три-четири нови-



нареки емисии, няколко шокшоу програми и реди
ца седмични забавни предавания. Този телевизи
онен модел беше непознат за България. Незави
симо о т  факта, че седем години преди това в со
фийския ефир вече излъчваше първата в страна
т а  частна ефирна „Нова телевизия“, макар и с 
регионален лиценз. Този модел доведе до бърза 
миграция на зрители о т  обществения Канал 1 
към новия телевизионен канал. Хората припоз
наваха в тази с нищо не блестяща програма де
мократичното право да избираш свободно (как
вото и да е).

В интервюто, цитирано по-горе, Алвин 
Тофлър казва: Има хора, които са инвестирали 
целия си живот и съдба в свой собствен път в жи
вота. Но идва някой и казва: „ Съжалявам, но ние 
имаме свой път в живота" и започват битка. Та
зи битка може да е конструктивна, съзидателна, 
да води до нови решения на проблемите. Но тя е 
твърде горчива. Нека погледнем големите масме
дии Ей Би Си, Си Би Ес, Ен Би Си. Те бяха създаде
ни да доставят едно и също съобщение до милио
ни и милиони хора; колкото по-голяма аудито
рия, толкова по-добре. Сега наред са методите на 
третата вълна на комуникация, която всъщност 
става масмедиум или масаудитория и техните 
парчета в различни типове субгрупи: едни се инте
ресуват от едно, други -  от друго. Вие виждате 
голямото размножаване на каналите за комуни
кация, били те по въздуха, били те по кабелна те
левизия, сателитно DBS разпръскване или Интер
нет. Така вие имате повече начини за комуника
ция и аудитория, раздробена на много и различни 
групи'0.

Именно това раздробяване на аудиторията 
на различни групи осигури и бързия възход не само 
на Би Ти Ви, но и на десетките кабелни и сате
литни телевизионни канали в страната. Но въп
реки тази външна изява на развитието на теле
визиите в Европа много учени виждат негативно 
влияние на търговските телевизионни канали 
върху демокрацията, защото най-често т е  се 
опитват да задоволят най-простите желания на 
аудиторията, а не духовните Й нужди“. Това пра
ви обществената телевизия крайно необходима

за по-пълното развитие на гражданското обще
ство в сложната съвременна действителност. 
О т  друга страна, състезанието с търговските 
канали принуждава обществените оператори да 
променят съдържанието на програмите си и да 
тъ рсят  по-широка аудитория, да се „комерсиали- 
зират“. Това о т  своя страна води до намаляване 
на отделните групи зрители, което пък се сблъск
ва с нормалната за общественото телевизионно 
програмиране стратегия.

Предвид наблюдаваните процеси, бъдещето 
на обществените телевизионни оператори се 
очертава да бъде много интересно, а засиленият 
обществен дебат за ролята им в съвременното 
общество и за разширяване на социалната им ми
сия се превръща в ключов елемент за необходи
м остта  о т  тяхното съществуване.
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НАХРАНЕТЕ Ж УРНАЛИСТИТЕ*
Лора Сивова

Нахранете журналистите!
Казана бързо, почти шепнешком, извън прото

кола, прословутата фраза на Надежда Михайлова 
Взриви ефира преди години и се превърна в информа
ционната дъвка, която днес, о т  време на време, ня
кои така наречени ПР-специалисти използват, за 
да поучаВат, обучават и просветляват в тънкос
ти т е  на професията свои колеги, асистенти, под
чинени.

Гладни ли са журналистите, е въпросът. И ако 
са гладни, за какво точно? Могат ли две кюфтета 
да ти  осигурят публикация по твой вкус? Ако не 
две, т о  три ще свършат ли работа?

Ж урналистите се умориха о т  не
кадърни ПР-специалисти?
Във всички книги, учебници и материали по т е 

мата „Основни правила за писане на прес-съобиде- 
ние“ срещаме правилата: да е грамотно написано, 
първият параграф да отгоВаря на 5-те W, да е мак
симум 2 страници, да съдържа изчерпателна инфор
мация за обратна връзка, стилът да не е претру- 
фен и т.н. Всички тези правила са ценни, но ако ис
каме да имаме медийно покритие, трябва да спазим 
най-важното правило -  да направим съобщението 
си новина, а не просто грамотно написана реклама, 
тогава т о  вече има стойност.

В края на 2002 г. в-к „Лос Анджелис Таймс“ пуб
ликува на сайта си указания за писане на прес-съоб- 
щение под скромното заглавие „Наръчник“1. Година 
по-късно, вторият неиздържал на напрежението 
вестник -  локалният „Ди Орегониан“, също публи
кува в онлайн версията си подробни обяснения по 
теми „Кое прави новината“, „Как да напишете но
вината си“, „Как да я сподители с нас“г. Ако поглед
нем изложените съвети, можем да направим ето 
тези изводи:

• Редакторите са се отегчили о т  непрекъсна
тия телефон звън, последван о т  досадния въпрос 
„Получихте ли ми прес-съобщението?“

• Редакторите са се отегчили да им се праща 
прес рилийз сутринта за събитие, което ще се слу
чи на обяд.

• Редакторите са се отегчили да ч ет ат  негра
мотни текстове, писани на избождаидоочите дре
бен шрифт.

Изобщо, редакторите са се отегчили. Толкова,

че са онагледили съветите си с поговорки да не би 
случайно някой да се обърка. Е то една: Когато куче 
ухапе човек -  това не е новина. Когато човек ухапе 
куче -  това вече е новина3. Останалите можете да 
видите на: www.latimes.com/services/site/la-contac-
tus.htmlstory#guide и
www.oregonian.com/newsroom/sharing.html.

А за нас остават въпросът: Наистина ли щатс
ките ПР-специалисти не знаят как се пише прес-съ- 
общение или журналистите най-вече са се отегчили 
да получават рекламни текстове вместо новини?

Подобен е проблемът във Великобритания. 
Според петима о т  шестимата директори на ПР- 
агенции, които интервюирах, това, което принуж
дава един редактор да хвърли получено прес-съоб- 
щение в кошчето за боклук е, когато т о  е откро
вена реклама.

Бившият главен редактор на в-к „Дейли Еко“, 
настоящ изпълнителен директор на ПР-агенция 
Deep South Media, Гарет Уийкс сподели: Връзките 
са най-маловажни, особено за някой като Л1ен, аз 
съм извън журналистиката от доста време. Не из
ползвам връзките си, за да вкарам историята си в 
някой вестник Но знам какво журналистите ис
кат. Знам какво може да заинтригува един редак
тор и какво не. Редакторът губи интерес, когато 
това, което е получил е натрапчива реклама. 
Текст, който говори колко чудесен е даден продукт, 
но не казва новина.

Подобно е изказването и на Стив Бендъл, 
изпълнителен директор на Aylesworth Fleming PR, 
който, обаче, допълва важната подробност за о т 
ношенията журналисти<->ПР-специалисти: Един 
ПР професионалист не трябва да се Възползва от 
изградените си взаимоотношения с журналистите 
и да се опитва да вкарва рекламни текстове през 
задната врата на редакцията, както аз я наричам. 
Трябва Винаги да си сигурен, че историята ти е ин
тересна и е новина.

На въпроса ми ,Jlo какъв начин градите добри 
взаимоотношения с журналистите тук в Англия?, 
Стив Бендъл отговори: „ Това, което правим, напри
мер, ако работим за даден клиент, звъним на жур
налистите и питаме „Има ли някаква специфична 
тема, по която трябва да пишете и каква гледна 
точка ще търсите?“ и те могат да кажат: „Възна
меряваме да пишем за хората, които купуват жи
лища за първи път, за пазара на недвижими имо

http://www.latimes.com/services/site/la-contac-
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ти“. Тогава ние бихме казали: „Ние имаме клиент -  
агенция за недвижими имоти. Бихте ли желали да 
ви предоставим информация за пазара на имоти в 
момента, както и графика, ако желаете?“. Те биха 
казали „Да, моля ", защото им спестява време и не 
ги принуждава да търсят информацията от друго 
място. И след това, при положение, че спазим край
ния срок, винаги трябва да спазваш крайния срок на 
журналистите, продължаваме да градим връзката 
по този начин. И те знаят, че ако се налага да пи
шат отново за пазара на недвижими имоти, ще се 
свържат с нас и ще кажат „Можете ли да ни пре
доставите х количество думи плЬс снимка по след
ната тема“. Така че градиш отношенията през ця
лото време и помагаш на журналистите да имат 
ценна и интересна информация, която да използват 
за публикацията си. “

Любов -  омраза

ф ак т  е, че връзката журналисти -  ПР-специа
листи е връзка о т  типа „любов -  омраза“. Журна
листите разчитат на прес-съобщенията (и на хо
рата, които ги пишат) като ценен източник на 
факти и идеи, чрез които т е  могат да си свършат 
работата. О т  друга страна, ПР-специалистите 
разчитат на журналистите, защото т е  са тези, 
които могат да дадат публичност на материала, 
статията, публикацията им. И изобщо на повъ
рхността всичко е много гланцово, лъскаво и ус- 
михнато, докато не чуеш как журналист генерали
зира колко досадни са ПР-специалистите или как 
ПР-специалист определя редактор на вестник ка
то  човек без усет за новина, само защото матери
алът, който въпросният ПР-специалист се е опи
тал да лансира, не е видял бял свят. С подобни ге
нерализации и коментари доникъде няма да стиг
нем. Никой не е казал, че журналистите и ПР-про- 
фесионалистите трябва да се обичат едни други 
безмерно, но защо трябва да не се обичат? И тук 
идва въпросът за доверието. Как се гради доверие 
с журналист? Как изобщо се градят добри взаимо
отношения с медиите?

По мое мнение, най-кратката, но определено 
всеобхватна и работеща по казуса „как да създадем 
добри взаимоотношения с медиите“ формула е т а 
зи на Кътлип, Сентър и Брум -  5F . П етте  F са 
всъщност начините, по които един ПР специалист 
трябва да работи с медиите, а именно:

• бързо (fast)
• откровено (frank)
• приятелски (friendly)
• фактологически (factual)
• безпристрастно (fair)4.
Но нека разгледаме всяко едно „F“.
Бързо: Уважавайте крайните срокове на журна

листите и никога не се обаждайте на репортер с 
новина 5 минути преди изданието да затвори. Осо

бено когато става въпрос за седмичници или месеч
ни списания. Ако не знаете кога е крайният им срок, 
просто ги попитайте. Ако журналист ви е потър
сил с допълнителни въпроси, особено когато има 
кризисна ситуация във вашата компания, и вие сте 
казали, че ще звъннете обратно до 20 минути, на
истина звъннете до 20 минути. А ако можете, 
звъннете и по-рано, усилията ви ще бъдат оценени.

Медиите получават повече новини, отколкото 
могат да използват. Най-добрият начин да спести
т е  време на журналистите е да им осигурите нови
на, без да се налага т е  да ви търсят обратно за 
допълнителна информация. Ако трябва да анонси
рате нов продукт, не живейте с илюзията, че е 
добър трик да не пишете цената в прес-съобщени- 
ето си с идеята, че евентуално журналистите ще 
ви звъннат да ви попитат и тогава щс ги затрупа
т е  с друга добре подбрана информация. Това няма 
да се случи освен, ако не сте пресаташето на 
„Електроразпределение“ или „Нефтохим Бургас“. 
Дайте всички важни факти, дайте линкове към 
снимки на продукта. Бъдете полезни на журналис
тите, не им губете времето и ще видите, т е  също 
няма да губят вашето.

В идеята „Да не губя времето на журналисти
т е “ влиза и начинът, по който изпращате прес-съ- 
общението си. Да се изпраща прес-рилийз по поща
т а  във века на комуникацията е не глупаво, но не е 
умно (изключение правят поканите за специални 
събития, към които е прикрепено прес-съобщение). 
Някои журналисти все още предпочитат да полу
чават съобщения по факс, но повечето предпочи
т а т  електронната поща. Основното предимство 
на е-мейла е, че пести изключително много време, 
както вашето, така и на медиите. А и журналис
ти те  предпочитат да копират получената по 
мейл информация, а не да я набират отново. Друг е 
въпросът, че чрез мейла си можете да дадете дире
ктно линкове към сайта на фирмата ви, както и 
о т  ключовите думи в съобщението ви, и вероятно
с т т а  журналист да кликне на линковете е много 
по-голяма, отколкото същият този журналист да 
преписва 20-символни адреси о т  бледата факс хар
тия. Ако не знаете журналистите о т  вашия ресор 
как предпочитат да работят, просто ги попитай
те.

Откровено: Не лъжете медиите. Никога, по ни
какъв повод. Иначе това е най-лесният начин да за
губите доВерието им. Ако не желаете и не трябва 
да дадете свръхинформация, дайте такава, която 
би задоволила информационния глад, но не лъжете. 
Никога, по никакъв повод. Бъдете отворени към 
медиите, не ги подвеждайте и отговаряйте на въп
росите им Възможно най-искрено.

О т обратната страна на монетата стои ва
шият клиент/компания. Доверие се гради трудно, 
така че не очаквайте такова още о т  дебюта си -  
ще трябва да го заслужите, както това на клиен



та  си, така и на медиите. Епидемия на българския 
ПР-пазар е някои клиенти да се см ятат  за всичко 
можещи специалисти, които много обичат да да
ват съвети и предложения, които според тях са ви
наги по-добри о т  вашите. Когато подобен клиент 
се опитва да ви убеди, че напудреният му с реклам
ни клишета тек ст  е наистина новина, бъдете отк
ровени и обяснете защо не е. Ако можете да го нап
равите новина, тогава всички печелят. Но това, с 
което не трябва да правите компромис е принци
пите си -  ПР-специалистите трудно градят репу
тация на професионалисти сред журналистическа
т а  гилдия. Опитите да пласирате полуновина или 
реклама, руши с лек замах всякакъв професионален 
имидж, граден до момента. И вашият клиент 
трябва да го знае.

Приятелски: Важно е да разтопите строго 
професионалната атмосфера, но не се натрапвай
те, особено с неуместни покани за късни вечери. Не 
си позволявайте да фамилиарничите и да се държи
те  неестествено приятелски, само защото сте 
прочели тук или някъде другаде, че трябва да сте 
дружки с журналистите. Процесът на опознаване
то е бавен, но веднъж уставите ли контакт, под
държайте го с телефонни разговори и лични срещи. 
Помнете имената им, споменавайте техни ста
тии, слушайте с интерес какво ви говорят и вина
ги им благодарете -  по телефон или чрез мейл, ко
гато публикуват ваш материал.

Събития, организирани о т  вас, дават едни о т  
най-благоприятните условия за поддържане или ус
тановяване на нови контакти с журналисти и ре
портери, така че се опитайте да ги използвате 
максимално. И не забравяйте, че виното не е за вас, 
то  е за гостите и журналистите, за вас са усмив
ките и събраните/раздадени визитни картички.

А и още нещо, не съществува такова нещо като 
„извън протокола“ или „говорим си по приятелски 
само“. Всичко, което кажете, може да бъде използ
вано. Имайте доверие на журналистите, но не и по
Вече доверие, отколкото е необходимо.

Фактологически: Работете с факти. Просто с 
факти. Журналистите искат да разберат кой, къ
де, кога, какво, как и защо, и искат информацията 
за това да бъде максимално кратка и ясна. Възхва
ляващите определения, многото прилагателни и 
професионалният жаргон нямат място в прес-съ- 
общението ви. Между другото, колкото повече су
перлативи използвате за фирмата или продукта 
си, толкова повече на журналистите ще им се иска 
да ви свалят о т  пиедестала, на който сте се само- 
поставили -  т о  си е инстинктивна журналистичес
ка реакция. И когато напишете всички факти, по
питайте се: Кое е интересното и интригуващото 
В това съобщение и достатъчно интересно и инт
ригуващо ли ще бъде за редакторите и читатели
те? Защо редакторът ще избере точно вашето съ
общение пред 30 подобни, които е получил същия

ден? Ако имате и най-малкото съмнение, че журна
листическата му стойност е бледа, тогава напра
вете съобщението си новина. Ако можете, разбира 
се. Ако не можете да съберете текста в максимум 
2 страници, преценете кои параграфи са най-мало- 
важни, сложете ги в нюзрума на сайта ви и ги дай
т е  като линкове към ключови думи о т  текста ви. 
Няма нужда да затрупвате журналистите със 
скучни и никому ненужни детайли. Ако са дос
татъчно заинтригувани, самите т е  ще потърсят 
допълнителната информация.

Безпристрастно: Веднъж чух едно пресаташе 
да казва „Аз първо давам информация на нашите 
журналисти и после на другите“. Никога не пренеб
регвайте дадени журналисти за сметка на други, 
защото „наши“ и „ваши“ журналисти има до време. 
Позициите се сменят, светът се върти и не е ясно 
дали заради подобно селективно отношение вие и 
вашите прес-рилийси няма да се окажат в пренеб
регнато положение някой ден.

Но преди да започнете да градите каквито и да 
е отношения, информирайте се. Проучете меди
ите и журналистите във вашия ресор и какъв е 
стилът им. Ако сте ноВи на позицията, представе
т е  им се. Попитайте в какъв формат предпочи
т а т  да получават прсс-съобщенията и кога с край
ният им срок. Ще оставите впечатлението, че мо
жете да им бъдете единствено о т  полза да свър
ш ат работата си качествено и навреме. Това ще 
бъде само първата стъпка към добрите ви взаимо
отношения. Всички останали отново ще зависят 
о т  вас. И когато журналистите сами започнат да 
ви търсят да пиете кафе заедно, тогава Вече ще 
знаете, че сте си свършили добре работата. И то 
гава ще знаете, че, да, трябва да храните журна
листите, но с качествена информация и професио
нално отношение. А въпросът не е в кюфтетата. 
Всъщност въпросът е във всичко друго, но не и в 
кюфтетата.

* Скандалната аудиокасета със запис на разговор
инструктаж в Ловеч между Надежда Михайлова и 
петима сини функционери, състоял се на 13 септември 
1999 г., в който Надежда Михайлова нарежда „Нахране
те журналистите", бе оповестена 10 дни по-късно от 
кореспондента на в-к „Дума" в града -  Милко Недялков. 
В броя си от 24 септември 1999 г. в-к „Монитор“ публи
кува част от стенограмата на инструктажа на Ми
хайлова. Пълният текст на записа може да видите на:

IUtp://www.savanne.ch/svoboda/issue/4/nadeto.htm\
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНФОРМ АЦИОННИТЕ  
АГЕНЦИИ В ИНТЕРНЕТ СРЕДА -  ПРОМЯНА И РАЗВИТИЕ

Елена Цонева-Папуджиева

„Всяко едно от използваните технически средства има своите ограничения при общуването, за
това всяко ново надгражда в някаква степен предходното, като увеличава степените на

свобода при общуването. “ 
Малецке, Г. ,Дсихология на масовите комуникации“, ЛИонхен, 1972 г.

За никой Вече не е шайна, че с появата на Ин
терн ет се формира и развива нов вид медиа. Кла
сическите средства за масова информация вече 
имат сериозна конкуренция о т  страна на елект
ронните Интернет издания. Това не означава, че 
вестниците, радиото и телевизията ще изчез
нат, но т е  трябва непрекъснато да се трансфор
мират. За тях вече не е достатъчно само да ин
формират -  т е  трябва да са първи в представя
нето на новините и проблемите; не само да обоб
щават, но и да насочват и ориентират. Дори на 
съвременните печатни издания се налага да про
менят значително своя дизайн. В днешния вест
ник има многобройни визуални елементи -  сним
ки, карикатури, цвят, иконографики -  цялата т а 
зи трансформация цели спечелването и задържа
нето на вниманието на читателя, като се облек
чава и улеснява възприемането на текста. Имен
но, за да открият и представят най-съществено
т о  и най-интересното, медиите използват ин
формационните агенции, при които фигурира це
лият набор о т  информация, селектирана и разп
ределена по теми, важност и време.

Напоследък дори функцията и ролята на ин
формационните агенции се припокриват с тези на 
електронните вестници или на Интернет сайто
вете на други медии. Въпреки сериозно обновения 
им професионален вид и профил, едно е безспорно 
-  природата и предназначението на агенциите, 
специфичната им характеристика -  т е  си оста
ват  медиа за медиите. Без тях, ако не съществу
ването, т о  успешното функциониране на сред
ствата  за масова информация е под въпрос.

Днес конкуренцията в областта на средства
т а  за масова комуникация постоянно насочва 
усилията на редакторите и издателите към 
търсене на нови полета за изява. Тъй като въз
можностите за привличане на интереса и внима
нието на аудиторията на пресата, например, са 
по-ограничсни о т  тези на радиото и телевизия
та , т я  е изправена пред необходимостта о т  се

риозна трансформация, за да отговаря на изиск
ванията на съвремието ни. Повечето по-големи 
печатни издания в България вече се ориентират 
в новите условия и създават свои електронни ва
рианти. Всъщност в светлината на Интернет и 
под въздействието на хипервизуализацията в 
съВременната комуникационна реалност, елект
ронният Вестник претърпява значителни мета
морфози като графичен дизайн и съдържание. В 
голяма степен вече се доближава до облика на 
сайтовете на информационните агенции. Вече 
почти всяко електронно водещо творение е 
„клонирано“ о т  съществуващо вече печатно из
дание. Неслучайно имената на американските он
лайн издания: „The New York Times“
(www.nytimes.com), „Financial Times“ (www.finan- 
cialtimes.com), „Time“ (www.time.com), „Wall Street 
Journal“ (www.wallstreetjournal.com) и на английс
ките: „The Economist“ (www.theeconomist.com), 
„The Guardian“ (www.theguardian.com), „The 
Obzerver“ (www.theobzerver.com) звучат познато. 
И не само това -  медии о т  цял свят черпят ин
формация именно о т  тези електронни издания, 
които в много случаи реагират по-бързо о т  аген
циите и ги изпреварват в представянето на да
дена новина. На същия принцип работят и някои 
електронни варианти на български всекидневни
ци и седмичници.

Краят на 1995 г. слага началото на онлайн из
данията у нас. Първи свой електронен Вариант 
прави вестник „Пари“ (www.pari.bg). Следват 
сайтовете на вестниците, „Капитал“, „Конти
нент“ (www.capital.bg, www.continent.bg) и още 
много други. Някои о т  тях и до днес развиват и 
усъвършенстват страниците си в глобалната 
мрежа, а други изцяло изчезват о т  виртуалното 
пространство на Интернет.

Най-авторитетните световни агенции са в 
сферата на медиите още о т  XIX век. Техните 
имена са утвърдени в сферата на агенционната 
журналистика и са символ на опит, професиона
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лизъм, точност и достоверност. Едва ли има ме
диа, която да не работи със сайтовете на британ
ската агенция „Ройтерс“ (www.reuters.com), аме
риканската „Асошиейтед Прес“ (www.ap.com) 
или френската „Франс Прес“ (www.afp.com).

Най-старата и единствена доскоро българска 
информационна агенция БТА (www.bta.bg) все 
още е лидер в своята област и пример за профе
сионално и компетентно поднасяне на новините. 
Може да се каже, че повечето подобни агенции в 
страната са отскоро на информационния пазар. 
Освен на традиционните журналистически уме
ния, т е  разчитат и на сериозни познания в обла
с т т а  на информатиката и съответно на неп
рекъснато обновяван графичен дизайн на сайто
вете си. Някои о т  тях дори вече приспособяват 
изданията си за чужденци, като откриват стра
ници с информация на английски език. Това с дока
зателство, че българските информационни аген
ции (www.bta.bg, www.bgnes.com, www. focus- 
news. net, www.mediapool.bg,www.news.bg и други) 
се опитват да създадат модерен и уникален об
лик на своите издания и се стрем ят да се нало
жат не само в родното, но и в световното ме
дийно пространство.

Самият модел на общуване с медиите вече е 
друг. Потребителите престават да следват па
сивния консуматор на миналия двадесети век, 
който просто чака да му бъде предоставена ня
каква информация „наготово“, а напротив -  неп
рекъснато търсят, съпоставят, противопоста
вят различни информации. За разлика о т  хартие
ните издания, електронната форма за разпрост
раняване на информация притежава възможност 
за незабавна актуализация на новините с мигнове
на обратна връзка с читателите. Нещо повече -  
вече сме свидетели на предавания на живо по Ин
тернет мрежата о т  м ястото  на събитието, ко
ето несъмнено е голямо предимство пред харти
ените носители (при които времето за подго
товка, отпечатване и разпространение не може 
да бъде съкратено).

Характерът на информацията е основният 
принцип, който разделя и различава отделните 
информационни сайтове и електронни издания. 
Обикновено главният предмет на информацията 
в новите медии е обкръжаващата ни действи
телност, която се проявява чрез протичането 
на конкретни събития и факти. Става въпрос 
предимно за така наречената събитийна инфор
мация, която по правило съдържа някаква но
вост. Едновременно с това, на електронните 
страници присъстват и интервюта, репортажи, 
аналитични статии и прогнози. Въпреки общото 
между новите и „старите“ медии, все пак елект
ронните публикации значително се различават 
о т  стати и те  на хартиен носител преди всичко 
по своята структура. В информационното вир

туално пространство преобладават информаци
онните и аналитичните жанрове за сметка на ху
дожествено-публицистичните, които, разбира 
се, намират място в специализирани сайтове. 
Най-често в онлайн стати и те  отсъства онази 
дълбочина и обстоятелственост на проблемите, 
характерни за традиционните медии (най-вече 
пресата). Всички тези особености оказват влия
ние, както върху спецификата на предоставяна
т а  информация, така и върху типологията на са
мите онлайн издания.

Изследванията показват, че през последните 
30 години се е удвоило времето за рецепция на ау
диовизуалните медии и това е станало за смет
ка на вестникарското потребление. Забелязва се, 
че „хартиеният“ вестник започва да губи мла
дежката си аудитория. Младите хора днес или 
въобще не ч етат , или се ориентират към макси
мално къси текстове. Само за последните 10 го
дини средното време, което тийнейджърите о т 
делят на всекиденевниците, е намаляло наполо
вина -  о т  25 на 13 минути на ден. Подобен драс
тичен спад се наблюдава и при средната възрас
това група -  30-45-годишните. Именно електрон
ните издания в И нтернет мрежата имат Въз
можността да отговорят адекватно на нараст
ващите предизвикателства в новото медийно 
пространство. Защото онлайн медиите прите
жават онези предимства, които пречат на пе
чатните издания да се наложат сред електрон
ните средства за масова информация, Новите 
медии имат огромни вътрешни резерви за акту
ализиране на съдържанието. Ч и тателят може да 
ползва информацията о т  електронните страни
ци по всяко време, дори и след информационните 
емисии. Времето за извличане на информация при 
новите медии зависи о т  много фактори -  скоро
с т т а  на линията, местоположението на сървъра 
и формата, в която се поднасят линковете. Нап
ример, атрактивните страници с графични изоб
ражения или анимации доста забавят извличане
т о  на информацията. Все по-често, обаче, сайто
вете предлагат разнообразни линкове и към дру
ги електронни издания, което ги прави предпочи
тани и често посещавани. О т  техните страници 
дори може да се извършва търсене по теми в спе
цифични сфери, в зададени интервали о т  време, 
посочени о т  читателя.

Сайтовете на информационните агенции се 
характеризират именно с подбора на събитията, 
подреждането на т ек ст а  и избора на заглавие. 
Обикновено на „главната страница“ е разполо
жен дълъг списък о т  събития, които са подреде
ни според времето на получаване и на излъчване 
на информацята. За улеснение в повечето случаи 
информацията е разпределена по рубрики -  иконо
мика, вътрешни новини, международни новини, 
спорт и така нататък (www.bta.bg, www. bgnes. com
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u други). Интересно е, че често се създават нови 
рубрики заради важно събитие -  например, о т  
около една година повечето български информа
ционни служби поддържат рубрика „Избори“; дру
ги международни агенции пък създадоха рубрика 
„Евро“ след въвеждането на европейската един
на парична единица в началото на 2002 г.

Комуникационната реалност поставя нови 
предизвикателства към информационните „пос
редници“. Сред скоростните информационни по
тоци и увеличаващата се конкуренция агенциите 
не могат да разчитат само на водещата си функ
ция -  на бързото доставяне на новини и факти. 
Вече се наблюдават и нови тенденции в тяхната 
работа. Все по-често т е  разработват и публику
ват задълбочени анализи на протичащите проце
си и явления. Колкото до информационните сай
тове, които предлагат новини и за масовата ау
дитория, а не само за медиите, т е  разчитат в 
много голяма степен на коментарите, интервю
т а т а , анализите и прогнозите. Това се определя 
о т  факта, че т е  са създадени, за да задоволяват 
определени информационни потребности на об
ществото. Освен това, за разлика о т  агенциите, 
предназначени само за медиите, информационни
т е  сайтове изпълняват функциите и на „инфор
матори“, и на „медии“. Те са насочени към много 
по-голяма по обем аудитория. По правило в тях 
акцентите също са поставени върху събития о т  
национален мащаб, неизменно присъстват и об- 
щополитическата, икономическата и спортната 
информация. Затова т е  се отличават не само със 
собствена тематика (по Всякакви теми), но и Във 
връзка с нея -  индивидуално графично оформление.

Тенденцията за превръщане на информацията 
в бизнес не е случайна. Това е предизвикателство 
не само към осведомителните агенции, но и към 
медиите като цяло. Уеб сайтовете на информа

ционните служби разпространяват стотици но
Вини за секунди по целия свят. Без тях медийно
т о  пространство не би било същото, а информа
ционният поток не би могъл да отговори на ин
формационните потребности на обществото. 
Защото, колкото и светъ т  да се променя и нови
т е  технологии да напредват, ще останат морал
ните стойности, на които трябва да се подчиня
ва всеки, отдал се на „доставянето“ на информа
ция. Глобалната комуникационна реалност е ог
ледало за всичките ни действия, а уеб сайтовете 
на информационните агенции са часовникът ни, 
който никога не спира, но който трябва да сфе- 
ряваме, за да бъде винаги точен.
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ЗЛАТНИ НАГРАДИ НА IPRA

Този раздел е посветен на 13-ото издание 
на Световните златни награди за изклю
чителни постижения В сферата на Пъблик 
Рилейшънс, Връчвани от Международната 
асоциация по ПР.
Текстовете подготви cm. ас. Десислава 
Бошнакова, представител на НБУ в IPRA.



АНКАРА Е ГОЛЕМИЯТ 
ПОБЕДИТЕЛ
Принципно 6 Ню Йорк числото 13 не е много 

на почит. Суеверията около това загадъчно 
число не успяха да повлияят на 13-ото издание на 
Световните златни награди за изключителни 
постижения в сферата на Пъблик Рилейшънс, 
връчвани о т  Международната асоциация по ПР. 
По този приятен повод в Ню Йорк на гала цере
монията се събраха над 250 души о т  целия свят.

Събитието се проведе в „Юнион Лийг клуб“. 
Самата церемония започна в голяма и просторна 
библиотека, носеща духа на онова време, в което 
книгите са били на почит. Изборът на мястото 
без съмнение постави началото на доброто наст
роение на гостите, повечето о т  които очакваха 
с нетърпение да получат своите награди.

Конкурсът, спонсориран о т  японската компа
ния Dai Nippon Printing Со. обедини 219 проекта 
о т  38 страни. В различните категории награди 
получиха 33 програми о т  14 различни страни. За 
първи път българска ПР агенция получи ценното 
отличие. Корпоративният проект БГ Тийн Ин
фо на „Проктър енд Гембъл“, реализиран о т  
„Юнайтед Партнърс“, получи първа награда в ка
тегорията „Корпоративна социална отговоро- 
ност“.

Големият победител за 2003 г. също е о т  Бал
канския полуостров -  Търговската камара в Ан
кара взе приза за своите усилия за реформиране 
на системата за кредитни карти в Турция. Кам
панията спечели награди в две категории „Обще
ствени услуги“ и „Обществени дела“.

Носител на наградата на ООН стана Соком с 
клиент град Яра за кампания за гражданите о т  
Източен Тимор, които живеят в Австралия и ис
кат  да останат в страната. Със сигурност носи
телите на тази награда бяха най-атрактивните 
гости на церемонията. Всички о т  делегацията 
бяха с типични за Източен Тимор шалчета, а 
двама о т  делегацията бяха в национални носии. 
Радостта о т  постигнатия успех показа на всич
ки, че с помощта на ПР могат да се правят и 
добри дела.

Друг любопитен гост на церемонията бе Ха
ролд Бърсън, основател на ПР-агенцията 
„Бърсън -  Марстелър“, която през 2003 г. отп
разнува своя 50-ти рожден ден. Агенцията получи 
три награди.

Без съмнение е удоволствие да реализираш ус
пешен проект за своя клиент. Но също така е ус
пех да получиш признание о т  своите колеги. В 
това се крие смисълът на подобни професионал
ни конкурси. Вече можем да сме сигурни, че на 
българския ПР нищо не липсва, освен може би 
малко самочувствие и увереност, че е конкурен
тоспособен на глобалния пазар.

СЪЗДАВАЙКИ СВОЯ МЕЖДУ
НАРОДЕН ИМИДЖ, НИЕ СМЕ 
ПОСЛАНИЦИ И НА ИМИДЖА 
НА БЪЛГАРИЯ
Мария Гергова и Гергана Василева, управите

ли на „Юнайтед Партнърс“, споделят впечатле
нията си за наградата иа тяхната агенция, коя
т о  е и награда за българския ПР като цяло.

Проектът , f i r  тийн инфо“ за Вашия клиент 
,Ароктър & Гембъл “ Ви донесе една дългоочаквана 
награда както за вашата агенция, така и за Бъл
гария като цяло. Каква е процедурата за кандидат
стване за наградите на ИПРА ?

Мария Гергова: Златните награди на ИПРА са 
най-престижните международни награди в сфера
та на Пъблик Рилейшънс. Всяка организация, ком
пания или специализирана ПР-агенция от цял 
свят има право да участва. През 2003 г. са получе
ни 219 проекта. За да кандидатствате, трябва да 
попълните специален формуляр, който се предос
тавя от ИПРА. В допълнение към основните кри
терии, по които се оценяват проектите, има се
рия от правила, които трябва да се следват, за да 
се допусне проектът до разглеждане. На първия 
етап журито обсъжда резкзмето на проекта, за 
дължината на което има ограничения. Има пет 
критерия, които трябва да присъстват: изложе
ние на проекта, проучване, планиране, изпълнение 
и оценяване. Журито избира проектите за следва
щия етап и избраните агенции изпращат подроб
но описание на проекта и допълнителни матери
али, по които проектите се оценяват на среща на 
журито през месец септември.

Какви са критериите за оценка на един проект 
на международно ниво?

Гергана Василева: Компетентност и качество 
по време на проучването, планирането, изпълне
нието и оценяване на резултатите, яснотата и 
последователността на посланията, креатив- 
ност и нови практики, следване на етика и морал
ни стандарти на ПР, както и местните особенос
ти на държавите.

Казахте, че проектът трябва да отговаря на 
специални изисквания. Означава ли това, че уме
нието да представиш проекта е от съществено 
значение за неговото оценяване?

Мария Гергова: Представянето на проекта е 
от изкл/очително значение. Важни са и двата 
етапа. На първия етап, който цели да шортлист
ва добрите кампании във всяка категория, се че
тат само резЬметата на кампаниите. Това оз
начава, че в двете странички, на които имаш пра
во, трябва да събереш целия проект по начин, по 
който ще впечатлиш многобройното жури и ще 
се откроиш значително сред останалите. С това 
изгле^сда се справихме добре. След като ни инфор-



мираха, че сме класирани за финалите, трябваше 
да изпратим цялостно описание на проекта. Това 
представлява един файл, в който проектът е 
представен стъпка по стъпка, подкрепен с много 
визуални материали. Това също цели да направи 
изключително впечатление на журито -  и като 
идея и реализация, и като представителен про
дукт.

Защо участвате точно с този проект, а не с 
друг?

Гергана Василева: Причините са няколко. Този 
проект е пробив в Пъблик Рилейшънс практиката 
в България. Социалната отговорност на компа
ниите за съжаление все още е една непозната и не
разбрана сфера в областта на Пъблик Рилейшънс 
за повечето компании в България и за нас беше 
изключителен шанс и признание, че „Проктър & 
Гембъл“ осъзнаха необходимостта от тази прог
рама. Изследванията показват, че за повече от 
45 % от купувачите социалната отговорност на 
една компания влияе върху избора им при покупка 
на определен продукт или услуга. Компаниите в 
България трябва сериозно да се замислят над та
зи цифра. „Юнайтед Партнърс“ е агенция вече не
колкократно доказала, че е Водеща в развитието 
на Пъблик Рилейшънс в България, както и в при
лагането и въвеждане на нови практики. За нас 
този проект беше и изключително предизвикате
лство.

Мария Гергова: Няма да скрия, че ние имаме и 
изключителна сантиментална привързаност към 
BGteen.info. Неслучайно, дори и след приключване
то на проекта, ние продължихме да поддържаме 
сайта, който в момента е свободен форум на 
тийнейджъри. Усещането, че наистина помагаш 
на деца, които се нуждаят от подкрепа в трудни 
моменти на тяхното развитие, е невероятно. 
Ние наистина живеехме и дишахме с тях и очак
вахме с нетърпение следващото обаждане или 
имейл...

Този проект спечели и наградата на Българско
то дружество за Връзки с обществеността В кате
гория корпоративна ПР-кампания“. Имаше ли 
разлика В подготовката за участие В двата кон
курса?

Мария Гергова: Със сигурност една съществена 
разлика -  в езика. Трябваше да подготвим всичко 
на английски. Като в същото време се постарахме 
да изчистим и доусъвършенстваме някои неща. 
Чувството, че отиваш на световния ринг, те ка

ра да бъдеш още по-взискателен и старателен. 
Мисълта, че ще сравняват твоят проект с таки
ва, които са създадени от световни агенции с мно
гогодишна история е изключително мотивираща 
и предизвикателна. Това не означава, че усилията, 
които положихме за ПР-приз бяха малки.

Какво означава тази награда като оценка, да
дена ви от колеги и конкуренти?

Гергана Василева: Това е международно приз
нание, не само за нас, но и за България. Когато Лу 
Капози, председател на журито на Златните наг
ради на ИПРА, ни връчваше наградата на офици
алната церемония в Ню Йорк, той каза: „Днес с 
учудване разбрах, че България е 8 милиона, колко
то Ню Йорк. Но именно в тази държава е създа
дена най-добрата корпоративна ПР-програма 
през 2003 година." Създавайки своя международен 
имидж, ние сме посланици и на имиджа на Бълга
рия. Това е и признание, че се движим В правилна
та посока. Пъблик Рилейшънс е една нова профе
сия в нашата страна, но тя се развива с изключи
телно бързи темпове и ние, практиците, в мо
мента сме отговорни за насоката на нейното 
развитие.

Какво е значението на професионалните награ
ди и какво означава тази награда за България?

Гергана Василева: Това са награди за изключи
телни постижения В тази сфера и само най-доб
рите ПР-проекти получават световно признание. 
Победителите както от агенции, така и от орга
низации, дават доказателство за световна класа 
В планирането, изпълнението и оценката. Това е 
не само най-престш1сното отличие за дейността 
на една агенция, но и стимул за развитие.

ПОВЕЧЕТО ХОРА НЯМАТ 
ПРЕДСТАВА КАКВА Е 
НАШАТА РАБОТА
Пъблик Рилейшънс практиците трябва да на

учат повече за собствената си професия, въпре
ки че много о т  тях не обръщат внимание на об
разованието, заяви д-р Доналд К. Райт, прези
дент на Международната ПР-асоциация (ИПРА) 
за 2004 г., пред събралите се 250 души на Галаце- 
ремонията по връчване на Златните световни 
награди по ПР в Ню Йорк. Д-р Райт, който има 
докторска степен о т  университета в Минесота 
и който е преподавател по комуникации в универ
си тета в Южна Алабама, е първият щатен уни
верситетски преподавател, който заема поста 
президент на ИПРА. Той пое щ аф етата о т  Чей- 
да Айдеде, генерален директор на „Глобал Тани- 
тим “, Турция.

Г-н Райт, вие сте В ПР-бизнеса почти 4 десети
летия. Как се променя професията през годините?

Самият аз съм свидетел как този бизнес се 
промени драстично. Разликата между онзи ПР и 
днешния е огромна. Напълно съм съгласен с г-н Ха
ролд Бърсън, който споделя, че 8 началото ПР- 
практиците основно се занимаваха с това да по
могнат на организациите и клиентите си да ка
жат нещо. Днес това продължава да се прави, но 
вече в правомощията на ПР влиза и съветване 
какво и как да се прави. Според друг изявен ПР-ко-



лега Дан Еделман, ние сме едно щастливо поколе
ние практици, защото сме имали уникалната въз
можност да участваме в изграждането на основ
ните правила в бизнеса. В началото ПР, с който 
се занимавах, бе основно технически, комуникаци
ята бе еднопосочна и в общи линии може да се на
рече публичност. Не правехме предварителни и 
оценъчни изследвания, а оценката се базираше на 
резултатите от комуникацията. Днес голяма 
част от работата ни е посветена на тактиките, 
но се отделя сериозно внимание на изграждането 
на взаимоотношения, на двустепенната комуни
кация, която ни заставя да подготвяме добри 
стратегии, базирани на изследвания и добро пла
ниране, и не на последно лiяcmo внимателно и пре
цизно установяване на резултатите отново чрез 
изследвания. Някога основната част от ПР бяха 
взаимоотношенията с новинарските медии. Днес 
това е променено по много причини. Една от тях 
е силата и възможностите на Интернет, който 
позволява директна комуникация с целевите пуб
лики. Моите научни интереси са насочени в тази 
област и мога да каДса, че това ще е причина за 
нови промени в начина на практикуване на ПР и в 
бъдеще.

Смятате ли, че днес ПР е позната професия и 
организациите знаят какво да очакват от ПР-екс
пертите?

Въпреки че днес ПР играе съществена роля в 
бизнеса, отделните индустрии и правителство
то, повечето от хората по света продълДсават 
да нямат представа каква точно е нашата рабо
та. Учудващо е, че мнозина, които не знаят нищо 
за нашия бизнес и не познават материята на про
фесията, продължават да вярват, че могат да 
вършат нашата работа. Няма друга професия ка
то нашата, в която толкова много хора, които 
не знаят действително нищо за занаята, се обя
вяват за експерти.

Кои професии бихте определили като близки до 
ПР?

Убеден съм, че ПР-експертите играят на сце
ната на общественото мнение същата важна ро
ля, която адвокатите и прокурорите имат в съ
да. Основната разлика обаче е, че адвокатите 
разполагат с месеци -  понякога години, за да под
готвят отговора си, а често от ПР-експертите 
се очаква да отговорят в рамките на няколко ми
нути. Съществува и друга разлика. Повечето от 
юристите знаят много повече за правото, от
колкото ПР-практиците за своята област.

Какво е състоянието на ПР-образованието във 
века на глобализацията?

Въпреки че ПР-образованието процъфтява в 
някои части на САЩ, все още сме далеч от съвър
шенството, а ако погледнем в глобален аспект 
има още много работа да се свърши. По-шокира- 
ща е неприятната реалност, че голяма част от

практиците в областта не се интересуват от об
разованието. А ние никога няма да оправим ПР- 
образованието в Америка, или в която и да било 
друга страна, докато преподавателите и практи
ците не се заемат да го усъвършенстват. А също 
така е факт, че ПР няма да се възприеме като 
професия от никого извън нашата област, дока
то не оправим образованието.

Как виждате дейността на ИПРА през 2004 г., 
годината в която вие поемате президентския 
пост?

За мен е голяма чест да бъда президент на 
толкова изтъкната асоциация. Свидетел съм на 
приноса на ИПРА в миналото и ще направя всич
ко по силите си да стимулирам развитието на ор
ганизацията през годината на моето президент
ство. ИПРА има дългогодишен и значим опит в 
развитието на етичната ПР-практика по света 
и ще продължи да работи в тази насока през 2004 г., 
както и след това, включително, но не само, в 
рамките на общите ни усилия с Института за 
ПР за ограничаване на практиката за плащане на 
журналисти по света. ИПРА има утвърдена прак
тика в подкрепата на професионалното разви
тие, изследванията и образованието -  все дейнос
ти, с които ще се занимаваме и през настоящата 
година. ИПРА успя да стабилизира финансовото 
си положение. Успя да увеличи броя на членовете 
си, които вече са над 1000 ПР-специалисти от над 
100 различни страни. С гордост мога да заявя, че 
локомотивът на ИПРА не е дерайлирал, а точно 
напротив той е В релси и е поел устремено в пра
вилната посока.

ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 
ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА 
ИЗТОЧЕН ТИМОР
Кампанията „Обществена подкрепа за жите

лите на Източен Тимор“, участваща в категори
я т а  „Взаимоотношения с правителството“, реа
лизирана о т  Socom по поръчка на град Яра, 
Австралия, спечели голямата награда на ООН и 
ИПРА. Самата кампания трудно може да се раз
бере, ако не се даде малко предистория на пробле
ма. По време на Индонезийската окупация на Из
точен Тимор, 1650 негови жители избягват в 
Австралия. Повече о т  10 години правителства
т а  не успяват да разрешат официално тяхното 
пребиваване. И така на 10 януари 2003 г. Австра
лийското правителство информира тези хора, че 
молбите им за постоянно пребиваване са 
отхвърлени и трябва да напуснат Австралия до 
28 дни. Последната им надежда бе федералният 
министър по имиграционните въпроси да се на
меси в защита на техните човешки права. ПоВе- 
чето о т  тези хора живеят в град Яра. Бившият 
км ет на града се обърна към Socom с молба да по-



могнем да излязат о т  теж кото  положение. 
Socom се фокусира Върху децата и лобира пред 
министъра чрез медийни и активистки кампании.

Тридесет дена след влизането на проблема в 
националния дебат, всеки вестник имаше статия 
в подкрепа на нашето становище и всички теле
визии и радиостанции отразяваха редовно 
действията на кампанията. След 5-месечен сери
озен медиен и обществен натиск, министърът 
обяви, че преразглежда решението и ще разреши 
на 90-95 % о т  жителите на Източен Тимор да 
останат постоянно в Австралия.

Тази кампания е прекрасен пример за силата 
на местното управление да въздейства върху на
ционалните приоритети и да повдига за разглеж
дане въпроси, чиито последствия се простират 
извън териоторията на съответната област.

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА КАМПАНИЯТА
Ситуационен анализ
След решението на правителството всички 

тези 1650 души трябва да напуснат домовете си, 
работата си, училището. Може да се създаде ху
манитарна криза. „Червеният кръст“ едва успя
ва да помогне на всички, останали без работа и 
подслон. Бившият км ет на град Яра търси обще
ствена подкрепа.

Цели и задачи
Цел на кампанията
Да убеди федералното правителство да раз

реши постоянно пребиваване на австралийците 
о т  Източен Тимор.

Задачи
Да генерира национално медийно покритие, 

съдържащо следните ключови послания:
-  тези хора са австралийци, само без лист хар

тия, който да го докаже;
-  повечето о т  тях живеят над 10 години в 

страната. Децата им са родени в Австралия;
-  т е  са част о т  общността;
-  решението на правителството противоре

чи на всичко, досега правено о т  него за Източен 
Тимор;

-  т е  вече нямат домове в Източен Тимор.
Да спечели подкрепата на опозиционните пар

тии.
Да спечели финансова подкрепа о т  щ ата Вик

тория.

Изследване
Преди оформянето на стратегията, Socom 

провежда изследване на историческия контекст, 
консултира се с членове на федералния и щ атс
кия съвет, представители на Източен Тимор у

общността. Проучени са нагласите на австра
лийците към бежанците и ключоВите послания 
са съобразени с мисленето на австралийците.

Целеви публики
Политици, изброени поименно, общността, 

медиите.

Комуникационна стратегия
Основна цел е да се гарантира, че 1650 жите

ли на Източен Тимор ще се възприемат по разли
чен начин и ще се разграничат о т  останалите бе
жанци. За тази цел кампанията се фокусира вър
ху децата, родени в Австралия, които посеща
ват  местните училища и играят австралийски 
игри. Цялостното впечатление трябва да бъде, 
че това са австралийски деца. Трябваше да успе
ем да подготвим всички поддръжници да говорят 
за едни и същи проблеми.

Реализация
Кампанията обхваща 5 месеца и следните еле

менти: медиа тренинг, ден за молитВа за обща 
подкрепа, среща на местните кметове с феде
ралния парламент, създаване на фонд за набиране 
на средства, турнир по крикет и парти за детс
ки рожден ден на всички деца о т  Източен Тимор, 
които навършват 10 години през 2003 г.

Резултати
На 3 юли 2003 г . министърът обяви, че се въз

ползва о т  дадените му права и разрешава посто
янното пребиваване на по-голямата част о т  жи
телите на Източен Тимор. Правителството не 
се и опита насилствено да изсели тези хора. До 
октомври 2003 г. 379 души получиха официално 
разрешение за постоянно пребиваване, а на 95 % 
о т  другите бяха дадени визи.

ХАРОЛД БЪРСЪН: 
ПР-професията трябва  
да се приема като  
удоволствие, а не 
като задължение
Вълнението о т  срещата с Харолд Бърсън е 

логично, фирмата му „Бърсън -  Марстелър“ 
отпразнува през 2003 г. своя 50-ти рожден ден, 
което показва, че той  самият едновременно 
познава и е част о т  историята на съвременния 
ПР. Класическият казус с кризата „Тиленол“ е 
кампания, която той създава и управлява. Най- 
хубавото е, че споменът о т  прекараните 2 часа 
в неговия офис на Парк авеню ще останат зави
наги.

Г-н Бърсън, в написаното от Вас по повод на 50- 
ия рожден ден на компанията, казвате, че сте жи-



Вели с наивната представа, че ако си вършите доб
ре работата за клиентите в една приятна атмос
фера, това е достатъчно, за да задържите служи
телите си, да увеличите бизнеса си и да реализира
те прилична печалба. Но също така казвате, че 
тази формула не работи днес. Какви са причините?

Това е Вярно, защото бизнесът днес се води 
най-вече от финансовата си страна, икономичес
ките показатели са жизненоважни и всеки се 
стреми да постигне по-голяма печалба. Напреже
нието е по-голямо и без строга дисциплина няма 
как да се получи.

Вие споделяте, че опитът В журналистиката е 
бил задължително условие за успех в ПР по Ваше 
време. Смятате ли, че това е вярно и днес?

Разбира се, че познаването на медиите е най- 
подходящият опит за навлизане В ПР-бизнеса. Но 
по мое време заплатите на журналистите бяха 
по-ниски от тези на ПР-специалистите. Така че 
имаше и финансова причина за преминаването на 
журналисти в ПР. Днес и това не е вярно. Запла
тите са изравнени и мотивите за смяна на про
фесията са съвсем различни, а и е рядкост журна
листи да стават ПР-практици.

Вие сте свидетел на поглъщането на ПР-аген- 
циите от рекламните фирми. Днес Все повече се 
говори за края на рекламата и възхода на ПР. 
Дошъл ли е краят на рекламата?

ПР е малък бизнес В сравнение с рекламата. Не 
мисля, че който и да било вид комуникация ще из
мести рекламата. Рекламата и ПР са две допъл
ващи се функции. Според мен между тях не бива да 
се говори за конкуренция, защото най-добър успех 
може да се постигне, ако двете се допълват в 
името на постигането на основната цел.

Всъщност г-н Марстелър е бил собственик на 
рекламна агенция. Как точно стана сливането на 
една рекламна и една ПР-агенция В ,Дърсън -  
Марстелър “?

Когато моята малка фирма, В която работе
ха 5 души, се трансформира в „Бърсън -  Марс
телър" на 2 март 1953 ?., никой не си е предста
вял, че новата фирма ще доживее до 50-тия си 
рожден ден. На 32 години дори и аз не съм мислел, 
че ще доживея до 83-годишна възраст, камо ли че 
ще продължавам да работя (дори и на по-бавни 
обороти). Събра ни нуждата на най-големия му 
клиент от публичност. Като бивш журналист 
той се обърнал към свой колега от „Нк> Йорк 
Тиймс“ с молба да му препоръча малка ПР-фирма. 
Името ми се оказало първо в списъка. Справих се 
със задачата, а резултатите надхвърлиха очаква
нията. Останалото е историята на „Бърсън -  
Марстелър". История, която вклкэчва превръща
нето на фирмата в най-голямата ПР-агенция в 
света през 1983 година и малко по-късно в спечел
ването на титлата „стандарт, според които се 
оценяват всички останали ПР-фирми“.

Не мога да се сдържа, да не ви попитам за кри
зата с продукта тиленол. Това е пример от прак
тиката, който е влязъл във всички учебници по 
ПР. Какво превърна този казус в класика?

Самата случка сигурно Всеки я знае. Ние имах
ме късмета да работим с компания, която мно
го добре осъзнаваше, че всичко, с което разполага 
за продажба, е доброто си име. Мениджърите на 
„Джонсън & Джонсън“ искаха да Водят открит 
диалог и да направят Всичко възможно кризата 
никога повече да не се повтори. И така отноше
нието на откритост и честност с медиите бе 
жизненоважно. Ние успяхме да позиционираме 
компанията като жертва на луд човек. Нещо, ко
ето на практика може да се случи на всяка ком
пания, която предлага стоките си в супермарке
тите. И така успехът на кампанията се дължеше 
на твърдото решение на „Джонсън & Джонсън“ да 
поеме своя дял от отговорността, да общува 
открито с публиките и да промени продукта си 
така, че инцидентът да не се повтори. Ако не зна
ете, и до днес не е открит човекът, поставил от
ровата в лекарството.

Изминали са много години от 1961, когато от
варяте първия си офис в Европа -  Женева, Швей
цария. Смятате ли, че съществува разлика между 
американския и европейския ПР?

Дефиницията на ПР е толкова широка, че В нея 
има лгясто както за индивидуални съветници, та
ка и за големи фирми. Днес нито една организация 
не може да оцелее без подкрепата на обществото. 
Това е неотменна част от демократичното об
щество. И от тази перспектива мога да кажа, че 
в нашите европейски офиси работят местни спе
циалисти, които много бързо напреднаха и по ни
що не отстъпват на колегите си в другите стра
ни. Това, което ми е направило впечатление е, че 
европейците, за разлика от американците, не са 
склонни да си слгенят мястото, в което живеят. 
Така за нас се оказа много трудно да ползваме на
ши служители от Европа, в други градове. Нужда
та ни накара да обучим свои собствени кадри във 
Всеки град, в който имаме офис. Иначе ПР е бизнес, 
който следва едни и същи правила, без значение да
ли работи в Европа или САЩ.

Вие сте от първите американски ПР-компа- 
нии, стъпили В Европа. Какво е отношението ви 
към ПР-пазара в Източна Европа?

Източна Европа е относително малък пазар, 
така че трудно могат Всички мултинационални 
компании да се конкурират на него. Затова и ние 
нямаме офиси Във всички страни от този регион. 
НаблЬденията ми показват, че ПР-практиците в 
Източна Европа са много умни и доста бързо ус
воиха правилата на професията. От наша гледна 
точка Във Всяка една от страните няма пазар за 
повече от 5-6 мултинационални компании. Така 
че пазарните принципи са влезли в действие и вся



ка една от големите компании е намерила своето 
място.

Има една подробност от Вашата биография, 
която много ме Впечатли. Споделяте, че баира ви 
Ви е научил да четете още на 3 години и половина. 
А днес лыадите хора четат Все по-малко и по-мал
ко. Какво бихте ги посъветвали?

Ако се бях родил днес със сигурност и аз щях да 
предпочета телевизията пред книгите. Но факт 
е, че в нашата професия четенето е от голямо 
значение. Ако човек иска да бъде професионалист, 
трябва непрекъснато да трупа нови знания, а то
ва става с четене. От началото на моята карие
ра до днес помня две книги, които според мен са

задължителни и за днешните практици. Става 
въпрос за „Общественото мнение“ на Уолтър 
Липман и „Кристализация на общественото мне
ние“ на Едуард А. Бернайс.

От личния ви опит какво бихте посъветвали 
лыадите, които биват привлечени в професията?

Основното нещо е да бъдат твърдо решени да 
си вършат работата много добре, при това не ка
то задължение, а като удоволствие. Трябва и да 
си оставят свободно време за четене, защото 
гледането на телевизия не може да замени чете
нето.

Текстовете подготви: 
cm. ас. Десислава Бошнакова



НАРЪЧНИК ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОРГАНИЗИРАНЕ И  
КООРДИНИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ

Във всеки Годишник има раздел с преводни 
материали. И Всеки път представяме оно
ва, което е най-ново и най-търсено. Този 
път отделяме специално внимание на все 
по-актуалната тема „Събитиен ме
ниджмънт“. Краткият наръчник, който 
публикуваме е практически приложима и 
ценна информация за всички, които се ин
тересуват от организирането на специални 
събития.



СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМ А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА 
СРЕЩ И И СЪБИТИЯ

Елементи на Вашия план
• Определете услугата, която ще предлагате.
• Определете какъв корпоративен имидж ще 

налагате.
• Разработете бизнес и маркетингов план.
• Определете целевите пазари.
• Подгответе реалистичен и изчерпателен 

оперативен бюджет:
> За първите шест месеца о т  дейността.
> За първата година о т  дейността.
> Прогноза за 3-5 години.

• Определете реалистична система за изчис
ляване на възнагражденията.

• Оценете какви са вашите праВни отговор
ности и ги обсъдете със застрахователен агент:

> Професионални отговорности
> Оперативни отговорности
> Договорни отговорности

• Подгответе примерен договор и го предста
вете на адвокат за корекции и потвърждение.

• Наемете персонал.
• Установете управленската структура.

Идеален вариант

• Да разполагате с достатъчно капитал за 
осъществяване на дейност в продължение на 6 
месеца, без да получаВате приходи.

• Да разполагате с достатъчно лични сред
ства, за да си позволите да не получавате запла
т а  в продължение на 3 години.

• Да реинвестирате 3-5-годишната си печал
ба.

Оперативни и 
начални разходи за:
• Наем
• Оборудване (бюра, столове, компютри, 

принтери, копирни машини)
• Печатни (фирмени бланки, визитни картич

ки, брошури)
• Хартия
• Пощенски разноски
• Заплати (включително вашата)
• Консумативи (химикалки, кламери, консума

тиви за принтер и CD)
• Телефони (наети линии -  междуградски и

клетъчни, апарати)
• Пътувания
• Реклама
• Маркетинг и промоции
• Разходи за бизнес срещи
• Служебни разходи
• Членски вноски
• Счетоводство
• Правни такси
• Данъци
• Застраховки
• Комисиони
• Допълнителни възнаграждения

Разработване на 
вашия бизнес план 
Компоненти на 
вашия бизнес план:

Изпълнително резюме:
Обем: една страница
Какво се разглежда: силните страни и преиму

щ ествата на вашата фирма.
То трябва да се подготви най-накрая и да обе

динява всички останали компонента на плана. 
Кратко представяне на фирмата 
Обем: 2-3 страници
Какво се разглежда: история на фирмата, т е 

куща мисия и цели, предлагани услуги.
Пазари и конкуренция:
Обем: 2-4 страници
Какво се разглежда: Големина на пазара, па

зарни тенденции, целеви пазар и конкуренция. 
Конкурентни предимства:
Обем: 2-4 страници
Какво се разглежда: какво е това, което ваша

т а  фирма прави по-различпо/по-добре о т  вашите 
конкуренти.

Маркетингов план:
Обем: 2-4 страници
Какво се разглежда: конкретно становище за 

това как ще достигнете до целевите пазари, 
финансов план:
Обем: 2-3 страници
Какво се разглежда: текущи оперативни раз

ходи, необходим капитал, бъдещи разходи, прог
нози.



г

Управленски план:
Обем: 3-4 страници
Какво се разглежда: необходим персонал, ре

зюмета, описание на длъжностите.

Разработване на 
вашия маркетингов план
Обърнете внимание на тези въпроси и дайте 

колкото се може повече отговори на всеки въпрос. 
Вашите отговори ще оформят вашата марке
тингова стратегия и решения и ще определят зна
чителна част о т  вашите маркетингови разходи.

• Какво ще продавате (избройте Всички въз
можни услуги)?

• Има ли нужда о т  такива услуги?
• Кой ще ги купуВа?
• Колко ще ги купуват?
• Как ще ги откриете?
• Кога ще купуват (сезони-пик/слаб сезон)?
• Кой друг продава същите услуги?
• Защо клиентите ще купуват о т  нас?

Определяне на целевия пазар

Направете оценка на сферите на дейност, ко
ито познавате добре:

> Научни
> Правни
> Медицински
> Политически
> Корпоративни
> Асоциации
> Други

Направете проучване на фирмите и асоциаци
ите о т  изброените сфери в рамките на вашата 
област (или целева област), за да определите па
зарния потенциал, като  обърнете специално Вни
мание на:

-  Броя и големината на фирмите.
-  Продуктите и услугите, които т е  предла

гат.
-  Юридическа им структура.
-  финансовото им положение.
-  Плановете им за развитие.
-  Корпоративната им структура
-  Други.
Определете вторичните доставчици, които 

обслужват първичния пазар (например фармацев
тичните фирми, които обслужват медицински
т е  фирми; производителите на компютърен 
софтуер/хардуер -  фирмите, които продават 
компютри).

Направете оценка на потенциалните нужди 
на целеВите фирми (например наличието на спе
циализиран вътрешен отдел за организиране на 
събития, предишно използване услугите на 
външна фирма).

Как да достигнете  
до вашия целеви пазар
• Направете списък на лидерите -  доставчи

ци.
• Поискайте о т  клиентите си референции.
• Помислете за допълнителни продукти и ус

луги, които клиентът може да поиска.
• Добийте популярност в местната професи

онална общност.
• Присъединете се и бъдете активни участ

ници в професионалните асоциации.
• Помолете вашите приятели и семейство за 

нови идеи.
• Изпращайте регулярно прес-съобщения.
• Изпращайте месечни/седмични бюлетини.
• Пишете статии.
• Приемайте покани за изнасяне на речи.
• Създавайте връзки с ПР-фирми, туристи

чески агенции.
• Изпращайте регулярно благодарствени пис

ма.
• фокусирайте се върху пазари, които позна

вате добре и къдете хората ви познават.
• Осъществявайте контакт с всички водещи 

фирми най-малко 4 пъти на всеки 90 дни.
• Рекламирайте, за да повишите степента на 

познаване на вашето име.
• Не се страхувайте да показвате ентуси

азъм.
• Изпращайте директна поща, когато имате 

готов квалифициран списък.
• Участвайте в съвместни дейности. Колко

т о  повече добри идеи давате, толкова по-добри 
изглеждате.

Комплектоване на 
маркетинговия пакет
Какво да включва:
• Добре написани писма.
• Автобиографии на всички служители (вклю

чително вашата).
• Списък или описание на квалификациите на 

вашата фирма.
• Списък или описание на услугите, които мо

же да предложите.
• Мостри.
• Копия о т  написани о т  вас статии.
• Копия о т  статии  за вашата фирма.
• Снимки о т  събирания и събития организира

ни о т  вас.
• Благодарствени писма, получени о т  клиенти.
• Мисия.
• Препоръки о т  Ваши клиенти.
• фирмена стика.
• Архив.
• Постижения.



Комплект за презентация:

• Презентации: Видео материали, слайдове, 
снимки, добре илюстриращи аранжировката на 
стаите, тематичните възможности за парти и 
други творчески проекти, реализирани о т  ваша
т а  фирма.

• Материали за изпращане (тези материали 
трябва да бъдат с добър дизайн, атрактивно 
представени и с високо качество): фирмени бро
шури, бланки, визитни картички, папки за презен
тации.

Други важни моменти:

• Постоянство при използването на фирмено
т о  лого, цветове и тем а във фирмените бланки, 
визитки, пощенски пликове, брошури, папки за 
презентации и др.

• Качествена хартия (най-добрата, която мо
же да си позволите).

• Творческо представяне (колкото по-голямо 
е въздействието, толкова по-голям е резул
т а т ъ т ) .

Наемането на персонал

Търсете хора, които притежават следните 
качества:

• Способност за бързо възприемане на инфор
мация.

• Професионални качества.
• Гъвкавост.
• Умения за работа в екип.
• Ентусиазъм.
• Енергичност (умения за работа в динамична 

среда и спазване на сроковете).
• Инициативност и самодисциплинираност.
• Задълбочен и систематичен подход към про

ектите.
• Усет към разходите.
• Личностни качества.
• Комуникативност.
• Организаторски способности.
• Начетеност.
• Писмени умения.
• Самоувереност.
• Умения за управление на времето си.

Полезни съвети

• Установете определен стандарт за облича
не, който да отговаря на имиджа на вашата фир
ма. Погрижете се вие и вашите подчинени да се 
придържат към него.

• Организирайте и поддържайте работното 
си място в ред, за да избегнете безпорядъка.

• Създайте приятна атмосфера на ред и ефек

тивност, както за вашия екип, така и за клиен
т и т е  ви.

Подготвяне на оферта

• Осигурете пълна информация за системата 
на плащане на клиента си: как и кога трябва да се 
плащат административните такси, и кога пос
ледващите плащания.

• Изберете метод за изчисление на възнаг
ражденията, който отговаря най-добре на конк
ретния проект, а също така на вас и вашия кли
ент. Предложете този метод (избегнете споме
наването на други методи, които могат да се 
ползват. Това може само да влоши нещата).

• Подгответе диаграма, която да илюстрира 
разходите, които би имало, ако проектът се ре
ализира о т  фирмата и разходите при наемането 
на фирма за организация на специални събития.

• Отговаряйте на всички въпроси на клиента 
искрено и пълно, включително на тези как се оп
ределят разходите.

Начини на плащане

• Авансово плащане при подписан договор (ви
наги).

• Една т р е т а  предварително, една т р е т а  по 
време на работата и една т р е т а  при завършване 
на проекта.

• За часове работа, обикновено на месечна ос
нова.

• Процент о т  общото фиксирано възнаграж
дение или о т  начислените разходи (например 12 
равни вноски о т  остатъка след платен аванс).

• Крайно плащане о т  10 до 30 дни след среща
т а  (събитието или след крайния отч ет) предс
тавена или свършена работа.

Променливи възнаграждения

Те зависят от:
• Вида на срещата или събитието.
• Времетраенето на срещата или събитието.
• Сложността на организацията на срещата 

или събитието.
• Степента на сложност и вида на услугите, 

които се изискват.
• Необходимото време за планиране на среща

т а  или събитието.
• Броя на доставчиците, които ще трябва да 

се наемат и координират.
• Броя на посетителите.
• Възможността за повторно организиране 

срещата/събитието или възможността за по
добрения в организирането им.

• Платежоспособността на клиента.
• Историята на фирмата.



• Допълнителните разходи.
• Заложените 6 договора часове работа.
• Разликата между разходи, които се покри

ват  о т  организаторите и сумата, която му се 
възстановява.

• Възможностите за печалба.
• Конкуренцията.
• Опита, необходимото образование и квали

фикацията на служителите във фирмата.
• Инфлационния процент при дългосрочен до

говор.
• Текущия ви персонал.
• Желанието ви да спечелите дадения клиент.

Система за изчисляване 
на възнаграждението
фиксирана цена или твърдо възнаграждение
фиксираната цена или твърдото възнаграждение 

се определят обичайно като проект/договор плюс 
разходи. Средно: 25 000 $. В рамките на 15 000$ -  40 
000$, в зависимост о т  сложността и променливите. 

Как да изчислим възнагражданието:
• Направете списък на всички задачи.
• Определете необходимото време за всяка о т  

тях.
• Умножете часовете по ставката.
• Прибавете 20 % стандартно отклонение.
• Прибавете процент печалба.
• Изчислете възнаграждението. Бюджетни

т е  разходи се изчисляват отделно.

Като процент о т  брутните разходи
Средно 20 -  30 %. Брутните разходи по про

екта + разходите направени о т  организатора = 
брутни разходи.

Пример:
Разходи по събитието: 150 000$
Разходи на организатора: 50 000$
ОБЩО Разходи: 200 000$ х 20 % 
Възнаграждение: 40 000$

На часова или дневна база:
Работа в офиса (8 часа на ден): 40 -  75$ (на час) 

средно
Работа извън офиса (8-10 часа на ден): 500 -  

750$ на ден предполагаеми.
Работа по проекта (12-16 часа на ден): 750 -  

1000$ на ден предполагаеми.
Пример:
600 часа работа в офиса х 40$: 24 000 $
21 часа извън офиса х 750$: 15 750$ 
Възнаграждение: 39 750$

За човек/регистрационна такса:
Организаторът определя такса за всеки посе

тител, включително говорителите, гостите и 
персонала.

Средно: 10 -  30$ регистрационна такса. 
Пример:
Регистрирани участници: 500 
Регистрационна такса: 30$
Възнаграждение: 15 000$

Пълзящо възнаграждение:
Регистрационните такси нарастват/намаля- 

ват в зависимост о т  броя на участниците. Най- 
често срещаната практика е таксите да намаля
ват, като първите регистрирали се покриват 
разходите/печалбата. Системата на пълзящо 
възнаграждение най-често е обвързана с регист
рационните такси. Таксите са по-високи за пър
вата група, за да покрият фиксираните разходи. 
След това таксите намаляват успоредно с уве
личаването броя на посетителите, за да покри
я т  допълнителното, но по-лесно обслужване, ко
ето  е резултат о т  високата посещаемост. 

Средно: 30$ за първите 1000 
25$ за следващите 500 
20$ за следващите 500 
Пример: За 2000 гости 
30$ х 1000:30 000$
25$ х 500:12 250$
20$ х 500:10 000$
Възнаграждение:52 500$

Хонорари

Хонорарите са базирани на дневна база. Те 
най-често се използват при консултански, обра
зователни и други услуги, изискващи отделянето 
на професионално време. Клиентите трябва да 
ги заплащат на определени интервали, обикно- 
венно веднъж месечно. Средно: 50$ -  100$ на час. 

Пример:
Четири часа на ден х 20 дни: 80 
На час: х 75$
Предварителен хонорар: 6000$

Комисионни

Комисионната е вид възнаграждение, което се 
плаща о т  доставчика на човека, съдействал за 
сключването на договора. Хотели, авиокомпа
нии, туристически агенции и други са най-чести
т е  платци. Комисионните най-често се изпол
зват за прехвърлянето на определена сума о т  
възнаграждението на организатора към опреде
лен човек. Това е най-широко разпространеният 
начин на плащане сред туристическите агенти. 

Средно: 10 %, понякога 15 %
Как се изчисляват комисионните:
Цената на нощувка х общият брой нощувки = 

общи приходи х процента за комисионна 
Пример:
Цена за нощувка: 100$



3 пълни нощувки (по 50 души): х 150
Общо приходи: 15 000$
Процент за комисионна: 10 %
Комисионна: 1500$

Етапно плащане

Плащането на етапи се изчислява на основа
т а  на съотношението професионална работа : 
административна работа. Например, фазата на 
регистриране може да изисква професионална ра
бота само за настройване на системите и коор
динация на персонала; по-голямата част о т  вре
мето е чисто административна работа като об
работка на кореспонденцията и данни. Определе
т е  каква работа трябва да се свърши преди, по 
време и след събитието.

Средно: 40$-50$ на час професионална работа.
30$ за административна работа.
Пример:
160 часа професионална работа х 40$: 6400$
20 часа административна работа х 30$: 600$
Възнаграждение за фаза Дизайн: 7000$

Реализиране на печалба

Ключ за реализиране на печалба:
• Придържане към оперативния бюджет.
• Точно отчитане на часовете работа по про

екта.
• Продажба на 90 % о т  възможните разходни 

часове.
• Точно записване на разходите, които се 

възстановяват и отчитането  им през определен 
интервал.

Причини за пропуснати печалби:
• Наемането на голям персонал.
• Недооценяване на часовете, необходими за 

организирането на събитието и дневната став
ка.

• Неефикасна работа (повече часове работа, 
но по-малко свършена).

• Липса на преговорни умения или лошо прове
дени преговори.

Професионални отговорности

Трябва да се вземат предвид:
• Потенциалните рискове.

• Начините за елиминирането и намаляване
т о  на риска.

• Нещата, за които можете да бъдете дър
жани отговорни.

Съвети как да се предпазите о т  подвеждане 
под отговорност:

• Открийте си застраховка за професионална 
отгоВорност.

• Посъветвайте се с вашия адвокат и счето
водител за преимуществата и слабостите на 
избраната о т  вас юридическа структура за на
маляване на носените о т  вас отговорности.

• Изисквайте застрахователни полици и о т  
вашите доставчици и дистрибутори (например 
аудиовизуални, кетъринг, агенции за персонал и 
транспортни фирми).

• Обърнете внимание дали във вашата полица 
са включени името на застрахованата фирма, ви
да на обезщетението, д ат ат а  на влизане в сила и 
изтичане на срока, както и ограниченията в о т 
говорността, която се носи о т  фирмата.

• Винаги изисквайте домакинът да плаща ди
ректно на доставчика на спиртни напитки.

• Изисквайте полицата на вашите доставчи
ци и дистрибутори да включва общо застрахова
не, а в някои случаи и автозастраховка.

• Пазете парите на клиента, ценности и дру
ги ценни вещи, като използвате отделни банкови 
сметки и банкови депозити.

• Застраховайте вас, вашата фирма и Вашия 
клиент срещу кражба о т  страна на ваш служи
тел.

• Подписвайте договорите о т  ваше име, о т  
името на вашата фирма като „представляващ 
(името на вашия клиент)“. Изпращайте копия 
о т  всички договори и други такива документи на 
вашия клиент.

• Осигурете висок стандарт на работа.
• Работете в тесен контакт с вашите адво

кати и застрахователи, за да предвидите всички 
възможни рискове и подвеждане под отговор
ност.

Материалът е Взет от: 
Professional Event Co-ordination, 

Julia Rutherford Silvers, Joe Goldblatt, 
October 2003, Wiley, John & Sons Inc.

Превод: Теодора Марчева
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ПРОФЕСИОНАЛНА КООРДИНАЦИЯ НА СЪБИТИЯ

Избор и проверка на м я стото

Проверката на м ястото  е както наука, така 
и изкуство, изискващо отчасти проучване, о т 
части интуиция. Професионалният координатор 
на събития избира м ястото  според целта, роля
та , целесъобразността и предмета на събитие
то , вземайки предвид потенциалните възмож
ности, привлекателността и сигурността на 
м ястото или района. М ястото на събитието 
може да има значително влияние върху формата 
и стила на събитието и обратно и би могло да 
изисква или не допълнително подобрение, за да се 
приведе в готовност. Много о т  професионалис
т и т е  в координцията на събития предпочитат 
да изберат м ястото преди да са установили 
предмета на събитието, за да могат да извлекат 
полза о т  вътрешните особености на сградата 
или района.

М ястото на събитието може да се разглежда 
като цялостна околна среда, включваща обкръ
жението, атмосферата, съоръженията, дейнос
т и т е  и присъстващите хора. За да получат Вдъх
новение, професионалните координатори на съ
бития имат нужда да „почувстват м ястото“, 
като сами изпитат съоръженията. Една хотелс
ка брошура не би могла да замести физическия 
контакт, който например би получил един цве
тар  на изложение за цветя, или пък готвач на зе
ленчуков пазар. Начинът, по който се използва 
пространството помага за контролиране на дви
жението, насочване на вниманието, усилване на 
междуличностната комуникация, улесняване на 
безпроблемното преминаване на хората в прост
ранството, както и тяхното пълноценно прежи
вяване на самото събитие.

Уточняване детайлите  
на събитието
Изборът започва с оценка на нуждите, която 

се базира на изискванията на домакина или кли
ента, поръчител на събитието, нуждите и жела
нията на аудиторията или гостите, както и де
тайлите, свързани с елементите на събитието. 
Резултатите о т  оценката, които се използват 
за създаване на профил или програма на събитие
то , влкючват: целите на събитието (защо?),

очакванията на гостите (кой?), формата и обх
вата на събитието (какво?), физическите изиск
вания (къде?), както и дати те и плановете (ко
га?).

Професионалният събитиен координатор чес
т о  разполага с много и различни опции. Все пак, 
оценката на мястото, за разлика о т  избора на 
такова, може да се направи само, ако едно-един- 
ствено място е възможно или вече избрано. Ня
колко са факторите, които влияят върху търсе
нето на място или сграда, които да съответ
с т в а т  на профила на събитието.
1 Наличност -  д ат ат а  и продължителността, 

включващи изискванията за нанасяне и изнася
не, както и приемливи нива на услугите.

2 Местонахождение -  достъпност чрез транс
порт по въздух и земя, близост до други ат- 
ракциони и обкръжаващата среда.

3 Стойност -  такси за наем, разходи за подоб
рения на мястото, цени на храна и напитки и 
допълнителни плащания.

4 Брой на посетителите -  капацитет на вмес
тимост, брой на очакваните посетители, 
форми на пристигане и заминаване, съпът
стващи дейности преди, по време и след съби
тието.

5 Вид на събитието -  образователно, зрелищ
но, ритуално, социално, политическо и т.н.

6 Елементи на събитието -  размери на стая
та , пространствени изисквания, дейности, 
логистика, склад и административни функции

7 Стил или характер на събитието -  консер
вативно, приключенско, младежко, за възра
стни, непринудено, луксозно, уникално, тради
ционно, тематично и т.н.

Разработване на 
критерии за избор
Изборът на място се фокусира върху площта, 

атмосферата и атрактивността на потенциал
ното място или сграда. Критериите за избор 
включват местонахождение, цена, простран
ство, оборудване и персонал. При изготвянето 
на приоритетните критерии за всяко събитие, 
професионалният събитиен координатор работи 
заедно с клиента или организацията, поръчител 
на събитието.



М естонахождението

За повечето корпоративни срещи, дестинаци- 
ята  или м ястото  биват повлияни о т  вътрешна
т а  политика на корпорацията или сдружението, 
като например задължителна регионална рота
ция на ежегодните срещи или пък изискване за 
точно определен клуб домакин. Други фактори за 
конференции, бизнес или събитиен туризъм са 
привлекателността на дестинацията или налич
ните там  атракциони. М естните атракциони 
включват културни забележителности, музеи, 
ресторанти, търговски обекти, развлечения, т е 
атри, фестивали или други събития. Местните 
конгресни или туристически бюра трябва да са в 
състояние да предоставят списък със съпът
стващи събития, атракциони и дейности, които 
биха могли да усилят ефекта на основното съби
тие. ф акторите на околната среда като време
то , природните забележителности, удобствата, 
икономическото положение, обществения дух и 
гостоприемството на местните хора, също 
оказват влияние.

Многобройни изследвания показват, че крите
рий номер едно при избор на дестинация, както за 
туризъм, така и за събития, е безопасността. 
Почти 44 % о т  участниците в проучване, напра
вено о т  Американската асоциация за пътничес
ката индустрия, вярват, че повечето о т  чужден
ците, които посещават САЩ са основно загриже- 
ни за безопасността си. Питър Тарлоу, автор на 
книгата „Рисковият събитиен мениджмънт и бе
зопасността“ отбелязва, че изборът на м ястото 
е въпрос както на маркетинга, така и на рисковия 
мениджмънт, тъй като „в наши дни безопасност
т а  и сигурността са едни о т  основните причини 
за избора на конкретно м ясто“. Е то  защо 
районът около м ястото на събитието трябва да 
се оценява според условията на безопасност и си
гурност в допълнение към физическата му прив
лекателност. Политически вълнения, престъп
ност, големи ремонти на пътищ ата или подобни 
рискови условия трябва да бъдат преценени и оце
нени внимателно. Не е задължително наличието 
на такива обстоятелства да води до отхвърляне 
на мястото. За да бъде приемливо, обаче, са необ
ходими допълнителни предпазни мерки.

Близостта и достъпността на м ястото съ
що са важни за събитието, като трябва да се 
вземат предвид разстоянието о т  летището, 
маршрутите и достъпът до прилежащите пар
кинги, до градския транспорт (влакове, автобу
си, метро и др.), както и достъпът до самото 
място на събитието. Ако например организира
т е  конференция в музей на военна база, необходи
мо е да предоставите на управата списък с всич
ки гости един месец предварително, за да им бъ
д ат  издадени пропуски за достъп до базата.

Ц ената
Критерият цена включва не само наема на 

мястото, но и цената на престоя на участници
те. Цената на хотелските стаи, пътническите 
разходи, таксите за паркинг и още много други 
разходи ще повлияят на привлекателността на 
м ястото или дестинацията на събитието. Раз
мерът на необходимите подобрения на мястото 
също оказва влияние върху бюджета. М ястото 
може да е много красиво и да има достатъчно ка
пацитет да приюти и гостите, и всички дейнос
ти, съпътстващи събитието, но о т  друга стра
на т о  може да разполага с недостатъчно място 
за паркиране, с неподходящи санитарни възли (по 
отношение на количеството, качеството или 
достъпността за инвалиди), или пък с неудобна 
кухня или място за приготвяне на храна. За да 
достигнат вашите стандарти подобни условия, 
изискват набавяне на допълнително оборудване и 
услуги.

Когато преговаря за място в хотел, професи
оналният събитиен координатор трябва да знае, 
че хотелите печелят най-Вече о т  легловата си 
база. Така че наемите на хотелска база, която нс 
е обвързана с нощувки, обикновено са по-високи, 
отколкото в противен случай. В Европа рядко 
можете да намерите налични хотелски съоръже
ния, подходящи за събития, но дори да откриете 
такива, т о  т е  може въобще да не са свързани с 
приходите о т  нощувки. Ако пък преговаряте за 
наемане на ресторант за вашето събитие, т о  
трябва да знаете, че цената ще се формира об- 
ратнопопорционално на загубата на бизнес о т  
редовни клиенти. Когато обмисляте да използва
т е  място, отворено за посетители, като музей 
или исторически паметник, трябва да имате 
предвид, че времето за организиране на събитие
т о  най-вероятно ще е ограничено в периода след 
края на работното време за посещения, а тоВа 
о т  своя страна може би ще наложи влагане на 
допълнително труд, така че събитието да за
почне навреме.

П ространството

Въпросът за пространството включва както 
площта, необходима за гостите и оборудването 
на събитието, така и проблема с близостта. 
Веднъж представих на клиентка, организираща 
фирмено парти, прецизен план за етажното разп
ределение. Когато видя колко празно място ос
тавяше на чертежа, т я  пожела да добави още 
дейности, за да запълни празното пространство. 
Аз набързо и изработих чертеж с разпределение
то, като включих илюстрация на количеството 
място, което биха запълнили 100 човека и клиен
т к а т а  разбра, че всъщност вече бяхме достигна-



ли максимума капацитет на вместимост. В за
висимост о т  вида и размера на събитието, кое
т о  координирате, ще се нуждаете още о т  стаи 
за нощувки, зали, място за административни 
нужди, складови помещения, място за изложения, 
градински шатри, стаи за отдих на персонала и 
доброволците, приемни, съблекални, стаи за ме
диите и още много видове помещения.

Възможно с групи о т  хора да желаят да орга
низират свои събирания в рамките на вашето съ
битие. Например, ръководни срещи, предшества
щи годишни конференции; приеми, организирани 
о т  спонсорите по време на събитието; или пък 
развлекателни мероприятия след края му. Подоб
ни дейности трябва да се разглеждат или като 
изключения о т  цялостното събитие, или като 
детайли, които увеличават стойността на съби
тието. Някои организации упражняват стрик
тен  контрол върху тези допълнителни дейнос
ти. Например, политиката за приемите би могла 
да изисква регистрацията им единствено с пред
варителното одобрение на спонсориращата ор
ганизация, с цел да се контролират възможните 
скрити маркетинг тактики на компании, които 
не са спонсори или участници в изложенията.

Оборудването

Отличителните черти и качествата на мяс
т о т о  на събитието включват външен вид, мебе
лировка, съоръжения и удобства. Всяко място 
или недвижима собственост има своите възмож
ности и ограничения. Професионалният коорди
натор на събития трябва да вземе предвид пуб
личните площи (включително земята), декора, 
съоръженията, наличните услуги, чи стотата  и 
претоварените зони. Други фактори, които зас
лужават внимание са: асансьорите (особено т о 
варните), кухненските помещения, публичните 
тоалетни помещения, съоръженията за почивка 
и развлечения, товарните съоръжения и складови 
помещения, детайлите за безопасност и сигур
ност, както и електричеството и отоплението, 
вентилацията и климатичната инсталация.

Също така ще се наложи да потвърдите тех
ническите възможности на м ястото  или сграда
та. В зависимост о т  елементите на събитието, 
може да се нуждаете о т  определена инфраструк
тура и услуги, като оптични кабели, аналогови и 
дигитални комуникационни линии, възможности 
за безжични комуникации, И нтернет достъп или 
потенциал за Интранет, местна телевизия, са
телитна връзка, местна дигитална система за 
сигурност. Необходимо е да проверите камерите 
за сигурност в сградата или мястото; възможно 
е т с  да не функционират или да не са настроени 
правилно. Бихте могли да си спестите потенци
ални проблеми, ако внесете оборудване или

външни услуги, които да отговарят на вашите 
стандарти.

Персоналът

Много о т  професионалните координатори на 
събития считат персонала и нивото на обслуж
ване също толкова важни, колкото и мястото на 
събитието. Обслужващият персонал в специали
зираните за събития места може да включва ге
нерален мениджър, събитиен мениджър, счетово
дител, събитиен супервайзър, готвач, банкетен 
персонал, банкетен мениджър, технически персо
нал, камериерки, охранители, както и лицензира- 
ни и препоръчани търговци. Отличното обслуж
ване може да компенсира много о т  слабостите 
на сградата, а ако е лошо, може да разруши стой
н остта на идеално място.

Когато разполагате със списък на лицензира- 
ни и препоръчани търговци или такива с изклю
чителни права, които трябва да използвате, не
обходимо е да имате предвид, че тези търговци 
имат продължителен опит на даденото място и 
могат да ви покажат скрити ограничения и въз
можности. Тези търговци често трябва да се 
придържат към редица специфични правила на 
м ястото и понякога трябва да плащат на сгра
дата определена такса или комисионна върху 
продажбите. На някои места можете да уговори
т е  използването на външни търговци или дос
тавчици. Това, обаче, най-вероятно ще наложи 
заплащане на компенсационна комисионна такса 
на търговците с изключителни права или на вът
решните доставчици.

Уникални м еста -  
бъдете изследователи
Според изследване, публикувано в справочника 

„Събитийни решения 2002“, тр и те  вида места, на 
които сс провеждат събития в САЩ са: 1) хотел
ски или курортни имоти, 2) конгресни центрове и 
3) шатри. Следват места на открито без шатри, 
корпоративни имоти и частни резиденции. 
Джеймс С. Армстронг, автор на книгата „Плани
ране на специални събития“ отбелязва, че „Магне
тичната сила на едно уникално място въздейства 
положително на броя на посетителите“ и пре
поръчва да се използват „места, които са трудно
достъпни и които не всеки би могъл да наеме“.

Когато търсите уникално място за събитие, 
трябва да бъдете изследователи, разглеждайки 
буквално всяко пространство или място като 
потенциален терен за събитието. Някои о т  про
фесионалните организатори на събития просто 
чукат на вратата на обещаваща сграда и започ
ват  разговор. Необикновено пространство в спе
циализирана сграда може да бъде онова уникално



място, което търсите, като  например площ, ко
ято  до тогава не е използвана за събития или пък 
традиционно пространство, което да превърне
т е  в нещо ново.

Из практиката

Ралф Тракслър, президент и старши дизайнер 
на RTX Inc., фирма за дизайн и организация на съ
бития с офиси в А тланта, САЩ и Великобрита
ния, споделя своя опит в използването на уникал
ни места за събития:

„Бизнесът с комерсиална недвижима собстве
ност процъфтя в средата на 80-те години в А т 
ланта. Няколко о т  високите сгради планираха да 
организират събития на последните си етажи. 
Тези етажи, обаче, не биваха наемани, но техни
т е  собственици продължиха да организират съ
бития като новогодишни тържества. Най-нео- 
бикновеното събитие, което съм организирал, 
беше концерт на Смоуки Робинсън. Помещение
т о  беше оформено като квадратна поничка, с 
тоалетни, съоръжения и асансьори в средата на 
стаята. Таваните бяха високи само 3.5 метра. 
Сцената беше поставена в един о т  ъглите на 
сградата, така че Смоуки имаше две публики, 
разположени на целия 50-ти етаж  на сградата. 
Инсталирахме подходящо осветление и техника 
за озвучаване. Организирахме за вечерята на гос
т и т е  кръгли маси за по осем души и осветихме 
помещението така, че отраженията да не предс
тавляват проблем за гостите да гледат през 
прозорците, които ограждаха цялата стая.

През 1997 г. Индианополис беше домакин на 
баскетболните финали на Националната колежан- 
ска спортна асоциация. Беше планирано и специ
ално събитие за един о т  корпоративните спонсо
ри в балната зала на покрива на исторически т е 
атър в центъра на града. В сградата нямаше т о 
варни асансьори и единственият начин да прене
сем апаратурата до балната зала беше да я 
прехвърлим о т  товарната кола на микробус и да я 
принесем до платформата за паркиране, в съсед
ство до залата. Темата на събитието изискваше 
декори за джунгла и мароканската пустиня с цел 
пародия на Индиана Джоунс. Декорът включваше 
осемметрови дървета и две живи камили. Ками
лите бяха водени пеш четири етажа.“

Едно уникално място за събитие трябва да се 
проучи много внимателно, за да се установят не
говите възможности и заплахи. Трябва да обър
нете внимание на достъпността на м ястото за 
търговците, осигуряващи стоки или услуги за съ
битието, както и достъпността за гостите; не
обходимото място за приготовления и за различ
ните дейности; енергийните възможности и мес
т а т а  за паркинг; изискванията за хигиена и безо
пасност; и не на последно място, защита на

собствеността и имотните права, включително 
и тези на съседите, като  например по отноше
ние на шума, осветлението и други форми на без
редие или замърсяване. (Например, един истори
чески конгресен център, който в момента е зао
биколен о т  тих провинциален квартал, получи 
забрана за организация на каквито и да е социал
ни събития, защото съседите бяха имали прека
лено много инциденти с пияни гости, разхождащи 
се по тяхната собственост и унищожаващи храс
т и т е  им.)

Не позволявайте на логистичните заплахи на 
едно уникално място за събитие да ви откаж ат 
о т  това да го използвате. В зависимост о т  вида 
или размера на събитието, необикновеното мо
же да е разликата между едно обогатяващо и ед
но рутинно събитие. Разговаряйте с колегите и 
доставчиците си, с бизнес организации, местни 
конгресни и туристически бюра, туристически 
власти, приятели и роднини и потърсете в Ин
терн ет творчески алтернативи, каквито са по
сочени по-долу:

Манастири 
Самолети 
Самолетни хангари 
Амфитеатри 
Лунапаркове 
Аквариуми 
Ботанически градини 
Археологически разкопки 
Арени
Оръжейници 
Ателиета на артисти 
Преддверия 
Аудиториуми 
Птичарници 
Стадиони 
Банкетни зали 
Обори
Плажни клубове 
Плажове

Частни квартири
Ботанически паркове
Бутици
Боулинг зали
Пивоварни
Мостове
Лобита на сгради
Кафетерии
Лагерни пространства 
Лагери
Университетски площи
Каньони
Казина
Замъци
Пещери



Домове на известни личности 
Изби
Църкви/Синагоги

Кина
Публични площади 
Градски улици 
Клубни помещения 
Колизеуми 
Колежи
Обществени зали 
Концертни зали 
Конгресни центрове 
Консерватории 
Корпоративни столови 
Кънтри клубове 
Съдебни зали 
Пътнически кораби 
Пътнически терминали 
Културни центрове/паркове 
Танцови зали 
Депота 
Пустини
Необитаеми сгради/етажи
Центрове за забавления
Конни бази
фабрики
Панаири
ферми
фериботи
Фестивали
Рибарници
Гори
Крепости 
Г алерии
Природни резервати
Г аражи
Градини
Запустяли градове 
Игрища за голф 
Правителствени сгради 
Ранчо
Частни пансиони
Гимнастически салони
Мемориални зали
Здравни клубове
Исторически къщи
Исторически забележителности
Кръчми
Острови
Лаборатории
Лабиринти
Лагуни
Езера
Библиотеки
фарове
Музеи
Имения

Яхт-клубове 
Пазари 
Военни бази 
Мини
Паметници/гробници 
Снимачни площадки 
Национални паркове 
Нощни клубове 
Обсерватории 
Корпоративни сгради 
Открити поляни 
Опери
Овощни градини
Палати
Паркове
Паркинги
Пасища
Центрове за приложни изкуства
Места за пикник
Буни
Планетариуми
Плантации
Игрища
Търговски центрове 
Басейни
Вътрешни дворове
Частни клубове
Частни домове
Хиподруми
Влакове
Гари

Звукозаписни студия
Ресторанти
Магазини
Лодки
Пързалки за кънки 
Покриви
Живописни местности
Училища
Научни центрове
Семинарии
Планински хижи
Ложи
Мотописти 
Спортни съоръжения 
Конюшни 
Симфонични зали 
Таверни
Телевизионни студия 
Тенис кортове 
Театри
Театрални сцени 
Тематични паркове 
Туристически места 
К метства 
Селски мегдани 
Вили



Вулкани
Складове
Водопади
Водни паркове
Пристани
Бинарни
Яхти
Зоологически градини

Из практиката:

Дейвид Дилоуч, събитиен мениджър в парка 
„Вълшебното кралство“ в У олт Дисни Уърлд 
във Флорида, САЩ, споделя своите прозрения за 
избор на място:

„Ние искаме събитието да е успешно даже по
вече от клиентите, защото, ако не е перфектно 
прЫсивяване, то ще опетни репутацията на Дис
ни. “ Дейвид и неговият 15-членен екип знаят, че в 
основата на всичко стои входният билет -  ако 
т е  създадат у гостите траен спомен за специал
но събитие, т о  те, заедно със семейстВата си, 
ще се върнат отново като гости на парка.

Дейвид организира до 500 събития годишно и е 
настанявал групи о т  по 18 500 души. В зависи
мост о т  времето на годината, неговият екип 
може да организира събитие за по-малко о т  90 
минути след края на работното време. Заради 
непредсказуемото време във Флорида, Дейвид 
винаги организира събитията с резервен план за 
дъждовно време. Той отбелязва, че единствени
я т  сериозен проблем за него е, когато клиентите 
имат „бални очаквания“. Тематичният парк не е 
бална зала -  тук няма задна зала, складовите по
мещения може да са доста отдалечени, а по о т 
ношение на инсталационните възможности има 
определени ограничения. „Ние често започваме 
приготовленията по събитията веднага след 
края на работното врелсе, но в никакъв случай не 
притесняваме гостите на парка. “

Паркът „Вълшебното кралство“ е на разпо
ложение за специални събития, само за местния 
социален пазар, за групи, отседнали в хотелите 
на Дисни или групи, ползващи конгресния център 
на Ориндж Каунти.

Когато подхожда към ново място за събитие, 
особено, ако на това място досега не е провежда
но такова, професионалният събитиен координа
тор трябва да обясни проекта, като опише цел
т а  на събитието, програмата и дейностите, как
то  и вида на гостите, които ще присъстват. Ко
ординаторът винаги трябва да уважава загриже
ността на собствениците по отношение на въз
можните щети, сигурността, структурния 
ефект и този върху околната среда, както и нару
шаването на уединението и трябва да направи 
всичко необходимо да облекчи тези страхове. То
ва може да изисква специална застраховка, преме

стване на мебелировката в специални складови 
помещения, предпазване или преместване на рас
ти телн остта, налична на мястото, осигуряване 
на персонал за охрана, блокиране на движението 
на определени улици или отклоняване на движени
ето  (което трябва да стане в сътрудничество с 
местните власти), или дори да се направи даре
ние във фонда на сградата или в предпочитана о т  
собствениците благотворителна организация.

Полезен съвет:

Откриването на интересно място в друга 
държава започва с едно кликване -  сърфирайки в 
определена И нтернет търсачка или пък откри
вайки връзки чрез туристическите организации 
на определената държава.

• „The European Castle Group“ може да ви пре
достави информация за крепости, замъци или ан
тични манастири (www.european-castle.com).

• Австрия и Швейцария предлагат възмож
ности за наемане на цяло село 
(www.rentavillage.com, www.destinationaustria.at).

• Хотелите „Icehotel“ в Швеция (www.iceho- 
tel.com) и „Igloo Village Hotel“ в Гренландия 
(www.greenland-guide.dk/gt/visit/events-05.htm) 
предлагат най-добрите условия в света, а исто
рическа елегантност може да откриете на Ори
ен т  експреса „Venice Simplon“ (www.orient- 
expresstrains.com).

• Други подходящи места по целия свят може
т е  да откриете на уеб сайта на „Meeting Venues“ 
(www.venues-on-the-web.com), в /Conworld.net“ 
(www.conworld.net), или пък 'в  „worldwide 
Conference Cities“ (www.worlddmc.com).

Влияние върху стр ук тур ата  
и околната среда
Професионалният координатор на събития 

трябва внимателно да обмисли потенциалното 
влияние на елементите на събитието върху 
структурата и околната среда на мястото на 
събитието. Ако на събитието ще се излага нов 
модел автомобил или пък селскостопанско съ
оръжение, товарните ограничения на пода тряб
ва да се съгласуват с управата на сградата или с 
инженер. Настилката на пода може да е терако- 
тена и би могла да се разруши при внасяне на 
тежки съоръжения. Възможна е и потребност 
о т  такелаж на тавана за поставяне на декори 
или осветление, а този такелаж ще има опреде
лена товароспособност.

Ако не всички, т о  повечето о т  сградите ще 
поставят забрани върху прикрепването или за
лепването на каквото и да е по стените, за да се 
намалят разходите по поддръжката. Дори един 
набързо надраскан знак, залепен на стената, при 
отлепяне може да повреди боята или дървото.

http://www.european-castle.com
http://www.rentavillage.com
http://www.destinationaustria.at
http://www.iceho-tel.com
http://www.iceho-tel.com
http://www.greenland-guide.dk/gt/visit/events-05.htm
http://www.orient-expresstrains.com
http://www.orient-expresstrains.com
http://www.venues-on-the-web.com
http://www.conworld.net
http://www.worlddmc.com


На една компания по декора беше представена се
риозна сметка за смяна на настилката на цяла 
зала, след като един невнимателен служител на 
компанията остави следа о т  боя по пода. Друга 
компания трябваше да плати сметка за пребоя
дисване на пода, защото при отлепянето на тик
сото за подови настилки, използвано за поставя
не на червен килим на входа, късчета о т  боята се 
бяха откъснали.

Събитията, организирани на открито, тряб
ва да се разглеждат о т  гледна точка на тяхното 
влияние върху заобикалящите ги земи, растител
ност и екосистеми. Влиянията върху околната 
среда включват: замърсяване, в резултат на ос
ветлението или звука, инсталацията на оборуд
ването (което може да разруши растителност
т а  или да наруши фауната) и разбира се, ефекта 
о т  стотиците, а дори и хиляди хора, крачещи по 
тревните площи. Може би ще се наложи да об
мислите препокриване на м ястото  с чимове, под
кастряне на дърветата, изравняване на повър
хността или пък както беше показано във филма 
„Хубава жена“, възстановяване на парченцата 
чим, ако играта на поло е част о т  вашето съби
тие.

С тратегии за 
инспекция на м я ст от о
Инспекцията на м ястото  се извършва, за да 

се открие най-подходящото място. Освен ако е 
абсолютно неВъзможно, събитийният координа
тор трябва лично да инспектира м ястото преди 
да подпише договора. Бляскавите брошури, уеб
сайтовете или други маркетингови материали са 
изготвени така, че да покажат дадено място в 
най-добрата му светлина. В допълнение, възмож
ностите и размерите, представени в брошурите 
може да са подВеждащи. Там възможностите на 
мястото ще са базирани на максимално разреше
ната вместимост, но ако прибавите дансинг, 
сцена или апарат за прожектиране, всеки един о т  
тях заема място, т о  максималният брой на хора
т а  рязко ще намалее. Но дори отбелязаните в 
брошурата размери да отговарят на реалните,

възможно е да съществуват препятствия, кои
т о  да затруднят Възможностите за дизайн на 
вашето събитие. Например, височината на тава
на на бална зала в една брошура отговаряше на 
най-високата точка на залата, но се оказа, че о т 
душниците на тавана бяха с 30,5 см по-ниски. То
ва, разбира се, повлия значително на размера на 
подпорите, които направихме по поръчка за съ
битието.

Трябва да сте  подготвени да разгледате вся
ка част о т  мястото, която по някакъв начин би 
могла да повлияе върху възможността ви да ор
ганизирате дадено събитие. За тази цел се изгот
вя пълен списък за инспекция на м ястото (check
list), който има за цел да ви улесни при класифика
цията и оценката на критериите за избор, както 
и на детайлите, важни за вашето събитие. Не 
съществува списък за инспекция, който да е уни
версален и идеален за всички събития. В зависи
мост о т  изискванията за всяко отделно събитие 
се изготвя и отделен списък.

Много професионалисти в областта на съби
т и ята  см ятат, че инспекцията на мястото 
трябва да се извършва по същото време на годи
ната, когато ще се провежда самото събитие, за 
да придобият реална представа за условията на 
събитието. Други експерти препоръчват „тай
ното пазаруване“, т.е. да отидете на мястото 
инкогнито, като обикновен гост. Това би ви поз
волило да видите м ястото  така, както биха го 
видели вашите гости или посетители и да изпи
т а т е  реалното обслужване и услуги, предлагани 
там. Необходимо е да потърсите и скрити проб
леми (възможни забрани или изисквания), които 
биха ви попречили да организирате събитието 
така, както сте го планирали, или пък да увеличи 
разходите ви, ако все пак го организирате по 
план.

Материалът е Взет от: 
The Complete Guide To Professional Meeting And 

Event Co-ordination, Catherine H. Price, Ph.D., May 
1999, The George Washington University Event 

Management Program 
Превод: Преслава Георгиева



ПЛАНИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ

Проектиране на вашето 
специално събитие и 
разпределение на времето  
(Special Event Timeline)
Преди да започнете с фазата планиране на ва

шето събитие, отделете няколко минутки, за да 
прегледате две статии  о т  тази работна книга, 
които ще ви помогнат с първите стъпки. Първа
т а  статия е за Работните планове по разпреде
ление на времето на събитието (Event Success 
Timeline Worksheets). Да започнем вашето пъте
шествие с изследване на целите и ползите на три 
о т  работните планове:

1. Преглед, обзор (Overview). Завършете първо 
този работен план, за да може да получите со
лидна основа за готовността на вашата агенция 
да осъществи успешна кампания по организиране 
на специално събитие.

2. Подготвителна Информация (Preliminary 
Data). Този работен план установява важните 
параметри на Вашето събитие.

3. Осъществяване на събитието (Event 
Feasibility). Този работен план ще ви даде възмож
ност да т е с т в а т е  дали ще се справите с предло
жените приходни цели, съпоставени с предложе
ното разпределение на времето. За да попълните 
този работен план, следвайте седемте стъпки, 
които сме описали малко по-нататък.

Кой поставя задачите  
и носи отговорността  
(Who's in Charge?)
Преди да започнете с попълването на работ

ните планове, дайте си отговор на въпроса, кой
т о  ще се отрази на всичко останало във вашето 
събитие: „Кой поставя задачите и носи отговор
ността?“

След тридесет години провеждане и управле
ние на събития за набиране на средства, мога да 
посоча редица примери, когато объркване по въп
роса кой има първата, последната и решителна
т а  дума, води до проваляне на не малко на брой, 
все обещаващи инициативи. Всъщност аз съм аб
солютно сигурен, че едни о т  най-добрите идеи, 
които някога съм чувал, останаха нереализирани, 
защото не беше ясно кой е отговорен.

Всяка организация има своя йерархия и култу
ра. В някои организации решенията се взимат о т  
горе на долу, други им ат по-колегиален подход. За 
съжаление все още има организации, където изпол
зват метод за налагане на решение, който мой 
колега веднъж описа така: „Никой не може да Взе
ме решението, но всеки се чувства упълномощен 
да наложи ветото си“.

Без значение каква е организационната струк
тура и култура, опознайте как се взимат реше
нията и кой ги прави. Не можете да приложите 
кампания о т  специални събития за набиране на 
средства, ако нямате серия о т  взимане на реше
ния. Е то  защо е крайно необходимо да уточните 
кой е упълномощен да взима всякакви решения.

Как да използваме работните графици? Сега 
вече сте готови за скок и може да използвате ра
ботните графици за планиране на събитието. 
Може да започнете с обзорния работен план на
речен „Преглед“. Докато подготвяте този рабо
тен план, може да прочетете и откриете за по
лезен следващия параграф.

Както казва народът: „С достатъчно време и 
пари почти всичко е възможно". Вярно е, разбира 
се, че времето, с което разполагаме и обема на 
средствата, които инвестираме, ще се отразят 
на ползите о т  събитието и възвръщаемостта.

И така, колко време и пари са необходими, за 
да организирате събитие с главозамайващ успех? 
Какви други ресурси ще са ви необходими? Да зна
ете  отговорите на тези въпроси е о т  огромно 
значение, за да започнете правилно.

Годините опит ми посочиха извода, че с кол
кото повече време разполагате о т  момента, в 
който се вземе решението за осъществяване на 
събитието до самото събитие, толкова по-голя- 
ма е вероятността това събитие да бъде успех. 
По-малко време означава, че са необходими пове
че пари. Дори тогаВа може да предвидим, че заво
ите ще бъдат сечени напряко, а предимстВата 
пожертвани, за да може да се вместим в тесния 
план-график и да осъществим събитието.

Две различни събития за набиране на средства 
почти никога не изискват еднакви усилия, не сре
щ ат еднакви препятствия или проблеми въобще. 
Също така, т е  нямат еднакъв набор о т  хора, ко
ито да управляват тоВа събитие, нямат еднакви 
подизпълнители, нито хората, които ще дойдат 
на тези две събития са еднакви. За да може лесно



да се приспособяваме към реалните обстоятел
ства, аз разработих следните графици Преглед, 
Подготвителна информация и Осъществяване на 
събитието.

След като завършите първите два работни 
графика, може да се заемете с графика Осъщест
вяване на събитието, по този начин ще си помог
нете много точно и навременно да определите 
какВи ресурси, човешки и парични, ще са ви необ
ходими, за да се справите с определена задача в 
предвидения срок.

Следвайте стъпките за попълване на работ
ния график Осъществяване на събитието.

Първа стъпка: Уточняване на д атата  на съ
битието и желаните приходи о т  него. Първо 
уточнете проектодата за вашето събитие и же
лания приход, който искате да получите о т  него. 
В случай че все още нямате уточнени дата или су
ма за събиране, може да т ес т в а т е  определени па
раметри, за да откриете възможно най-добрата 
комбинация, така че т я  да съответства на обс
то ятел ствата  около вашата агенция.

Всеки график Осъществяване на събитието 
трябВа да съдържа списък о т  задачи, поставени в 
четирите фази, по които се развива събитието. 
Тези работни графици трябва да съдържат и 
пространство, където вие ще изчислите човекод
ните, които ще са ви необходими за завършване
т о  на всяка една задача, (примери о т  завършени 
работни графици за 180-дневно и 360-дневно съби
тие може да откриете в края на тези инструк
ции). В добавка, трябва да има и място, където 
грубо да описвате дните, оставащи до събитие
то , така че конкретната задача да бъде изпълне
на, спазвайки крайната дата за провеждане на съ
битието и приходните параметри.

Втора стъпка: Изчислете човекодните за 
осъществяване на задачите. В този етап трябва 
да сте умерено прагматичен до консервативен, 
за да може да изчислите дните, които ще са не
обходими на средно компетентен екип и добро
волци, за да завършат всяка една о т  задачите. 
Включете и времето, необходимо за проучване и 
подготовка, както и времето, необходимо за по
лучаване на одобрение за всеки един о т  продук
т и т е  или задачи.

На този етап не се тормозете о т  факта, че 
някои задачи ще бъдат изпълнявани едновремен
но и не се тревожете кой точно ще извърши за
дачите. Тези детайли се уточняват по-късно.

Трета стъпка: Определете стойността на 
всеки един ден подготовка. След като уточните 
колко дена ще са ви необходими за всяка една о т 
делна задача, съберете ги и получете общия брой 
човекодни, които тази кампания ще изисква. 
После изчислете човекодните, които ще са необ
ходими на екипа, консултантите и доброволци
те , така че да се справят със задачите.

Както вече неведнъж подчертах в книгата си, 
аз вярвам в способностите на доброволците. Съ
що така силно вярвам, че е необходимо да се пла
ща на имащия талант, когато това е необходимо. 
По мое мнение, успехът представлява множество 
о т  потенциални предимства, а провалът може да 
струва твърде много. Аз искам подходящите хо
ра, без значение дали са на щ ат или са доброволци, 
да могат да изпълняват целия набор о т  задачи.

Веднъж след като сте  изчислили необходимия 
брой платени дни, умножете числото по дневна
т а  ставка. Аз използвам USD 300 за средна стой
ност на дневна ставка. Дневните ставки на 
опитната част о т  персонала ви може да варира. 
Сега, след малко аритметика, имате ключов 
фактор към изчисляване стойността на събити
ето  в работния график.

Четвърта стъпка: Добавете в бюджета „пе
рата“ с висока стойност. Повечето събития 
имат други големи разходи, освен тези за персо
нал. Печатни и пощенски разходи, разходи по нае
ми, храна и напитки са типични големи разходи 
при организирането на събитие. Направете груба 
оценка на тези и на други разходи, които можете 
да предвидите.

Пета стъпка: Добавете прихода, който иска
т е  да постигнете. Работете с управителите на 
агенцията, за да уточните този параметър. Ако 
все още не е уточнен, поставете си примерна цел 
(както е указано в първа стъпка) и така ще мо
же да продължите с процеса по фактическото 
осъществяване на събитието.

Шеста стъпка: Направете груба оценка. До
бавете параметрите о т  стъпки три, четири и 
пет за общата груба оценка. Точно като с маги
ческа пръчка, сега имате всички данни и предпос
тавки, за да изчислите потенциала на събитие
то , за да донесе конкретни приходи в зададена 
времева рамка. С тази информация вие сте гото
ви да пристъпите към изпълнението на събитие
то, но не преди да завършите седма стъпка.

Седма стъпка: Служете си с изкуството „на
биране на средства". В първите шест стъпки на 
това упражнение използвахте изкуството на ма
тем атиката, за да извлечете някои цифри: общ 
брой човекодни и очакван приход в рамките на 
определена времева рамка. Сега приложете ар
тистичната част па изкуството и науката „на
биране на средства ".

Трябва възможно най-ясен отговор на два въп
роса: (1) Може ли нашата агенция да се справи с 
човешките ресурси, които изисква това съби
тие? и (2) Предишният ни опит показва ли, че 
имаме достатъчно капацитет, за да генерираме 
желания приход?

Ако не сте сигурни В отговорите на тези въп
роси, посъветвайте се с ръководителите на аген
цията си, за да дадат и т е  мнението си. В края



на краищата, постаВянето на цели и задачи е ко
лективен труд. Ако отзоворите са „не“, помис
лете дали да не преразгледате времевата рамка 
или очакваните приходи, преди да сте  препоръча
ли отпадането на самото събитие. А ако отго
ворите са „да“, придвижете се към детайлите по 
планиране на събитието.

Ако всички индикатори казват „да“, т о  ра
ботният график Осъществяване на събитието е 
готов да бъде попълнен. Той ще стане ваш мери
телен инструмент за конкретните задачи по 
осъществяване на събитието за набиране на 
средства. Както ще видите по-късно този гра
фик има и други важни приложения.

Преди да видите двата примера за графици 
Осъществяване на събитието, искам да отбеле
жа две важни неща за тях. В примерите, цената 
за лично възнаграждение може да се окаже раз

лична о т  това, което вашият опит показва. 
Броят на дните с възнаграждение на екипа също 
може да се окаже по-различен о т  вашия опит. Те
зи важни различия трябва да бъдат взети под 
внимание, когато преглеждате примерите и ко
гато работите по предварителното изпълнение 
на вашето събитие.

И накрая един съвет о т  мен: когато започне
т е  да попълвате работните графици за вашето 
събитие, аз ви препоръчвам да ги поставите в 
класьор с три ринга. По този начин, докато съби
рате информация, т я  през цялото време ще е на 
ваше разположение.

Материалът е взет от: Planning Special Events, 
James S. Armstrong, Fund Raising, School Staff, 

March 2001, Wiley, John & Sons Inc.
Превод: Нено Ненов



ПРЕГЛЕД
Целта на този работен график е да ви предостави формат, в който да запишете информацията, 

която ще ви трябва по-късно, докато осъществявате задачите по подготовката на
успешното събитие.

Име на лицето, което е завършило графика:
Д ата на заВършВане:
Д ата на последна ревизия:

Ситуационен анализ

Кои о т  тези важни ресурси са на ваше разпо
ложение за предстоящото събитие? Определете 
тяхното състояние.

• Екип ръководители?
• Помощен екип?
• Ръководители на доброволци?
• Първоначален бюджет?
• Време (в месеци) до събитието?
• Доброволци за събитието?
• Подизпълнители, доставчици, консултанти?
• Други важни ресурси?
• Кои ресурси о т  списъка има вероятност да 

не достигнат? Опишете други ресурси.
• Какви събития се приемат във вашата общ

ност и сс изпълняват добре о т  вашата агенция?

Вашите идеи

• Как си представяте следващото събитие на 
вашата агенция?

• Какви дати и места имате предвид?
• Какъв вид събития винаги сте  мечтали да 

осъществявате?
• Коя финансова програма см ятате, че ще ра

боти най-добре?
• Какви са предварителните ви идеи за 

промоции?

Потенциални ползи

• Как виждате събитието, о т  което може да 
извлече полза вашата агенция? Например какви 
финансови цели се надявате да постигнете? Как
ви други цели имате?

Други проблеми за обмисляне

• Какво мислите, че ще направи вашето съби
тие уникално и дори пример за подражание -  ис
тински специално и забавно за всички събития,

включително за членовете на екипа и доброволци
те?

• Кои личности и комитети трябва да одоб
р ят  това събитие и идеите ви?

• Кой ще бъде главният мениджър за това съ
битие?

• Ако е редови служител, какви други отго
ворности има, и как това ще се отрази на рабо
т а т а  му по управление на събитието?

• Как това събитие може да допринесе за уве
личаване на приходите във вашата агенция?

След като завършите работния график Прег
лед, може да преминете към попълването на гра
фика Подготвителна информация.

ПОДГОТВИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
Целта на този работен график е да уточните 

критичните дати, парични цели и всички други 
по-големи задачи. Също така да уточните кой 
избира и включва нови членове в екипа измежду 
потенциалните кандидати. Този график трябва 
да бъде попълнен във възможно най-ранния под
готвителен етап на събитието. След като го 
попълните, прикрепете към него работния гра
фик Осъществяване на събитието.

• Начална дата (приблизителна дата).
• Желана дата за събитието.
• Желани приходи.
• Други важни задачи
• Това ново събитие ли е?
• Ако не, кога за последно се е състояло?
• Кой е назначен за ръководител по организи

ране па събитието?
• Кои са потенциалните кандидати за екипа, 

кои са там?
• Кой е упълномощен да одобрява работата 

на екипа?
• Осигурете друга допълнителна информация.

Материалът е взет от: Planning Special 
Events, James S. Armstrong, Fund Raising, School 

Staff, March 2001, Wiley, John & Sons Inc.
Превод: Нено Ненов



ОСЪЩ ЕСТВЯВАНЕ НА СЪБИТИЕТО

Целта на този работен график е да Ви помогне да опишете осъществяване на събитие по време 
на ранния етап о т  планирането.

Първоначално име на събитието:
Д ата на завършване на графика:
Име на лицето, което го е завършило:

Задачи и Дни за изпълнение Дни преди
първи бележки на задачата събитието

фаза планиране
1.Очертайте какво ще ви е необходимо
2. Напишете стратегически план
3. Изберете място и дата за събитието
4. Планирайте бюджета
5. Съберете екип за кампанията

Тактическа фаза и крайни срокове
1. Планиране на място и дата
2. Маркетингова стратегия и набиране на средства
3. Подгответе презентационни материали
4. Подгответе система за отчитане и разплащания
5. Правни и застрахователни въпроси
6. Съберете екип и работете е него

фаза забавление
1. Създайте логистичен план за м ястото и събитието
2. П одгответе програма за репетиции
3. Създайте и наложете усъвършенстващи детайли
4. План за действие в непредвидени обстоятелства

Следсъбитийна фаза
1.О тдайте благодарности и признания
2. Предайте рапорт на ръководителите и поддръжниците
3. Създайте постоянни папки и файлове
4. Планове за следващи събития

Планирани общо човекодни:
Платени (екип и консултанти):
Доброволци:
Планирано заплащане:
Обща цена за други големи разходи (храна, забавления, принтиране, плакати, наем на място): 
Обобщена цена за всичко по-малки разходи:
Желан приход о т  събитието:
Общо необходим приход (Gross Income Required) (GIR):
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪБИТИЕТО
Пример: 180 дни, малко събитие

Този работен график е пример за завършен график Изпълнение на събитието (малко събитие).

Задачи и Дни за изпълнение Дни преди
първи бележки на задачата събитието

Очертайте какво ще ви е необходимо 3
фаза планиране

175
Напишете стратегически план 3 175
Изберете място и дата за събитието 10 150
Планирайте бюджета 5 100
Съберете екип за кампанията 20 150

Планиране на място и дата 5
Тактическа фаза и крайни срокове

150
Маркетингова стратегия и набиране на средства 75 започва 175, приключва 10
Подгответе презентационни материали 45 започва 175, приключва 10
Подгответе система за отчитане и разплащания 30 през цялото време
Правни и застрахователни въпроси 10 през цялото време
Съберете екип и работете с него 10 през цялото време

Създайте логистичен план за м ястото и събитието 10
фаза забавление

започва 45, приключва 1
Подгответе програма за репетиции 5 започва 20, приключва 1
Създайте и наложете усъвършенстващи детайли 5 започва 15, приключва 1
План за действие в непредвидени обстоятелства 5 започва 45, приключва 1

О тдайте благодарности и признания 20
Следсъбитийна фаза

15 след събитието
Предайте рапорт на ръководителите и поддръжниците 5 15 след събитието
Създайте постоянни папки и файлове 2 15 след събитието
Планове за следващи събития 2 15 след събитието

Планирани общо човекодни: 270 
Платени (екип и консултанти): 90 
Доброволци: 180
Планирано заплащане: USD 300 на ден х 90 =
Обща цена за други големи разходи:
храна, забавления, принтиране, плакати, наем на място): 
Обобщена цена за всичко по-малки разходи:
Желан приход о т  събитието:USD 45,000
Общо необходим приход (Gross Income Required) (GIR):

USD 27,000

USD 18,000 
USD 5,000

USD 95,000
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪБИТИЕТО
Пример: 360 дни, мегасъбитие

Този работен график е пример за завършен график Изпълнение на събитието (мегасъбитие).

Задачи и Дни за изпълнение Дни преди
първи бележки на задачата събитието

фаза планиране
Очертайте какво ще ви е необходимо 6 300
Напишете стратегически план 4 300
Изберете място и дата за събитието 20 300
Планирайте бюджета 15 300
Съберете екип за кампанията 30 300

Тактическа фаза и крайни срокове
Планиране на място и дата 20 300
Маркетингова стратегия и набиране на средства 125 започва 300, приключВа 30
Подгответе презентационни материали 75 започва 300, приключва 10
Подгответе система за отчитане и разплащания 60 през цялото време
Правни и застрахователни въпроси 20 през цялото време
Съберете екип и работете с него 20 през цялото време

фаза Забавление
Създайте логистичен план за м ястото  и събитието 20 започва 45, приключва 1
Подгответе програма за репетиции 10 започва 20, приключва 1
Създайте и наложете усъвършенстващи детайли 10 започва 15, приключва 1
План за действие в непредвидени обстоятелства 10 започва 45, приключва 1

Следсъбитийна фаза
О тдайте благодарности и признания 60 през цялото време
Предайте рапорт на ръководителите и поддръжниците 10 15 след събитието
Създайте постоянни папки и файлове 5 15 след събитието
Планове за следващи събития 6 15 след събитието

Планирани общо човекодни: 526 
Платени (екип и консултанти): 225 
Доброволци: 301
Планирано заплащане: USD 300 на ден х 225 =USD 67 500 
Обща цена за други големи разходи (храна, 
забавления, принтиране, плакати, наем на Macmo):USD 150 000 
Обобщена цена за всичко по-малки pa3xogu:USD 25 000 
Желан приход о т  cb6umuemo:USD 225 000
Общо необходим приход (Gross Income Required) (GIR):USD 492 500

Материалът е взет от: Planning Special Events, 
James S. Armstrong, Fund Raising, School Staff, 

March 2001, Wiley, John & Sons Inc.
Превод: Нено Ненов



КАК СЕ СТАВА ЛИДЕР В РАЗВЛЕКАТЕЛНИЯ БИЗНЕС  
И ПРОДУЦЕНТСТВОТО

„Мисля, че най-важното за отличията е, че не трябва да молиш за тях и да ги очакваш, но да ги 
приемаш, когато са ти присъдени. Както с комплиментите -  не трябва да отхвърляш похвалата, 

а да се научиш да приемаш положителните думи и да бъдеш непроницаем за критиките. “ 
Сър Мик Джагър при получаването на званието си о т  Нейно Величество кралица Елизабет I I.

Сеймор Липкин -  пианист и диригент, печелил 
много награди, напътства своите музиканти о т  
Националната асоциация на оркестрите така: 
„Когато и да свирите на своите инструменти, 
правете го добре!" Най-добрият начин да стане
т е  лидер в развлекателния бизнес и сценичните 
изкуства е винаги да свирите отлично на инстру
ментите си! Независимо дали Вашият инстру
мент е класически, рок китара или инструмент 
за писане като химикалка -  когато правите не
що, правете го както трябва!

Всеки, в определена степен, е изложен на разв
лекателния бизнес. Забавлението е фундамента
лен аспект о т  живота на земята. О т  радиото, 
телевизията, рекламите, филмите, компактдис
ковете, комедиантите, актьорите, звуковите и 
светлинните технологии -  о т  детството  до зре
лостта -  забавлението е част о т  ежедневието 
ни, определя културата ни и е част о т  историята 
ни. Кой не е чувал или виждал Бийтълс, Ролинг 
Стоунс, „Междузвездни войни“ или „Титаник“? 
Един поглед към днешните телевизионни обяви 
ще разкрие колко е Важна музиката за рекламната 
индустрия. Можем да кажем, вероятно без услов
ности, че всеки обича музика. Въпреки че музикал
ните вкусове на всички са различни, повечето хора 
имат своите любимци и все още помнят текста 
и музиката на парчетата, с които са израснали. 
Кой не е дърпал струните на китара във въздуха, 
барабанил по бюрото или пял под душа?

Ц и т а т ъ т  в началото онагледява начина, кой
т о  две добре познати фигури използват, за да 
постигнат успех в кариерите си. Дали ще започ
нете като изпълнител или като стаж ант в изве
стна музикална агенция, думите на Мик Джагър 
и Сеймор Липкин продължават да звучат правди
во. Въпреки че, вероятно, всеки обича развлека
телната музика, не всеки иска кариера в развле
кателния бизнес. Но за онези, които го желаят, 
т о  е повече о т  бягство или развлечение -  т о  е 
страст. Хората на изкуството искат да изна

сят  представления, да са известни с творчест
вото си, да бъдат запечатани в спомените, кои
т о  създават за своята публика. Не всеки пости
га нивото на известност на Бийтълс, Мерил 
Стрийп или Джей Лено, но много изпълнители 
имат уникален стил, по който искат да бъдат 
разпознавани. Тяхната крайна цел на сцената мо
же да е да участват в местно събитие, да подг
ряват за голяма звезда или да се появят по теле
визията или във филм.

Как стремеж ът на тези артисти ги отвежда 
до Карнеги Хол или до крайната точка на техни
т е  мечти? Днешният отговор може да бъде 
„отидете на mapquest.com и си разпечатайте 
упътване“, но традиционният отговор все още 
важи: упражнение! Няма лесен начин, упътване 
или път, по който да станеш лидер в развлека
телната индустрия. Въпреки че много поглеж
дат  към Брус Спрингстийн, Гарт Брукс или дру
ги топ имена със завист, т е  забравят, че техни
я т  път е започнал с изучаването на техните 
инструменти, ежедневни упражнения, репетиции 
и изпълняване на собствен стил музика, която 
често е срещала значителна публична съпротива. 
Сега т е  са мегазвезди и ние ненаситно слушаме 
тяхната музика, често припяваме думите и ме
лодиите, които са част о т  нашата култура. Ня
кои може да спорят, че т е  са онези, които са ро
дени да водят, докато други твърдят, че лидер
ството  изисква време, зрялост и дори лице в ли
це с шанса -  да поискат да поемат риска, да 
сграбчат възможността и да оставят силата на 
тяхното желание да разсее всеки страх, който 
изпитват, за да достигнат позицията на лидера. 
Основното в живота е, че нищо не ни пада о т  не
бето -  ако искате да сте най-добрите в своята 
игра, трябва да се трудите много, да репетира
т е  и да изградите пътя към успеха си. Ако се ин
тересувате о т  навлизане в развлекателния биз
нес е, може би, защото обичате музиката и иска
т е  да сте  близо до нея. Вероятно сте музикант



u искаше да изградите музикална кариера, разши
рявайки интереса си към музиката, като стане
т е  част о т  екип о т  професионалисти, които по
магат да се представя тя , а и другите форми на 
сценични изкуства, на публиката. Когато сте 
постигнали значителен успех при професионални
т е  музиканти, може да поискате да навлезете в 
бизнеса на продуцирането на музика и други разв
лечения. Често срещано явление е музикант да 
станс продуцент, но това не е единственият на
чин за навлизане в този бизнес. Другите възмож
ности са обсъдени в тази глава.

Д есет въпроса, които да 
обмислите, когато навлизате 
в развлекателния бизнес и 
продуцетството
Кой има успехи в музикалната индустрия? Ня

ма ясен път, по който някой да тръгне или специ
фични характеристики, които трябва да има, за 
да постигне успех. Понякога стига да си на 
подходящото място в точно необходимото вре
ме или пък да напраВиш нещо различно. Въпреки 
че има дълга и успешна музикална кариера, вели
кият франк Синатра има само една песен, която 
е успяла да влезе в Топ 40 -  „Му Way“. И все пак, 
никой няма да оспори факта, че той е един много 
преуспял певец. Няма единствена или тайна фор
мула за успех. Ако имаше, всички щяха да са Мик 
Джагър или ф ей т Хил, франк Синатра или Джак 
Мортън, или член на семейството на Джордж 
Буш, или дипломиран специалист по управление 
на специални събития. Както и да е, има хора, ко
ито могат „да подушат храната, преди да е 
сготвена“. Тези хора имат странната способ
ност да превърнат всяко рисково начинание в ус
пех, независимо дали това е Стивън Спилбърг, 
който ни превежда през десетилетията на голя
мото кино, напипал пулса на американския зри
тел  и усетил желанията и фантазиите му.

Изброените по-долу въпроси не са единстве
ните, които трябва да вземете под внимание 
при навлизането в развлекателния бизнес и про- 
дуцентството, но все пак помислете върху тях.

За да си създадете име, ще трябва да покаже
т е  не само, че можете да се справите, но и да 
превъзхождате останалите. Трябва да бъдете 
съзидателен, оригинален и посветен на това, до
ри и да сте единственият човек, който вижда 
стойността на вашите идеи. И като допълнение -  
трябва да можете да продавате себе си и идеите 
си на потенциалните клиенти, за да живеете и да 
останете в бизнеса. Това звучи ли ви невъзмож
но? Обмислете, например, Бийтълс, които сега 
са музикални легенди, но някога са били считани 
за екстремисти за всяко нещо в тях  -  о т  дълги

т е  им коси до „странната“ им музика. Те са има
ли една Визия и не са се предавали, независимо о т  
неблагоприятните прогнози.

1. Какви са вашите цели в живота, какво иска
т е  да правите и колко усърдно сте  готови да ра
ботите, за да ги постигнете?

2. Готови ли сте  да работите повече о т  осем 
часа на ден, понякога седем дни в седмицата, за 
да реализирате целите си?

3. Имате ли финансовите възможности да спре
т е  това, което в момента работите, за да гоните 
мечтите си, или ще продължите да правите това, 
което ви храни, докато постигнете целите си.

4. Какви са вашите силни (S) и слаби страни 
(W); какви възможности (О) и какви заплахи (Т) 
можете да видите? Какъв е резултатът о т  ва
шия SWOT анализ?

5. Добре ли се чувстВатс да работите сами? 
Можете ли да се справите сами, без подкрепата 
на офис? Можете ли също така да работите 
ефективно като част о т  един екип, да вършите 
само малка част о т  един голям процес, или се 
чувствате по-добре като ръководите?

6. Достатъчно ли сте  дисциплинирани, за да 
се фокусирате положително върху една цел и да я 
видите като положителен резултат, когато 
всички около вас се съсредоточават само върху 
отрицателните страни на ситуацията?

7. Имате ли твърдостта да се изправите ли
це в лице с всякакви препятствия? Имате ли за
доволителни знания, зрялост и опит, за да реали
зирате идеите, които са в главата Ви?

8. Имате ли „План Б“ за подкрепа и финансо
ва стабилност?

9. Вашата цел ясно ли е представена в описа
ние на мисията или в стратегия за визията ви? А 
тази визия практична ли е? Ако не е -  светъ т го
тов  ли е за нова идея?

10. Има ли човек или организация, която да ре
ализира вече „вашата идея“? Ако да, имате ли 
предимство пред тези хора или организации? Мо
жете ли да надминете техните усилия с вашите 
собствени оригинални планове и идеи? Можете 
ли да продължите да следвате плана си, дори да 
сте единствените, които вярват в него?

М етоди за навлизане 
в индустрията
Подражанието си има своите достойнства. 

Велики артисти в интервюта са подкрепяли по
ложителните качества на по-възрастни и, поня
кога, не толкова велики изпълнители, които са 
били техен модел, чиято техника, музикалност 
или бизнес проницателност са ги вдъхновили. Те 
са се опитали да усвоят номерата о т  учителите 
си. Например вдъхновители на големия в блуса Би 
Би Кинг са били Tu-Боун Уолкър, Джони Мур и



Джанго Рейнхарт. Еди Ван Хален е подражавал 
на Ерик Клептън и Джими Хендрикс. Джордж 
Торогуд се опитал да бъде като Джон Дий Хукър. 
Големият глас на Крийдънс Клиъруотър Ривай- 
вал -  Джон фогърти -  се възхищавал на Скоти 
Мур, Чарли Патън и Литъл Ричард. Това може да 
е начин да започнеш, когато си млад. Някои мо
гат да го нарекат „синдрома на папагала“, а в 
развлекателната индустрия го наричаме да си 
платиш данъка. Дори днешните суперзвезди 
имат своите собствени скромни първи стъпки.
. Да го направиш. Ако чакате, докато мислите, 
че сте  напълно готови, може никога да не напра
вите първата стъпка. Най-трудната част о т  
навлизането в музикалния бизнес е да получите 
първия еднократен ангажимент, да направите 
първата демо касета, да подпишете първия си 
договор. Всъщност най-трудната част о т  всеки 
процес е да се предприеме първата стъпка.

Ако не сте  о т  типа хора, които се чувстват 
комфортно да се хвърлят в една ситуация, без 
първо да се подготвят, т о  за вас има много въз
можности, с които да поставите основите за ус
пех в бизнеса. Някои о т  тях ще отнем ат време -  
като добиването на съответното образование и 
сертификати; други ще изискват да създадете 
мрежа о т  контакти, да сте  постоянното при
съствие около хората о т  индустрията или сфе
рата, която сте си избрали. Критерият за успех 
задължително включва не само какво знаете, а 
кого познавате и кой ви познава -  това е същест
вено за постигането на целите ви.

Редовното обучение Ви запознава с академич
ните ресурси и знанието, което служи за основа 
на професионалното израстване. Има разнообра
зие о т  възможности, като започнем о т  средни
т е  училища с изучаване на изкуствата, минем 
през факултетите с широк набор о т  предмети и 
стигнем до програмите за получаване на серти
фикат в събитийния мениджмънт. Ако имате 
време и пари, трябва да подпомагате себе си с 
възможностите, които се дават да подсилите 
дарбите си. „Някои училища осигуряват на учени
ците си възможността да получат истински 
трудов опит като част от тяхното обучение. 
Стойността на трудовия опит в образованието 
е отдавна признат и сега се набляга на него при 
съветването на младежите." (Издание на Майк
рософт 1998г.)

Създаването на мрежа от контакти е нефор
мална система, където хората с общи интереси 
си помагат с обмен на информация или разширя
ване на професионалните контакти. Всеки опи
тен организатор на специални събития в развле
кателния бизнес -  всъщност Всеки В бизнеса -  ще 
ви каже, че успехът се базира на изграждането на 
подходящите контакти. О т  познаването на 
уместните действия за конкретното събитие

до благоприятните контакти, за да направите 
събитието, всичко зависи о т  това, кого познава
те. В тази индустрия специално няма да можете 
да направите всичко сами. Някой ще трябва да 
купи идеята ви, да ви даде онази първа работа, за 
да ви даде възможност да покажете какво може
те. Създаването на контакти тогава ще е о т  
съществена важност за вашия бизнес. Вашата 
мрежа о т  познанства ще се превърне във вашия 
най-важен актив в построяването на бизнеса ви. 
Трябва да се срещате с други хора, които споде
лят вашите цели и признават таланта ви. Те мо
же да получат своя шанс преди вас и когато т о 
ва стане, може да са достатъчно великодушни да 
ви вземат със себе си. Съществува вероятност 
да има много организации, свързани с вашия спе
цифичен жанр. Ходете на срещи, свързвайте се с 
тях, срещайте се с хора. Може да отнеме време 
да изградите тези контакти, но това е най-доб
рият начин да се запознаете с хората, които мо
гат  да ви помогнат да постигнете целите си.

Днес фокусът вече не е на „трудната продаж
ба“, а се набляга на създаването на контакти. На 
1-ви април 2001 г. в брой на „Успешни срещи“ Том 
МакДоналд пише:

„Никой не иска да бъде насилван вече. Непрекъс
нато ни атакуват по е-мейла, по телефона, по 
факса, по радиото и телевизията. Прекалено 
много се продава навсякъде. За да оцелеят, пове
чето от нас са прибрали въжения мост и са се 
скрили в кулата. Сега, ако искаш да продадеш на 
хората нещо, трябва първо да получиш разреше
нието им. Има три тактики, които ще ви по
могнат да реализирате продукт, услуга или идея в 
тази среда, настроена враждебно към продажби
те.

1. Направете така, че да ви забележат. Най-
ценното е да ви забелязват. Ако Все още не позна
вате някого, няма смисъл да го търсите. Трябва 
първо да направите така, че да ви забележат. 
Открих, че най-добрият начин да го постигнете е 
чрез посредници, каквито са колегите от бизнеса, 
които вече имат добри взаимоотношения с мен. 
Когато забележа потенциален клиент, аз моля 
общ колега да ме представи -  обикновено по теле
фона -  и предлагам някаква времева рамка, в коя
то да го направи. Използвайте вашите бизнес 
приятели внилштелно, обаче -  в края на краища
та те си имат истинска работа и тя не е да ви 
представят. Аз използвам тази стратегия вни
мателно и винаги се отзовавам, когато някой ме 
помоли за същото -  и досега никой не ме е подвел. 
Да имате нечие разрешение да се обадите, ще ви 
помогне да получите сърдечен отговор от друга
та страна.

2. Изградете доверие. След като ви забележат 
веднъж, партньорството едва сега започва. Ва
шите потенциални партньори са вече защитно



настроени, след като години са си имали работа 
с търговци. За да заслужите тяхното доверие, 
трябва да правите малки стъпки. Какво можете 
да предложите на потенциалните си клиенти, ко
ето ще отговаря на техните нужди, желания, на
дежди или страхове? Идеята е да ги спечелите, 
без още да им продавате. Например, може да им 
изпратите материал, който ще им помогне да 
имат много повече успехи или да им дадете непо- 
искан контакт. Винаги правете това, което ка
жете и тогава, когато кажете, че ще го направи
те. С течение на времето доверието ще се изгра
ди, както това става във всички взаимоотноше
ния. Но без тази стъпка, въженият мост си ос
тава вдигнат и нищо не се продава, никога!

3. Изградете си мрежа от контакти. Чрез Ин
тернет е по-лесно от всякога да иградите мрежа 
от контакти, базирани на разрешение от другата

страна. Просто изградете едно бизнес общество 
сред вашите колеги. Това ще стане като форми
рате диалог -  започнете с проучване на тяхното 
отношение по определена тема или споделете 
последните новини с тях. Както и да изградите 
тази общност, винаги използвайте оферти „ис
кам да“, което означава, че ако искат това, кое
то предлагате, те ви отговарят. Никога не изпол
звайте „не искам да“ оферти, което означава, че 
продължавате да им изпращате всичко, освен ако 
не се отпишат. Това е висшата форма на продаж
бите без доверие и наистина няма лгясто в наша
та околна среда, изискваща доверие“.

Материалът е взет от: The Complete Guide Of 
Event Entertainment And Production, Mark Sender, 

Joe Goldblatt, December 2003, Wiley, John & Sons Inc.
Превод: Мирена Петкова



СЪБИТИЯ С М ЕЖ ДУН АРО ДН О  УЧАСТИЕ, ОРГАНИЗИРАНИ  
ОТ ДЕПАРТАМЕНТА ПО МАСОВИ КОМ УНИКАЦИИ КЪМ НБУ

УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ДЕПАРТАМЕНТА ПО 
МАСОВИ КОМ УНИКАЦИИ В 

М ЕЖ ДУН АРО ДН И  КО НФ ЕРЕНЦИИ



СЪБИТИЯ С М ЕЖ ДУН АРО ДН О  УЧАСТИЕ, ОРГАНИЗИРАНИ  
ОТ ДЕПАРТАМ ЕНТА ПО МАСОВИ КОМ УНИКАЦИИ

„Европейска наука на 
управление при рискове“
Международен семинар
02 -  06. 02. 2004 г.
Лектор: проф. Жан-Пиер Масюе -  професор 

по ядрена физика. Преподава в университета 
„Монпелие III“ и е лидер на университетската 
европейска мрежа по наука за риска, която 
включва 30 университета о т  Европа.

Международният семинар беше организиран 
съвместно с Центъра за изучаване на рисковете 
и сигурността в НБУ, Европейски център за обу
чение по превенция на риска, университета „Мон
пелие III“ -  франция и Съвета на Европа.

По време на семинара се проведе и интердис
циплинарна защита на магистърска теза по нау
ка за риска на 17 студенти о т  университета 
„Монпелие III“ -  Франция.

В изпитната комисия заедно с проф. Масюе 
участие взеха проф. Луз-Мария Павия -  професор 
по право и специалист в областта на сравнител
ното право по проблемите на риска и проф. Жос- 
лин Боне -  антрополог и ръководител на ма
гистърски курсове по науката за риска.

„Рискове на публичността“

Публична лекция 06. 04. 2004 г.
Лектор: Яко Лехтонен, Финландия, ПР-специ

алист, преподавател по Връзки с общественост
та.

Темата на лекцията бе за значението и прило
жението на Корпоративната социална отговор
ност. В изложението си лекторът представи 
обобщение на курса, който води по Корпоратив
на социална отговорност. С примери о т  успешни 
и неуспешни практики о т  Европа и САЩ, Яко 
Лехтонен илюстрираше теорията. Основна 
опорна точка на лекцията бе разликата на колек
тивната социална отговорност и това, как т я  
се възприема в Европа и в Америка.

„ Workshop по кино- и 
телевизионна драматургия“

Лектор: д-р Алън Тейлър, преподавател в уни
верситета „Йоханес Гутенберг“, Майнц, Герма
ния. таци тието:

Основната цел на курса бе да предостави т е 
оретично и практическо знание за функциите и 
целите на процеса на писане на сценарии. Това се 
постигна чрез:

-  Задълбочено представяне на процеса на ин
терпретация и визуализация на филмови сцена
рии;

-  Разглеждане на историческа перспектива на 
развитието на холивудското писане на сценарии;

-  Обяснение на развитието на сценария в рек
ламата, излъчвана в комерсиалните телевизии;

-  Провокиране и развитие на уменията за ра
бота в екип по време на разработване на идеи, 
писане на сценарии и заснемането им.

Занятията в курса бяха теоретични и прак
тически. С тудентите прилагаха на практика 
наученото, заснемайки епизод о т  учебен филм. 
С тудентите се обучаваха чрез мултимедийна 
презентация, като  участваха активно в анализа 
на филми и рекламни клипове. Л екторът прово
кираше дискусии със студентите на английски 
език.

„Дигиталните медии и 
бъдещето на комуникациите“
07. 06. 2004 г.
Лектор: проф. Робърт фортнър -  преподава

тел  по теория на масовите комуникации, между
народни и стратегически комуникации, медийна 
естетика, аудиовизуална журналистика и др.

Лекцията на проф. д-р Робърт фортнър бе 
посветена на влиянието на новите дигитални 
медии и технологии върху междуличностното 
общуване. По време на лекцията имаше оживена 
дискусия между лектора, студенти о т  програма
т а  по масови комуникации и гости на събитието. 
Проследено бе развитието на новите дигитални 
медии, при които, с увеличаване на скоростта и 
обема на информацията, се наблюдава процес на 
намаляване на „състраданието“ в аудиторията и 
затваряне на човека в „клетката“ на виртуална
т а  изолация.

Ускорен магистърски курс 
31. 05. -  04. 06. 2004 г.



„Творчески форми в 
комуникациите. Как да 
подобрим съобщението, 
възприемането и 
съдържанието?“
Семинар 02. 12. 2004 г.
Гост-лектор: Лен ла Ривиер, Холандия, кон

султант в областта на културната политика, 
член на борда на федерацията на творческите 
асоциации в Холандия и член на ръководството 
на Европейската академия за култура и изкуство.

Л екторът сподели своя опит в конструиране
т о  на съдържания, които са предназначени за 
разпространение чрез средствата за масови ко
муникации и контекстуализацията на формата 
на съобщението. Етичните норми при предава
нето на послание в съвременото постмодерно 
общество и отговорността на автора на съоб
щението бяха основните аспекти на представе
ната о т  г-н Ла Ривиер тема.

Участие в семинара взеха както студенти и 
преподаватели о т  програмите на департамент 
„Масови комуникации“, така и студенти о т  дру
ги програми. След лекцията присъстващите има
ха възможност да зададат въпроси, като повече
т о  о т  тях бяха свързани със синдикалната дей
ност и опита на госта при работата му с твор
ческите съюзи.

„ ПР и репутация“

Семинар 14. 12. 2004 г
Гост-лектор: Яко Лехконен, Финландия, ПР- 

специалист.

Частните и обществени компании изразход
ват  не малко средства о т  своите бюджети, за да 
ползват услугите на ПР-агенции, с цел подобрява
не на имиджа си пред заинтересованите публики.

През осемдесетте години на миналия век по
добряването на имиджа е било въпрос само на 
маркетинг и реклама. Създаването на положи
телна репутация на компанията е много по-сло
жен процес о т  това да се поддържа създадения 
положителен образ пред обществото. Въпроси
те , свързани с репутацията на фирмата, са о т  
изключително значение и намират своето отра
жение в бизнес стратегията на компанията.

Съществува взаимовръзка между репутация
т а  на фирмата и:

-  качеството на продуктите;
-  добрия мениджмънт;
-  задоволството на личността;
-  инвеститорите.
Л екторът запозна студентите с понятието 

бранд (о т  англ, brand) и неговата визия, лоялни
т е  клиенти и качество на бранда, бранд-асоциа- 
цията.

Използването на всички канали на Интегрира
ните маркетингови комуникации спомага за пости
гане на целите на частните и обществените ком
пании по отношение на създаването и налагането 
на положителна репутация пред обществото.

Тук се налага на мениджърите да си отгово
рят  на въпроса защо се нуждаят о т  помощта на 
агенциите по Връзки с обществеността и как 
съвременния ПР ще окаже необходимото влияние 
върху публиките.



УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ДЕПАРТАМЕНТА  
ПО МАСОВИ КОМ УНИКАЦИИ В М ЕЖ ДУН АРО ДН И

КОНФ ЕРЕНЦИИ
„Западът среща И зтока“
Холандските филмоВи срещи В У трехт са 

най-голямото събитие за националното кино В 
Холандия. В програмата му се предВиждат фес
тиВал, теоретични семинари, презентации. 
Част о т  тях е Нидерландският филмов форум, В 
който се акцентира Върху националните и ин
тернационални филмови индустрии. Тазгодишно
т о  17-то издание съвпада както с приемането 
на 10 ноВи страни, така и с холандското предсе
дателство на Европейския съюз. По този поВод, 
В контекста на традиционните срещи, се Вклю
чи ноВа програма EAVE FORUM с мото: „За
падът среща И зтока“ (23-24 септември 2004). 
EAVE FORUM цели да срещне продуценти, 
представители на европейски фондоВе о т  БЕ- 
НЕЛЮКС с новите страни-членки. Повече о т  
90 представители о т  24 страни получиха уникал
на възможност да се запознаят с източниците 
за финансиране на филмоВа продукция на евро
пейско и национално ниво и с партньори за копро
дукция. форумът бе последван о т  Европейска 
аудиовизуална конференция „Нови хоризонти за 
европейския аудиовизуален сектор“ (25-26 септе
мври 2004). Тя съсредоточи работата си върху 
бъдещи правителствени стратегии, създаВане 
на значителни продуцентски компании и ролята

на частните инвестиции в аудиовизуалната ин
дустрия. Доц. Михаил Мелтев, преподавател и 
директор на магистърска програма в Департа
мент по масови комуникации към НБУ взе учас
тие в работата на форума и конференцията с 
доклад за състоянието на аудиовизуалната инду
стрия в България.

„Бъдещето на труд и качество 
в информационното общество“
Международната организация на труда със се

далище в Женева инициира тристранна среща 
между представители на правителства, работо
датели и работници в областта на медиите, кул
турата и печата о т  цял свят по проблемите на 
„Бъдещето на труд и качество в информацион
ното общество“ о т  18 до 22 октомври 2004 г.

Директорът на магистърска програма „Уп
равление на масовите комуникации и връзки с об
щ ествеността“ доц. Михаил Мелтев бе поканен 
и участва в работата на тристранната среща 
като представител на НБУ. Приетите решения 
ще бъдат включени в общото предложение на 
МОК в предстоящата втора фаза на Световна
т а  конференцията на най-високо равнище на 
ООН за Информационното общество в Тунис 
през 2005 г.



ЛЯТНА Ш КОЛА ПО ВРЪЗКИ С ОБЩ ЕСТВЕНОСТТА  
„ОБРАЗЪТ НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА 

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮ З“

Департамент „Масови комуникации" на 
Нов български университет проведе за 
шести пореден път своята лятна шко
ла по Връзки с обществеността на те
ма „Образът на България в процеса на 
присъединяването ни към Европейския 
сък>з".
В шестдневната програма представи
тели на ПР-агенции, журналисти, препо
даватели и студенти имаха възмож
ност да обменят опит и да дискутират 
различните комуникационни аспекти в 
процеса на присъединяването на Бълга
рия към Европейския съкзз.
Публикуваме кратка информация за про
екта и програмата по дни.



ЛЯТНА Ш КОЛА „ОБРАЗЪТ НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА 
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НИ КЪМ  ЕС“,

СОФ ИЯ 16-23 ЮЛИ 2004 Г.
О т 16 до 23 юли 2004 г. В I Корпус, зала 310 на 

Нов български университет бе проведена за шес
ти пореден път лятна школа по Връзки с обще
ствеността. Темата на тазгодишното издание 
бе „Образът на България в процеса на присъеди
няването ни към Европейския съюз“.

Сесиите на лятната школа включиха лекции и 
академични презентации на доказани професиона
листи в областта на ПР и рекламата, на българ
ски рекламни и ПР-агенции и на проведени о т  тях 
кампании, доклади и мултимедийни презентации 
на студенти и докторанти о т  Нов български 
университет.

Като неразривна част о т  програмите по 
Връзки с обществеността в Нов български уни
верситет, летните школи предоставят идеални 
условия за студентите сами да подготвят част 
о т  документите, да организират кампании, 
предназначени за публикуване В Интернет, как
то  и да представят собствени доклади и научни 
съобщения.

Научни доклади и презентации изнесоха: доц. 
д-р Михаил Мелтев, Мария Гергова (рекламна 
агенция United Partners), Михайлина Абрашева 
(рекламна агенция I to I), Николай Караджов (рек
ламна агенция КРЕС), доц. д-р Татяна Буруджие- 
ва (СУ „СВ. Климент Охридски“), доц. Толя С то
ицова, д.пс.н., д-р Росен К. Стоянов (Нов българс
ки университет), ас. Десислава Бошнакова, доц. 
д-р Иванка Мавродиева (СУ „Св. Климент Охри
дски“).

Освен научното и академично присъствие, в 
лятната школа взеха активно участие и доказани 
практици в сферата на връзките с обществено
с т т а  като: Андрей Лалов, началник-отдел „Ко
ординация, планиране и програмиране“, Дирекция 
„Предсъединителни програми и проекти“ на Ми
нистерството на икономиката и г-жа Ивайла 
Илиева, младши експерт в отдел „Координация, 
планиране и програмиране“, Дирекция „Предсъе
динителни програми и проекти“ на Министер
ството на икономиката, доц. д-р Минка Златева, 
ръководител на К атедрата на ЮНЕСКО „Кому
никации и връзки с обществеността“ на факул
т е т а  по журналистика и масова комуникация на 
СУ „Св. Кл. Охридски“, д-р Соня Алексиева, ПР и 
член на УС на БХРА, хоноруван преподавател в

програма „Туризъм“ на департамент „Икономика 
и бизнесадминистрация“ на НБУ и специалност
т а  „Пъблик Рилейшънс“ на фЖМК на СУ „Св. 
Кл. Охридски“, Димитър Сотиров, изпълнителен 
директор на Българската медийна коалиция, 
изпълнителен секретар на Асоциация „Журналис
ти  за ЕС“ и г-н Ивайло Гюров, изпълнителен ди
ректор на Изпълнителната агенция за национал
на туристическа реклама и информация“ (ИАНТ- 
РИ) на Министерството на икономиката.

Представени по атрактивен начин бяха 
предприсъединителни програми и проекти на ЕС 
към Министерството на икономиката, комуни
кационни варианти на интеркултурни аспекти 
на евроинтеграцията, както бяха споделени и 
идеи и послания за образа на България в навечери
ето  на приемането ни в ЕС, а също така на мно- 
гобройната аудитория бяха представени и резул
т а т и  о т  конкурса на Министерството на ико
номиката за лого и мото на страната.

Обсъжданите теми засегнаха българските 
медии В процеса на изграждане на единния образ 
на ЕС в публичното пространство, обсъдена бе и 
възможността за създаване на Програма за наци
онална туристическа реклама на България в про
цеса на присъединяването ни към ЕС -  2004-2006 
година.

В края на школата бе направен анализ на пос
тавените цели, които организаторите всяка го
дина залагат, и постигнатите резултати о т  
провеждането на традиционния форум, а именно -  
повишаване нивото на познание и разбиране за 
Европейския съюз сред целеви групи (академични 
преподаватели о т  различни университети и инс
титуции, специализирали се в различни области 
на комуникацията, медиите и връзките с обще
ствеността, студенти, комуникационни прак
тици, медии); поВишаване нивото на познание и 
разбиране за предимствата и предизвикател
ств ата  при формиране на образа на България в 
процеса на присъединяване към Европейския съ
юз; както и установяване контакти между дър
жавни институции, академични преподаватели 
о т  различни униВерситети и институции, специ
ализирали се В различни области на комуникация
та , медиите и връзките с обществеността, сту
денти, комуникационни практици, медии.



На базата на провеждането на дискусиите, 
кръглите маси, дебатите и проведения в послед
ния ден на лятната школа тренинг, организато
рите анализираха и обобщиха споделения о т  
участниците в школата комуникационен опит 
при използване на ПР-дейностите като неот
менна част о т  процеса на присъединяването на 
България към Европейския съюз.

На база ш естата поредна лятна школа по 
Връзки с обществеността, организирана о т  Де
партамент Масови комуникации на Нов българс
ки университет, ще бъде издаден и Сборник с ос
новните доклади, изказвания, изследвания и ре
зултати, който ще се явява едно добро учебно 
помагало за Всички занимаващи се професионално 
или научно с тази сфера.

ПРОГРАМА НА 
ШЕСТА ЛЯТНА ШКОЛА 
„ОБРАЗЪТ НА БЪЛГАРИЯ В 
ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯ
ВАНЕТО НИ КЪМ ЕС“
16-23 юли 2004 г.

Първи ден, 16 юли, петък -  310 аудитория
Сутрешно заседание

9,30 -  10,30 Регистриране на участниците
10.30 -  11,00 Приветствие към участниците в

Школата о т  името на ръководство
т о  на НБУ
Доц. д-р Антоний Тодоров, декан на 
Магистърски факултет 
Откриване на Школата 
Нели Бенова, председател на Българ
ското дружество за Връзки с обще
ствеността
Д-р Галин Бородинов, директор на 
проект „Информационна и комуника
ционна програма на Делегацията на 
Европейската комисия в България“, 
изпълнявана о т  SPAN консорциум -  
Информация за работата на Делега
цията на Европейската комисия в 
България

11.00 -  11,30 Кафе пауза
11.30 -  13,00 Доц. Михаил Мелтев, НБУ -  „Евро

пейско медийно законодателство и 
предизвикателствата на новите тех
нологии и рекламни практики“

13.00 -  14,00 Обедна почивка

Следобедно заседание
14.00 -  16,00 Десислава Иванова, докторант,

НБУ -  „Развитие на човешките ре
сурси и заетост в ЕС -  равнопоставе
ност между мъжете и жените“

Елена Цонева, докторант, НБУ -  
„Българинът по пътя към Европа -  
преди и сега, страхове и фантазии“
* Десислава Монова и Любомир Ме
тодиев, бакалаври no PR, НБУ -  
„Марката България в ЕС“ -  експрес
но проучване

Втори ден, 19 юли, понеделник -  310 аудито
рия

„Европейският съюз и България -  комуники
ране на ефективни послания за изграждане на 
единен образ на ЕС в българското общество“.

Сутрешно заседание
10,00- 11,30 Михайлина Абрашева, рекламна 

агенция I to I -  „Комуникационна прог
рама на правителството -  реализа
ция и резултати "
Галина Христова, магистър по масо
ви комуникации, НБУ -  „Българите 
вече се интегрират. Натиснете F 1“

11.30 -  12,00 Кафе пауза
12.00 -  13,00 Севдалина филева-Мавродиева, док

торант, НБУ -  „Медийният образ на 
България в страните от Европейския 
съкзз: митове и реалност", теория и 
симулационна игра

13.00 -  14,00 Обедна почивка

Следобедно заседание
14.00 -  16,00 Доц. д-р Татяна Буруджиева, СУ

„Св. Климент Охридски“ -  „Образът 
на Европейския съкзз в регионалната 
преса“
Д-р Росен Стоянов, НБУ -  „Между
народният лобизъм в процеса на 
присъединяване на България към ЕС“

Трети ден, 20 юли, вторник -  310 аудитория
Сутрешно заседание

„Образът на България в страните на ЕС“
10.00 -  11,30 Александър Христов, докторант,

СУ „Св. Климент Охридски“ -  „Извън 
контрол: влияние на корпоративните 
комуникации върху образа на Бълга
рия “
Нели Пандилова, студент no PR -  
Образът на България В страните на 
ЕС

11.30 -  12,00 Кафе пауза
12.00 -  13,00 Валя Попова, сп. Exposition -  „ Учас

тие на България в международни па
наири представяне на сп. Exposition

13.00 -  14,00 Обедна почивка

Следобедно заседание
„България и ЕС: Управление на събития“
14.00 -  16,00 Добринка Бързачка, дипломант в



магистърска програма no PR, НБУ -  
„Документи и събития, свързани с 
електронното правителство и него
вото функциониране"
Стефания Темелкоба, магистър по 
PR, НБУ -  „Анализ на уеб сайтове за 
електронно правителство“
Милена Илиева, журналист в 
ProMedia -  „Електронното правител
ство в България “

Четвърти ден, 21 юли, сряда -  310 аудитория
„Образът на България в страните на ЕС“ 

Сутрешно заседание
10.00 -  11,30 Доц. Толя Стоицова, д.пс.н. -„Психо

логични акценти при формирането на 
нов образ на България“
Ас. Славка Попова, ЮЗУ Благоевг
рад, катедра ПР -  „Визитната кар
тичка -  PR-средство“

11,30 -  12,00 Кафе пауза
12.00 -  13,00 Боян Кутевски, докторант „Св.

Климент Охридски“ -  „Европейската 
интеграция -  кл/очови молгенти и пре
дизвикателства в комуникацията на 
процеса “

13.00 -  14,00 Обедна почивка

Следобедно заседание
14.00 -  16,00 Доц. д-р Татяна Дронзина, СУ „Св.

Климент Охридски“ -  „Етническа, 
национална и европейска идентич
ност: Аз-образът на гражданите на 
България в процеса на присъединява
нето към ЕС“
Д-р Иванка Мавродиева, СУ „Св. 
Климент Охридски“ -  „Образът на 
България в ораторски изяви на ръко
водители на ЕС“

Пети ден, 22 юли, четвъртък -  310 аудитория
Предприсъединителни програми на
Европейския съюз за България
Медиатор -  д-р Соня Алексиева

Сутрешно заседание
11,00- 11,45 Андрей Аалов, началник-отдел „Ко

ординация, планиране и програмира
не“, Дирекция „Предсъединителни 
програми и проекти“ на Министер
ство на икономиката и 
Ивайла Илиева, младши експерт в 
отдел „Координация, планиране и 
програмиране“, Дирекция „Предсъе
динителни програми и проекти“ на 
Министерство на икономиката -  
„Предсъединителни програми и проек
ти на ЕС към Министерство на ико
номиката “

11.45 -  12,00 Кафе пауза
12.00 -  12,45 Доц. д-р Минка Златева, ръководи

тел  на К атедрата на ЮНЕСКО „Ко
муникации и връзки с общественост
т а “ на ф акултета по журналистика 
и масова комуникация на СУ „Св. Кл. 
Охридски“ -  „Интеркултурни аспекти 
на евроинтеграцията (комуникацион
ни варианти)“
Д-р Соня Алексиева, PR и член на УС 
на БХРА, хоноруван преподавател в 
НБУ и СУ „Св. Кл. Охридски“ -  „Об
разът на България в навечерието на 
приемането ни В ЕС -  идеи, послания 
и резултати от конкурса на Министе
рството на икономиката за лого и 
мото на страната“

12.45 -  13,30 Обедна почивка

Следобедно заседание
13,30 -  15,00 Димитър Сотиров, изпълнителен ди

ректор на Българската медийна коа
лиция, изпълнителен секретар на Асо
циация „Журналисти за ЕС“ -  „Бълга
рските медии в процеса на изграждане 
на единния образ на ЕС В публичното 
пространство“
Ивайло Гюров, изпълнителен дирек
тор на Изпълнителната агенция за 
национална туристическа реклама и 
информация“ (ИАНТРИ) на Минис
терство на икономиката -  „Програ
ма за национална туристическа рек
лама на България в процеса па присъе
диняването ни към ЕС: 2004-2006 го
дина (един възможен проект)"

Шести ден, 23 юли, петък -  310 аудитория
Сутрешно заседание

11.00 -  11,45 Д-р Силвия Цветанска, СУ „Св. Кли
мент Охридски“ -  „Доближаване на 
България до най-високите стандарти 
на ЕС: Умения за лидерство и работа 
в екип“ -  тренинг

11.45 -  12,00 Кафе пауза
12.00 -  13,00 Д-р Силвия Цветанска, СУ „Св. Кли

мент Охридски“ -  продължение
13.00 -  14,00 Обедна почивка

Следобедно заседание
14.00 -  15,00 Десислава Монова и Аюбомир Ме

тодиев -  Резултати о т  експресното 
изследване „Марката България в ЕС" 
доц. Толя Стоицова, д.пс.н. -  Ad hoc 
анализ о т  провеждането на Шеста
т а  лятна школа no PR

15.00 -  16,00 Връчване на сертификатите
Официално закриване на школата



КНИГИ И ГОДИШ НИЦИ

Департаментът по масови комуника
ции има дългосрочна стратегия да издава 
книги за нуждите на своите студенти от 
различните програми. В този врой на Го
дишника информираме за излезлите меж
ду 2002 и 2004 г. книги-учебници на препо
даватели от департамента, за тема
тичното съдържание на Годишник 2003 и 
за сборника от V лятна школа по Връзки 
с обществеността на тема „Пъблик Ри
лейшънс в пъзела на интегрираните кому
никации".

Годишниците датират от 1996 г. и 
целят да отбелязват текущата и науч
ноизследователска дейност на преподава
тели и студенти. В тях винаги намират 
лшсто и преводни материали за новите 
тенденции в областта на комуникацион
ните технологии, връзките с обществено
стта и журналистиката.

Всички книги и годишници се намират 
в библиотеката на Нов български универ
ситет.



ОТКРИТА АИ Е 
ТЕЛЕВИЗИЯТА?
проф. Владимир Михайлов, д.н.
Страници: 220 
ISBN: 954-90501-8-1 
Година на издаване: 2003
Книгата представляВа кратка история и т е 

ория на телевизионната комуникация с акцент 
върху методологията на изследването, изобре- 
тяване на телевизията, етапи/организации, жур
налистика, изкуство, специфика, аудитория/прог- 
рами и процесът на телевизионното развитие в 
дигиталната епоха.

КОМУНИКАЦИОННИ
СТРАТЕГИИ
доц. д-р Руси Маринов
Страници: 160 
ISBN: 954-535-324-4 
Година на издаване: 2004
Книгата „Комуникационни стратегии“ е 

предназначена за студенти о т  НБУ -  магистър
ски програми „Управление на Пъблик Рилейшънс“ 
и „Комуникационен мениджмънт“. Книгата мо
же да бъде полезна за експерти и специалисти в 
сферата на стратегиите, масовите комуникации 
и новите медии, комуникационен мениджмънт, 
Пъблик Рилейшънс, кризисния, проблемния и рис
коВия мениджмънт.

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ С 
МЕДИИТЕ
доц. Толя Стоицова, д.пс.н.
Страници: 292 
ISBN: 954-01-1676-7 
Година на издаване: 2005
Книгата „Лице в лице с медиите“ критично 

представя модерната история на теорията за 
комуникациите, която е свързана основно с при
лагането на два подхода. Според първия -  психо
логизма, индивидът е значим източник и ар
битър на смисъл, социално влияние и фокус на ре
алността. Според втория подход -  механизма, 
Всичко се продуцира механично и може да се обяс
ни с механични принципи. Освен психология, ана
лизът използва съчетаването на познания о т  
различни социални области като философия, со
циология, журналистика и медиазнание, за да ин
тегрира разбирането за личността и различните 
лице в лице ситуации на всекидневното общуВане 
с не по-малко сложната медийната комуникация, 
използВаща новите дигитални технологии и све
тоВната мрежа Интернет.

Теорията е подкрепена и е пример о т  емпи

рично изследване, посветено на сериозния проб
лем за отношението към насилието в медиите 
на хора о т  две твърде различни култури -  българ
ската и американската.

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА
ЕТИКА
доц. д-р Александър Ангелов
Страници: 269 
ISBN: 954-8340-30-5 
Година на издаване: 2002 
Книгата се занимава с правилата на журна

листическата етика, както и разглежда етичен 
кодекс на журналиста, етичен кодекс на асоциа
цията на директорите на радиотелевизионни но
вини, етичен кодекс на асоциацията на америка
нски и канадски редактори, чиито вестници са 
членове на Асошиейтед Прес и др.

ПРОДУЦЕНТЪТ И 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА 
НОВОТО АУДИОВИЗУАЛНО 
ПРОСТРАНСТВО
Борил Мечков
Страници: 207 
ISBN: 954-90442-6-2 
Година на издаване: 2002
Разглежда проблематиката на аудиовизуално

то  производство и в частност на ролята на про
дуцента в него.

ДИГИТАЛНАТА СТИХИЯ. 
КИНОТО И НОВИТЕ МЕДИИ 
В ЦИФРОВИЯ XXI ВЕК
доц. Божидар Манов, д.н.
Страници: 230 
ISBN: 954-90486-4-0 
Година на издаване: 2003 
„Дигиталната стихия“ е втора книга на бъл

гарски език, посветена на съвременните диги
тални технологии в киното и аудиовизията през 
епохата високо techne (Хайдегер). Първа на т а 
зи тем а бе „Дигитална аудиовизия“, 2000, о т  съ
щия автор. Н овата книга предлага много бога
т а  актуална информация за процеса на дигита
лизация в екранните изкуства, за появата и раз
витието на т .  нар. нови медии в постиндустри- 
алното информационно общество. Т екстът е 
разгърнат на три равнища на анализ: техноло
гично, изкуствоведско, философско. АВторът е 
известен кинокритик и теоретик с предишно 
образование по електроника и с инженерна прак
тика.



ЕВОЛЮЦИЯ НА ЕКРАННОТО 
ИЗОБРАЖЕНИЕ
доц. Божидар МаноВ, д.н.
Страници: 204 стр. + 32 стр. илюстрации 
ISBN: 954-8542-78-1 
Година на издаване: 2004 
Книгата проследява разВитието на екранно

т о  изображение о т  появата му в края на XIX век 
до съвременното му състояние в периода на диги
талните технологии. Изяснени са в теоретичен 
план основните елементи на изображението, 
тяхната характеристика и особености като 
компоненти на екранния език. В текста  са изпо
лзвани много примери о т  богатата практика на 
киното, телевизията, видеото и съвременните 
нови медии.

„Еволюция на екранното изображение“ е пред
назначена за професионалисти о т  всички облас
ти  на аудиовизията, за кино- и телевизионни спе
циалисти, както и за читатели с общ културен 
интерес към екранните изкуства. Особено подхо
дяща е за студенти по кино, телевизия и масови 
комуникации.

СБОРНИК ОТ V ЛЯТНА 
ШКОЛА ПО ВРЪЗКИ С 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА, 2003
„Пъблик Рилейшънс в пъзела на интегрирани

т е  комуникации“

Страници: 188 
ISBN: 954-535-287-6 
Година на издаване: 2004
Сборникът съдържа основните доклади на 

лектори, студенти и докторанти по време на 
лятна школа по Връзки с обществеността 2003.

ГОДИШНИК 2003,
ДЕПАРТАМЕНТ
„МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ“
Страници: 196
ISSN: 1310-8670
Година на издаване: 2004
Годишникът съдържа научноизследователски 

студии на преподаватели, разработки на докто
ранти и магистърски проекти. В него са намери
ли място публикации на студенти о т  бакалавъ- 
рските и магистърските програми на департа
мента. Предложени са материали о т  есенна ме
дийна конференция на тема: „Българските медии 
в европейски комуникационен контекст“ (регула
торни, етични и професионални стандарти).

В годишника на департамента са Включени и 
визитки на всички дипломирани специалисти, ба
калаври и магистри о т  програмите.



СПЕЦИАЛИСТИ, БАКАЛАВРИ, 
МАГИСТРИ И ДОКТОРИ  

ВИПУСК 2004

През 2004 г. В департамент „Масови 
комуникации “ се дипломираха студенти 
от трите специалности -  Връзки с об
ществеността, журналистика и проду- 
центство.



СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПЕРСОНИФИЦИРАНА АУДИОВИЗУАЛНА 
ЖУРНАЛИСТИКА И ПРОДУЦЕНТСТВО В СРЕДСТВАТА ЗА

МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
Ивелина Дочева Дочева

Специалност:
Продуцентство В средствата за масови кому
никации

факултетен номер: 09965
Тема на дипломната работа:
„Ролята на продуцента в телевизионната 
продукция “

Павел Валентинов Гоневски

Специалност:
Персонифицирана аудиовизуална журналисти
ка

факултетен номер: 09221
Тема на дипломната работа:
„Как се подготвя и пише репортаж/фичър в 
пресата“

Гергана Здравкова Георгиева

Специалност:
Персонифицирана аудиовизуална журналистика 

факултетен номер: 11143
Тема на дипломната работа:

„Редакторът в радиото -  същност и функцио
нална натовареност при различните видове 
програмни реализации"

Барбара Димитрова Джурова

Специалност:
Продуцентство в средствата за масови кому
никации

факултетен номер: 11643
Тема на дипломната работа:
„Някои източници за финансиране на аудиови
зуален продукт в България “

Христо Мартинов Йорданов

Специалност:
Персонифицирана аудиовизуална журналисти
ка

факултетен номер: 11054
Тема на дипломната работа:
„Задният двор на София -  животът в малки
те общини“
Наказателният изборен вот през погледа на 
„ Софиянец “ -  столичното издание на в. „Дне
вен труд“



БАКАЛАВРИ ПО МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ
Антония Стоянова Петкова
Родена на 31.01.1981 г., гр. София
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ж.к. „Сухата река", бл. 17, Вх. В, 
an. 4; tonmon@abv.bg; 845 66 61 
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 13018 
Специалност: Пъблик Рилейшънс
Тема на дипломната работа: „Кризисен Пъблик Рилейшънс Във Военните 
институции"
Работа по време на следването: Репортер-стажант в телевизия „Скат“; 
Рекламен консултант в „Сити маркет"
Работа по специалността: три месеца практика В ПР-агенция

Ася Николова Бенчева
Родена на 09.09.1981 г., гр. София
Адрес и телефон за контакти: гр. София, кв. „Борово“, ул. „Тодор Каблеш- 
коВ“; slanchice9@abv.bg; 0887 967 727 
Начало на следването: 2000 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 16470
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: „Журналистът В търсене на информация и
представянето й като новина в радиото и телевизията"

Ваня Красимирова Топурова
Родена на 07.09.1981 г., гр. Нова Загора
Адрес и телефон за контакти: гр.София, кв. „Редута“, ул. „Ил. Драгости- 
нов“, бл. 6, an. 41; vanya_topurova@yahoo.com; 0898 550 849 
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 13780
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: „Телевизионното интервк) -  същност, техники
и специфики"

Васил Лъчезаров Кацаров
Роден на 10.05.1979 г., гр. София
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ж.к. „Младост 1“; ivassil@abv.bg; 
74 26 92
Начало на следването: 1998 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 10864
Специалност: Продуцентство в средствата за масови комуникации 
Тема на дипломната работа: „Комуникационна политика и измерване на 
ефекта“
Работа по специалността: Търговска фирма „ЕАВИ 03“ ООД

mailto:tonmon@abv.bg
mailto:slanchice9@abv.bg
mailto:vanya_topurova@yahoo.com
mailto:ivassil@abv.bg


Василина Василева Янчева
Родена на 17.06.1980 г., гр. София
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ул. „Оборище“ ИВ; 0888 841 145;
943 94 00; 944 62 14
Начало на следването: 1998 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 10887 
Специалност: Пъблик Рилейшънс
Тема на дипломната работа: „Комуникацията в развитието на двустранн- 
ните отношения между Италия и България. PR-стратегии на международ
но ниво“
Работа по време на следването и по специалността: Пресаташе на италиан
ска управляваща партия за България; пресаташе Де Анджелис Груп; прес
аташе на Италианска търговска камара в България; консултант

Веляна Николаева Клисурска
Родена на 27.02.1981 г., гр. Тетевен
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ул. „Л1обен Каравелов“ № 6 А; 
velyana_k@abv.bg; 0898 907 741; 989 94 43 
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 13434
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: „Гласовете на програма „Христо Ботев“
Работа по време на следването: Отдел „Студенти“, НБУ

Виктория Красимирова Иванова
Родена на 20.04.1981 гр. София
Адрес и телефон за контакти: гр. София, кв. „Овча купел" 1, бл. 509, вх.В, 
an. 85; victoria.ivanova@mail.bg; 0889 217 891; 956 34 30 
Начало на следването: 2000 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 15804 
Специалност: Пъблик Рилейшънс
Тема на дипломната работа: „Масова телевизия за масова аудитория -  въз
действие и взаимодействие“
Работа по време на следването: Marksman -  Public / Marc Group

Виолета Богданова Найденова
Родена на 04.06.1981 г., гр. Монтана
Адрес и телефон за контакти: гр. Монтана, ул. „Арда“ №22, 
vile_pile@yahoo.com; 0886 314 939 
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 14404
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: „Образът на ромите в печатните медии“
Работа по специалността: в. „Дром Дронендар“, репортер в сп. „О рома"

mailto:velyana_k@abv.bg
mailto:victoria.ivanova@mail.bg
mailto:vile_pile@yahoo.com


Владислав Кръстев Бояджиев
Роден на 28.10.1979 г., гр. София
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ж.к. „Изгрев", бул. „Самоков", бл. 
307, 865 89 00
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 14959 
Специалност: Пъблик Рилейшънс
Тема на дипломната работа: „функции и дейност на отдел „Връзки с обще
ствеността" в държавната администрация"
Работа по време на следването: СДС -  София, Съкзз „Радикали"
Работа по специалността: Експерт „Консулт 5“

С\ Гергана Здравкова Георгиева
Родена на 01.09.1980 гр. Перник
Адрес и телефон за контакти: гр. Перник, кв. „Иван Пашов“, ул. „Добруд
жа", бл. 31/20, вх. „А“; 076 60 80 25 
Начало на следването: 1998 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 11143
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: „Средствата за масова комуникация -  исто
рия, същност, проблеми и развитие“
Работа по специалността: Кабелна телевизия „Кракра“

Даниела Валентинова Серданова
Родена на 03.06.1973 г., гр. София
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ул. „Бузлуджа“ 21 
Начало на следването: 2001 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 16780
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: „Телевизионното интервкз „лице в лице“

Десислава Асенова Монова
Родена на 30.12.1981 г.; гр. Плевен
Адрес и телефон за контакти: гр. Плевен, ж.к. „Дружба“, бл. 125, вх. Д, an. 7, 
ет. 2; barky@asia.com; 0889 531 938 
Начало на следването: 2000 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 15942 
Специалност: Пъблик Рилейшънс
Тема на дипломната работа: „Американското кино и масовата публика“ 
Работа по време на следването: журналистика, PR 
Работа по специалността: Public Relations

mailto:barky@asia.com


Десислава Христова Томова
Родена на 15.11.1979 г., гр. София
Адрес и телефон за контакти: 0899 719 769
Начало на следването: 1998 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 11025
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа:,,Радиото В България като комуникационен и
технически процес“
Работа по време на следването: Автор и Водещ на магазинно предаване за 
култура и изкуство „На един дъх" по телевизия „Канал 3“
Работа по специалността: репортер в радио „Експрес"; рекламен агент; 
журналист на свободна практика в много печатни медии

Евелина Антонова Христова
Родена на 23.05.1980 г., гр. София
Адрес и телефон за контакти: гр. София, кв. „Иван Вазов“, ул. „Забърде", № 
1; christova_evelina@gbg.bg; 0888 685 424 
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 13626 
Специалност: Пъблик Рилейшънс
Тема на дипломната работа: „Пъблик Рилейшънс и благотворителност -  
възможност за сътрудничество“
Работа по време на следването: стаж в OSCE, Croatia -  Return and 
Integration Unit; стаж В UNDP, България -  Communication and Strategy Unit 
Работа no специалността: PR-координатор, фондация „С.Е.Г.А.“ -  volunteer 
work; работа no различни PR-проекти

ш
Елица Найденова Найденова
Родена на 30.05.1982 г., гр. Русе
Адрес и телефон за контакти: гр. Козлодуй, ж.к. 3, бл. 13, вх. Б, an. 36, elit- 
sa_naydenova@yahoo.com; 0888 631 538 
Начало на следването: 2000 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 15758
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: „Видео и видеоклип“
Работа по специалността: редактор в сп. „18“

Ивелина Дочева Дочева
Родена на 17.10.1980 г., гр. София
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ул. „Христо Батанджиев“, № 52; 
ivelinadocheva@yahoo.com; 0887 990 534 
Начало на следването: 1997 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 09965
Специалност: Продуцентство в средствата за масови комуникации 
Тема на дипломната работа: „Насилието в масмедиите и влиянието му 
върху личността“

mailto:christova_evelina@gbg.bg
mailto:elit-sa_naydenova@yahoo.com
mailto:elit-sa_naydenova@yahoo.com
mailto:ivelinadocheva@yahoo.com


Красимира Любомирова Веселинова
Родена на 15.03.1981 г., гр. София
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ж.к. „Красно село", ул. „Балчик“, 
№ 1, ет. 5, an. 21; krasimira081@mail.bg; 955 28 00; 0888 565 143 
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 14413
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: „ Типология на форматните радиостанции В
България “
Работа по време на следването: Рекламен консултант В радио „Витоша“ и 
радио „Атлантик“

Лора Сенкова Георгиева
Родена на 09.07.1978 г., гр. София

^ Н Г  Адрес и телефон за контакти: гр. София, ул. „Велчо АтанисоВ“, №27, Вх. А,
ет. 5, an. 13; georgieva@benchmark.bg; 0888 621 002 
Начало на следването: 1996 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 07677 
Специалност: Пъблик Рилейшънс
Тема на дипломната работа: „Изграждане на имидж на небанкоВа финансо
ва институция“
Работа по време на следването: ИП„ПЛАНА“ АД; „ПЛАНА ИН- 
ВЕСТМЪНТ“ АД; „БенчМарк Груп" АД

Любомира Димитрова Капнилова
Родена на 08.03.1981 г., гр. София
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ул. „Юрий Венелин“ № 19, Вх. Б, 
ет. 2; lubomira.kapnilova@mbox.bol.bg; 865 90 81 
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 13253 
Специалност: Пъблик Рилейшънс
Тема на дипломната работа: „Ролята на ПР В изграждането на марка" 
Работа по специалността: тримесечна практика В ПР-агенция

Мариана Михайлова Гомилева
Родена на 16.06.1981 г., гр. Сливен
Адрес и телефон за контакти: гр. София, кВ. „Хиподрума", бл. 119, Вх. Б, ап. 
50
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 13476
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: „Сценаристът в телевизията -  журналист
или писател?“
Работа по време на следването: Българска национална телевизия -  сцена
рист

mailto:krasimira081@mail.bg
mailto:georgieva@benchmark.bg
mailto:georgieva@benchmark.bg
mailto:lubomira.kapnilova@mbox.bol.bg


Мария Лилова Каменова
Родена на 19.08.1980 а., гр. София
Адрес и телефон за контакти: гр. София, кв. „Редута", ул. „Калиманци“, № 
33, бл. 101; maria_kamenova@abv.bg; 0888 437 341 
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 13380 
Специалност: Пъблик Рилейшънс
Тема на дипломната работа: „Пъблик Рилейшънс в съвременните масмедии“

Мария Руменова Генкова
Родена на 09.06.1980 г., гр. София
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ул. „Велики прелом" № 20; 
marry_yiolet@yahoo.com; 0889 418 302; 955 78 29 
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването:2004 г. 
факултетен номер: 13976 
Специалност: Пъблик Рилейшънс
Тема на дипломната работа: Професионализъм в ПР и ефективност на ор
ганизацията"
Работа по специалността: ПР в Национална опера и балет

Мая Евгениева Дойчева
i Родена на 05.05.1979 г., гр. София

ЯКЭк 4Ц31 Адрес и телефон за контакти: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 141,
К  Я вх. Б, an. 31; maya_doytcheva@bitex.bg; 0888 541 516

Начало на следването: 1997 г.
И Край на следването: 2004 г.

факултетен номер: 08960 
Специалност: Пъблик Рилейшънс
Тема на дипломната работа: „Организиране на вътрешните комуникации в 
българските фирми"

Мая Емилова Арнаудова
Родена на 26.05.1977 г.
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ж.к. „Овча купел“ 1, бл. 505, вх. А, 
ет. 7; 0888 252 037; 956 11 55 
Начало на следването: 1996 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 07647
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: „Ролята на новината като медийно ПР-посла-
ние"
Работа по време на следването: работа с клиенти, „Демирбанк“
Работа по специалността: PR в туристическа фирма

mailto:maria_kamenova@abv.bg
mailto:marry_violet@yahoo.com
mailto:maya_doytcheva@bitex.bg
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Милена Томова Янева
Родена на 09.07.1980 г., гр. София
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ж.к. „Борово“, бл. 214, вх. Ж, an. 
118; milenayaneva@mail.bg; 855 49 74 
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 15098 
Специалност: Пъблик Рилейшънс
Тема на дипломната работа: „Медийната прозрачност -  основа за професи
онален ПР“
Работа по време на следването: Leo Burnett Sofia Media Asist

Надя Антониева Георгиева
Родена на 13.01.1980 г., гр. София
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ж.к. „Люлин", бл. 813, вх. В, ет. 6, 
an. 63; n._georgieva@abv.bg; 26 86 72 
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 13940 
Специалност: Пъблик Рилейшънс
Тема на дипломната работа: „Спонсорството като ПР инструмент“ 
Работа по време на следването: Консултант по ПР към Сдружение за мла
дежка култура и съвременни изкуства „Радар“ по време на организирането 
на втория национален „Spirile Graffiti Fest" -  2004 г.; доброволец към Българс
ки донорски форум -  2004 г.

Павел Балентинов Гоневски
Роден на 02.04.1975 г., гр. София
Адрес и телефон за контакти: pgonevski@yahoo.com
Начало на следването: 1997 г.
Край на следването: 2004 г.
Факултетен номер: 09221
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: „Новината в първите български периодични
издания“
Работа по време на следването: Журналист, в. „24 часа"
Работа по специалността: Журналист, в. „24 часа"

Павлина Ангелова Русанова
Родена на 01.05.1981 г., гр. Дряново
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ж.к. „Слатина", бл. 27 А, вх. В, ет. 
6; paci81@abv.bg; 0888 742 916 
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 13732
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: „Разследващата журналистика в електронни
те медии в България („ Частен случай“ -  БНТ; „БТВ репортерите“ -  БТВ; 
„Разследване" -  Нова телевизия)“

mailto:milenayaneva@mail.bg
mailto:n._georgieva@abv.bg
mailto:pgonevski@yahoo.com
mailto:paci81@abv.bg


Пламен Любомиров Янков
Роден на 20.02.1982 г., гр. София

щ .■  Адрес и телефон за контакти: гр. София, ж.к. „Люлин", бл. 118, Вх. Б, an. 54;
' yankov_2004@abv.bg; 26 82 46

Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 13607
Специалност: Продуцентство В средствата за масови комуникации 
Тема на дипломната работа: „Дигиталните ефекти В киното“

Росенка Димитрова И стратова
Родена на 03.09.1979 г., гр. Бяла Слатина
Адрес и телефон за контакти: гр. Ботевград, бул. „Цар освободител“ №23, 
an. 5, ristratova@abv.bg; 0898 619 997 
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 14102 
Специалност: Пъблик Рилейшънс
Тема на дипломната работа: „Бели и черни средства за комуникация В поли
тическите кампании на Китай: Случаите „Тибет" и „Тайван"

Станислава Кръстева Кръстева
Родена на 09.11.1981 г., гр. Губкин, Русия
Адрес и телефон за контакти: гр. Ямбол, кв. „Васил Левски“, бл. 13, вх. Г, 
an. 28; krysteva@mail.bg; 0888 978 523 
Начало на следването: 2000 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 15245
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: „Репортерът в телевизията“
Работа по време на следването: продавач-консултант в ЕТ „ТЕК“
Работа по специалността: сътрудник на в. „Дефакто" и в. „TypTug.bg“;ре
портер в радио „Гонг“

Христо Мартинов Йорданов
Роден на 31.01.1969 г.
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ж.к. „Борово“, бл. 9, вх. В, an. 42; 
admiralflint@mail.bg; 0888 831 093 
Начало на следването: 1998 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 11054
Специалност: Персонифицирана аудиовизуална журналистика 
Тема на дипломната работа: „Програмна схема за столично общинско ра
дио „На вълните на София“
Работа по време на следването: в. „Нощен труд", в. „Монитор“, в. „Дневен 
труд“ -  издание „Софиянец“
Работа по специалността: водещ на спортно предаване „На дузпата“, теле
визия „ 7 дни "

mailto:yankov_2004@abv.bg
mailto:ristratova@abv.bg
mailto:krysteva@mail.bg
mailto:admiralflint@mail.bg


Юлиан Емилов Донков
Роден на 19.06.1978 а., гр. Монтана
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ул. „д-р Cm. Сарафов" № 20, бл. 1, 
вх. А, ет. 6; yulibo@hotmail.com; 851 87 11 
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 13907 
Специалност: Пъблик Рилейшънс
Тема на дипломната работа: „Ролята на ПР в Българския червен кръст за 
организиране на социални кампании“
Работа по време на следването: Български червен кръст 
Работа по специалността: В отдел „Връзки с обществеността" на Българс
ки червен кръст, фондация „Созопол“

Юлиана Велинова Иванова
Родена на 16.02.1980 г., гр. София
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ж.к, „Аюлин", бл. 346, ет. 14, an. 
63; offtce@sofiaecho.com; 0888 398 240 
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 13713 
Специалност: Пъблик Рилейшънс
Тема на дипломната работа: „Пъблик Рилейшънс стратегия за подобряване 
на имиджа на България в страните от Европейския съкзз"
Работа по време на следването: София Еко Медия ЕООД

Юлия Славов-Тонев
Родена на 23.02.1974 гр. Варшава
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ул. „Средна гора“, №30; 0887 985 
152
Начало на следването: 2000 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 16933 
Специалност: Пъблик Рилейшънс
Тема на дипломната работа: „Инструментариум на Пъблик Рилейшънс. 
Сравнителен анализ на президентските избори в Полша и България за пери
ода 1990 -  1997"

Яна Николаева Иванова
Родена на 17.11.1981 г., гр. София
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ж.к. „Младост“ 3; 
JanaJvanova@netbg.com; 0887 117 562 
Начало на следването: 2000 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 15297
Специалност: Пъблик Рилейшънс, допълнителна специализация Персонифи
цирана аудиовизуална журналистика
Тема на дипломната работа: „Политическа комуникация и избирателни сис
теми: Влияние върху политическия Пъблик Рилейшънс в предизборни кампа
нии“
Работа по специалността: Репортер в ББТ

mailto:yulibo@hotmail.com
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mailto:JanaJvanova@netbg.com


МАГИСТРИ
„УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

Поля Владимирова Дачева
Я Я Н И Г Родена на 17.07.1976 г., гр. Плевен

Адрес и телефон за контакти: гр. София, ул. „Коста Лулчев", № 27, бл. 7;
.11 И р polia_d@yahoo.com; 0888 980 726

Начало на следването: 2000 г.
Н  \  .'яШк Край на следването: 2001 г.

факултетен номер: 02329
Специалност: Управление на Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: „Кризисен мениджмънт при работа с наркома
ни“
Работа по време на следването: „Анимус -  жени, преживели насилие“

Лучия Марио Петрова
Родена на 29.08.1979 г., гр. София
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ж.к. „ЛЬлин“ бл. 403, вх. A, an. 15; 
luchiap@abv.bg; 928 89 84 
Начало на следването: 2003 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 11202
Специалност: Управление на Връзки с обществеността 
Тема на дипломната работа: „Комуникационни технологии на информаци
онното общество: Европейската практика и българската реалност“
Работа по време на следването: ТОП ГРУП ООД

Теодора Емилова Начева
Родена на 24.03.1978 г.
Адрес и телефон за контакти: гр. София, кв. „Дианабад“, бл. 53, an. 26; 
teodoran_Bg@yahoo. com 
Начало на следването: 2000 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 07718
Специалност: Управление на Връзки с обществеността 
Тема на дипломната работа: „ Теории и практики за изграждане на полити
чески имидж"
Работа по време на следването: „Ауто Италия" АД  
Работа по специалността: PR-мениджър

mailto:polia_d@yahoo.com
mailto:luchiap@abv.bg


Любомира Любомирова Накова
Родена на 13.04.1975 г., гр. Бургас
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ж.к. „Младост“, бл. 28, вх. 5, an. 
86; iranakova@baefinvest.com; 0888 362 802 
Начало на следването: 2002 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 19668
Специалност: Управление на Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: „Политически Пъблик Рилейшънс: Създаване
на събитие и управление на новина в сферата на политиката“
Работа по време на следването: Българо-американска кредитна банка 
Работа по специалността: Координатор Връзки с обществеността

Милена Димчева Илиева
Родена на 26.05.1969 г., гр. София
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ж.к. „Младост“ 2, бл. 224, вх. Д, 
an. 86; md_ilieva@abv.bg; 0887 515 419; 875 40 40 
Начало на следването: 2002 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 11519
Специалност: Управление на Връзки с обществеността
Тема на дипломната работа: „Интегрирани маркетингови комуникации в
политическата сфера: Рекламни и Пъблик Рилейшънс стратегии“
Работа по време на следВането: Журналист

Юлия Славов-Тонев
Родена на 23.02.1974 г., гр. Варшава
Адрес и телефон за контакти: гр. София, ул. „Средна гора“ №30; 
julechka@abv.bg; 0887 985 152 
Начало на следването: 2002 г.
Край на следването: 2004 г. 
факултетен номер: 16933
Специалност: Управление на Връзки с обществеността 
Тема на дипломната работа: „Политически ПР: Митове и стратегии 8 пре
дизборни кампании"
Работа по време на следването: Amca Flexibles Company, Sales Manager 
Balkan Region

mailto:iranakova@baefinvest.com
mailto:md_ilieva@abv.bg
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ДОКТОР ПО „МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ“

Росен Костадинов Стоянов

Роден на 02.05.1972 г., гр. София

Адрес и телефон за контакти: гр. София, ж.к. „Младост“ 4, бл. 447, rossen_whaletg)abv.bg, 0886 431 651 

Начало на следването: 1991 г.

Край на следването: 2003 г. 

факултетен номер: 00597 

Специалност: Масови комуникации

Тема на докторската теза: „Конфликтният дискурс в международните отношения и съвременна
та масова комуникация “

Работа по време на следването:
2004 Изпълнителен директор на 6-та лятна школа по Връзки с обществеността, НБУ
2001-2004 Хон. ас., Нов български университет, департамент „Масови комуникации" и департа

мент „Политология “
2003-2004 Изпълнителен директор, медиа агенция „Дезидерата“
2003 Заместник-ръководител на 5-тата лятна школа по Връзки с обществеността, НБУ
2001-2002 Мениджър, екип „Маркетинг и реклама“, вестник МОНИТОР
1997-2001 Рекламен специалист, отдел „Маркетинг и реклама“, вестник ПАРИ
1997 Водещ на рубрика на ТВ-предаване „Добро утро", БНТ
1997 Компютърен оператор, фирма ТИВА 95
1995-1996 Връзки с клиенти, РА „Медиа комуникации“
1995 Административен директор, PA WAY Communications
1994 Връзки с клиенти, PA WAY Communications



ANNUAL PAPERS OF THE DEPARTMENT OF 
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Summary

Every year, since 1996, the Department of Mass 
Communications publishes its Annual Book. The 
present edition is a collection of papers for the year 
2004. Each paper in this publication examines differ
ent aspects of mass communications -  from theory to 
practice.

The first section of the Annual Book 2004 includes 
the following researchers and their associated studies: 
Prof. Tolya Stoitsova, D.Sc. (together with five other 
researchers from Bulgarian Academy of Science, 
Department of Psychology, University of Tennessee, 
USA and Faculty of Pedagogy, Sofia University) 
makes a study of the „Psychological Interpretation Of 
Leading Articles Regarding Acts of Terrorism In The 
USA On 11th of September 2001, Published In The 
Bulgarian Press: SEGA Newspaper -  people with 
bombs in their heads“; Prof. Vladimir Mihaylov, 
D.Sc. with his thoughts on „Could The End Of The 
Mass Culture Come?“; Assoc. Prof. Alexander 
Angelov, Ph.D. presents „Journalistic Ethics -  Is 
There Such An Animal Here?“; Assoc. Prof. Mihail 
Meltev discusses „Television In The European 
Community At The End Of The 20th Century“; 
Senior Assistant Dessislava Boshnakova explores the 
topic „What Is The Truth? Philosophical Theories 
About The Truth. Truth, Reality And Public 
Relations“; Assoc. Prof. Russi Marinov, Ph.D. ana
lyzes „Strategic Communication Management“; 
Assistant Stoyko Petkov puts forward his research on 
„New Cinema Production -  New Channels for 
Distribution -  Enough Viewers“; Assistant Rossen 
Stoyanov, Ph.D. speaks about „Information War -  
The War Of The Future“; Hon. Assistant Kiril Gotzev 
discusses „Public Television in the 21st Century -  
Notified End Or New Beginning“.

The second part of the Annual Papers includes two 
research studies of Ph.D. students at the Department 
of Mass Communications. Lora Sivova presents her 
research on media relations, entitled „Feed The 
Journalists?“. Elena Tzoneva-Papudjieva discusses

„The Challenges Facing The Information Agencies On 
The Internet -  Change And Development“.

The third section of the Annual Papers 2004 is ded
icated to the 13th edition of the International Golden 
Awards For Significant Achievements In Public 
Relations, bestowed by the International Public 
Relations Association, where Senior Assistant 
Dessislava Boshnakova was our representative at the 
event.

The fourth part contains information about inter
national events and courses, organized by the 
Department of Mass Communications and held in 
New Bulgarian University, as well as international 
events in other countries, where Assoc. Prof. Mihail 
Meltev, Ph.D. took part.

It is a tradition in each Annual Book for students to 
take part with their own research, or with translations 
on mainstream topics. In the fifth section we publish 
translations by four students in mass communications 
on one of the most interesting topics for students of 
late -  „Event Management“.

The next part of the Annual Papers 2004 contains 
information and the programme guide for the sixth PR 
Summer School organized by the Department of Mass 
Communications and held in July 2004. The topic of 
the School was „The Image of Bulgaria During The 
Process Of Joining The European Union“. All of the 
studies and lectures held on the Sixth Summer School 
will be issued in an independent collection of papers.

The seventh section presents the latest books, writ
ten by associate professors of the Department, which 
could be helpful textbooks for the students.

The Annual Book ends by presenting the graduates 
of 2004, consisting of those who completed their edu
cational and qualificational degrees: specialist, bache
lor, master and doctor.
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