
 

Новата идея 
в образованието! 

 
 
 
 

 

СЪВРЕМЕННА СЪВРЕМЕННА СЪВРЕМЕННА СЪВРЕМЕННА     

ХУМАНИТАРИСТИКАХУМАНИТАРИСТИКАХУМАНИТАРИСТИКАХУМАНИТАРИСТИКА 

 
 

   
 
 
 
 

бр.02/  2010

 
 



 

 

2 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Брой 2, 2010

 

 

3 

СЪВРЕМЕННА 
ХУМАНИТАРИСТИКА 
 

Издание на Центъра  
по хуманитарни науки – 

Бургаски свободен 
университет 

 
БРОЙ2/2010 

 

Редакционен съвет: 
 

проф. Г. Христозова 
проф. К. Лукова  
доц. М. Лазарова  

доц. М. Алексиева 
доц. П. Митева 
доц. Е. Динева 
доц. Т. Коцева 

доц. Й. Балтаджиева 
доц. Т. Георгиев 
доц. Н. Аврейски 

 

Редакционна колегия: 
 

Главен редактор 
проф. Г.  Христозова 

Зам.-главен редактор 
проф. К. Лукова 

доц. Й. Балтаджиева 

Техн. секретар 
ст. преп. Н. Николов 

Техн. подготовка и печат 
Издателство„ЕКС-ПРЕС” 

Габрово 
 

Формат: 70/100/16 
Печатни коли: 7.75 

ISSN: 1313-9924 
 

Адрес на списанието: 
 

Бургаски свободен 
университет 

ул. „Сан Стефано” 62 
8001 Бургас 

 

„СЪВРЕМЕННА 
ХУМАНИТАРИСТИКА” 

humanitar@bfu.bg 

НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

ЦХН спечели амбициозен и значим  проект ............4 

ПРОЕКТ „ЕТНОПСИХОЛОГИГВИСТИЧНИ  И 
СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ АСПЕКТИ НА 
МЕДИЙНИЯ  ЕЗИК НА ПРЕСАТА В БЪЛГАРИЯ” 

Жълтата преса – състояние и тенденции.................11 
доц. д-р Мария Ст. Алексиева  

PR И МЕДИИ   

Рr чрез интернет - възможност да спечелиш  
битката още преди да е започнала............................25 
Емилия Николова    

ИСТОРИЯ, СПЕЦИФИКА И ФУНКЦИИ НА МЕДИИТЕ 

Балканските войни – медийни дискусии по  
въпроса за вината.........................................................34 
доц. д-р Тодор Илиев Мишев 

Мемоаристиката на Петър Нейков като щрихи  
към една отсъстваща  интелектуална  история..........39 

доц. д-р  Гергана  Н.  Начева 

ПРОБЛЕМИ НА ЖУРНАЛИСТИКАТА 

Социологическа платформа за медийната регулация.....51 
Гл. ас. д-р Катя Михайлова  

Същност на риалити програмите.............................60 
Ас. Мария Манева 

Медиите, които оставят да ги водят ........................70 
Габриела Руменова  

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СОЦИАЛНО 
КОНСУЛТИРАНЕ 

Арт-терапията в научните изследвания и универ 
ситет-ското образование за помагащите професии .....78 
Доц. д-р Нели Бояджиева  

Личностни фактори за възникване на  
конфликти в социалната работа.............................. 90 
Ас.д-р Пламен Киров Иванов 

НАРОДОПСИХОЛОГИЯ 

Дългият път на еманципация на народо- 
психологията като комплексна наука.....................96 
доц. Никола Аврейски 

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Комуникационна стратегия –  
предизвикателство и/или необходимост ...............116 
доц. д-р Емил Костадинов Бузов 

БИОГРАФИЧНИ СПРАВКИ НА АВТОРИТЕ ............. 120



 

 

4 

ЦХН СПЕЧЕЛИ АМБИЦИОЗЕН И ЗНАЧИМ  ПРОЕКТ 
 

„Етнопсихолингвистични  и социолингвистични аспекти на медийния  
език на пресата в България” 

 
Ethno Psycholinguistic and Sociolinguistic Aspects of Media Language  

in Bulgaria 
 

През 2009 г. Центърът по хуманитарни науки участва в конкурс „Насърчаване 
на научните изследвания в приоритетни области („Тематичен конкурс), обявен и 
финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОМН. Темата на проекта е 
„Етнопсихолингвистични  и социолингвистични аспекти на медийния  език на 
пресата в България” от приоритетна област „Културно-историческо наследство, 
национална идентичност и социална среда” и научно направление Социолингвис-
тика и психолингвистика (етнопсихолингвистикта). 

Проектът е с продължителност 36 месеца (XII. 2009 г. – XII.2012 г.) и ще бъде 
осъществен на два етапа. На първия етап ще се извърши събирателска дейност, на 
втория – разработване на научни публикации. Осъществява се в партньорство 
между БСУ и „Tриера комюникейшънс” ЕООД. От БСУ участват 10 преподаватели 
от ЦХН, като една трета от състава на научния колектив са докторанти и млади 
учени. Ръководител на проекта е проф. дпн Галя Христозова. В изследователската 
работа ще се включат и студенти от специалност „Журналистика”. 

Журналистическият език отдавна привлича вниманието на лингвистите.  Вече 
е повече от ясно, че в езиково отношение голяма част от тенденциите се задават от 
медиите. Те оказват силно лингвистично въздействие върху всички (от политиците 
до учениците, а книжовната норма става все по-абстрактна спрямо реалното гово-
рене). Всяка една медия може да окаже много по-голямо влияние върху начина на 
говорене на хората, отколкото усилията на лингвиста, на автора на учебника по 
български език, на художествената литература. Това мотивира избора на проблема-
тиката и обосновава необходимостта от провеждане на фундаментално научно из-
следване, за да се придобият нови знания за фундаменталните причини  за  състоя-
нието на медийния език на пресата в България.  

Научноизследователският проект „Етнопсихологигвистични и социолингвис-
тични аспекти на медийния  език на пресата в България” има за основна цел разра-
ботване на иновационен емпирико-теоретичен модел за етнопсихолингвистични  и 
социолингвистични аспекти на медийния  език на пресата в България в годините на 
членството ни в ЕС. За по-голяма прецизност основната цел: „Провеждане на 
фундаментално иновационно етнопсихолингвистично и социолингвистично научно 
изследване за разработването на иновационен емпирико-теоретичен модел за 
етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата 
в България в годините на членството ни в ЕС” се декомпозира в пет основни под-
цели, които са конкретизирани в научни задачи  и дейности. Подцелите  на проекта 
са:  
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1. Извършване на мащабна събирателска  научноизследователска дейност на 
материали от медиите (преса). 

2. Разработването на  иновационен емпирико-теоретичен модел за  формиране 
на етнопсихолингвистична и социолингвистична компетентност (върху рефлексив-
на картина на използвания медиен език в България). 

3. Разработване на диагностичен инструментариум за обследване на използ-
вания медиен език в България, спрямо националната идентичност на българина, 
културно – историческата компетентност на журналиста и характеристиките на 
социалната среда. 

4. Изследване на промените (тенденциите) в идентичностите на българите, в 
контекста на тяхната социолингвистична и етнопсихолингвистична компетентност 
в образователното пространство на висшето училище. 

5. Структуриране на  извършеното фундаментално  социолингвистично и пси-
холингвистично изследване в монографичен труд. 

Целите на проекта са насочени към фундаментално изследване на езика (на 
печатните медии), който заедно с културата и историята е един от трите стожера на 
националната идентичност. Социолингвистичното и психолингвистично изследва-
не ще подпомогне и съхраняването на родния език  като фактор както за духовното 
изграждане на личността, така и за националното му съзнание.  

Изпълнението на основните цели на фундаменталното научно изследване ще 
доведе до обогатяване на българската социолингвистика и психолингвистика (етно-
психолингвистика) в неразработено направление – медийния език. Изследването на 
голям брой текстове от различни жанрове на пресата би показало в каква степен 
езиковите променливи са чувствителни към социалните променливи, което ще до-
пълни един от аспектите на социолингвистиката за количественото изследване на 
речта в различното ù битуване. Етнопсихолингвистиката ще бъде допълнена с изця-
ло ново направление, свързано с национално-културната вариативност в говорните 
действия и цялостните актове на говорната дейност конкретно в медийния език на 
пресата. Разработването на емпирико-теоретичен модел за формиране на етнопси-
холингвистична и социолингвистична компетентност е с методологически  ефект за  
бъдещи конкретни проучвания, както в страната, така и извън нея. В по-широк 
аспект изследването на промените и тенденциите в идентичността на българите в 
контекста на тяхната социолингвистична и етнопсихолингвистична компетентност 
ще рефлектира върху изграждане на цялостна картина на националната идентич-
ност в конкретна социална среда. 

Реализирането на целите и научните задачи на проекта предвиждат изготвяне 
на цялостен дизайн и логистичен план за осъществяване на емпиричната изследова-
телска дейност; предварително проучване, социолингвистичен и етнопсихолинг-
вистичен анализ на журналистическите материали (преса); разработване  на  етно-
психолингвистичен и социолингвистичен инструментариум в план: морфология, 
лексикология, синтаксис, стилистика; апробация на социолингвистичен и етнопси-
холингвистичен инструментариум върху представителна извадка от публикации в 
различни печатни издания; формиране на рефлексивна картина на използвания 
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медиен език в България; разработване на емпирико-теоретичен модел за етнопсихо-
лингвистична и социолингвистична  компетентност; разработване на технология за  
формиране на социокултурна компетентност спрямо приложението на етнопсихо-
лингвистични и социолингвистични подходи; разработване и отпечатване на  фун-
даментален монографичен труд за формиране на социокултурна компетентност 
спрямо приложението на етнопсихолингвистични и социолингвистични подходи; 
провеждане на международна конференция  с участие на европейски университети 
на тема: «Етнопсихологигвистични и социолингвистични аспекти на медийния  
език на пресата”; издаване на сборник от конференцията на български и на ан-
глийски език. 

Очакваните резултати от работата по проекта се проектират в  пет направле-
ния: разработени модели; анализи; системи от индикатори; инструментариуми; 
доклади и публикации под формата на монографии, учебни пособия, сборници. 
Всяко от посочените направления носи белезите на собствено своеобразие и се 
подчинява на изисквания (структурни, съдържателни, методологични), характерни 
за посочените крайни продукти. 

Реализирането на проекта се мотивира от необходимостта за провеждане на 
фундаментално научно изследване, за да се придобият нови знания за медийния 
език на пресата в България. Нещо повече, може да се каже, че този многообразен 
разрез на езика на печатните медии е изключително интердисциплинарен. Проведе-
ните досега изследванията, насочени към проучване на езика на печатните медии, 
са по-фрагментарни като изследователски цели.  

Друг съществен аргумент е, че темата за медиатекста в системата на културата 
е от т.нар. „теми с продължение” и почива на съждението, че това е проблем, при-
тежаващ характерната особеност периодично да се актуализира, без да намери 
своето окончателно решение – може би поради разнообразието на възможните ас-
пекти, а може би защото психолого-лингвистичната мисъл по принцип се изгражда 
върху постоянното допълване. Към това е ориентиран и изборът на цел на настоя-
щия проект.  

Предлаганият проект представлява принос в българската етнопсихолингвис-
тика и социолингвистика, както и на равнище – висше образование, защото израбо-
тените крайни продукти ще повлияят на качеството на образование във висшето 
училище съобразно концепцията за европейското измерение на висшето образова-
ние, регламентирано от Декларацията от Болония през 1999 г. 

Настоящият проект е от особено значение за БСУ, тъй като имаме Център по 
хуманитарни науки с Програма по обществени комуникации със специалности 
„Журналистика”  и „Връзки с обществеността”. 

Направеният от екипа предварителен анализ на научните изследвания по тема-
та прави проблема изключително актуален както в научно, така и в практическо 
отношение. Нещо повече, може да се каже, че този многообразен разрез на езика на 
печатните медии е изключително интердисциплинарен. 

Социолингвистичната компетентност се заключава в умението да се подбере 
нужната лингвистична форма в зависимост от условията на комуникативния акт: 
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ситуация, комуникативна цел и намерение на говорещия, социална и функционална 
роля на участниците в комуникацията. 

Социокултурната компетентност включва запознаване с национално- култур-
ната специфика на речевото поведение на носителите на езика. 

Един от аспектите на социолингвистиката е количественото изследване на 
речта в различното ù битуване. Медийният език на пресата не е анализиран във 
всичките  му аспекти. Почти липсват разработки какви са обаче морфологичните, 
лексикалните, синтактичните и стилистичните особености на езика в пресата, която 
е най-комуникативният канал на обществото. Изследването на голям брой текстове 
от различни жанрове на пресата би показало в каква степен езиковите променливи 
са чувствителни към социалните променливи.  

Етнопсихолингвистиката е сравнително ново интердисциплинарно направле-
ние в психолингвистиката, което изучава национално – културната вариативност: в 
говорните операции, говорните действия и цялостните актове на говорната дейност 
и във външната и вътрешната организация на процесите на говорното общуване. 
Етнопсихолингвистиката не е структурирана като самостоятелна научна дисцип-
лина. 

В специализираната литература като предмет на етнопсихолингвистиката се 
очертава национално-културната специфика на говорното общуване. Редица из-
следвания и трудове са посветени на различните ù аспекти. Основно към етнопси-
холингвистикта се отнасят: националните особености за конструиране на текстове, 
говорен етикет, съпоставителна стилистика и социолингвистика, симеотика  и др. 
Етнопсихолингвистиката вече е създала своето присъствие в психолингвистичното 
пространство, но не е структурирана като самостоятелна научна дисциплина, поня-
тийният ù апарат още не е уточнен. Извършени са изследвания на различни лингво-
културни общности в план: вербално и невербално поведение. Съществуват изслед-
вания, посветени на мета-теоретичните основи на етнопсихолингвистиката, разгле-
дани от научно и хуманитарно гледище. 

Като цяло отсъстват системни и цялостни изследвания върху етнопсихо-
лингвистичните аспекти на медийния език. 

За изпълнение на целите и задачите на проекта, чиято проблематика е интер- и 
мултидисциплинарна, предполага наличието на мултидисциплинарност и по отно-
шение на провежданата диагностична процедура. Затова системата от методи за 
постигане на модела включва: 

� социолингвистичен и етнопсихолингвистичен анализ на журналистическите 
материали за диагностициране на езика на омразата и на агресията; езика на 
диалогичността и толерантността; на политическото говорене; езика на раз-
влекателните жанрове и пр.; 

� граматическо (морфологично и синтактично) и семиотично (лексикални и 
стилистично) изследване на медийния език на пресата; 

� статически методи на изследване в мултифункционален план, като кластар-
ния анализ; 
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� методи за формиране на социокултурна компетентност, относно мултидис-
циплинарността на изследваните феномени в психометричен и в дидакто-
метричен план. 

Предпочетен е функционалният методологичен подход, защото той дава въз-
можност: 

� да се диагностицират социално обусловените промени в книжовната норма; 
� да се проследи вариативността в употребата на езикови изразни средства; 
� да се изследва комуникативният избор на езикови средства в зависимост от 

условията и целите на медийното общуване; 
� да се конструира социално- и етноречевият портрет на използващите езика 

на печатните медии и да се диагностицира влиянието му върху публиките. 

Семантично-структурен анализ. Изследва елементите (семите като изгражда-
щи лексикалното значение), единиците (самите лексеми) и правилата за съчетава-
нето им, семантичните полета и отношенията между тях. Когнитивният анализ дава 
възможност значението на думата да се представи като част от общата понятийна 
система на човека и експлицира концептуализацията на света. С това е свързан и 
речниковият обем, и съотношението активен/пасивен речник както на отделния ин-
дивид, така и на определената социална група, чийто размер зависи от стратифика-
ционните критерии. Семантично-структурният анализ може да даде добри резулта-
ти и във връзка с така нареченото нашествие на чуждите думи и настъпилото в 
резултат на това пресемантизиране на някои изконно български думи. Това поставя 
въпроса за езиковата интерференция в контекста на националното самочувствие. 

Чрез семантично-структурния анализ се разграничават значенията на много-
значните думи и се определят типовете връзки между тези значения като метафо-
рични или метонимични.  

Стилистичен анализ. Чрез описване на стилистичната норма и на особености-
те на различните функционални стилове, черти от които се откриват в публицис-
тичния стил, е възможно очертаване на: 

� жанрови особености, специфика, промени в аспект усъвършенстване или 
деградиране; 

� стилистични фигури – видове, сугестивни и експликативни възможности; 
� стилистична специфика при употребата на думи: речниково богатство, уме-

ние за боравене със синоними, антоними, пароними; разговорни думи, фра-
зеологизми, лексеми с преносно значение; 

� влияние на некодифицираните подсистеми върху книжовния език (особено 
жаргонизирането на книжовната реч, затлачването ù с просторечие, с про-
фесионални термини и социални етикети). 

Стилистичният анализ е синхронен – разглежда се състоянието на медийния 
език (преса) след влизането на България в Европейския съюз.  

Анализът е рецептивен, т.е. насочен към възприемането на чуждия текст от 
реципиента и характера на въздействието върху него. 
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Синтактичен анализ. Изследването на изреченската структура позволява да се 
открие връзката мислене – реч, да се проследи и оцени влиянието на други, модер-
ни за момента, езици.  

Само със средствата на синтактичния анализ могат да се диагностицират: 
� темо-ремните отношения между частите на изречението във връзка с ези-

ковата специфика, езиковата интерференция и на техния фон – езиковата 
компетентност; 

� словореда като израз на умението да се постига съответствие между мисъл 
и реч; 

� съгласуването като вид подчинително синтактично свързване, което в същ-
ността си е израз на точност, яснота, дисциплина на мисленето и умение за 
редактиране; 

� конотативните възможности на езиковите единици на синтактичното рав-
нище. 

Прилагането на синтактичния анализ води до диагностика на грешките в пунк-
туацията, която в съвременния български книжовен език е кодифицирана на син-
тактичен принцип.  

Морфологичен анализ. Морфологичната структура на езика е с висока степен 
на консервативност. Там промените настъпват бавно и точно това ги прави особено 
значими. Нарушаването на морфологичните норми може да е в основата на проце-
си, които не бива да се квалифицират лесно и еднозначно. Тези процеси може да се 
развият, но може и да бъдат стопирани. Историята на българския език познава та-
кива явления. Морфологичният анализ на езика на съвременните български вест-
ници и списания насочва към констатиране на промени в: 

� нормативния и узуалния статус на определени словоформи; 
� употребата и съчетаемостта на глаголните времена; 
� осъзнаването и реализацията на местоименията; 
� морфологичните транспозиции, които са стилистично оцветени, с конота-

тивна натовареност и затова са показателни за начина, по който индивида възприе-
ма света и за начина, по който го отразява. 

Всички посочени дотук основни типове анализ се реализират със съобразените 
и адаптирани за целите на всеки от тях различни видове конкретни анализи: кон-
тент анализ, концептов анализ, фреймов анализ, наративен анализ, открито ин-
тервю, метод на полевата етнография, лингвистична реконструкция на културата, 
асоциативен експеримент. Прилагането им помага за идентифициране на езиковите 
променливи и техните варианти в журналистическите текстове. Чрез интерпрета-
ция на получените с тези изследователски методи езикови променливи се постига 
разработване на иновационен емпирико-теоретичен модел за формиране на етно-
психолингвистична и социолингвистична компетентност на преподаватели и сту-
денти от БСУ на базата на описаната рефлексивна картина на използвания медиен 
език на  вестниците и списанията в България. 
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Използват се социолингвистични методи във всичките фази на изследването 
на медийните текстове в пресата: 

� подбор на журналистически текстове с оглед на жанрова  и тематична 
характеристика; 

� идентифициране на езиковите променливи и техните варианти в текстовете 
� обработка на числените данни; 
� интерпретиране на резултатите; 
� създаване на рефлексивна  картина. 

Използват се следните етнопсихолингвистични методи във всичките фази на 
изследването на медийните текстове в пресата: 

� асоциативен тест; 
� метода на свободните асоциации; 
� метода на поелементната рефлексия; 
� етнопсихолингвистичен тест за замерване на етнически и национални сте-

реотипи и предразсъдъци. 

Интерпретирането на фактите от медийния език се основава на обработени 
данни от статистически изследвания чрез метода на кластърния анализ. 

Методологичната база на изследването включва мултидисциплинарните прин-
ципи на синергетиката, която формулира основите на световъзприемането и търси 
общите закономерности в еволюцията и самоорганизацията на природните, социал-
ните и когнитивните системи, като в същото време се опитва да прогнозира въз-
можните сценарии за тяхното бъдещо развитие. Медиатекстовете експлицират тези 
сложни отношения и чрез етно- и психолингвистични анализи може да се постигне 
декодиране на сложните процеси и да се формира методика за насочването им.  

Използването на методология, основана на интер- и мултидисциплинарни из-
следвания е особено подходяща за реализиране на конкретния проект, защото поз-
волява езикотворческата дейност на хората, творящи медиатекстове, да се разглеж-
да като опознаване на света чрез опознаване на себе си и като средство за формира-
не на отношение към явленията от реалността. Това етно- и социолингвистичното 
изследване е иновативно, тъй като е насочено към очертаване на картина на съв-
ременното състояние на ценностите, начина на мислене, психиката и самочувст-
вието на различните социални етнически групи в България, т.е. чрез очертаване на 
границите на нашия език не само очертаваме границите на нашия свят, но и 
научаваме как да му въздействаме.  

                                      проф. дпн Галя Христозова – ръководител на проекта 
   проф. д-р Ирина Колева 
   доц. д-р Мариана Лазарова 
   доц. д-р Веселина Ватева 
   доц. д-р Мария Алексиева 
   доц. д-р Диана Попова 
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ЖЪЛТАТА ПРЕСА – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 
 

доц. д-р Мария Ст. Алексиева 
Бургаски свободен университет 

 
YELLOW PRESS – STATE AND TRENDS 

 

Assoc. Prof. Mariya Aleksieva, PhD 
Burgas Free University 

 
РЕЗЮМЕ: Публикацията е свързана с изследователска работа по проект 
„Етнопсихологигвистични и социолингвистични аспекти на медийния  език 
на пресата в България”, финансиран от фонда за научни изследвания. 

В нея е направен опит да се откроят особеностите на жълтата преса и 
България и да се очертаят тенденциите в нейното развитие. Търсят се 
отговори на въпросите: Коя е печелившата формула за многобройните ти-
ражи на родните жълти вестници? С какво жълтите вестници печелят чита-
телска аудитория? Може ли да се разчита на журналистическата автоцензу-
ра и всеки ли я притежава? Какви са по-сериозните последици от жълтия 
бум за вестникарския ни пазар като цяло? Кои от жълтите вестници очерта-
ват развитието на жълтата преса в България? Какви езикови стратегии за 
манипулация и варианти за т.нар. „масажиране на посланието” използват?  

 

Ключови думи: Медии, жълта преса, състояние, тенденции. 
 

ABSTRACT: The article is on the research work of the project 
‘Ethnopsycholinguistic and Sociolinguistic Aspects of Media Language of the 
Bulgarian Press’, financed by the Scientific Research Fund. 
It is an attempt to highlight the specifics of Bulgaria and the yellow press, and to 
identify the trends in its development. It looks for answers to questions like: 
What is the winning formula for the numerous printings of the local yellow 
newspapers?, With what does the yellow press attract the readership?, Can we 
rely on the journalistic self-censorship and does everyone possess it?, What are 
the deeper after-effects of the yellow bang for the newspaper market as a whole?, 
Which of the yellow papers outline the development of the yellow press in 
Bulgaria?, What linguistic strategies  for manipulating and options for handling 
the so-called „massaging of the message” are being used? 
 

Key words: media, yellow press, state, trends. 
 

Въпросът що е таблоид и има ли той почва у нас отдавна не стои на дневен 
ред. Жълтите вестници не само се наложиха на медийния пазар, но дори и за-
почнаха да се клонират и конкурират помежду си. Независимо от отрицанието на 
някои издатели по отношение на термина „жълта преса” и твърдението, че има 
само продаваеми и непродаваеми издания, той не може да бъде отречен, защото е 
институционализиран, съществува в публичното пространство и е строго регла-
ментиран.   
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През 1896 г. Ървин Уордман, редактор на „New York Press”, отпечатва в 
своето списание статия, в която презрително нарича двата конкуриращи се вестни-
ка, „The World” и „New York Journal”, „жълта преса”. Оттогава изразът набира по-
пулярност и днес е използван често, винаги в отрицателен смисъл.  

Джоузеф Пулицър е създателят на жълтата преса. Той първи открива успешна-
та смес между добрата сериозна журналистика и евтиния скандал. С други думи 
той съумява да съчетае политиката със сензацията. Умело забърква две несъвмести-
ми за времето му неща и бързо открива, че така се получават „най-пикантните” но-
вини, от които в крайна сметка нараства самият тираж. Жълта или не, подобна дър-
зост е революционна. И светът разбира това. (22) 

 Разбира го и самата журналистика, доколкото може да се оприличи като съ-
бирателен мислещ, дишащ и стремящ се към еволюция организъм. Формулата 
драстично се променя: „може да бъдеш честен и обективен журналист, да пишеш 
безпристрастно, праволинейно и сериозно, но ако искаш да бъдеш масово четен, 
провокацията, творяща сензации е задължително условие”. (22) 

 Тези прозрения, наред с блестящия пример за успех, който дава Пулицър, 
завинаги изменят облика на журналистиката въобще. Рамките на допустимото 
започват да се разширяват и след малко повече от един век откриваме, че са се 
разширили може би до безкрай. Самата етика се оказва твърде разтегливо понятие. 
Не е сигурно дали за добро или за лошо, но с гаранция в полза на интересното. (22) 

От своя страна, жълтото се очертава като твърде непокорна „субстанция”, 
която не може да остане само на нивото на политическата журналистика.  

В крайна сметка журналистите от онова време бързо стигат до извода, че скан-
далът може да бъде още по-печеливш, ако подложи под жълтеникавата си лупа 
целия свят или ако не целия, то поне по-популярната му част. 

Жълтата преса е тази, която се занимава със сензации, скандали, криминални 
истории, далавери.  Те именно фокусират цялото си съдържание върху тях, върху 
интимния свят на публичните личности.   

 
І. Поява на жълтата преса в България 
Жълтата преса в България се ситуира и развива в благодатната среда на 

„сериозните” вестници и правилата, които те налагат.  
Историята на жълтата преса у нас започва плахо, с публикуване на предимно 

преписани клюки от чужди медии и отнасящи се за чужди звезди. По това време 
българската журналистика страда от сериозни липси – липса на етични норми, лип-
са на ясно разграничение в жанровете, липса на две гледни точки, на достоверни и 
проверени източници на информация, липса на добър тон и благоприличие. 

В началото на деветдесетте години голяма част от българската читателска 
аудитория жадно „попива” жълтата информация около Синди Крофърд, принцеса 
Даяна и Майкъл Джексън от страниците на списание “Блясък”. Това е спокоен пе-
риод за българските „знаменитости”. По-наблюдателни журналисти бързо забеляз-
ват, че и в България хората се вълнуват от малките жълти случки, заобикалящи 
принцеса Даяна, и едва ли биха посрещнали с безразличие горещите клюки около 
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новоизлюпените фолк звезди или Лили Иванова. Оттук насетне е въпрос само на 
малко по-отработени навици, за да започне да се пише ярко жълто и за родните 
„звезди”.  (22) 

През последното десетилетие може да се твърди, че на медийното прост-
ранство трайно се е настанила бг-жълтата журналистика. Това ще рече: вестникарс-
ки сергии, отрупани с издания, чиито тираж надхвърля двойно и тройно и най-
четените сериозни вестници; заглавия, които са в състояние да приковат погледа и 
на заклет стоик, телевизионни предавания, нищещи до сълзи клетите си звездни 
жертви и най-важното – сърдити и обидени бг-знаменитости. Последното е нещо 
като официално призвание за жълтата журналистика – щом успява да гневи, значи 
добре си върши работата. 

Що се отнася до „невинността” на жълтите журналисти, тя се свежда до едно 
правило – „клюките нямат нотариален акт”. Това твърдение на Мартин Радославов 
(издателят на един от първите откровено жълти вестници – „Шок”) в интервю, 
дадено преди години за списание „Егоист”, до голяма степен играе ролята на 
„застрахователна полица” за журналистите, които създават журналистически мате-
риали за жълтата преса. И в допълнение: „Аз не мога да проверя колко лева 
месечно дават популярните личности за наркотици. Не мога и да знам с кого е спал 
Камен Воденичаров напоследък, освен ако не съм бил самият аз. Тези неща никой 
не може да гарантира на сто процента. Жълтите са просто един филтър на градс-
ките легенди. И няма гаранция...”(част от интервюто, 21).  

С гаранция или не, въпросните градски легенди „плачат” да бъдат огласени. И 
съответно прочетени/ чути. Не е без значение и начинът, по който жълтото избира 
да разказва градски митове – на шега, но пък с особено настървение, понякога гра-
ничещо с най-обикновена злоба. Ето няколко произволно подбрани атрактивни 
заглавия от вестниците „Уикенд” и „Шоу” от периода 2008 – 2010: “Ани Салич се 
гнусяла от кучета!”, „Дрехите на Кунева (Меглена) й отесняха!”, “Латинка Петрова 
се смахна!”, „Веско Маринов си говорел сам” “Вулева и Венета Райкова скарани за 
мъж!” “Първанов има връзка с Весела Лечева!”, „И Мара отварачката в домашно 
порно!”, “Валя: Бившият ми мъж ме прокле да не родя!”, „Борис Солтарийски 
отказва да дели гадже със Слави”, „Манекенка укроти любител №1 на мутресите”, 
„Драго Чая закусва с жирафи и слонове”, „Джулия Робъртс космяса”, „Оперираха 
задника на Веселин Данов”, „Анджелина гледа кокошки”, „Бате Гойко дава съвети 
на бате Бойко”, „Оргия на рождения ден на изкусителката Златка” с подзаглавие – 
„Русокоската предлагала секс срещу хилядарка”, „Българки превземат Италия с 
глас и порно” с подзаглавие „Талантливите и красиви българки окупираха челните 
места в музикалните и порнокласациите в Италия!” и др..  

Лъжлива или не, грубовата или предизвикателно сензационна, жълтата журна-
листика служи като своеобразен коректив на популярните личности и по света, и в 
България. Малко изкривен, пресилен и изопачен, но все пак коректив. Изживява-
щите се особено насериозно „звезди” нямат навика да показват нещо извън лустро-
сания си имидж, нещо извън позата. Жълтото обаче точно затова е тук – да посочи 
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негативите. В случая достоверността дори не е важна. Важен е ефектът на при-
земяването. 

Търсенето на сензации както в политиката, така и извън нея е веруюто на 
всекидневни и седмични издания. В тях присъстват престъпления, болести, секс, 
наркотици и насилие, които са отвъд прага на поносимост и на представите за 
„сериозност”. И тъй като „сериозната” преса живее от скандала и сензацията, за да 
запази „живота си”, „жълтата” е направила крачка напред. Тя набляга не на откри-
ването на сензации, вече разголени от сериозните вестници, а на измислянето им. 
Тя не търси скандали, станали известни на читателя в подробности от другия тип 
преса, а ги съчинява. Тя не изкривява реалния образ на известните, който и без това 
е достатъчно принизен от "порядъчните" издания, а го деформира напълно, до неуз-
наваемост.  

В световен аспект това означава сериозни разследвания върху скандални об-
ществени и лични проблеми. Вестник „Билд”, вестник „Сън” са пример за качестве-
на жълта преса.  Те са някакъв вид коректив на обществените дефицити.  

У нас от началото на прехода до сега са известни много жълти издания, сред 
които „Аз и Ти“, „Шок“, „Шоу“, „Адам и Ева“, „ Ерос“, „Петък вечер“, Жълт труд“, 
„Уикенд“, „Папарак“, „Сензации“, „Нощен труд“, „168 часа“ и др. 

 
ІІ. Особености и тенденции в развитието на жълтата преса в България 
Бегла съпоставка между съдържанието на основните жълти вестници у нас 

показва, че всеки от тях е избрал различна тактика в завладяването на таблоидна 
ниша от медийния пазар.  

„Шок” публикува разточителни материали, изпъстрени с много факти, слухове 
и авторски разсъждения, и оставя оформлението на заден план.  

При „Папарак”, който като че ли страда от недостиг на информация, акцентът 
е поставен повече върху дизайна, цветните снимки (в по-голямата си част свалени 
от интернет), кръстословиците и игрите с аудиторията.    

Ако читателят се зарови само за седмица-две из страниците на представители 
на жълтата преса, може с изненада да констатира, че светът е пълен със сензацион-
ни и пикантни истории. Обстоятелството, че повечето от тях остават непотвърдени, 
остава някъде на заден план в съзнанието.  

Повечето материали са написани достатъчно професионално, за да не попадат 
под ударите на прословутите членове от Наказателния кодекс за клевета и обида. 
Всички компрометиращи факти и констатации са вложени в чужди „уста” или са 
обявени като слухове, „на които дори авторите отказват да вярват”. Например, в 
карето на вестник „Шок” липсва адрес на редакцията. Задължително присъстващи 
елементи в почти всички материали са изразите „говори се, че ...”, „носи се мълвата 
...”, „говорят запознати ...”, „коментират приятели ...”. С този похват авторите на 
статиите авансово се освобождават от наказателна отговорност в случай, че бъдат 
призовани да отговарят за действията си пред компетентните органи.  

В този ред на мисли съвсем естествено е да се зададе въпросът какви са по-
сериозните последици от жълтия бум за вестникарския ни пазар като цяло?  
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На първо място – клонирането на „сензациите” в двойно повече издания, при 
това конкуриращи се, води до тяхното легитимиране в съзнанието на масовия 
читател. Когато един таблоид напише нещо за здравословните проблеми на Слави 
Трифонов, това може и да е евтина клюка. Но когато неговият съперник подема и 
доразвива битовите драми на тв водещия, ровенето из личния му живот се институ-
ционализира и придобива ореол на обективност.  

Далеч по-важен е един друг жълт ефект върху пресата – заразяването на по-
сериозни издания с вируса на сензацията. Пазарният успех и бумът на таблоидите 
носи по-големи изкушения и за други вестници да опитат подхода на клюката и 
измислицата. Вече е традиция по страниците на ежедневници и престижни седмич-
ници да се появяват непроверени информации, догадки, сензационни конспирации, 
битуващи предимно във въображението на автора, които после така и не се пот-
върждават в действителност.  

Този процес неминуемо ще доведе не просто до ожълтяване и компрометиране 
на сериозните издания в съзнанието на аудиторията. Той допълнително подсилва 
„правото на живот” на таблоида, прави го не толкова вулгарен. Прави го вестник 
като всички други. По този начин на фона на битката за оредяващата вестникарска 
аудитория като цяло, постепенно може да се стигне до ситуация, в която цялата 
българска преса е в състояние на „таблоидна война”. Нещо повече, сензациите 
може да станат не просто подробност от вестникарския пейзаж, а средство за оце-
ляване и дори начин на живот.  

У нас към настоящия момент се очертават два типа жълта преса – единият, 
който е преобладаващ, е на чисто клюкарската преса („Шок”, „Папарак”), която си 
съчинява истории, конфликти, сюжети или раздува съвсем малки зрънца истина до 
безумни размери. 

Другият вид жълта преса се появи през последните няколко години. Това са 
седмичниците „Уикенд” и „168 часа”, които се стремят да се занимават с реално съ-
ществуващи проблеми и конфликти.  

Началото на вестник “Уикенд” е положено изцяло в полето на несериозното, 
клюкарското и евтино сензационното. Тиражирайки “романизирани” версии за жи-
вота на публичните личности и иронизирайки „иконите” на българския преход, 
днешният лидер на масовата преса относително бързо набира скорост и реализира 
пазарен успех.  

Високите тиражи и разрастващата се аудитория на таблоида правят закономе-
рен завоя от „жълто” към сериозно, от шоубизнес към политика. Тази трансформа-
ция удивително напомня тенденциите на срастване и нормализиране на чалга кул-
турата, на постепенното изтласкване на нейните най-шокиращи и неприемливи 
страни.  

На страниците на „Уикенд” все по-уверено си пробиват път теми и събития, 
характерни за сериозната преса. Според повечето експерти този уклон към полити-
ческото и обществено значимото е обвързан със загубата на доверие към традици-
онните издания, с имитираната независимост и конюнктурност на по-претенциоз-
ната преса.  
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Стремежът на „Уикенд” да се легитимира като сериозен вестник проличава и в 
привличането на някои от най-изявените имена в българската журналистика. От из-
дание на анонимни автори, които си измислят истории за силиконите, изневерите и 
битовите драми на звездите, вестникът става трибуна на утвърдени имена.  

Въпреки обрата към по-сериозни теми, изданието не пренебрегва ъндърграунд 
стилистиката си. Лавирайки между долницата на жълтото и важните обществено-
политически въпроси, „Уикенд” търси ниши за оцеляване под формата на хибрид-
ност. Този  хибриден характер на съдържанието определя спецификата на информа-
ционния продукт, засягащ политическите теми, корупцията, подземните босове и 
връзките между мафията и държавата. Така и в полето на „сериозното” вестникът 
остава контрапункт на т. нар. „официална преса”. 

Постепенно „Уикенд” се превръща в „откровена” медия, в медия, която става 
носител на пренебрегната по една или друга причина от останалите издания инфор-
мация. Нещо повече, седмичникът започва да лансира собствена информация имен-
но в сегмента на обществено-политическото съдържание, който доскоро е чужда 
територия за издание от този тип. От неговите страници тръгват някои от най-
обсъжданите през последните години политически скандали. „Уикенд” информира 
пръв за злоупотребите в „Топлофикация” и писмото с инициали „Р.Овч.”, за афе-
рата с наркотрафиканта Будимир Куйович и огромния рушвет в съдебната система, 
платен за протакане на делото срещу братя Маргини, за почивката на Емел Етем в 
Монте Карло в разгара на пожарите в България, за уволнението на Георги Кори-
таров и данъчните измами на Христо Ковачки.  

Новото позициониране на вестника неминуемо поставя възловия въпрос за 
източниците на информация и възможните обвързаности, благодарение на които 
„Уикенд” прави многобройните си разкрития. Впечатленията, че тези разкрития 
носят белега на професионални разработки, правят подозрителен начина, по който 
“най-откровената” медия добива своята информация, както и целите, с които я 
използва.  

Важно е да се уточни, че докато типично папарашките информации в повечето 
случаи са анонимни, то политическите и криминалните разкрития обикновено са 
подписани авторски текстове. С други думи, „сериозните” страници на „Уикенд” се 
отличават с по-висока степен на персонификация. Що се отнася до източниците на 
информация и в двата случая те остават най-често анонимни. И при лековатите 
информации от света на шоубизнеса, и при темите, които влизат в дневния ред на 
традиционната преса, таблоидът използва утвърдена формула за работа с източ-
ници. Най-често тя се свежда до посочването на привидни източници, както се 
използват формулировки, които биха защитили вестника при евентуални проблеми, 
свързани с достоверността на изнесената информация (например, „сподели той 
пред свои познати”, „разказаха неговите колеги” и пр.). Този подход се използва и 
при разработването на „разследвания” за подземния свят и позоваване на източни-
ците на информация от полицията. В тези случаи обикновено информацията е 
почертана от “източник от службите за сигурност”, „хора от службите”, „кримина-
листи”, „столичен магистрат”, „хора от обкръжението на дупнишките феодали”, 
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„приближени на олигарха” и пр. В немалка част от случаите лансираната информа-
ция е базирана директно на клюката и на мълвата. 

Постепенно се налага впечатлението, че основен източник на „Уикенд” са бив-
ши и настоящи служители на ДАНС и МВР. Съществува хипотеза, че вестникът е 
захранван със специални разработки от службите. Неофициално изданието се 
свързва с името на бившия секретен сътрудник Алексей Петров. Има предположе-
ния за преднамерено използване на придобитата от вестника информация с цел 
манипулиране на общественото мнение и „притискане” и рекетиране на публични 
личности и хора на високи управленски позиции.  

Настоящото изследване не може да докаже подобни твърдения, тъй като не 
разполага с доказателствен материал и с конкретни факти. То се базира преди всич-
ко на преки наблюдения върху журналистически материали в печатната медия, 
анализи и собствени интерпретации. 

Тенденцията за трансформация на „Уикенд” от независима и „откровена” 
медия в медия, която легитимира задкулисни и неясни за публичността процеси, 
става видима през анализа на съдържанието и на количествените характеристики, 
които регистрират до каква степен изданието следва професионалните и етичните 
стандарти на работа.  

За да илюстрираме тези процеси, ще фокусираме вниманието си върху някои 
от разработените в „Уикенд” теми, които са с продължение, т.е. медията  е следила 
тяхното развитие във времето и ги представя в поредица от броеве. 

 
Сайтът “Опасните” и побоят над Огнян Стефанов 
Огнян Стефанов е пребит от четирима неизвестни извършители вечерта на 22 

септември 2008 г. Няколко седмици преди това – в броя си от 6-12 септември – 
„Уикенд” публикува водещата новина „Анонимен интернет сайт “подпали” държа-
вата. Война Алексей Петров – Младен Мутафчийски. Оръжейният търговец обвини 
офицера от ДАНС: Той похити мой служител!”. Информацията е публикувана с 
изричното уточнение, че може да бъде намерена само в „Уикенд”. Автор на мате-
риала е Димитър Златков. Отношението към сайта „Опасните” е откровено негатив-
но. Твърди се, че той „събира компромати срещу президента Първанов, преминава 
рязко границата на добрия тон”, публикува „чудовищни клевети и спомага за раз-
пространението на клюката”. Източниците на „Уикенд” са от ДАНС и са анонимни. 
Вестникът препечатва обръщението на Мутафчийски и Стефанов към читателите 
на „Опасните”, с което потвърждава новината, че те стоят зад този сайт. Поместено 
е и интервю с Младен Мутафчийски, в което той отрича да има нещо общо с 
„Опасните” и със съответното обръщение. Под интервюто с Мутафчийски, което е 
със заглавие „Алексей Петров похити мой служител”, е поместена бележка, в която 
се уточнява, че „Уикенд” е готов да предостави право на отговор на Алексей 
Петров, тъй като последният не е бил открит за коментар до редакционното 
приключване на броя.  

В броя от 20-26 септември 2008 г. има публикация на Димитър Златков за 
Алексей Петров – “Алексей Петров – терминаторът от ДАНС”. Твърденията, че 
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бившата барета „командва в ДАНС”, се редуват със спомени за бляскавото му 
офицерско минало в МВР по времето на Тодор Живков, за медала, даден му от 
самия Живков, за атентатите срещу Петров през 1999 и 2002 г., както и за войната, 
подета срещу него от “един анонимен и клеветнически интернет сайт”. 

В следващия си брой седмичникът информира за побоя над Огнян Стефанов. 
Отново в материал на Димитър Златков се лансира тезата, че „бруталното нападе-
ние над журналиста Огнян Стефанов най-вероятно е поръчано от доскорошни 
негови информатори”. Източниците на информацията отново са анонимни. Вест-
никът помества и обещания отговор на Алексей Петров, според когото нападението 
срещу Стефанов е “варварски акт”. Петров заявява още, че от това, което е прочел и 
чул, си прави извода, че биячите на Стефанов са имали за цел не просто да пребият 
журналиста. От публикацията става ясно, че седмици преди нападението над Огнян 
Стефанов Алексей Петров е разговарял с Димитър Златков във фитнес залата на 
басейна „Спартак” – „тогава Петров разкри, че е силно заинтересуван да разкрие 
кой е информаторът на сайта „Опасните” и кой е изнесъл класифицирана информа-
ция, представляваща държавна тайна”. Така косвено става ясно кой е „анонимният 
информатор” в предходните публикации на Димитър Златков.  

В изданието на седмичника с дати 4-10 октомври отново е публикуван мате-
риал по темата с автор Димитър Златков. Заглавието на публикацията е „В служ-
бите проверяват версията: Златко Баретата изпратил биячи на Огнян Стефанов?”. 
Цитиран е „надежден източник” на „Уикенд” в МВР. Лансира се версията за 
конфликт на Златко Баретата с Огнян Стефанов и Младен Мутафчийски.  

Прави впечатление, че въпреки ясно отчленимата тенденция при представяне-
то на този случай, в един от цитираните броеве „Уикенд” публикува и коментар на 
Люба Кулезич, който е под надслов: „Г-н президент, кажете си: заради вас ли пре-
биха Огнян Стефанов?”. Любопитно е, че Кулезич коментира името на Алексей 
Петров във връзка с натиска, упражняван от ДАНС и факта, че единствено 
съпругата на Огнян Стефанов Мария си е позволила да спомене името на бившата 
барета.  

 
Случаят „Белнейски” 
Близо четири години след смъртта на сестрите Белнейски темата за тяхното 

убийство присъства редовно на странниците на в. „Уикенд”. Изданието подчертано 
застава зад една от версиите за това убийство. В бр. 13 от 2009 г. седмичникът 
публикува материал със заглавие „Джипът на Георги Петърнейчев е убил 
Белнейски”. Като източник на информацията е цитиран заместник-кметът на 
Пещера Атанас Стоилов. Липсва гледната точка на споменатия Петърнейчев.  

В броя си от 25-31 юли 2009 г. вестникът помества „уникално” писмо от след-
ствения арест на „набедения за евентуален убиец на Росица и Христина Белнейски” 
Лазар Колев и интервю с неговата майка, което е под надслов „Ще кълна децата на 
Петърнейчев, докато съм жива”. Автор на материалите е Дани Златанчева. Според 
нея „доказателства за извършеното злодеяние на момчето (Лазар Колев) няма и 
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едва ли ще бъдат открити”. И в този брой липсва гледната точка на Георги 
Петърнейчев. 

В следващия брой на „Уикенд” (1-7 август) се лансира информацията, че около 
„зловещата афера Белнейски” са си заминали или са убити още осем души. Прави 
се внушението, че за смъртта на тези хора е отговорен бившият областен управител 
на Пазарджик Георги Петърнейчев. Публикацията е анонимна и е със заглавие 
„Шофьор на Румен Петков убит заради Белнейски?” 

Покрай информацията за нова версия на МВР, свързана с аферата „Бел-
нейски”, в броя си от 8-14 август 2009 г. „Уикенд” помества и материал със 
заглавие “В Пазарджик са сигурни: синът на Петърнейчев е!” Отново се налага вну-
шението, че истинският убиец на двете сестри е Атанас Петърнейчев. Липсва глед-
ната точка на баща и син Петърнейчеви.  

Наред с присъствието на тази тема в почти всеки брой на „Уикенд” се налага и 
впечатлението, че седмичникът e използван за лансирането и разпространението на 
определена версия по този криминален случай. 

 
Уволнението на Георги Коритаров 
От Нова телевизия съобщават официално на 21 ноември 2008 г., че Георги 

Коритаров е освободен от длъжност и напуска телевизията. Водещата тема на 
„Уикенд” в броя от 22-28 ноември 2008 г. е, че „Коритаров изнудва Вальо Златев”. 
Прави впечатление, че вестникът изпреварва официалното становище на електрон-
ната медия. Трябва да се направи уточнението, че 22 ноември е събота, а „Уикенд” 
може да бъде намерен по будките още в четвъртък вечер (т.е. от 20 ноември). 
Въпреки че темата е водеща за този брой, информацията за нея е публикувана на 
23-та стр. в рубриката „Зад кулисите”. Материалът е без автор. Източниците са ано-
нимни. Препечатана е версията на директора на “Лукойл България” Валентин 
Златев, че Коритаров го изнудва за земи. Поместен е и краткият отговор на Ко-
ритаров, който отрича обвиненията пред анонимен репортер на изданието.  

Любопитно е също така, че няколко месеца преди това през юни 2008 г. 
„Уикенд” излиза с прогноза, че Георги Коритаров няма да води сутрешния блок на 
Нова телевизия от есента. Причина за това според изданието е фактът, че водещият 
вкарал шефовете на медията в конфликт с управляващите, заради прекалено 
неудобните въпроси, които задавал на събеседниците си.  

В следващия брой на „Уикенд”, 29 ноември – 5 декември 2008 г., е публику-
вана „жълта” информация за това кой ще смени Коритаров като водещ на „Здравей, 
България”. Същевременно анонимният автор на дописката не пропуска да отбе-
лежи, че именно „Уикенд” пръв е съобщил, че „Коритаров е изнудвал боса на 
„Лукойл”. По-нататък в материал също без автор е преразказан разговорът между 
Коритаров и Кеворкян в скандално предаване по телевизия СКАТ. В предаването 
Кеворкян заявява, че има информация за друг рушвет на „един водещ”. В публика-
цията се твърди, че според анонимни източници на „Уикенд” визираният журна-
лист е именно Коритаров. И за да не остане съмнение, че въпросните източници 
имат нещо общо с Кеворкян, веднага след това е направено уточнението, че пред 
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репортер на „Уикенд” Кеворкян е отказал да назове име. Материалът е под надслов 
„Коритаров набеден и за 25 бона рушвет?”. В него се прави уточнението, че 
Коритаров е уволнен броени часове след „скандалната публикация” на “Уикенд”, а 
журналистката, „разкрила аферата” е Дани Златанчева.  

В същия брой вестникът помества статия на известния режисьор Джеки Стоев, 
за когото е известно, че живее заедно с Диана Дамянова, която пък осигурява 
връзките с обществеността на „Лукойл България”. Коментарът е озаглавен „За и 
против Коритаров”. Тезата на Стоев е, че поведението на Коритаров е „срамно и 
недостойно” и че доносниците нямат място в ефира.  

Слуховете за рушветите, които е искал Коритаров, започват да се роят. В 
следващия брой на „Уикенд” (6-12 декември) анонимни източници разказват, че в 
„разгара на общинските избори през 2007 г. водещият на „Тази сутрин” (вероятно 
става дума за печатна грешка) е “поискал сумата от 5000 лв. на бившата кметица на 
Созопол Веска Караминева”.  

 
Политическият PR и изборите 
В рамките на предизборните кампании за евродепутати и за народни предста-

вители съвсем естествено прави впечатление, че издателите на „Уикенд” засилват 
интереса си към чисто политическата проблематика. През този период се появяват 
немалко интервюта с политици и политически публикации, някои от които откро-
вено тенденциозни и с пи ар звучене.  

По време на предизборната кампания за народни представители през 2009 г. се 
наблюдава засилване на интереса към политическата формация „Ред, законност и 
справедливост”. В почти всеки брой на изданието са поместени или интервюта с 
представители на РЗС, или материали за изключително ползотворната обществена 
и политическа дейност на Яне Янев.  

В рамките на регистрирания предизборен период прави впечатление не-
прикритото положително отношение към политически формации (РЗС, БСП, 
„Лидер”), които публикуват свои рекламни карета на страниците на “Уикенд”. 
Например, след като изданието публикува в няколко поредни броя платена реклама 
на партия „Лидер”, се появява обширно интервю с лидера на тази формация Христо 
Копачки (бр. 22 от 30 май 2009 г.). Интервюто с „рекламодателя” е подчертано 
доброжелателно.  

В същото време вестникът атакува неформалния лидер на ГЕРБ Бойко Борисов 
и неговите съпартийци Цветан Цветанов и Лъчезар Иванов. Тази тенденция се 
обръща видимо след изборите на 5 юли 2009 г. 

Съдържателният анализ, както и вътрешното преструктуриране (на собстве-
ността и на екипа) на „Уикенд” илюстрират дискредитирането на идеята за не-
зависимия таблоид. Най-тиражният вестник закономерно се оказва мишена на 
различни лобита. Неговото овладяване като средство за манипулация и трибуна за 
формиране и натрапване на опаковани „истини” се случва въпреки или именно по-
ради желанието за легитимиране на „жълтото” издание като политически офици-
ална медия.  
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Доказателство за твърдението е, че на страниците на вестник „Уикенд” от на-
чалото на 2010 година видимо доминира темата за организираната престъпност. 
Най-явният показател за това е статистиката от броевете в периода януари - май 
2010 г., в която главните страници само за Алексей Петров са 5, а общият брой на 
всички първи страници, посветени на криминална тематика, е 23. 

От големия процент на криминално-политическите заглавия личи умението на 
„Уикенд” да се възползва максимално от настоящата ситуация. Една конкретна 
тактика за това е развиването на всевъзможни странични истории покрай големите 
скандали. Дали ще става дума за връзките на Алексей Петров с различни манекенки 
(случаи, които се излагат от вестника почти наравно с обвиненията, повдигнати 
срещу него) или за интервюта с близки и роднини на обществено познати личности 
в типично жълт стил (като „Майката на Георги Илиев: Проклета да е снаха ми 
Мая Илиева!”) – на очи се набива идеята за изстискване до край на темите, които 
оставят по-дълбок отпечатък в съзнанието на обществото. Друг похват за разширя-
ването на конкретни проблемни теми е обвързването им и изграждането на една по-
голяма структура. Така например (отново) Алексей Петров, който е свързан с дър-
жавни тайни от най-високо ниво, изведнъж е заподозрян като поръчител на 
убийството на Георги Стоев. Други известни фигури от речника на „Уикенд”, 
Маргините, пък са главни лица в различен набор престъпления oт снабдяването на 
наркобосовете в София („Маргините помагали на Стефан Бонев да се наложи 
на пазара”) до връзки със скандалния бизнесмен Христо Ковачки. 

Въпросът за идентификацията на информационните източници е свързан с 
проблема за възможните обвързаности и дирижирането отвън на журналистичес-
ките “разкрития”. Според някои експерти притежаването на трудна за добиване ин-
формация е твърде подозрително, защото създава опасност от оплитане на медията 
в сложни политически и икономически зависимости. 

По отношение на изразните средства, които журналистите използват в разгле-
даните броеве, може да се каже, че се употребяват основно думи от разговорния 
стил. Тълкуването за използване на този похват е, че по този начин целенасочено се 
симулира скъсяване на дистанцията между пишещия и читателите, което, в комби-
нация с останалите „литературни похвати” на редакцията, води до значително па-
зарно търсене на предлаганите продукти. Във всеки от разгледаните броеве могат 
да се открият цинизми, които придават допълнителна емоционална натовареност на 
текстовете. Пък и дори се харесват, тъй като разчупват обичайния модел на сериоз-
ните вестници като „Монитор”, „Дневник”, „Труд”, „Сега”, „Стандарт” и т.н. 

Подемът на жълтата преса се дължи най-вече на кризата, обхванала т.нар. 
„сериозни” вестници. Години наред водещи ежедневници не успяват да преминат в 
друг коловоз, да дадат „ответен удар” на информационната експанзия на частните 
радиостанции, кабелните тв канали, списанията и Интернет. Съдържанието и кон-
цепциите на почти всички всекидневници не са мръднали вече повече от десетиле-
тие, някои от тях продължават да се държат така, сякаш именно те съобщават и 
формират новините. По традиция житейскобитовата информация се подценява за 



 

 

22 

сметка на псевдоважни новини от парламентарно-правителствено-президентско-
кметски произход.  

На фона на това концепцията на българските вестници с етикет „сигнално 
жълто” е изградена върху тезата, че народът се нуждае от „хляб и зрелища”. В ако в 
условията на застигналата ни икономическа криза средствата на голяма част от 
българското население са достатъчни за хляб, те (вестниците) предлагат на адек-
ватно ниска цена и така необходимите зрелища, с които той (българинът) успява да 
преглътне още един ден от сивото битие. Няма да е пресилено твърдението, че жъл-
тите вестници запълват определени психологически ниши в съзнанието на хората, 
откъсват ги от битовизмите на ежедневието и тушират нивата на недоволство и тре-
вожност. В този ред на тълкуване жълтите вестници са версия на „минутите за 
омраза” от „1984” на Джордж Оруел, където хората насочват своя гняв от неспра-
ведливите социално-битови условия върху конкретен субект и това им помага да 
почувстват някакво облекчение, поне временно. Те не се интересуват от отсъствие-
то на каквато и да било достоверност на предлаганата информация 

Ситуацията в българската преса в момента е такава, че бумът от нови и все по-
амбициозни жълти издания не е отминал, а бъдещ момент. Издателите у нас са на-
ясно, че да правиш печеливша жълта преса е по-трудоемко и изискващо талант за-
нимание, отколкото да се прехранваш със „сериозна” такава. Родните пресгрупи го-
дини наред се уповават повече на благодеяния от известни и недотам известни биз-
нес- и политически кръгове, отколкото на журналистика със собствен мироглед и 
стил. Защото така е по-лесно.  

Съвременният медиен свят се ръководи от една утвърдила се в годините фор-
мула – съвкупността от трите думи, започващи с буквата „с” – спорт, секс и скан-
дал. Тази комбинация носи гарантиран успех на малкия екран, на радиото, на пре-
сата.  

Отделен е въпросът, че последвалият покачил се рейтинг най-често е за сметка 
на непроверена, неистинна или преувеличена информация, с която бива засищан 
апетитът на аудиторията. Медиите обичат слуховете понякога повече от фактите, 
защото могат да ги „дописват”, доизмислят и да ги превръщат в сензации. Невинаги 
реалните събития са толкова интересни, а мълвите сякаш идват от някакво друго 
измерение – забранено пространство. Те се разпространяват на ухо, а когато стиг-
нат до ухото на журналист, става страшно. 

Умберто Еко казва, че правилата за влизане на събитията в медията са: истин-
ност, важност, пропорция. Наблюдава се обаче тенденция на преекспониране на 
пошлото, жестокото, скандалното, фактите се изкривяват.  

За журналистиката фразата, че лошата новина е всъщност добра новина отдав-
на е придобила статут на основен принцип. Медиите обичат войните, защото те 
дават „хляб” за емисиите/тиражите им. Твърде често обаче новините се превръщат 
в своеобразна хипербола на битието, показват събитията по-драматични отколкото 
са в действителност. Защото, колкото по-внушително се показва на аудиторията 
жестокостта, толкова по-разтърсващ ще бъде ефектът. 
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Жълтите медии имат изключителна функция в съвременната митология. Те 
разказват приказки на живо на гърба на съществуващи персонажи. В известен 
смисъл печатните медии, електронните медии и интернет не могат да задоволят 
апетита си само с факти от социалната действителност. Нещо повече,  трудно могат 
да просъществуват без слухове или биха били скучни. 

До подобен извод стига още в началото на 20-ти век Уилям Рандолф Хърст, 
когото гилдията нарича „краля на жълтата преса”. Той въвежда модата на големите 
сензационни заглавия и отпечатва на първите страници новини, които дотогава са 
се печатали с дребен шрифт в криминалните хроники на последните страници на 
вестниците. Според него, за да грабнат читателите, фактите трябвало да се преуве-
личават, изопачават и дори да се фалшифицират. Известен е случаят, когато Хърст 
публикува снимка от пожара в Балтимор вместо земетресението в Сан Франциско 
през 1906 г. само за да изпревари другите издания. Още тогава издателят е разбрал, 
че хората обичат клюките и че пикантните подробности продават. Струва ми се 
обаче, че в надпреварата за рейтинг медиите в съвременната действителност все по-
често поставят на заден план истинската мисия на журналистическата професия – 
да информира изчерпателно и точно, като се ръководи от високия морал на отго-
ворната личност. М. Петров подчертава, че истинската жълта журналистика, така-
ва, каквато е правена от своите създатели, изисква проучване до край на проблема, 
по който се пише, и защитаване на социални каузи. „Интересното е, че българската 
жълта преса не се смята от читателите за журналистика, която навлиза в проблеми-
те, въпреки че и в жълтите издания в България се появиха елементи, характерни за 
американската жълта преса от края на 19 век”(21), казва М. Петров, като посочва, 
че и в българските жълти вестници могат да се прочетат разтърсващи разкрития за 
подземния свят, за престъпленията и далаверите на властта. (20, 21) 

Дали обаче може да се разчита на журналистическата автоцензура и всеки ли я 
притежава? 

Бъдещето е в свободното съжителство и конкуриране на цялото многообразие 
в системата на медиите. Досега няма случай една медия да е изяла друга медия.  
Чисто и просто има едно приспособяване, едно заимстване в добрия смисъл, едно 
преливане от медия в медия. Трябва да се търси специфичният облик, който да под-
държа публичния интерес. Известно е, че в най-невралгичната точка през последни-
те години са печатните издания вестници, списания, книгите също. Все се казва, че 
са в криза. Това не е толкова вярно.  В световен аспект инвестициите в печатните 
издания през последните 20 години са нараснали повече от два пъти.  За какви кри-
зи говорим тогава? Самите вестници търсят свои форми за конкуренция и приспо-
собяване към глобалния медиен свят. В резултат на модернизирането на техноло-
гиите вестникът може да се чете в интернет с онлайн време, с дизайна, със струк-
турата си – която е уникална.  

Измислено е вече електронно мастило, електронна хартия. Факт е, че вестни-
ците могат да се четат с изглед на вестник, но на електронен носител.  

Според мен апокалиптичните прогнози за „гибелта” на пресата са преувеличе-
ни. По-скоро трябва да заживеем с факта, че технологиите се развиват и е въпрос на 
личен избор какво ще предпочете читателската аудитория. 
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РЕЗЮМЕ: Докладът разглежда промените в двупосочния подход PR - 
интернет и социални мрежи. Проследява се ролята на специалиста по PR 
като авангард при възприемането и внедряването в практиката на новите 
медийни инструменти - ключ към разбиране философията на модерния PR.  
 

Ключови думи: социална мрежа, интернет комуникации, социални медии, 
комуникационна среда, информация, PR стратегия. 
 
ABSTRACT: The report examines changes in two-way approach PR - Internet 
and social networks. It is traced the role of the specialist in PR as a vanguard in 
the adoption and implementation in practice of new media tools - the key to 
understanding the philosophy of modern PR. 
 

Key words: social network, internet communications, social media, 
communication environment, information, PR strategy. 

 
Намираме се в една повратна точка, където ние като глобално общество имаме 

силата или да се самоунищожим, или да създадем безпрецедентен глобален рене-
санс, експлозия на творчеството във всяка една сфера от всяко кътче на земята, 
каквито светът никога не е виждал. Ако съчетаем теориите и философиите на 
Едуард Бърнийс и Айви Лий, хората създали и дефинирали изкуството и науката на 
съвременния PR, с духа на новите социални мрежи (известни като социални ме-
дии), можем да получим нов поглед върху тази обществена наука, който прилича на 
новите движещи принципи за PR-а. 

Съвременният PR вече не триумфира като галеник сред разните други 
маркетингови дисциплини и в много случаи се смята за необходимото зло. За съжа-
ление в днешни дни PR-ът е по-скоро приравнен с театралността, отколкото с цен-
ностите. Все повече навлизат социалните медии и демократизацията на Web. Може 
би някъде по пътя ние като бизнес сфера изгубихме визията си. Оплетохме се в 
шума, въртележката, хиперболата и модерните думи и забравихме, че при PR става 
въпрос изключително за връзки с обществеността. Това действително са вълнуващи 
времена, тъй като социалните медии наистина са катализатор за отразяване и въз-
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можност да се прави PR, да се повиши стойността и да се увеличи ефективността на 
процеса. 

Социалните медии са всичко, което използва интернет, за да улесни разго-
ворите между хората. Това е възможност за хуманизиране процеса на комуникация, 
засягане „двупосочния подход” на PR-а, слушане и ангажиране на хората на тях-
ното ниво. Това е пространството, където монологът отстъпва място на диалога. 
Развитието на електронната търговия, годишните инвестиции в телекомуникаци-
онния сектор, компютърния потенциал на страните и активността им в глобалната 
мрежа вече са определящи фактори за съставянето на т.нар. „глобален индекс” на 
новата икономика. 

Пъблик рилейшънс (PR) предполагат използването на качествен анализ и от-
ворен диалог с всички аудитории на организацията. С навлизането на интернет, 
тази технология се консолидира много по-бързо, създавайки по-ясна представа за 
самата професия, както и дефинира позицията на дисциплината в полето на марке-
тинговите комуникации. Web пространството създаде изцяло нови средства за 
влияние с напълно различен механизъм за събиране и споделяне на информация, 
като в същото време реформира и обичайните начини за търсене на новини.  

Съвременният PR е: хибрид от комуникации; пропагандиране и Web марке-
тинг; философия и практика за подобряване на работата; промяна на играта и спо-
деляне заедно с хората по един по-осведомен и интелигентен начин. 

При него въобще не става въпрос за новите Web инструменти – те са просто 
средства, използвани за улесняване на разговорите, но всичко, особено намерение-
то, знанието и ентусиазмът, е уникално само в нас самите. Ние сме ключът към но-
вия PR. Появата на интерактивните PR практики се обуславя от наличието на нова 
публика в лицето на интернет потребителите, за чието внимание се борят многото 
съществуващи на пазара компании. 

Комуникационната среда на интернет притежава редица предимства за практи-
ката на пъблик рилейшънс. Тя осигурява нови възможности пред PR специа-
листите, но изисква и нови умения за правилното им използване. Вследствие на 
глобализиращата функция на новите дигитални технологии интернет комуника-
цията води до промени в  културата – до възникването на нови образци на поведе-
ние, свързани с развитието на мрежите и на новия вид символен обмен. 

Интернет променя начина, по който възприемаме ролята си като специалисти 
по PR, методите ни за ефективна комуникация и начина, по който нашата марка 
взаимодейства с клиентите. Променя се всичко, което правим – от фазата на проуч-
ване и наблюдение на комуникацията до начина, по който достигаме до хората в 
техните интернет общности; до използването на инструменти от типа на новите 
социални медии за създаване на завладяващи послания. Интернет ни дава възмож-
ност да разширим комуникацията си по начини, които преди това не бихме могли 
да си представим и да се свържем с групи, до които вероятно никога не сме мис-
лили, че ще достигнем. 

Днес интернет е еволюирал от хиляди отделни интернет страници в хиляди 
общности. Хората в тези общности искат да споделят информация, за да могат да 
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вземат обосновани решения. Този вид комуникация дава възможност да се из-
ползват приложенията на новите социални медии – включително блогове, мрежово 
социално свързване, постоянен видеопоток, за да се достига до потребителите по 
начини, които специалистите за връзки с обществеността не са практикували до 
този момент. Много организации трябва да се реорганизират, за да отговорят на 
постмодерните условия. Този процес не може да бъде извършен просто като се 
изберат измежду традиционните PR стратегии онези, които са били препоръчвани в 
книгите от 80-те години. При новите условия теориите на миналото повече няма да 
имат въздействие. 

Реорганизацията на комуникациите означава преосмисляне на значенията на 
новите концепции и развитие на новите стратегии. Това включва гъвкави комби-
нации от лични контакти, традиционни медийни канали и интернет. Но новото 
мислене включва също така и лична комуникационна стратегия. Целите са: да се 
достигне положителен опит и да се предложи на служещия форум за постигането 
на организационен диалог, целта на който е да се постигне положителен социален 
опит. [2] 

Интернет има възможността да демократизира информацията за голямо разно-
образие от аудитории, защото притежава скоростта на мрежа. Нещо повече, интер-
нет позволява на специалистите по връзки с обществеността да взаимодействат и да 
повлияват на потребителите чрез директно разпространяване на послания, елими-
нирайки някои от традиционните медиатори в комуникациите. Тази нова реалност 
носи със себе си приемането на нови роли от PR професионалистите, а именно: 

 

• създаване на нов тип съдържание; 
• подбуждане на потребителя за взаимодействие с организацията; 
• осигуряване на ценна допълнителна информация; 
• създаване на Web страници; 
• постоянно внимание с цел поддържане на потребителския интерес. 
 

Появила се в следствие на социокултурните натрупвания в информационното 
общество, Мрежата може да се разглежда като планетарен източник на информация 
и тотална среда на интерактивно общуване. От гледна точка на своите социално-
технически параметри интернет е място, където се съединяват предишните типове 
и форми на масова комуникация, създават се нови комуникационни връзки между 
хората, които демонстрират своите невероятни възможности за проявление и 
развитие в новата комуникационна среда. 

Изследователите на интернет често разделят формите на общуване в Мрежата 
според тяхната степен на синхронност и интерактивност. Основните форми на об-
щуване в киберпространството включват: 

 

• комуникация чрез електронна поща; 
• комуникация в диалогичен режим в реално време; 
• комуникация в групи за дискусии; 
• търсене на документи и др. 
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 „Общуването без тела” и възможността за анонимност дават различни въз-
можности за изява на личността в сравнение с директните, лице в лице взаимодей-
ствия: могат да се конструират различни идентичности или пък да се комуникира 
чрез собствената представа за идеалното „Аз” …когато става въпрос за общуване с 
непознати. [5] Вълнуващо е да осъзнаем, че чрез социалните медии може да имаме 
на разположение фокус панел 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата – това пра-
ви този тип комуникация безценен. 

За да асимилираме цялата тази информация, да приемем новите начини за об-
щуване със своята публика и да онагледим как професията връзки с общественост-
та се издига към най-добрия PR, практикуван някога, е важно да знаем къде сме 
били и как сме стигнали до този съдбоносен момент. Трябва да разберем какво е ра-
ботило в миналото, така че да можем да внедрим някои от най-добрите PR страте-
гии, докато вървим напред. Има много стратегии в интернет, които са работили ус-
пешно в продължение на години. Сега чрез съчетаването им с новите приложения 
на социалните медии, се достига до влиятелно и стойностно общуване с потребите-
лите, които търсят информация и искат да събират, организират и споделят съдър-
жание в рамките на своите онлайн общности. 

Интернет е огромен комуникационен канал с по-голяма скорост, гъвкавост и 
приспособимост към индивидуалните предпочитания от всеки друг канал, който 
познаваме. Не е необходимо да изучаваме различни информационни технологии 
или интернет програмиране, за да разберем практическите и творческите ползи от 
използването на електронни бюлетини, вирусен маркетинг, комуникация чрез 
„залпове” от електронни съобщения, предаване по интернет, интернет конференции 
и т.н. 

Никой не знае как са оцелели PR специалистите преди интернет програмите за 
електронните „залпове”. Днес те дават редица предимства като: бързина, лесна ко-
муникация, потенциал да се изпраща на многобройна публика, както и възможност 
да се представи корпоративно дадена компания с графично оформен електронен 
„залп”, който да улавя изгледа и усещането за марката. На този етап трябва да за-
помним, че можем да се чувстваме добре с удобното и познатото, но то не ни води 
до пределите на нашите творчески и технологични способности. Удобното и позна-
тото не ни отваря нова отправна рамка. Предстои ни много работа, за да постигнем 
ефективна комуникация и да се чувстваме доволни в тази област – това е крайната 
цел. Ако се постараем да искаме повече, да научим повече и да усвоим повече, ще 
стигнем там много по-бързо. Необходимо е да запомним, че се борим за страхотен 
PR, което задължително включва надеждни, точни и навременни комуникации. 

Новите стратегии за онлайн проучване дават възможност на специалиста по 
PR да се справи с проблемите, преди те да са излезли извън контрол. Днес изследо-
вателските стратегии предоставят незабавен достъп до данни в реално време и под-
робни справки за комуникация, за която по-рано трябваха седмици, за да бъде съб-
рана, анализирана и въз основа на нея да бъде съставен доклад. Чрез незабавния 
достъп до информация можем да слушаме внимателно, да реагираме бързо и да 
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подбираме продукта или услугата на марката, като поставим проучването обратно в 
цикъла на разработване на дадения продукт. 

Съвременните специалисти по PR смятат, че ще има разширяване на начина, 
по който гледаме на комуникациите за глобални и местни кампании през следващи-
те десет години. Подбирането на разнообразен набор от инструменти ще бъде на 
разположение, за да имаме както последователни послания, така и таргетирани 
послания, базирани на публиката, до която се опитваме да достигнем и на местно, и 
на глобално ниво. Новият тип медии, които се появяват в последните години, 
действително са социалните медии, които ще играят все по-голяма роля в областта 
на обществените комуникации. И което е по-важно, специалистите намират за лес-
но общуването със скорост, която никога преди не е била достигана в историята на 
професията връзки с обществеността, както по отношение на програми за отразява-
не, така и по отношение на използването на кризисна комуникация или на контрол 
на щетите, когато това е необходимо. 

Ключът към една успешна програма за връзки с обществеността е достигането 
до точните групи и избягването на усилията за масови комуникации. Наред с това 
съществуват и някои нови предизвикателства: 

 

• разработване на възможности за стимулиране на интереса; 
• информационна откритост; 
• опростено функциониране и икономичност; 
• създаване на интересна информация; 
• комбиниране на информационни съдържания; 
• идентифициране на публиките. 
 

Върху новия начин на общуване, който се появява, развива и непрекъснато 
изненадва с нововъведенията си, обръщат внимание видни изследователи на новото 
информационно общество като Алвин Тофлър, Маршал Маклуън, Мануел Кастелс 
и др. В техните изследвания се изтъква значението на новите комуникационно-
информационни средства, които изменят взаимодействието на човека с другите 
хора и съдействат за постигане на една по-цялостна картина на света. Заедно с това 
се очертава и новата медиакомуникативна среда, която се разраства непрекъснато, 
налагайки на традиционните видове комуникация своя неповторим отпечатък. Тези 
съществени промени Кастелс обяснява с това, че новата система за комуникация 
радикално трансформира пространството и времето – основните измерения на чо-
вешкия живот. В културата на реалната виртуалност „въображаемото означава вяра 
в сътворението” на реалната виртуалност, в която границите между действително и 
въображаемо, ако не са заличени, то те са подвижни, тъй като посредством компю-
търната техника творческото въображение може постоянно да изменя и реструкту-
рира жизнените явления. [3] Колкото по-спокойно и професионално боравим със 
социалните медии и техническите нововъведения, толкова по-съдържателни и ефи-
касни PR стратегии ще можем да прилагаме, когато се открие тази възможност. 

През последните години в киберпространството настъпиха много промени. 
Ако се върнем само няколко години назад във времето и проследим процеса на 
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събиране на данни, ще се убедим, че той се е променил коренно. Това в значителна 
степен променя и начина, по който работят PR специалистите. Промяната и 
ефективността променят изцяло облика на PR бизнеса, където информацията е 
жизненоважна за успеха на работата. Достъпът до цялата тази информация 24 часа 
в денонощието, 7 дни в седмицата отвсякъде го прави много по-успешен днес, 
отколкото във всеки друг по-ранен период. С това идват много предизвикателства. 
Този бизнес вече не е работа от девет до пет часа. Но пък всъщност бил ли е 
някога? Тъй като новините никога не секват, трябва да сме на разположение и да 
имаме достъп до всички видове инструменти, до всички ресурси в интернет. Опи-
тът да се управлява и сортира цялата тази информация прави настоящето много по-
вълнуващо – да си специалист в сферата на връзки с обществеността е могъщо 
познание, от което може да се възползваме по всяко време. 

Ако си зададем въпроса: „Кои са най-големите различия между днешните из-
следователски методи в сравнение с инструментите, използвани преди години?” – 
бихме могли да си отговорим с думите на Хъмфри Тейлър (председател на про-
учването Harris Poll, Harris Interactive), който казва: „Смятам, че най-голямата 
разлика, очевидно е, че преди 10 - 15 години практически нямаше онлайн изслед-
вания. Сега една голяма и бързорастяща част от световните разходи за пазарни 
проучвания всъщност се реализира онлайн. Не само че интернет ни позволява да 
правим много по-интерактивни интервюта, но те са и много по-бързи, в много по-
вече страни и на много повече езици отколкото преди.” [1] Голяма част от инстру-
ментите, които разработваме, следват интерактивността на интернет, показвайки 
събитията по много сложен начин, приличащ на истинския живот. 

Дискусията за това как ще се развиват проучванията в бъдеще винаги върви в 
няколко посоки. Първата посока е технологията – какви новаторски технологии ще 
видим. Втората посока са преживяванията на респондента. Дори дискусията за тех-
нологията води в две посоки. Променя се самият компютър – новият софтуер днес 
би трябвало да включва много повече характеристики, да стане част от всекидне-
вието ни. Наистина това е напредъкът на технологиите. Разглеждайки спектъра на 
интернет ресурсите, трябва да запомним няколко ключови неща: 

 

• интернет има невероятни интерактивни инструменти за изследване на 
клиента на XXI век; 

• има необходимост от използване на нови стратегии, снабдяващи спе-
циалиста по PR с точни и незабавни сведения; 

• интернет е най-доброто място за начало – там има всичко, което ни 
трябва; 

• в интернет има съществуваща необходимост от непрекъснато подобрява-
не на новите изследователски стратегии и т.н. 

 
Неразделна част от работата на PR специалиста е възможността, която дават 

новите технологии за достигане до електронните медии с цел по-добро отразяване. 
Важно е да помним, че медиите едновременно задвижват и се захранват от разгово-
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рите в интернет. Днес повечето журналисти са свързани с интернет дори когато са в 
движение и са готови да разговарят със специалистите по PR, запознати с предпо-
читанията им за общуване. Това показва, че интернет се превръща в ценен дву-
посочен канал както за проучване, така и за разпространяване на информация. 

Всички сме чували израза: „Важно е кого познаваш”. В света на PR-а това ва-
жи в най-голяма степен. В интернет не е особено трудно да намерим точните 
контакти, независимо дали става въпрос за икономическия редактор на национален 
вестник или за ключов журналист, свързан със специализирана пазарна ниша. PR се 
движи с бърза крачка, така че трябва да имаме предвид две основни предизвика-
телства: смяната на журналисти винаги ще бъде проблем, а изграждането на връзка 
с когото и да било отнема време и изисква много доверие между двете страни. Ин-
тернет може да ни помогне и с двете предизвикателства, особено що се отнася до 
установяването и поддържането на връзка с тези ключови влиятелни фактори, кои-
то ни помагат да споделяме информация. 

Голямо предимство в този вид комуникация е и човешкият фактор. Има едно 
важно нещо, което трябва да помним, докато използваме стратегиите на PR-а за 
събиране на сведения и общуване с журналисти – нищо и никога не може да замени 
човешкото общуване. Интернет определено ни дава това, което е най-близо до 
общуването лице в лице в реално време. Но в PR става въпрос за хора и човешки 
отношения. Така че независимо колко усъвършенствана е технологията, трябва да 
помним, че човешкия елемент е крайъгълния камък на една връзка. Следователно, 
използвайки всички ресурси за връзка с цел по-добро отразяване, винаги трябва да 
търсим тънкия баланс между традиционната стратегия на „вдигане на телефона” и 
съвременните инструменти за проучвания. 

Освен всичко изброено до тук, отговорността на общуването с нашите клиенти 
включва тягостната и отнемаща време задача за мониторинг, чрез който се 
оценяват резултатите на пазара от тази комуникация. Нека споменем още веднъж: 
Интернет съществува, за да ни помага да постигаме ефективно това, което може да 
бъде обезсърчаваща задача. 

Днес всеки от нас знае, че интернет вече не представлява хиляди отделни 
уебстраници, а е огромна маса от хора, които са свързани. Всички те говорят! Това 
поражда необходимостта съвременният PR специалист да отдели особено внимание 
на онези влиятелни фактори, онези много важни хора, които ще му помогнат да 
оформи необходимата му информация. За съжаление, когато общуваме с тези наши 
влиятелни фактори, лесно можем да изгубим контрол върху комуникацията. 
Жизненоважно е да се подходи към мониторинга и измерването на марката от 
няколко нива, включително: 

 

• как бива възприемана на пазара; 
• какво е отразяването на ключовите послания; 
• каква е дълбочината на отразяване; 
• какъв е броя на проникванията в определен вертикален пазар и т.н. 
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Естеството на играта в днешната съвременност се е променило коренно от 
начина, по който следим медиите до метода, по който измерваме, защото интернет 
е променил нашите способи за комуникация. Време е да се приспособим към но-
вите начини, които са по-практични за мониторинг и измерване. Интернет се пре-
върна в средството, радващо се на най-голяма публика и най-голям интерес. Все 
повече марки осъзнават, че този канал има по-голяма стойност по отношение на 
таргетираните послания или предаването „от уста на уста”. 

Все повече бизнес транзакции се правят през интернет всеки ден, независимо 
дали става въпрос за голяма мултинационална компания, консултантска или транс-
портна организация. Всяко нововъведение носи след себе си промяна в персонал-
ния и бизнес тип комуникации. Дали хората сами се промениха и след себе си 
повлякоха интернет или новите интернет Web 2.0 тенденции промениха хората е 
въпрос, на който никога няма да можем да си отговорим. Свидетели сме на факта, 
че съвременната комуникация става директна, без посредници. Мрежата промени 
правилата. [4] Нашата аудитория вече не е само една шепа журналисти. Нашата 
аудитория са милионите хора, които имат връзка с интернет, достъп до търсачките 
и RSS четците. 

Днес пред нас все още стоят сериозни въпроси. Какво ще видим в следващите 
десет години? Как доставчиците на услуги ще посрещнат нуждите на PR индуст-
рията? Това определено е един разрастващ се бизнес. Освен това моделът на резул-
татност в PR непрекъснато се променя през годините и пред всички ни стои задача-
та да докажем, че PR си струва. Винаги е съществувал този стар спор, че PR 
специалистите не получават признанието, което получават хората от маркетинга 
или рекламата. За щастие с течение на времето това схващане се променя и сега на 
практикуващите връзки с обществеността се гледа като на много по-ценни в рам-
ките на повечето организации. 

Кой би си помислил преди десет години, че PR специалистите ще вземат 
участие дори и в интернет програмирането? Познанията ни как да управляваме съ-
държание ни правят много по-ценни за нашата марка. Освен това съществуват и 
инструменти за управление на съдържанието с отворен изходен код 
(www.joomla.org), които можем да използваме в своята работа. Тези ресурси са 
безплатни софтуерни възможности, създадени от интернет технолози, които 
постоянно изграждат и създават разширения и модификации на инструментите за 
обществено ползване. 

Ако някои от съвременните PR специалисти са скептично настроени спрямо 
влиянието на социалните медии, трябва да имат предвид и допълнителните ползи, 
които те дават. Днешните социални медии са движени преди всичко от потребите-
лите и имат съдържание, което може многократно да бъде преработвано и препра-
вяно. Благодарение на възможността да използваме социалните медии за сътрудни-
чество и споделяне на интереси, мигновено биват създавани общности, свързващи 
онлайн публиките по целия свят. Дойде моментът в който PR професионалистите 
трябва да прегърнат социалните медии – включително подкасти, блогове, потоци и 
предавания на живо, социално свързване, социално отбелязване и много други 
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социални инструменти, за да се присъединят към разговора – не като търговци, а 
като хора. И което е най-доброто от всичко за модерния PR – социалните медии са 
лесни за схващане. Ние не се нуждаем от години техническо обучение или способ-
ности над средните, за да разберем как да ги използваме за провеждане на ефектив-
на комуникация. 

Тези нови средства, технологии и възможности за разпространение и измер-
ване на информацията наистина са послужили и ще продължават да служат да се 
сложи „обществеността” обратно във връзките с обществеността. [6] Сега е страхо-
тен момент да се говори за поглед към социалните медии и да се изследва как 
интернет повлиява на комуникацията. Чрез внедряването на социалните медии в 
нашите инструменти за връзки с обществеността помагаме да се промени начинът, 
по който се отразяват новините в XXI век. 

Първите глави от този сценарий вече са написани. Смятам, че интернет е един 
от инструментите на PR-а, който ще ни помогне да гарантираме, че бъдещето ни е 
смела приказка за глобално възраждане, едно продължаващо изследване на ролята 
на човечеството в тази вселена. Това е само малка част от всекидневните битки на 
живота, а интернет е едно от нашите многобройни оръжия, с които можем да 
спечелим битката още преди да е започнала. 
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THE BALKAN WARS – 

MEDIA DISCUSSIONS ON THE BLAME ISSUE 
 

Todor Iliev Mishev 
 

РЕЗЮМЕ: Темата се отнася до медийните дискусии в българския ежедне-
вен и седмичен печат, които са свързани с търсенето на „виновник” за неус-
пеха на България в Балканските войни от 1912-1913 год. Дебатите продъл-
жават дълго, до 1915 год. В тях се преплитат опити за обективни оценки, 
спекулации и откровенна демагогия. Всички политически сили отхвърлят 
упреците за виновност към себе си и се опитват да прехвърлят вината вър-
ху други политически, военни, международни фактори. С тези медийни 
дискусии се започва една близо стогодишна тенденция в българското об-
щество, продължаваща и днес – да се търси „виновник” за всичко, което се 
случва в България. 
 

Ключови думи: война, медии, криза, катастрофа, виновник, съд. 
 
ABSTRACT: The article refers to the media discussions in the Bulgarian press 
related to the searching of “blame” for the failure of Bulgaria in the Balkan Wars 
of 1912-1913. The media discussions were an attempt to intertwine objective 
evaluations, speculations and outright demagoguery. All political forces rejected 
assumptions of guilt and tried to blame on other political, military and 
international factors. Thus began an almost one hundred-year trend in the 
Bulgarian society which is continuing today – to seek “blame” for everything 
that happens in Bulgaria. 
 

Key words: war, media, crisis, disaster, blame, court. 

 
Вината и виновниците са любима тема на медиите още от тяхната поява. В 

общата история на Новото време този въпрос е основен преди, по време и след 
всеки военен конфликт между две или повече държави. В българската история той 
се среща още във възрожденския печат, в политическите борби след Освобожде-
нието и при катаклизми в международните отношения [1]. При тези публични дис-
кусии винаги има смесване на история и настояще, винаги има пророчества за бъ-
дещето. Все пак, от 1879 до 1912 година България се развива относително стабилно 
във възходяща линия. Цялостната съдба на държавата се променя след неуспеха на 
Балканските войни от 1912-1913 година. След тази медийно наречена „национална 
катастрофа”, историческото развитие се превръща в спирала от кризи, с послед-
ващи дискусии за вина, отговорност и наказание. Медийните дискусии по-късно 
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оказват влияние както върху стила и съдържанието на академичните изследвания, 
така и в съдържанието на учебниците по история [2]. 

Медийните дискусии по въпроса за политическата вина и политическата отго-
ворност през 1913-1915 година започват циклично да се повтарят след всяко важно 
историческо събитие. Особено характерно те се проявяват след Първата световна 
война, след промените от 09.09.1944 година, след промените от 10.11.1989 година и 
след последната смяна на властта през 2009 година. Всеки следващ път тези диску-
сии са по-ожесточени и по-продължителни като време, но сценарият е един и същ. 
Според първата част от сценария управлявалите преди са виновни за всичко и са 
водили страната към поредната национална катастрофа. Опозицията е посочвала 
спасителния път, но управляващите не са се вслушвали. След съответния катакли-
зъм опозицията взима властта и започва още повече да хиперболизира медийно „ви-
ната” на предишните управляващи, да настоява за съдебно узаконяване на тази вина.  

Темата за вината се експлоатира от всички партии, определящи се за десни, 
центристки или леви. В медийните дискусии стилът и понятийният апарат са почти 
едни и същи, независимо кой е обвиняващия. Темата за вината по правило е вре-
менна и конюнктурна. Тя затихва за няколко години след поредните парламентарни 
избори или е прекъсвана от друго важно събитие. Впоследствие, това ново събитие 
поражда друга дискусия за вина и по друг въпрос. Така, в България от 1913 година 
до днес, през определени периоди от време постоянно се възпроизвежда медийния 
политически спор – „Кой е виновен?”. 

След 1913, критичният тон в медиите е основен, постоянен и насочен към 
всеки един фактор, който има отношение към загубената война. През 1913-1915 
година основният въпрос е: „Кой е виновен за погрома?”. От края на 1914 година и 
през 1915 година въпросът е: „Кой ще бъде виновен за пропуснатите ползи в 
Световната война? След 1919 год. въпросът е: „Кой е виновен за двете национални 
катастрофи?”.  

При бурните обществени дискусии за войната в най-неизгодни и губещи 
позиции са управлявалата през 1911-1913 година коалиция от народната и 
прогресивно-либералната партия. Тя е посочвана за виновник от всички останали 
партии, от военните, от обществените организации. Оправданията са неубедителни 
за обществото, въпреки, че двете партии имат и логични аргументи. Двете управля-
вали партии също отправят упреци към царя и военните, но те не звучат убедител-
но. Народът по принцип е настроен критично и излива гнева си над тях с отрицате-
лен вот на изборите през 1913-1914 год. Новата управляваща коалиция от три уп-
равляващи партии има далеч по-силни позиции. Те държат механизмите на властта 
и имат сериозни вестници. Според тях, основни виновници за погрома са предиш-
ните управляващи, балканските съюзници на България и Русия. 

Най-всеобхватна е критиката на трите определяни за крайно леви партии 
БРСДП (о) БРСДП (тс) и БЗНС. До 1913 година те не са участвали в управлението 
и се чувстват в най-силна позиция при определяне на виновника. За тях всички са 
виновни. Във външнополитически план виновника е колкото царска русия, толкова 
и империалистическите монархии – Германия и Авство-Унгария. Виновна е 
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Турция, виновни са и съюзниците на България от Балканския съюз. Във вътрешно-
политически план виновни са монархът, управляващите и опозиционните партии – 
те всички заедно водели страната към гибелна война. Виновни са офицерите, тъй 
като са обслужвали монарха в стремежа му за завладяване на нови територии. Не-
винен е само народът и самите социалисти, тъй като още преди 1912 година били 
против воденето на война. Във вестниците на трите партии се забелязва почти фа-
натично отношение по въпроса за вината. Те не предлагат реална алтернативна 
политика, а общи фрази за мир, сътрудничество, неутралитет.  

С тази пропаганда трите леви партии постигат много добри резултати на пар-
ламентарните избори за 16-то и 17-то ОНС през 1913 год. и 1914 год. До тогава две-
те социалдемократически партии имат голям интелектуален потенциал, добре фи-
нансирани и добре списвани вестници, но малко избиратели. Чрез посочване на 
виновника и чрез тоталната си критичност те печелят от масовия избирател, който 
едва ли преди това би гласувал за социалистическите им идеи. Почти същото се 
получава при БЗНС. Партията популистки се отъждествява със селяните от полето 
и от войската. Посочва за виновник монарха и гражданите – политици, които съси-
пали България. Така, без особен интелектуален потенциал и с доста примитивно 
списван вестник, БЗНС увеличава многократно своите избиратели. В общо взето 
еднозначната пропаганда на трите партии има и определени нюанси. 

Във времето от 1913 год. до 1915 год. е характерна появата на десетки нови, 
„независими” вестници, които привидно се дистанцират от партийния печат. Ос-
новната им функция е агресивно да атакуват определени политически фактори в 
България и определени държави в Европа. По въпроса за вината те понякога казват 
това, което партийните вестници не искат или не могат да кажат. Обикновено, само 
няколко месеца след своята поява техният тираж става по-голям от тиража на пар-
тийните органи. Тази тенденция се повтаря по-късно във всички бурни исторически 
периоди на преход. Основните причини за това са две – превъзбудената нация и 
финансирането от чужди фактори. Оказва се, че през 1913-1915 година пазарът на 
вестници се пренасища с временно съществуващи издания. Същият феномен се за-
белязва по-късно и през периода 1990-1995 год. След изчерпване на донорските 
постъпления или след успокояване на обществените страсти, тези издания преста-
ват да съществуват.  

През периода 1913-1915 год. повечето от българските вестници са скрито фи-
нансирани или директно подкупвани от дипломати и банкери на Великите сили, 
имащи интереси с България. Германия и Австро-Унгария, чрез реклами или чрез 
инициативи на създадени спешно по целесъобразност българо-германски дружест-
ва финансират печатните органи на управляващите партии и близките до тях неза-
висими вестници, като „Народни права”, „Нов век”, „Камбана”, „Балканска поща”, 
„Утро”, „Дневник” и др. Руското посолство директно финансира почти всички 
вестници на опозиционните партии – „Мир”, „Дума”, „Пряпорец”, „Радикал”, 
„Народ”, „Земеделско знаме”. Руски и френски капитали спомагат за излизането на 
„независими вестници”, обслужващи руско-френската политика. Това са „Заря”, 
„Балкански сговор”, „Слово”, „Балкански куриер” [3].  
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Получават се дори странни медийно-политически метаморфози. Един и същ 
човек – Кръстьо Станчев издава през 1914 год. германофилския вестник „Камбана” 
и русофилския „Балканска поща”. Една година по-късно немските финанси измест-
ват руските във в-к „Балканска поща” и в същия вестник, съответно Русия веднага 
става единствен виновник за бедите на България. Голяма част от широките социа-
листи участват активно в пропагандата на германофилския вестник „Камбана”, 
обикновено с псевдоними. В същото време техният партиен орган в-к „Народ” се 
финансира от руското посолство и подкрепя политиката на Русия. Правителството 
на Васил Радославов с удоволствие констатира, че вестникът на тесните социалис-
ти, начело с Димитър Благоев и Георги Кирков, се финансира щедро от национа-
листически настроените германски социалдемократи. В резултат на това, вестникът 
на БРСДП (тс) обвинява Русия за всички възможни беди, които са се случили на 
България през последните 45 год. след Освобождението.  

След 1919 год. повечето главни редактори и собственици на вестници от раз-
глеждания период са изправени пред съд. Там стават ясни част от скритите финан-
сови мотиви за тяхната публична дейност. Подобна тенденция има и през периода 
1944-1949 год. [4].  

През 1913-1915 год. в медиите се оформят няколко основни теми, които се из-
ползват за обвинение на основния политически опонент. Тези теми, с известни ню-
анси, се повтарят в следващите исторически периоди и до днес. Първата тема е 
външната политика и неуспешната дипломация, избирането на неподходяща Вели-
ка сила за покровител и балкански съсед за съюзник. В исторически план се оказва, 
че какъвто избор да се направи, България е губеща. Във външно-политически план 
има обвинения, че българските политици служат на чужди интереси. Втората тема 
е икономическа. По правило, политическите кризи след военните или в преходни 
години винаги водят до икономически кризи. Това дава удобен повод за успешни 
популистки обвинения към управлявалите в предишен период. Третата тема е на-
ционално-етническият въпрос в неговия вътрешно-държавен план. През разглежда-
ния период правителството от 1911-1913 год. е обвинявано в насилствено покръст-
ване на българо-мохамеданите в новоосвободените земи. Следващото правителство 
на Васил Радославов е обвинявано в спекулативно използване на турските и бълга-
ромохамеданските гласове в предизборните кампании. Така, коалицията от бъл-
гарски партии и цялостната политика на държавата става заложник на депутатите – 
мюсюлмани.  

Характерно при дискусиите за вината е фактът, че никога обвиняемият не се 
признава конкретно за виновен. Защитната реакция се свежда до контра-обвинения 
и в изместване на темата в съзнанието на обществото. В дискусиите често се поста-
вят няколко фундаментални въпроса. Първият е: „Може ли да има вина за водене 
на определена цялостна държавна политика?”. Вторият е: „Трябва ли да има съд за 
посочения от медиите виновник?”. След 1919 год. и до днес всички нови управля-
ващи след съответната медийна кампания са провеждали съдебни процеси срещу 
управлявалите преди. Във всички случаи, историческата и правната наука, макар и 
с известно закъснение, са определяли тези процеси като недемократични, антикон-
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ституционни или най-малкото за показно популистки. Оказва се, че вината в 
политиката може да се дискутира медийно, но не може да се докаже юридически. 
Езикът на медиите не може да доведе до конкретни юридически доказателства.  

Медийните дискусии от 1913-1915 год., както и тяхното продължение по-къс-
но, раждат и утвърждават медийното политическо понятие „национална катастро-
фа”. Постепенно това, сътворено от медиите понятие, се превръща в академично 
историческо понятие и се налага в учебниците по история. Понятието не винаги от-
разява реалните исторически факти и историческата действителност. В същото вре-
ме то е много удобно за обработка на общественото мнение. Така се раждат медий-
ните образи на първата и втората национални катастрофи от 1913 и 1919 год. След 
1944 год. новата власт медийно утвърждава тезата, че БКП и СССР са спасили 
България от трета национална катастрофа. След 1989 год. новата опозиция пропа-
гандира, че БКП и Тодор Живков са довели страната до четвърта национална ката-
строфа. Само през последните две години, 2009-2010 год. политически лидери и 
журналисти са употребили над 450 пъти понятието „национална катастрофа”. То 
обикновено се придружават от понятията „криза” и „революция”. Съществуват 
много техни варианти – „революционна ситуация”, „кризисна ситуация”, револю-
ционни настроения, революционни промени, кризисна интервенция и др.  

По правило, винаги след някакъв външнополитически или вътрешно полити-
чески катаклизъм, опозицията медийно хиперболизира и преекспонира обективно 
съществуващата обществена възбуда. В понятията „криза и революция” се влага 
доста абстрактен и противоречив смисъл, обективно отдалечен от класическите по-
нятия от Карл Маркс и Фридрих Енгелс. Целта е да се внуши по-голяма вина на уп-
равлявалите преди, както и наличието на някакво единство между критикуващите и 
разгневения народ. Обикновено, една-две години след смяната на властта понятия-
та национална катастрофа, революция и криза изчезват от медиите. Те се появяват 
отново в следващия подходящ момент, когато политическият противник трябва да 
бъде компрометиран. Политическите сили, които използват тези понятия обикнове-
но печелят временна обществена подкрепа. След определен период, ефектът на ме-
дийния политическия компромат изчезва и политическите сили търпят неуспех. 
Получава се ефектът на бумеранга, поради което те престават да съществуват. Ос-
тава темата за войната – до следващия провал и за следващите избори.  
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РЕЗЮМЕ: Този текст разглежда въпроса за мемоаристиката на малко поз-
натия наш писател, публицист, преводач, журналист и дипломат Петър 
Нейков. Обект на внимание са  книгите  му  „Техните образи”, „Завчера и 
вчера” и „Спомени”,  които са  прочетени  през  призмата на българската 
интелектуална мисъл. Спомените му не просто очертават профила на бъл-
гарския прозападно ориентиран интелектуалец от ХХ век в публичното 
пространство, но визират  топосите  и трудните пътища  на  интелектуална-
та  ни  история. 
 

Ключови думи: интелектуална история; Петър Нейков; културна исто-
рия;  фигурата на ангажирането; публично изразяване; проблемният 
интелектуалец;  интелектуални топоси. 
 
ABSTRACT: This text goes into the question about memoirs of little known 
Bulgarian writer, publicist, translator, journalist and diplomatist Petar Neykov. 
Object of attention are his books „Their portraits”, „The day before yesterday 
and yesterday” and „Memories” read in the light of Bulgarian intellectual 
thought. His memories not just outline the profile of Bulgarian intellectual, 
oriented towards West, but allude to the toposses and hard ways of our 
intellectual history.        
 

Key words: intellectual history, Petar Neykov, cultural history, figure of 
retention, public expression, raising problems intellectual, intellectual toposses. 

 
В упорития отказ да се напише история на българските интелектуалци, про-

филът на Петър Нейков се очертава още по-категорично върху нейния бъдещ терен. 
Българската интелектуална мисъл е по-загрижена да се разпознава и проектира 
върху обществото, историята и политиката, и по-малко върху полето на чистата 
интелектуалност. Затова и такъв синтетичен интелектуалец, дипломат, вестникар, 
публицист и  полиглот някак трудно се вписва в културологичното пространство. 
Културологията тук се врязва по-скоро ненадейно, отколкото закономерно. 

Един от най-важните въпроси в текстовете на Нейков е въпросът за времето: 
„В историята на човечеството едва ли има генерация, която да е направила или 
поне да е видяла със собствените си очи такъв грамаден, невероятен скок напред в 
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толкова области, скок с последици, които засягат пряко човека във всекидневния 
му живот.[…] От волската кола на детството ми до космическата ракета времето е 
късо, но разстоянието  –  неизмерно.” (Нейков, 1959 : 5) Това Козелек ще определи 
като „съкращаване и ускоряване на времето” (Козелек, 2002 : 221) 

Следващият по значимост проблем е този  за поколението: „Събитията, които 
се развиха пред погледа на това поколение, са несъмнено събития съдбовни, които 
слагат своя незаличим печат. Тези събития вече принадлежат на историята.” 
(Нейков, 1959 : 5) Девет години по-късно, в един друг мемоар срещаме същата 
идентификация на българския интелектуалец в това време: „Поколението, на което 
принадлежа, и онова, което го предхожда, минаха през три епохи, едва ли не 
полюсно противоположни една на друга, като пренесоха в своя неравен път една 
установена концепция за света, изплетена от дълбока хуманност и готовност за 
саможертва. Те вярваха безрезервно в първичните значения на думите  – свобода, 
съвест, дълг, чест, човещина – и направиха от тях съдържание на живота си.” 
(Константинов, 1981 :136). Видимо е, че поколението е дефинирано според Дилтай, 
който схваща поколенческата еднородност на базата на едни и същи събития и про-
мени, случили се през техния период на рецептивност и преди всичко на колектив-
ния спомен. 

Блестящият дипломат Петър Нейков и образцовият писател-абстрактен хума-
нист Константин Константинов позиционират интелектуалеца в талвега на исто-
рията. Свидетелските показания се различават по ракурса: „Несъмнено всеки гледа 
нещата със своите собствени очи; всеки е център на своя малък свят. Тук именно е 
опасността, която винаги съществува: спомените да се превърнат в автобиография. 
Аз се постарах да я избегна. Мисля, че събитията са много по-значителни от моята 
лична съдба и че разказвайки за другите, трябва да забравя за себе си.” 
(Константинов, 1981 : 12) 

Мемоаристът при Константин Константинов се опитва да обективира разказа, 
докато Петър Нейков му придава силна субективност. Историята при Нейков е 
сравнена със зрелище: „Зрелищата, които се изредиха пред очите ми, описвам 
такива, каквито ги видях в момента на тяхното шествие. Това обяснява, ако не 
оправдава, личното, субективното, което на места удивеният зрител влага в дадени-
те от него откъслечни картини. Зрител удивен, но, смея да кажа, непретоварен с 
предразсъдъци.” (Нейков, 1959 : 5) Ако трябва отново да се позовем на Козелек, то 
ще трябва да повторим твърдението му: „Със сигурност изглежда така, че исто-
рията се повтаря, но новото, което усещат свидетелите, се състои в невероятното 
ускоряване, с което този процес протича пред техните очи.” (Козелек, 2002 : 294) 
Ъгълът, от който е разгледана историята като спектакъл, е един нов прочит, с който 
обикновено боравят практиките на културната история. 

Конструирайки сложното интелектуално поле – местно, национално, европейс-
ко, Петър Нейков щрихира интелектуалната ни история. Първата му книга – 
„Техните образи” –  показва големите интелектуални присъствия в публичността от 
началото на ХХ век  и начева с  фамилията Славейковци – Иван Славейков, прево-
дач от френски; Рачо Славейков,един от най-добрите журналисти по военните въп-
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роси; Христо Славейков,изтъкнат адвокат и публицист. Но безспорно първенство е 
отредено на Пенчо Славейков: „И като човек от висок културен ранг, Пенчо 
държеше под своето обаяние писатели, художници, артисти, журналисти, които 
имаха щастието да общуват с него.” (Нейков, 1956 : 9)  

Очерците за Стаматов, Вазов, Елин Пелин, Кирил Христов, Димитър Бояд-
жиев, Яворов ги презентират като фигури, очертаващи както собствената си субек-
тивност, така и културната ситуация на времето. Наред с д-р Ив.Шишманов и 
М.Арнаудов, Нейков полага основите на литературното анкетиране, но с твърде 
оригинална тема – „Материалното положение на българския писател преди поло-
вин век”. (Нейков, 1956 : 153) Както твърди авторът в по-късните си спомени: „Тя 
беше в българския печат първа по рода си литературна анкета и ми създаде ценни 
културни връзки”. Нейков, 1990 : 109)  

Тази анкета е свидетелство за интимния образ на класиците на българската 
литература – Вазов, Ст.Михайловски, П.Ю.Тодоров, Елин Пелин, Яворов. Тук се 
изплитат мрежите на интелектуалните публични пространства между писатели и 
издатели. Според Вазов издателите са комерсиални, користни и недостатъчно прос-
ветени хора, а читателите не са свикнали да си купуват книги и „търсят книги глав-
но в читалищата”. Вазов откроява имената на водещи издатели като  Хр.Данов, 
изплатил му внушителен хонорар за стихосбирките „Гусла” и „Поля и гори”. При-
помнено е името на книжаря Касъров, плащал хонорари за списание „Деница”, как-
то и на книжаря Чипев, издал романите „Под игото”, „Нова земя”, „Казаларската 
царица” и „Светослав Тертер”. Стоян Михайловски с присъщата си полемичност 
отрича издателските практики. Те са окачествени като „безподобна пасмина”, 
„търгаши, спекуланти, често изнудвачи”. Михайловски поставя проблема за бъл-
гарските читатели, които според него се увеличават непрекъснато.  

В тази анкета за пръв път се повдига въпросът за писателя и участието му във 
властта – всички анкетирани  са единодушни, че писателите се насочват към пар-
тиите. Като член на Радикалната партия П. Ю. Тодоров е вносител на проекта за 
защита на авторското право по европейски образец,  вписвайки го в културната 
програма на партията като  точка за обсъждане, но тя  била отхвърлена от конгреса. 
Елин Пелин вижда нещата от друг ъгъл – как му плащат отделните издания – 
„Летописи” на К. Величков, „Софийска трибуна”, „Учителска мисъл”, „Просвета”.  
Най-песимистичен е Яворов – според него българските писатели са изоставени на 
произвола. Единствения похвален от него е Павел Генадиев, издател на списание 
„Художник”, за усета му в подбора на сътрудници. 

Един кардинален проблем в анкетата е този за синекурните длъжности и 
българските творци. Близо сто години по-късно Ивайло Знеполски в книгата си 
„Вебер и Бурдийо. Подходи към интелектуалците” прави следния неутешителен 
извод за българските интелектуалци: „За да оцелеят, интелектуалците през всички 
исторически периоди, след освобождението ни от турско робство, в една или друга 
степен са разчитали на Държавата и на държавната служба. Как при това положе-
ние да си набавят необходимите аргументи за самочувствието да се изживяват като 
неин виртуален критически коректив?” (Знеполски, 2003 : 25-26) 
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Връщайки се назад във времето, подобно на модерен историк интелектуалецът 
Петър Нейков показва манталитетите, вкусовете, менталностите на духовните 
патриарси на нацията ни. Като характеризира Вазов и Михайловски, Нейков показ-
ва специфичния поколенчески облик:”С различни темпераменти, които обуславяха 
големите им писателски дарби, те бяха извън творческата си работа трезви патрио-
ти и носеха в душите си свещения пламък на Възраждането.” (Нейков, 1990 : 109) 

Духът на времето може би ще ни се изплъзне и въпросът за поколенческата 
принадлежност ще остане неосветен, ако не очертаем топоса на студентското елит-
но общество в Женева. Мемоарният текст отличава няколко социални слоя – бедни-
те студенти, които мизерстват и не могат да се ползват от благата на културния 
град; студентите-социалисти, затворени в своята група, сред които се открояват ин-
телектуалните фигури на Васил Коларов и Тодор Луканов – те странят от българс-
ките студенти, но затова пък се вписват в средата на руските революционери. 
Много по-ярко и убедително е обрисувана групата студенти, принадлежаща на дру-
жество „Братство”, които са идентифицирани от социалистите като „буржоа” и „ма-
мини синове”. Третата категория студенти, по думите на Нейков, са нихилистите, 
които не членуват никъде, не знаят добре езика и „много рядко получават по някоя 
диплома – паспорт за дребна чиновническа служба. Някои от тях бяха и крайно 
недобросъвестни и способстваха, колкото им сили държаха, за да се опетни бъл-
гарското име в Женева.” Между студентите „индивидуалисти”, които не членуват в 
никакви студентски формирования, той откроява Венелин Ганев, Георги Стаматов 
и Симеон Радев.  

Нейков показва как световната култура и изкуство формират бъдещите ни ин-
телектуалци.Мнозина от тях дружат с женевци и чужденци – французи, немци, ита-
лианци и други, и както твърди авторът: „ние се стараехме да живеем по техен об-
разец.” Мемоаристът говори за личните си връзки с отбрано полско общество, по-
сещенията в салона на граф Прозор – руски генерален консул, където се изнасят 
теософски беседи, и посещенията в дома на Георгий Плеханов, които го запленяват 
преди всичко със своите посетители: „представители на местния интелектуален 
свят”. С особена симпатия се говори за полските студенти, съставляващи „аристо-
крацията” на женевското студентство, а зимните им балове се отличават с  разкош. 

Срещата на П.Нейков с бъдещия престолонаследник на Сърбия Петър Караге-
оргиевич е окачествена иронично като „Една от най-случайните исторически срещи 
на моя живот”. (Нейков, 1990 : 89) 

Не са много опитите в българската документалистика, очертаващи облика на 
българската интелектуалка от началото на ХХ век, но книгата „Завчера и вчера” 
щрихира и нейния хабитус. Груповият й портрет е пределно лаконичен – тя е ори-
ентирана към френска литература, история и социални науки. Това е най-малоброй-
ният елемент от българското студентство в Женева, който обаче се отличава с рев-
ностно учение, амбиция да се усъвършенства френския език, не посещава студентс-
ките топоси – бирарии, кафенета, пансиони и не контактува с мъжката част на бъл-
гарското студентство. На този фон рязко се очертава профила на Иванка Ботева – 
дъщерята на поета Христо Ботев, „най-именитата, най-интересната”, довършваща 
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курсовете по социални науки. Мемоарният наратив я представя като човек с открит 
характер, жизнерадостна и волева. В женевските студентски среди тя е известна с 
това, че не общува с българи. Аргументацията й е, че предпочита общества от 
„незнатни, но интелигентни хора, от които да науча нещо за начина, по който се 
води един по-културен и смислен живот....да се вживея в живота на тукашните по-
напреднали и по-културни хора” (Нейков, 1959 : 83) 

Социабилността на интелектуалеца се представя от присъствието на Петър 
Нейков в две културологични полета – българската преса от това време (професио-
налният му път започва от жълтия вестник „Вечерна поща” на Ст. Наумов и Н. 
Михайлов и органа на Демократическата партия „Пряпорец”, а по-късно е главен 
редактор на „Echo de Bulgarie”, сътрудник на “Parole Bulgare”) и интелектуалния 
кръг около вестник „Българан”. Участието на Нейков в хумористичното издание 
показва как интелектуалците формират общественото мнение: „Обикновено те пър-
ви долавят най-отличителните черти на времето, сочат ги гласно, правят ги осезае-
ми и постепенно ги налагат на мнозинството.” (Нейков, 1956 : 135) 

Изданието е илюстрация за влиянието между балканските интелектуалци. За 
матрица е използван популярният гръцки седмичник „Ромиос” с редактор поета Г. 
Сурис, създател на характериологичните персонажи Фасулис и Периклетос. Името 
на „Българан” е заето от същия гръцки вестник. Наченат от Христо Силянов и 
Александър Кипров, той еволюира в едно модерно периодично медийно поле, осо-
бено след като негов главен редактор става Александър Божинов. Пренесъл своя 
социален и политически опит от изданието „Сълзи и смях”, Божинов превръща сед-
мичника в най-четеното издание от началото на века. Според Стефан Костов чита-
телската аудитория на „Българан” е преди всичко от средите на интелигенцията – 
студенти, ученици, учители и други. За първи път участниците в приятелския кръг 
започват да манифестират свободолюбието си по бирарии, ресторанти, балове и ве-
черинки, както и своите антимонархически нагласи. Тук си дават среща емблема-
тични художници – Ал.Божинов, П.Морозов, А.Ходина и Петър Паспалеев, както и 
емблематични писатели – Владимир Попатанасов (Пепо), Димитър Подвързачов 
(Забравен талант), Ал. Балабанов (Гретхен), Андрей Протич (Светозар Попов), 
Димчо Дебелянов (Амер), П. Нейков (Diplomatus Magnus). 

Седмичникът успява да привлече  и Елин Пелин (Горка Горчица), Пею 
Яворов, Кирил Христов, Петко Тодоров, Трифон Кунев (Тевеке). Именно по този 
вестник днес можем да съдим за основния проблем на интелектуалната история  –  
интелектуалецът срещу властта: „Прелистете годишнините на вестника и ще види-
те дързостта, с която се жигосват грандоманствата на княза, налудничавите му бля-
нове за императорска корона, както и пътя, който е избрал, за да ги осъществи. 
Колко осмивания и колко подигравки!” (Нейков, 956 : 143)  По Закона за печата, 
издаден през 1904 г., Ал. Божинов е даден под съд за политическата сатира в 
„Българан”, но това не променя духа на вестника. 

Другото място за срещи на българановци е гостилница „Средна гора”, собст-
веност на панагюреца Георги Атанасов, където сред бохемската атмосфера към 
кръга се приобщават не само писатели, художници и артисти, но и млади даровити 
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архитекти, чиновници, любители музиканти – цигулари и китаристи, стажанти сту-
денти, както и случайни наблюдатели, водени от „клюкарските слухове”, свързани 
с българановските веселия. За първи път П.Нейков говори за синтетизма в модерно-
то изкуство: „Чувстваха /българановци –б.а./, че различните културни области не са 
никога херметически затворени една за друга. Ето защо, ясна им беше естествената 
солидарност между ратниците на културата, на каквото  поле и да работят те.” 
(Нейков, 1956 : 146) 

Модерността в „Българан” се внася от прозападно настроен художник като 
Петър Паспалеев, който пренася хумористичния опит на „Симплицисимус” и „Льо 
Рир”, а също и от присъствието на модерните архитекти Иван Койчев и Кирил Ма-
ричков. В това общество се вписват и големите български артисти Сава Огнянов, 
Иван  Попов, Васил Кирков, Гено Киров и К.Сапунов. Дръзнали да нарушат об-
ществения морал, българановци изграждат около себе си митичния ореол на бо-
хемски кръг, смутил покоя на българския провинциализъм. В своята интелектуална 
история Франсоа Дос пише: „Салоните и кафенетата са съхранили ролята си на ин-
ституции, където интелектуалци от всякакво естество разменят идеи и се смесват с 
един елит от деловия свят и свободните професии, горди с общата си култура и с 
артистичните си вкусове”. (Дос, 2007 : 188) 

Изявите на Петър Нейков в журналистическото поле подготвят пребиваването 
му в другото, властовото поле. Показани са сложните взаимодействия и прелива-
нията на интелектуално и властово, както и пребиваването им в мрежите на истори-
ческото: „Ако ми беше казал някой тогава, че с тия свободни журналистически 
разузнавания в чужди страни подготвям една бъдеща, по-смислена дипломатическа 
кариера, бих се усмихнал скептически. Все пак, този пръв мой контакт с външния 
политически свят ме въведе в област, съседна на дипломатическата.” (Нейков, 1990 : 111) 

Цялостното присъствие на Петър Нейков в публичните пространства можем да 
определим като бунта на интелектуалеца срещу дипломата. Ангажиментът  към 
властта му носи едни от най-големите крушения в неговия живот. Принципно той 
не одобрява юридическото си образование: „Слушал бях, че правото води към 
всичко, стига човек да го забрави”. (Нейков, 1990 : 95) Към дипломацията го ориен-
тира един свищовски предприемач, негов познат от Браила, с презумпцията, че 
„Страната имала нужда от просветени дипломати с домашно възпитание и чужди 
езици”. Именно той го препоръчва във Външно министерство за стажант за чин 
„аташе”. Само един интелектуалец като П.Нейков може да опише истинското със-
тояние на тогавашната българска дипломация – „дървена и неоформена”. Това е 
дипломация на победена страна, на която предстоят още по-големи политически 
неуспехи – „Етимологически, ние бяхме несъмнено дипломати, защото имахме 
дипломи. Но с това се изчерпваше нашата подготовка. Предстоеше ни на дело да 
покажем нашите способности и да ги развием в среда възпитателна и поучителна, 
разсадник на качества, които ни липсваха. Но такава среда не беше налице...Ние 
знаехме, че сме чиновници. Малцина от нас подозираха, че са дипломати.” (Нейков, 
1990 : 95) Стажът не го впечатлява, но като редактор на френския бюлетин той 
осъзнава, че „вече не ми беше възможно да пренебрегвам политиката”. 
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Дипломатическите елити са новите персонажи, които той среща във Външно 
министерство – Димитър Цоков, дипломат от старата школа, благороден и еле-
гантен, женен за руска графиня; Борис Кисимов, благовъзпитан и тактичен; видния 
журналист от Телеграфната агенция Велчо Велчев. Най-ярко се откроява Жорж 
Вернаца, левантинец от Охрид, загадъчен в своята чуждост, но експерт във външна-
та политика, привърженик на френския дипломатически стил. 

Най-негативно е описан Рачо Петров, груб, деспотичен и казионен, той задъл-
жава младите чиновници да се запишат в „Юнион клуб”, да посещават дипломати-
чески тенис, да участват в приеми. Начинаещите дипломати са бедни, стеснителни 
и необщителни, с понижено самочувствие. 

В текста е забележимо невписването на интелектуалеца в този кръг: „Колегите 
ми от кариерата бяха големи кариеристи...Лицеприятия, пълзения и интриги бяха в 
пълен ход...Очевидно беше, че другаде трябваше да търся другари”. (Нейков, 1990 : 
98) Мемоаристът показва местата на тези елити – ресторанта на Клайн, посещаван 
от министри, народни представители, бивши дипломати, висши чиновници, банке-
ри и търговци. Сред тях изпъкват еленският чорбаджия дядо Юрдан, баща на П. Ю. 
Тодоров; дипломатът Христо Бакалов; политикът Никола Мушанов. В тази рутинна 
среда младият човек се чувства чужденец: „... трябваше много да слушам и малко 
да приказвам. Нямаше равенство, имаше общи интереси и, нека призная, не меч-
таех да стана като тях  в по-напреднали години.” (Нейков, 1990 : 99) 

Друго такова пространство е „Юнион клуб”, член на който ще стане по-късно. 
Погледът на интелектуалеца ще фокусира, че обществото там е бляскаво отвън, но 
е „без полет и духовни изненади”. Като чужденец сред него, той е обзет от ностал-
гия за бохемската разгърденост, непринудено веселие и самобитната духовитост на 
българановци. Горчивата му равносметка е,  че интелектуалците, както и полити-
ците, се „опитомяват”, обземат ги „малоградски грижи и дребнобуржоазни копне-
жи”, наблюдава се как под натиска на славата и материалния успех интелектуалци-
те претърпяват трансформация, превръщайки се в солидни публични личности. 

„Юнион клуб” е онази арена, на която излизат политическите мъже на Бълга-
рия – Никола Генадиев, Петър Петрович, Александър Греков. С тънкия си усет 
мемоаристът ще улови политическата несръчност на българските първенци, недо-
стойното им държание пред чужденците, злокобните им кроежи за военния преврат 
през 1923 г.  

На този топос е  противопоставен сякаш един друг  –  кафене „България” – 
„сборище на столичния интелектуален елит”. С безкрайно увлечение Нейков раз-
казва за средоточието на писатели, литературни критици, университетски препода-
ватели, а споровете са „тънки, отривисти, духовити”. На няколко пъти той цитира 
мнението на Боян Пенев, с което показва, че високо го цени, докато оценката за  
проф. Иван Шишманов е изненадващо негативна. Според Нейков той е лишен от 
политически усет, с ирония авторът констатира: „професорът познаваше по-добре 
книгите, отколкото хората” (Нейков, 1990 : 192) 

Първият етап от политическата кариера на П. Нейков завършва с уволнение, 
защото на конгреса на юристите дръзва да гласува против изпращането на поздра-
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вителна телеграма до Фердинанд и министъра на правосъдието. За тази  постъпка 
Рачо Петров подписва уволнението му. Това е първото от редицата уволнения, 
белязали дипломатическата кариера на П. Нейков. Така той въплъщава фигурата на 
критическия интелектуалец. 

Политическите намеси на интелектуалеца Нейков илюстрират как всяка инте-
лектуална история е придатък на политическата история. Картографията на медий-
ната му кариера започва с предложението на Андрей Ляпчев да пише за „Пряпо-
рец”, а тематиката са капитулациите, обусловени от историческия контекст. Ста-
тиите, които написва, по думите му са „самоуверени, високопарни, в някои отно-
шения дръзки”. 

Тук мемоарът започва да конструира управляващите кръгове, в частност – Де-
мократическата партия с нейните политически актьори  –  Андрей Ляпчев – добър 
политически възпитател; Александър Малинов – напомнящ на сектант-фанатик;  
д-р Ораховац – черногорец-пуритан; Манол Златанов – пирдопски лаладжия; 
Михаил Такев – пещерец, и в някои отношения – пещерен политикан; Никола 
Генадиев – циник, но с кураж за убежденията си. Оставаме с усещането, че пред 
нас се разиграва по-скоро сатиричен спектакъл в типичен българановски стил, 
отколкото представяне на политическия елит. Изтънчеността и културата  и тук са в 
сблъсък с провинциализма и профанността – Генадиев е приветлив културен маке-
донец с изящен френски, противопоставен на Такев – първобитен цинцарин, за при-
мер е привлечена карикатурата на Такев, нарисувана от Ал. Божинов. 

Впускането в политическата журналистика среща П.Нейков с известни поли-
тици: „Една анкета по македонския въпрос ми даде случай да посетя останалите 
наши по-видни политици – от Иван Евстатиев Гешов и д-р Стоян Данев, до Найчо 
Цанов и бившия ми учител по български – Т.Г.Влайков.” (Нейков, 1990 : 109) В на-
чалото на 1906 година същият вестник му възлага анкета относно румъно-българс-
ките отношения във връзка с острия конфликт между Румъния и Гърция по куцов-
лашкия въпрос. През погледа на българския интелектуалец е пресъздаден румънс-
кият политически елит от онова време – Жак Лаховари, Александър Маргиломан, 
Таке Йонеску, Костадин Дисеску.  В поредица от статии Нейков осветлява този 
въпрос, а трийсет години по-късно Хр. Силянов ги използва като фактография при 
написване на „История за Илинденското въстание”. Един разговор с Таке Йонеску  
дава възможност на Нейков да повдигне завесата по завещанието на Евлоги Геор-
гиев, но след забрана от вуйчо му Димитър Атанасович, той описва това във фей-
летона „Милионите на Жерамие”, като подменя имената на героите с френски. 

Задграничните журналистически командировки на П.Нейков са в Галац по 
случай петдесетата годишнина на Европейската комисия и в Белград и Загреб за 
конгреса на южните славяни. 

Повторното му връщане в Министерството на външните работи като трети 
секретар е дело на Димитраки Станчев, отново му е възложен и френския бюлетин 
на БТА. Пресичащ интелектуалните полета между журналистиката и политиката, 
Нейков примирено заключава: „Политиката никога не ме е владяла напълно. Тя 
беше за мен, остава и до днес, зловеща игра на тренирани тимове, които търсят за 
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сметка на народите власт, слава и богатства извън полето на производството и 
духовното творчество.” (Нейков, 1990 : 116)  

Цената на политическата ангажираност е твърде висока и българският инте-
лектуалец я заплаща по-късно с арести, изгнание и дълги години немилост. И ако 
политическото изследване на интелектуалците е дял от политическата история, то 
политическият ангажимент на Нейков е част от историята на българската диплома-
ция. Дипломатическата му кариера очертава политическия пейзаж преди Първата 
световна война и продължава до края на Втората световна, както и вписването на 
интелектуалеца в различните обществени сфери. Но тук той ще въплъщава вече 
нова фигура – на свидетеля. 

Главите от мемоара  –  „Македонската ми година 1908-1909”, „Букурещ 1909- 
1916”, „Цариградската ми служба 1916 - 1918” разкриват балканските му приклю-
чения. С особена охота Нейков говори за Балканите и тяхната етническа и културна 
метисация. Самият автор е роден в Браила и е от смесен брак, говори няколко 
балкански езика, познава отлично културите на балканския регион и е тънък позна-
вач на политическите интриги в този район на света. Мисията си като секретар на 
търговското агентство в Серес той вижда като възможност да придобие нови 
познания: „Балканското ми възпитание се допълваше. Имаше да минат доста годи-
ни, преди да се запозная добре и с гръцките работи и да добия относителна вещина 
по безнадеждно заплетените въпроси на Балканите.” (Нейков, 1990 : 120)  

В тази си част мемоарът пресича полетата на културното, социалното и поли-
тическото и в тази хетерономия оживява историята. Погледът на дипломата се пре-
плита с този на интелектуалеца и това придава на наратива особен колорит. Като 
илюстрация е споменът му за Източния въпрос в далечната 1908 година: „През про-
летта на същата година беше станала тъй наречената Младотурска революция, 
която отстрани от престола кръволока Абдул Хамид. Младотурското движение, 
подкладено от шепа авантюристи, младши офицери и дребни чиновници, целеше на 
първо място освобождаването на Турция от все по-дълбоката намеса на Силите във 
вътрешните работи на Империята, и едновременно от все по-упоритите домогвания 
на съседните държави за наследството на „болния човек”. В него имаше от всичко: 
и настръхнал турски национализъм, и франкмасонство, и недосмляно западнячест-
во, но най-вече остра алчност за власт на болезнено амбициозни хора, прокудени от 
султанския произвол в затънтени провинции на Империята. Някакъв триумвират се 
беше очертал горе: кавказецът Енвер, родопецът Талаат, солунското дьонме 
Джавид. Трагична тройка, която не си даваше сметка, че дейно способства за война, 
фатална за европейска Турция.” (Нейков, 1990 : 121) 

Погледът на интелектуалеца има различна бленда – древните места, красивата 
природа на Изтока, пъстрата етническа мозайка от „двусмислени лица на левантин-
ци, мрачния поглед на арменци, резкия профил на гърци, безучастния израз на 
анадолци”. (Нейков, 1990 : 121)  

Безличната и скучна работа в консулството в Серес той оживява, като  сухите 
доклади превръща във вестникарски статии или фейлетони, които София получава 
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като докладни записки. Нейков с хумор твърди: „Узнах по-късно, че тези мои 
„записки” са били четени с интерес от Андрей Ляпчев” (Нейков, 1990 : 121) 

Дипломатът не се чувства комфортно както сред българските дипломатически 
кръгове, така и сред останалите дипломати от други държави. Когато говори за пре-
биваването си в Скопие, той оценява негативно приемите, обществата и маниерите 
им: „Но господата генерални консули на Великите сили бяха, извън бриджа, доста 
посредствени, ако не и кухи, личности, което съвсем не им пречеше да са ви-
сокомерни.” (Нейков, 1990 : 135) Със симпатия авторът разказва за френския кон-
сул, в чиято къща се говори за наука, изкуство и най-вече за литература. 

Дипломатическите му пребивавания бележат столиците на Румъния, Турция, 
Украйна, Гърция и Чехия. Бляскавите приеми, великосветските среди не само не го 
привличат, но, нещо повече – той се чувства като начинаещ в изкуствените обноски 
и маниери, протоколните срещи и разговори. Обикновено авторът говори за голе-
мите исторически събития като за зрелищност, с подчертан потрес от политиката. 
Букурещката мирна конференция (29.VII.1913), където се подписва примирие след 
втората Балканска война е сравнена от него с „балкански куклен театър”. 

Дипломатическият пласт на мемоара показва не толкова успехите на нашата 
дипломация, колкото провалите, сложните политически игри, задкулисните ходове 
и губещите ни политически каузи. За първи път Нейков проблематизира липсата на 
професионална подготовка на българските дипломати, ниското самочувствие, исто-
рическата обремененост: „Сърбите, турците и гърците бяха също грижливо подбра-
ни и средното им равнище винаги превъзхождаше нашето. Те бяха едновременно 
светски и делови дипломати .... Те имаха зад себе си установена политическа 
традиция и четири или пет градски поколения” (Нейков, 1990 : 141) 

За политиката интелектуалецът у него говори с горчивина. Така например за 
Симеон Радев е категоричен „...Симеон Радев постъпи като политик, а не като 
бюрократ”  или „Но както казваше сам за себе си Никола Генадиев, Симеон Радев 
не беше дипломат от кариерата” (Нейков, 1990 : 161) С особен артистизъм се отли-
чават онези места в мемоарното повествование, където се заговаря за журналисти. 
Авторът разказва за големия приятел на България Джеймс Баучер, за много чужде-
странни кореспонденти – Адориян, Бартлет, Херцог, Мюлер-Найдорф, Ванда 
Жемжуска, с които се е срещал. Той визира известни европейски вестници като 
“Tribune des Nations” и “Le Monde”, споменава известни журналисти-международ-
ници като Пертинакс и Женевиев Табуи, с които поддържа лични отношения, при-
помня срещите си с Бьов-Мери (директор на “Le Monde”) и кореспондента Швебел, 
писал манипулативни текстове против България. 

Висока оценка е присъдена на Кръстьо Раковски: „един от най-достойните 
продукти на нашата земя.... Речта му – чисто българска, с небългарски отсенки, 
които идеха от множеството европейски езици, които владееше отлично.... Той бе-
ше преодолял българщината и говореше като всесветски гражданин – револю-
ционер” (Нейков, 1990 : 199-200). 

Документалистиката на П.Нейков конструира фигурата на източноевропейс-
кия интелектуалец  в ролята на пожертван в името на политическата доктрина. От 
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една тревожна епоха е призован интелектуалецът и журналист Йосиф Хербст – 
„белязан с печата на трагичния край”. Другата трагична фигура е на пожертвания 
политик – Александър Стамболийски: „Духът му беше повече интуитивен, откол-
кото интелектуален, но силният му усет рядко грешеше” (Нейков, 1990 : 250) След-
ващия пожертван интелектуалец е самият П.Нейков, който е превърнат в изгнаник 
от Деветоюнския преврат(1923). Това историческо събитие е разломен момент в 
историята на българските интелектуалци. Журналистът Данаил Крапчев, главен ре-
дактор на в. „Зора” и критикът Димо Кьорчев одобряват военния преврат. Интелек-
туалци като Гео Милев, Вълчо Иванов, Николай Петрини и д-р Нено Цървуланов са 
зверски убити от превратаджиите.  

Интелектуалецът винаги е в спор с дипломата, неговите аргументи са сякаш 
по-убедителни. Според собствените му признания, за народите, сред които живее, 
той получава познания не от комуникацията с политическите елити, а от добрите 
връзки, установени с местния интелектуален елит. 

Критическата оптика на интелектуалеца у Нейков регистрира „най-лекомисле-
ните политически експерименти” на историята в една преходна, жестока епоха и 
тогава негово убежище стават книгите на големите световни писатели. В колизиите 
на историята той се среща с творбата на Х.Г.Уелс „Мистър Бритлинг пие чашата до 
дъното”, където България е представена с подчертана симпатия. Това му дава 
основание през 1922 г. в Лондон лично да благодари на големия писател от името 
на българския народ. 

Мемоарът е панорама  на много културни и политически събития в близката 
история на България. В нея умело са вплетени големите литературни присъствия на 
ХХв. Такива са френските писатели Жорж Дюамел, Франсоа Мориак и Андре 
Сигфрид, с които се среща в Париж, където участва в делегация  за подготовка на 
документацията по мирния договор (1946г.) В портретите на тези писатели се чув-
ства осезаемото влияние на Андре Мороа върху Петър Нейков. Така българският 
интелектуалец успява да извиси фигурата на човека на духа, който превъзхожда 
политика: „Ако се спирам днес на тези срещи, то е поради някои от техните твърде 
ясни, на места вдъхновени, изказвания, каквито могат да се чуят от творци на кул-
турни ценности, надарени със силно въображение. От неполитиците често съм слу-
шал най-проницателните мисли по съвременната политика, каквито професионал-
ният политик няма време, ни възможност, нито способност да зачне и изрази.” 
(Нейков, 1959 : 293) Никога Нейков не подминава епохалните имена и творби на 
своето време. Той нарича писателите и световете им „истинско откровение” и поч-
ти няма значим писател на ХХв., който да не е коментиран от него. 

Времето, в което живее П.Нейков, е политизирано и класово диференцирано. 
Участието му в голямата световна политика не го привлича. Антиконформисткият 
му дух го тласка към независимост,а класовата си принадлежност ще идентифици-
ра така: „Не чувствах никаква класова солидарност с хората от моята среда. Капи-
талист не бях и знаех, че няма никога да стана... Освен това, и до края на живота си 
не ще призная, че съм буржоа.” (Нейков, 1990 : 219) 
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Пред очите на читателя се проектират два мемоарни свята – единият е истори-
ческа хронология на нашата външна политика, другият – за  пътищата на българс-
кия интелектуален живот. В политическия и културен пейзаж на ХХ век Петър 
Нейков успява да размножи образите и преображенията на интелектуалеца и него-
вите обществени роли – ангажиран, безпристрастен, проблемен, критичен, пожерт-
ван. 

Тези мемоари успяват да очертаят каменливия път на интелектуалеца от да-
лечните провинции на Европа, но заедно с това успяват да предадат неугасимата му 
жажда, любознателност и устременост да участва в световния културен процес.  
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РЕЗЮМЕ: Медийната регулация често се интерпретира през призмата на 
медийния закон и законодателство. Всъщност, тя се намира на кръстопътя 
на теоретичното право, институционалната икономика, управлението, со-
циологическите теории за развитието на обществото. Тази интердисципли-
нарна позициа изисква систематичен и мултиметодичен подход в интерпре-
тирането на медийната регулация. Настоящата статия защитава тезата, че 
такъв подход е възможен ако медийната регулация е поставена на социоло-
гическа платформа. 
 

Ключови думи: Медии (традиционни и нови), трансформиращи се публики, 
медийна регулация, дигитално комуникационно пространство, медиен 
закон, социология на медиите, систематичен подход към медийната 
регулация. 
 
ABSTRACT: Media regulation is often approached by media law and 
legislation. Actually, it  is standing at the crossroad of the theory of law, 
institutional economics, management, sociological theories of the development 
of society. This interdisciplinary position requires systematic and multymethod 
approach to media regulation. The article argues that such an approach is 
possible if media regulation is put on a sociological platform. 
 

Key words: Media (traditional and new), transforming audiences, media 
regulation, digital communication space, media law, sociology of media, 
systematic approach to media regulation. 

 
 

Медийната регулация като теоретичен предмет и управленска практика често 
се интерпретира през призмата на теорията на медийното право, свежда се до пре-
делите на аудиовизуално законодателство и политика за развитие на сферата. Този 
подход има своите категорични позитиви, но и закономерни ограничености, които 
произхождат предимно от същността на регулацията като вид управленска дейност 
както и от необходимостта от прилагане на системен подход в планирането и осъ-
ществяването на този вид дейност. Опитът да се регулира дадена сфера без да са 
взети предвид от една страна, характерологията и взаимодействията на изгражда-
щите я субекти и от друга, отношението и позиционирането на сферата в системата, 
която самата тя изгражда е по-често неуспешен. 
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В конкретен смисъл регулацията е контролиране на индивидуалното и общест-
вено поведение чрез правила и ограничения, т.е. в процеса на регулирането е необ-
ходимо познаването на правните и морални норми, на механизмите на тяхното ге-
нериране и прилагане. Тук регулацията до голяма степен се изравнява с правото. 
Но, регулацията е вид управленска дейност, чиято ефективност в по-широк кон-
текст зависи от институционалната организация на вътрешната микроструктура и 
обществената макроструктура, от социално-психологическите особености на соци-
алната и обществена среда, от груповата динамика и развитието на обществените 
системи. Разглеждана в този ракурс, регулацията се намира на предела на правото, 
институционалната икономика, публичната администрация, социологията, полито-
логията, психологията и черпи ресурс от богат теоретичен набор в посочените и 
други сродни дисциплини. Всяко затваряне на регулацията в предела на една или 
друга област води до едностранчивост в разбирането й, ограничаване на ресурсите 
и възможностите й и в резултат – ниска степен на ефективност. Обратното – необ-
ходим системен подход към регулацията и интегрирана платформа за нейното ос-
мисляне, прилагане и преподаване. 

Подобна методическа основа е жизнено необходима за медийната регулация 
доколкото тя е специфична регулативна дейност, но още повече поради природата 
на обекта на регулиране. Верността към европейските принципи за минимализъм 
на регулацията и поощряване на корегулативните практики1 е невъзможна без ин-
тегриран подход към медийната регулация. На нивото на практическото осъществя-
ване на медийната регулация, все по-често се срещат казуси чието решение в полза 
на обществения интерес е силно затруднено, ако към медийната регулация се под-
хожда едностранчиво. Всичко това се дължи на двойно преплетената комплексност 
на медийната регулация: от една срана по линия на регулацията като управленска 
дейност и от друга, по линия на конвергиращата се медийна среда като обект на ре-
гулация. Медийната среда, а още-по актуално, дигиталната медийна среда е изгра-
дена от медии – традиционни и нови, медийни продукти, аудитория. Интегрира-
ният подход в изучаването на медийната среда е отдавна наложил се методически 
похват, както поради спецификата на медиите като обществени институции, субект 
в социалното развитие на аудиторията, културни индустрии, икономически пред-
приятия, информационни и комуникационни технологии, и т.н., също и поради осо-
беностите на продуктите, които разпространяват, така и поради взаимоотношения-
та, които изграждат с аудиториите си. 

                                                 
1 Основните принципи на МР според Европейската комисия са (1) технологична неутрал-
ност; (2) минимализъм на регулацията; (3) ясно дефинирани цели на аудио-визуалната по-
литика; (4) яснота и предсказуемост на регулацията за пазарните субекти; (5) вземане на ре-
шения на най-ниското възможно равнище и развитие на саморегулирането. По подробно 
вж. Principles and Guidelines for the Community's Audiovisual Policy in the Digital Age. 
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions. Principles and Guidelines for the 
Community's Audiovisual Policy in the Digital Age. Brussels, 14.12.1999 COM(1999) 657 final. 
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Предмет на настоящата статия е интегрираният подход в осмислянето на ме-
дийната регулация, на чиято база може да бъде конструирана комплексна платформа за 
осмисляне и осъществяване на медийна регулация в специфичните социални, общест-
вени, икономически, политически и културологични национални условия. 

Във времето когато българската медийна регулация претърпява промени в 
структурата на основния регулативен орган (мандатна смяна на председателя и 
някой от членовете на СЕМ, съкращаване броя на членовете, очаквани промени в 
дейността и др., 2010 г.), изправена е пред революционната задача – дигитализация 
на електронните медии, същевременно трябва да избере следващия генерален ди-
ректор на Българската национална телевизия и да се справя с ежедневните рутинни 
казуси като участието на деца в „Биг Брадър Фемили” (2010) и закрилата на мало-
летната и непълнолетна телевизионна аудитория от въздействията на това и подоб-
ни предавания2, в статията се предлага медийната регулация да бъде поставена на 
социологическа платформа, доколкото тя предлага възможност за системно интег-
риран подход към разглеждането, осмислянето, прилагането, университетското 
преподаване на медийната регулация като теория и практика3. Социологическата 
платформа за медийната регулация предполага излизане и същевременно оставане 
в рамките на аудиовизуалното законодателство и политика, в рамките на медийното 
управление и икономика, в рамките на медийното въздействие и психология. 
Социологическата платформа за медийната регулация се налага се поради обвърза-
ността на медийната регулация с институционалната промяна на медиасферата в по-
следните 20 години, а също и поради същността и функциите на медиите и медийната 
регулация в модела на съвременното мрежово общество [Мануел Кастелс: 2004, 2006]. 

Представена е и учебна програма по дисциплината „Медийна регулация”, 
разработена изцяло в съответствие с предлаганата тук социологическа платформа. 
Лекционния курс е четен пред студенти от специалност „Журналистика и медии” 
(УНСС), степен „Бакалавър”, 8 семестър. Изпълнението на някои от извънаудитор-
ните задачи е публично достъпно във Фейсбук профила на автора на статията. 

Социологическа платформа за медийната регулация: някои методически 
основания 

Първото методическо основание на предлаганата тук социологическа платфор-
ма за медийната регулация е съответствието между предмета и обекта на 
социологията и медийната регулация. Социологията изучава обществото като сис-

                                                 
2  Този най-общ обзор на приоритетите в дейността на СЕМ за 2010 г. е въведен в отговор 
на запитване на проф. дфн  К. Лукова в рамките на дискусията в сесия „Обществени 
комуникации и филология” с водещ доц. д-р М. Лазарова (26.06.2010, БСУ). 
3  Първоначалната теза за социологически подход към медийната регулация бе дискутирана 
в сесията „Обществени комуникации и филология” с водещ доц. д-р М. Лазарова 
(26.06.2010, БСУ) и благодарение на коментарите и особено въпросът на доц. д-р Т. 
Георгиев „Възможен ли е друг подход към медийната регулация освен социологическия?”, 
в статията се говори за социологическа платформа за медийна регулация, която предполага 
интегриран и в голяма степен мултидисциплинарен подход. 
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тема. Организацията и функционирането на медийната сфера е вплетено в струк-
турата на съвременното мрежово общество. Медиите, доколкото задоволяват една 
от петте основни обществени потребности – потребността от информация и кому-
никация, са включени в структурния модел на обществото като социологическа 
система [Михайлов, С.: 1982]. В този смисъл обектът на медийната регулация – 
системата на електронните медии, изградена от медийните организации, тяхната 
дейност, аудитории и пораждащите се между тях взаимоотношения, е и социологи-
чески обект4. Нещо повече – самата медийна регулация също е в пределите на со-
циологическото познание, доколкото тя задоволява друга основна обществена по-
требност – потребността от обществено управление. Дефинитивно, медийната регу-
лация е вид управленска дейност за нормиране, координиране, контрол, стимулира-
не и санкциониране на отношенията и процесите в сферата на медиите, с цел насоч-
ване на дейността на субектите в сферата на медиите, така че да се стимулира про-
изводството на блага и да се оптимизира тяхното разделение и потребление.  

Още, медийната регулация се осъществява на базата на установените в сферата 
на медиите нормативни системи (правни, политически, нравствени) и чрез съответ-
ните регулиращи институции. Институциите на медийна регулация са субектите, 
които организират и структурират взаимоотношенията в медийния сектор и пози-
ционират медийната сфера в системата на обществото като цяло, така че да гаран-
тират създаването на духовни и материални блага в сферата, предназначени за 

                                                 
4  В България е възприет диференциран подход за регулация на печатните и електронни 
медии. Според Решение 7 на КС от 04.06.1996 по к.д. №1/96 печатът трябва да се разграни-
чи от другите средства за масова информация. В следствие, няма специализирана система за 
медийна регулация на печатните медии. Дейността им се регулира от Конституцията на Р 
България (чл. 39, 40, 41), отделни правни норми в общи и специални закони, имащи отно-
шение към производството и разпространението на продуктите им. Като цяло печатните 
медии попадат в системите за пазарна регулация и саморегулация. 

Следваща причина за диференциацията регулативните подходи е носителят, чрез който 
медийните продукти достигат до аудиторията си. При печатните медии, основен носител е 
хартията, при електронните с ефирно разпространение – радиочестотния спектър. Радиочес-
тотният спектър за разлика от хартията е обществено благо, спрямо което държавата упраж-
нява суверенни права. Ограничеността на честотния ресурс засилва нуждата от регулация 
на дейността на електронните медии с ефирно разпространение. Радио и телевизионните 
оператори, които разпространяват програмите си ефирно са обект на лицензиране. Програ-
мите, разпространявани чрез кабел и сателит подлежат на друго административно произ-
водство – регистрационното. 

Диференциацията на регулативните подходи е породена и от разликите в бързината на 
разпространение и силата на въздействие върху аудиторията от страна на печатните и елек-
тронни медии. Радиото и телевизията имат особено значение при формиране на обществе-
ното мнение. Всичко това налага, дейността на електронните медии да се регулира от спе-
циално изградена система за медийна регулация, която съчетава регулация на разпростране-
нието, регулация на съдържанието и регулация на собствеността. 
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задоволяването на обществени потребности5. Институциите на медийна регулация 
са вид социални институции. Терминът „институция” се използва от XII в. В социо-
логията – Емил Дюркем, Пол Факоне, Марсел Мос, Томас Лукман. В икономиката – 
Торнстен Веблен, Дъглас Норт, Уорън Самюелс. Институциите на медийната регу-
лация и тяхното функциониране са поотделно обект на различни дисциплини – пра-
во, икономика, политология, етика и т.н. В пределите на социологическото позна-
ние е прилагането на интегриран подход към институциите и социалните организа-
ции. В този смисъл, социологическата платформа за медийната регулация може да 
даде база за комплексен анализ на институциите на медийната регулация като 
посредници в дейността на медийните организации, като организатори на сферата 
като цяло и като фактори, осигуряващи външната сигурност на медийната система. 

И накрая – в емпирична перспектива – медийната регулация включва събиране 
и обработка на информация за дейността на субектите в медийната сфера – медиен 
мониторинг; вземане на решения и организация на изпълнението им, създаване и 
налагане на професионални стандарти, а социологическата наука предлага разрабо-
тен методически инструментариум за осъществяването на количествени и качестве-
ни емпирични изследвания, анализ и интерпретация на данните, прогностика. 

Второто основание е в съответствието между необходимостта от струк-
турно-функционален анализ при осъществяването, планирането и развитието на 
медийната регулация и възможността на социологията като самостоятелна на-
учна дисциплина да даде системна, структурна теоретизация на обекта и 
предмета на медийната регулация, както и да предложи методика за критически 

                                                 
5  Институциите на медийната регулация в България са съответно: формални: Конституция 
на Р. България (чл. 39, 40,41), Решения на Конституционния съд и Върховния админист-
ративен съд, Закон за радиото и телевизията (138/24.11.1998), Закон за публичното радио-
разпръскване (ДВ 37/19.05.2009), Закон за електронните съобщения (ДВ 41/22.05.2009), 
Закон за авторските и сродните права (ДВ 56/29.06.1993); международни медийно правни 
актове като Европейската конвенция за трансгранична телевизия (ДВ 117/10.12.1997), Ди-
рективата за аудиовизуални медийни услуги (приета от ЕС 12.2007); национални закони и 
подзаконови актове, регулиращи взаимоотношенията между субектите от медийната сфера 
и субекти от други основни сфери; препоръки за развитието на медийния сектор на ЕК; ак-
тове на Съвета за електронни медии (СЕМ); лицензии и регистрации за извършване на ра-
дио и телевизионна дейност; вътрешно нормативни документи и правилници на отделните 
медийни организации; неформални: Етичен кодекс на българските медии (2004) – институ-
ция за саморегулация в медиите; договори между медийните организации като „Споразуме-
ние за сигнализация на телевизионните програми” (2004); професионални стандарти; 
морално-етични норми за поведение. Организации с регулативна функция в медийната 
сфера: Съвет за електронни медии (СЕМ) – специализиран колегиален орган, които регу-
лира радио и телевизионната дейност чрез регистрирането или издаването на лицензии за 
осъществяване на радио и телевизионнна дейност и надзор върху дейността на радио и 
телевизионните оператори. Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) специализиран 
независим държавен орган, с функцията да регулира и контролира радио-честотния спектър 
на Р Бълария. Фондация „Национален съвет за журналистическа етика” – учредена през 
2005 г. с цел да създаде система за саморегулиране на печатните и електронни медии в 
България, чрез тълкуването и прилагането на Етичния кодекс на българските медии. 
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анализ и оценка в областта на медийното регулиране. При анализа на дейността на 
медиите, независимо от основната гледна точка на анализатора – филологическа, 
педагогическа, политологична, икономическа, юридическа и др., трябва да се вземе 
предвид не само произведения медиен продукт, но и въздействията които той осъ-
ществява върху аудиториите – на индивидуално ниво, на микро социално, на мезо 
общностно, както и на макро обществено ниво, защото медиите не са самоцелно 
създадени и самообслужващи се организации, а социални институции с влияние 
върху общественото развитие. От друга страна, медиите далеч не са свързани само 
с аудиторията, но те са в пряко и интензивно взаимодействие с държавата и властта – 
икономическа, политическа и т.н. При това свързаността не е вертикално, а по-ско-
ро хоризонтално изразена – медиите са четвъртата власт, но медиите са под кон-
трол. Има и трето основно взаимоотношение: медии и общество, което се характе-
ризира отново с гъвкавост, променливост и дори конфликтност при казуси, ситуи-
рани между обществения интерес и бизнес културата на медийните организации. 

Следователно, планирането на посоката и осъществяването на регулацията на 
медиите трябва да се основава на подобен медийно-аудиторен, медийно-властови, 
медийно-обществен анализ. Още повече, защото медийната регулация се ражда въз 
основа на взаимоотношенията медии-аудитории-държава [Николова, Р., 2004]. 
Между държавата и аудиторията се формират т.нар. „комуникационни права”, за-
легнали в Конституцията на Р България и основните принципи на радио и телевизи-
онна дейност, посочени в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). В рамката на пра-
воотношението: медии – аудитории се създава медийния продукт като юридически 
факт. Правоотношенията медии и държава се осъществят чрез медийната регула-
ция, като държавата е представена от медийните регулационни органи. Според 
правната теория, държавата защитава три типа интереси: индивидуални, национал-
ни (обществените интереси), общочовешки (световно признати хуманистични пра-
ва и ценности). Медийната регулация със субект медийните регулаторни органи, 
трябва да защитава същите групи интереси в сферата на медиите и да установи ба-
ланса между индивидуалния, обществения и световният интерес. 

Необходимостта от балансиране на многостранни интереси – индивидуал-
ни, социални, обществени, икономически, политически и т.н., като задача на ме-
дийната регулация е третото основание да се мисли за социологическа платформа 
за медийната регулация. Съвременната социология като методологически развита 
наука за човека и обществото, която характеризира тяхната организираност и сис-
темност може да даде отговор на въпроса как да се установи баланса между разно-
посочни интереси, как се примирява егоизмът и спонтанността, индивидуализмът и 
свободолюбието, как се регулират взаимоотношенията и различните интереси, как 
въпреки огромния заряд в обществото за конфликтност, се удържа равновесие и се 
постигат устойчивост и стабилност [Мирчев, М., 2007]. Медийната регулация в 
България все още не успява да постигне оптималния баланс на интересите. Свиде-
телство за това е факта, че голяма част от решенията на СЕМ, се обжалват и прераз-
глеждат от по-висши органи – Върховния административен съд (ВАС). В такъв слу-
чай, въпросът е кой осъществява регулацията на медиите: СЕМ или ВАС? 
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Четвъртото основание за поставянето на медийната регулация на социологи-
ческа платформа е на нивото на практическата регулация на медиите, където все 
по-често се срещат казуси, чието решение е невъзможно само в парадигмата на ме-
дийното право, а изисква всеобхватен, системен подход. Това е проблемът за уста-
новяване на граница между свободата, отговорността и цензурата. Също, разпрост-
ранението на медийно и киберанасилието [Михайлова, К.: 2010] и пораженията му 
върху уязвимите аудитории. Един от най-модерните практически и теоретични ка-
зуси в медийната регулация е медийната грамотност на аудиториите и трансформа-
цията на аудиторията получател в аудитория създател. Тази аудиторна трансформа-
ция е следствие от развитието на медиите като технологии, като съдържания, като 
организационни структури, но води към трансформации на общуването, на взаимо-
отношенията между индивидите, групите, до същностни промени във функциони-
рането на обществените структури, до нови постановки за обществен ред и разви-
тие На макро социологическо равнище се появява нова информационна, дигитална 
стратификация на обществото, базирана върху достъпа (времето и възможността за 
достъп) на индивидите, социалните групи и общности до медиите и информацион-
ните и комуникационни средства и технологии. Изниква и парадоксът „богати ме-
дии – бедна демокрация” [МакКенси, Р. 2000], за чието осмисляне и разрешаване е 
необходима ефективна медийно регулаторна дейност, основана на мултидисципли-
нарен анализ и системно-структурен подход. 

В епохата на достъпа [Рифкин, Дж.: 2001] вземането на ефективно регулаторно 
решение в областта на медиите, все повече е зависимо от степента на преплитане на 
експертно  правно-юридическо, икономическо, политологично, психологическо, со-
циологическо знание. Заедно с това, трябва да се вземе предвид и конкретиката на 
организацията и управлението на различните типове медии както и технологиите за 
създаване и разпространение на медиен продукт. Съвместяването на тази мулти-
дисциплинарност е възможно в рамките на социологическа платформа за медийна 
регулация. Тук е представена учебна програма за лекционен курс по дисциплината 
“Медийна регулация”, изградена върху подобна база. 

 

Учебна програма по дисциплината „Медийна регулация”: 
бакалавърска програма по „Журналистика и масмедии” (УНСС), 6 сем. 

Лекционният курс по учебната дисциплина “Медийна регулация” цели да даде 
на студентите концептуален модел за осмисляне както на същността и функциите 
на медийната регулация, така и на неизбежната необходимост от регулация и в 
частност медийна регулация в мрежовото общество. Настоящата учебна програма 
предлага интердисциплинарен  подход към медийната регулация. 

Учебната програма включва три логически последователни части. 
Първата „Теоретични предпоставки на медийната регулация” цели запознава-

не на студентите с теоретичната концепция за регулация на медиите. Медийната 
регулация и необходимостта от нея се разглеждат както в контекста на модела за 
мрежовото общество (М. Кастелс), така и като аспект от институционалната промя-
на на медиасферата в последните 20 години. Подобна постановка позволява осъ-
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ществяване на междупредметни връзки с фундаментални дисциплини по общест-
вени науки – „Социология”, „Основи на правото”, „Основи на икономическата 
теория”, „Икономически и социален анализ”. 

Основни теми: 
1. Мрежовото общество и необходимостта от регулация. 
2. Регулацията като аспект на медийната институционализация. 
3. Теоретична концепция за медийната регулация. 
4. Аудиовизуална политика и законодателство. 
5. Алтернативни модели за медийна регулация (саморегулация и корегулация). 

Втората част „Практики в регулацията на медиите” има две цели: да представи 
на обучаващите се сравнителен анализ на практиките на медийна регулация на 
различните типове медии и същевременно да  предложи методика за критически 
анализ и оценка в областта на медийната регулация. 

Въвежда се типология на медиите, съгласно вълните на обществено развитие 
по А. Тофлър. Индустриални медии са печатните и електронни медии, които 
достигат върха в развитието си във Втората вълна, индустриалното общество. 
Социални медии са медиите, възникващи в следствие от Третата медиаморфоза (Р. 
Фидлър), характерни с конвергентна високотехнологична платформа, широка 
достъпност и участие, на чиято база възникват многообразни съдържания. Този тип 
медии се развиват в Третата вълна, информационното или мрежово общество. Раз-
ликите между индустриалните и социални медии налагат необходимостта от специ-
фични регулаторни системи и практики за всеки тип. Практиките за регулация на 
индустриалните и съответно на социалните медии са фокуса на съдържанието на 
втората част от лекционния курс. Връзките със специализирани дисциплини като 
“Въведение в теорията на масмедиите”, „Он-лайн журналистика”, „Прес журналис-
тика”, „Радио комуникация”, „Радио процес и продукт”, „Телевизионна комуни-
кация”, „Телевизионен процес и продукт”, в тази част от курса са неизбежни. 

 
Основни теми: 
1. Институционална система и регулация на индустриални медии (електронни 

и печатни). 
2. Институционална система и регулация на нови медии (он-лайн медии, 

социални медии). 

Целта на третата част „Казуси от медийната регулация” е да стимулира умения 
за анализ и критика у студентите като им предложи възможност за дискусия по ак-
туални казуси в сферата на теорията и практиката на медийната регулация. Третата 
част от лекционния курс има функция на заключение, в което обучаемите правят 
собствени изводи относно характера и функциите на медийната регулация както в 
медиасферата, така и в модела на съвременното общество. Междупредметните 
връзки тук са многопосочни – „Социология”, „Политология”, „Основи на икономи-
ческата теория”, „Основи на правото”, и всички споменати вече специализирани 
дисциплини. 
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Основни теми: 
1. Комуникационни права. Свобода, отговорност и солидарност в дигиталното 

медийно пространство. Принципи за ограничаване, самоограничаване на 
комуникационните права. 

2. Медийно насилие. Телевизионно и кибернасилие. “Добри нрави” и 
“Обществен интерес”. 

3. Регулацията на медиите и защитата на медийните аудитории от въздейст-
вието на медийното насилие. 

4. Медийна грамотност. Регулация на достъпа и участието на медийните 
аудитории в дигиталното комуникационно пространство. Ко-регулативен 
механизъм за ограничаване на вредното въздействие на медиите. 

5. Медийна регулация и медиен пазар. Равновесие и дисбаланси на свободния 
пазар и регулативните практики. Финансиране на медиите и комерсиализи-
ране на аудиторията – аудиторията като медиен продукт. Регулиране на 
рекламата и разпространението. 

6. “Богати медии – бедна демокрация”. Концентрация и глобализация на ме-
диите. Медийната регулация и плурализма на гледните точки. 

Семинарните занятия имат цел осмисляне и затвърждаване на учебното съдър-
жание, предвидено в лекционния курс. За целта, по време на семинарите, студенти-
те ще работят върху теоретични текстове и практически казуси в областта на 
медийната регулация. Подобна методика изисква извънаудиторна самоподготовка 
на студентите по предварително зададени критерии.  
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РЕЗЮМЕ: В настоящия текст обект на внимание ще бъдат риалити прог-
рамите. Форматът ще бъде разгледан от гледна точка на различни автори, 
занимаващи се с темата. Проблемът се разглежда в контекста на модерност 
и постмодерност. Ще се изложат параметрите на дебатите, които произвеж-
да общественото мнение по този сложен и будещ противоречия жанр. 
 

Ключови думи: риалити шоу, риалити формат, научен дебат, модерност, 
постмодерност. 
 
ABSTRACT: In this text under review will be reality programs. The format will 
be considered from the viewpoint of different authors dealing with the topic. The 
problem is considered in the context of modernity and postmodernity. It will be 
presented the parameters of the debate, which produces public opinion on this 
complex and controversial provocative genre. 
 

Keywords: reality show, reality format, scientific debate, modernity, 
postmodernity. 

 

 
Обект на изследване ще бъде анализ на същността на риалити формата, глед-

ните точки на различни учени към него, а също и дебатите по темата. 
Риалити телевизията използва и един друг принцип, характерен за традицията 

на съвременната европейска култура – принципа на случайността. За предшестве-
ник на този жанр се счита световно известната „скрита камера”, която заснема как 
нищо неподозиращи минувачи се сблъскват с предварително подготвени от специа-
лен екип ситуации. Алън Фънт поставя за пръв път „Скрита камера” през 1953 г. 
По-късно, през 1968 г.,  той прави и  филм /„What Do You Say to a Naked Lady?“/, 
който представлява проучване върху сексуалността и навиците на времето. Посте-
пенно използването на този похват става все по-предизвикателно.1 Заснемането на 
случайността, излъчването на непредвиденото и неочакваното често крие определе-
ни рискове и е пряко свързано с един друг похват, използван широко от риалити 
програмите – шокирането на публиката, разбиването на традиционните й представи 
и морални принципи, израз на характерното за съвременната култура отхвърляне на 
авторитетите. В крайна сметка „това е просто игра“ и оценката на аудиторията, а не 
стойността или значението на това, което се показва, се поставя като приоритет. 
Новият момент при риалити програмите е, че мястото на героя се заема от обикно-
вения човек, чието поведение става обект на подражание.  
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В съдържанието на повечето предавания на риалити телевизията могат да се 
открият множество връзки с концептуалното изкуство, което обръща внимание на 
баналните действия от всекидневния живот. 

Първото риалити шоу в съвременния смисъл на думата са дванадесетте части 
„Американско семейство” (1973) (An American Family) по CBS, което показва нук-
леарно семейство в процес на развод. То се определя като документална поредица. 
/Проектът е създаден по идея на продуцента Грейг Гилбърт‚ който заснема в про-
дължение на седем месеца всекидневието на едно калифорнийско семейство. От 
заснетите приблизително около 700 часа‚ той монтира и излъчва в ефир едва 12. 
Тогава десет милиона зрители са наблюдавали развода на семейство Лауд. Членове-
те му подават оплакване‚ че монтирания и излъчен материал не е правдоподобен и 
ги е оклеветил и представил в недобра светлина. 10 години по-късно‚ Грейг Гил-
бърт‚ заедно с двама свои асистенти монтира и продуцира продължение нa „Амери-
канско семейство” за телевизионния канал HBO.  

Продукцията2 е съставена въз основа на тристачасов репортаж. Родителите 
имат няколко деца, едно от които е хомосексуалист. Програмата е безпощадно кри-
тикувана от пресата и най-вече от  вестник „The New York Times“3 (Breyer, 2004 : 
100), особено във връзка с обсъждането на  хомосексуалността на детето./  

„An American Family“ представлява една добра илюстрация на стремежа на 
новия телевизионен жанр да покаже „обикновения” и „автентичен” живот.  Ричард 
Брийър припомня, че документалните филми за семейства и общности датират от 
много отдавна – далеч преди появата на риалити телевизията,  но те са били от типа 
филм за живота в Бомбай или за ескимоските семейства. Докато „An Amarican 
Family” е шоу за типичното семейство от средната класа, с което хиляди от тези, 
които го гледат, могат да се идентифицират. Социалната съпоставка или възмож-
ността да възприемаш живота на другия във връзка със самия себе си е важен мо-
тив за много хора да гледат риалити телевизия. За публиката това не е прозорец 
към света, а огледало4 (Breyer, 2004 : 101) –  телевизионно огледало, което отразява 
човека такъв, какъвто е. 

През 1992 г. в Австралия пък използват друга, по-актуална „реалност” и пра-
вят шоу за семейство на новобогаташи. Чарлс Тейлър обяснява подобни явления в 
модерната култура с възникването на един специфичен инстинкт за себеизява, 
свързан с два модела за социално съществуване. Първият се базира върху понятие-
то за всеобщо право: всеки трябва да има право и възможност да бъде себе си. Вто-
рият набляга изключително върху отношенията в интимната сфера, особено в лю-
бовните връзки, възприемащи се като основно място за себеизследване и себеот-
криване. Този възглед отразява присъствието в културата на една тенденция, която 
съществува от векове и която е свързана с насочването на вниманието  към това, 
което наричаме „обикновен живот” – семейството, работата, бита, за сметка на 
стремежа за издигане на живота в някаква по-висша сфера. 5 (Тейлър, 1999 : 48, 49) 

Възникването и развитието на риалити формата бележи нова форма на те-
левизионна комуникация, която отразява реалността в своята непосредственост и 
първичност, прави живота по-действителен, отколкото той е в своето реално случ-



 

 

62 

ване. Риалити телевизията се определя като взаимнопроникване на личната и 
обществената сфера. Жан Бодриар казва, че феноменът „риалити шоу” е специфи-
чен за постмодерността. Според него съвременното общество има една свръхви-
димост, която се определя в публичния дискурс. Този дискурс завладява личния 
свят на човека и чрез телевизията. Телевизионните шоу програми в риалити фор-
мат, стават особено популярни след 1999 г., когато в Холандия стартира предаване-
то „Биг Брадър”.  

Бащите на най-популярното в световен мащаб риалити шоу, Джон Де Мол и 
Йооп Ван ден Енде споделят‚ че са били вдъхновени за неговото създаване от един 
експеримент‚ познат под името Биосфера-II‚ който събира на едно място 8 души, от 
които 4 мъже и 4 жени. Тези хора са  били затворени за 2 години в огромна стъкле-
на сграда‚ възпроизвеждаща модела на земната биосфера. Създателите на “Биг 
брадър“ основават през 1994 г. дружеството „Ендемол”.  

Драматизацията и популярността на риалити предаванията, а също излъчване-
то им в най-гледаното време представляват феномен в телевизионния свят. 

Основните характеристики на риалити телевизията се вписват в традицията на 
различни явления в модерната и постмодерната европейска култура. Желанието да 
се покаже реалността такава, каквато е, намира своитe основания в появилия се още 
в изкуството на XIX век стремеж към правдиво отразяване на действителността, а с 
това и към отхвърляне на въображаемото. Възникнал като реакция на романтизма и 
неговото идеалистично отношение към живота, реализмът започва да изобразява 
ежедневни ситуации, характери и дилеми.  

Втората половина на XIX век се определя като време на позитивизъм, на 
увереност, че източник на всяко истинско знание е науката и единствено тя има 
способността да разреши човешките проблеми. В изкуството това усещане най-
често е изразено чрез отхвърлянето на субективизма за сметка на обективното опи-
сание на обикновения, достъпен за наблюдение свят. В този смисъл се достига и до 
една идея, която по-късно ще  стане основа на риалити телевизията – идеята, че 
обикновените хора, ежедневните им действия и материалните им условия на живот 
могат да се превърнат в интересен за наблюдение обект. Така се поставя началото 
на характерното за съвременната култура обръщане към всекидневното, което за-
почва с използването на реалистични сюжети в художествените творби, а днес на-
мира израз в многообразието от риалити програми. 

Широката дефиниция на „телевизия на живо” включва всяка телевизионна 
програма, свързана с  действителни лица. Обхваща телевизионни шоу програми, 
които разширяват диапазона от  стандартните комични шоу програми, рисковите и 
любителски предавания (You Asked for It), шоута със скрита камера (Candid Camera  
или Punk’d)  и измислени от сценариста ситуации.  

Друга дефиниция на телевизията „на живо”  изучава  шоу програмите от глед-
на точка на тяхната основна шоу генеалогия /родословие/, изтъквайки активната 
връзка с публиката. Обхваща програми, в които действителни лица участват в 
състезание или които включват реално зрителско участие, също като публичните 
членове, които гласуват.  
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Други дефиниции се фокусират върху „реалния свят”, поставяйки го като 
основно определение. Програми по действителни случаи, улавящи истинските ре-
акции на действителни лица в реални ситуации. Включват видео реални състезания 
(„Cops”), воайорски предавания, при които се поставя камера в къщата на някой 
(„Osbournes”), и филмирани конкурси (като „America’s Next Top Model” ). 

„Survivor”  и  „Project Runway” се смесват с по-горните елементи. “Телевизия-
та на живо” включва предавания, в които действителни лица са въвлечени в ситуа-
ции или им се задават задачи и се състезават за награда.  Действителни хора живеят 
и се състезават в съставени от сценарист  ситуации – къща с група хора или кон-
курс за модели. 

„Действителната” телевизия акцентира на връзката с публиката. Разчита на не-
подправени реакции в реални ситуации, а също и на състезателното начало.             

Английската версия на уикипедия публикува статия за жанра, посветен на  
телевизионните шоупрограми и „Риалити ТВ”6. 

Риалити телевизията е вид телевизионна програма, която представя неподгот-
вени предварително, драматични или хумористични ситуации, документирани дей-
ствителни събития и лица на обикновени хора вместо на професионални актьори. 
Въпреки че жанрът е съществувал в едни или други форми от ранните години на 
телевизията, периодът на понятието „риалити телевизията” е най-често използван, 
за да описва програми, продуцирани/произведени от 2000-та година насам. Доку-
ментални и  нефантастични програми, каквито са новините и спортните шоута не 
влизат в класификацията на риалити шоутата. 

Риалити телевизията покрива голям обхват от различни програмни формати, 
от игри и викторини (шоу-състезания), които наподобяват френетичните, често 
унизителни шоута, продуцирани в Япония през 80-те и 90-те години на XX век 
(съвременен вариант е „Gaki no tsukai”) до такива продукции, които са фокусирани 
върху наблюдение/надзор или  воайорство като „Биг Брадър”. 

В стремежа си да гонят рейтинги и да удовлетворяват зрителски вкусове‚ про-
дуцентите на риалити програми започват да правят телевизия‚ която наранява хо-
рата. „Правото на личен избор‚ на лично пространство се превръща в стока. Може 
да купиш най-интимните мисли на човек‚ да ги хвърлиш на тълпата и да чакаш 
печалбата. Тълпа‚ която бавно и методично се опитомява да изпада в екстаз‚ когато 
й предлагаш да види и да си плати за собствения й живот.” (http://wikipedia.org/)  

Почти навсякъде по света са излъчвани шоу програми с риалити формат. В 
различните общества и култури те са били приемани по различен начин. Голям 
успех например риалити шоуто „Биг Брадър” има в страни като Бахрейн‚ Дания‚ 
Швеция‚ Испания‚ Великобритания‚ Турция, както и в бившите тоталитарни дър-
жави като България‚ Германия и Албания. Има и страни обаче‚ в които реалната 
телевизия е предизвикала обществени скандали и всички риалити шоута са свалени 
от ефир почти веднага след пилотното им излъчване. Почти навсякъде по света са 
излъчвани шоу програми с риалити формат.  

Както вече бе споменато, риалити телевизията е специфичен телевизионен 
жанр, чийто принцип е проследяването на ежедневния живот и действия на „ис-
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тинските” и „обикновени" хора като опозиция на художествените образи, пресъз-
давани от актьори. Предаванията  често взаимстват от други телевизионни жанрове 
като документалните и игрални филми, състезанията и игрите. С помощта на 
камери, които заснемат всичко, което се случва „така, както се случва и в момента, 
в който се случва”, зрителите са въвлечени във всекидневните драми на непознати. 
Поради ниските разходи за продуцирането на риалити телевизия /без актьори, без 
специфичен и скъп дизайн на обстановката, без сценаристи/, този тип програми са 
изключително популярни сред онези, които искат да извлекат максимални облаги 
от възможностите  на телевизията. 

Отегчени от традиционните сапунени опери и драми, зрителите предпочитат 
да наблюдават „реалните“ отношения между участниците, да ги коментират и да 
въздействат активно върху развитието на събитията чрез предоставената им въз-
можност да „поставят оценки” като гласуват за един или друг участник по телефо-
на. Tова, с определена условност, показва  представителна извадка на млади хора, с 
които публиката се идентифицира.  

Според различни изследвания  риалити шоуто би могло да се  разглежда като 
социологическо предаване, предназначено за широката публика. 7 (Laetitia 2000 : 4). 

От своя страна, противниците на такъв тип програми често ги характеризират 
с термина „телевизионен боклук” /junk tv/, обединяващ продукции, които се оп-
ределят като нискокачествени и безинтересни. 8 Според тях риалитито разчита на 
бруталната инвазия в частното пространство и на манипулирането както на състеза-
телите, така и на младежката аудитория. С единствената цел да покачат рейтинга 
си, такива предавания често използват атрактивната формула на унижението и 
воайорството. /Рекламният анонс например на  риалити програмата  „Zero de 
conduite” /”Нула по поведение”/, излъчвана през  90-те години по френската теле-
визия “TF 1”, предлага възможност да разчистите сметките си с ваши близки само 
срещу 3 франка на минута – трябва единствено да се обадите и ще можете да на-
правите публична забележка на вашия съпруг, приятелката ви, снаха ви, да разоб-
личите някои от дребните им, неприятни навици.  Например, ако съпругът ви пее 
фалшиво и ви изнервя, какво „по-естествено” от това да се обадите в телевизията и 
да се оплачете... Екипът на „TF1” ще постави скрити камери навсякъде из къщата 
ви и няколко седмици след това ще може да поканите съпруга си да бъдете публика 
на въпросното шоу. А там, пред ужасения му поглед, ще се излъчат сцени с негови-
те домашни певчески опити. Най-накрая ще го накарат и да излезе на сцената, за да 
могат всички да го видят добре. Дори ще му обещаят подарък, ако запее на живо, за 
да достави допълнително удоволствие на публиката... Остава да си зададем въпроса 
дали освен подарък, „героят” няма да поиска и  развод. Риалити телевизията ви 
предлага, ако желаете, да кажете нещо на някого, но не смеете да го споделите на 
четири очи, да го направите пред целия свят…9 (Alouf  2003 : 2)/ 

Творчеството на една от най-известните и  ключови за развитието на съвре-
менната култура фигури – американския художник, публицист, кинорежисьор, пи-
сател и фотограф, познат като  „баща на попарта” – Анди Уорхол, е показателен 
пример за обръщането на погледа към всекидневното и баналното, при което 
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ежедневните ни действия и предметите, с които си служим в бита, придобиват 
стойност на изкуство. В „Капсули на времето“ например, Уорхол регистрира дел-
ника, трупайки в картонени кутии всичко, което животът му произвежда като зна-
ци: бележки за химическо чистене, прибори, прибрани от самолет, снимки, изряза-
ни от вестниците, парчета от тортите за рождените дни и т.н. Художникът се пре-
връща в една от емблемите на обрата към постмодерната култура и нейните основ-
ни принципи – нещата са, каквито са, липсва трансценденталност или послание. 

/”Ако искате да научите всичко за Анди Уорхол, просто гледайте повърхност-
та… зад нея няма нищо. Причината да рисувам по този начин е, че искам да бъда 
машина. Обичам скучните неща. Обичам нещата да са същите всеки следващ път… 
Защото, колкото повече наблюдаваш едно и също нещо, толкова повече си отива 
смисълът, толкова по-добре и по-празен се чувстваш.” 10 (Уорхол 2003 : 10) 

Кинематографичната техника и ефектите на Уорхол често предизвикват сенза-
ции. В неговите филми, траещи шест часа /”Sleep“/, осем часа /”Empire”/, двайсет и 
пет часа /„Four stars”/, вече не е важен сюжетът или режисурата, а самото изтичане 
на времето. Същият принцип на въздействие можем да открием и в хилядите 
видеоленти, на които Уго Рондиноне запечатва отминаващите дни /„Days Between 
Station“/, поставяйки камерата си на публични места. Делникът придобива значи-
мост единствено на базата на своето присъствие, камерата е включена – всичко, 
което заснеме е важно, защото е част от „истинския” живот./ 

Риалити телевизията илюстрира най-добре специфичното за постмодерната 
култура отсъствие на каквато и да било критика – нещата не трябва да бъдат цен-
ностно определяни като „по-добри” и „по-лоши”, всяко събитие и всеки човек 
заслужават внимание и са интересни.  

В част от продукциите на риалити телевизията зрителите и камерата са пасив-
ни наблюдатели на хора, които осъществяват свои всекидневни професионални или 
лични дейности. Риалити телевизията прави възможно не само наблюдаването на 
другите в домашни условия, тя създава една специфична вглъбеност в настоящия 
момент, в реалността на съседите ни, в домовете и живота на „обикновените“ хора. 
Щом семейните кавги и междусъседските разпри са чести явления, нашите граж-
дански права в такива случаи трябва да ни бъдат припомняни, като ни се показва 
„реалността” – какво се случва при другите „обикновени” хора като нас и как те се 
справят с проблемите си. 11 (Jagodozinki 2003 : 320) 

Когато гледаме риалити програмите, целият свят някак си се редуцира до тези 
проблеми. И докато един игрален филм може за два часа да разкаже цял човешки 
живот или епопея като война или революция, риалити телевизията се задоволява с 
това да включи камерата и да очаква нещо да се случи. Това и за зрителя, и за 
участника води до обедняване и опростяване на ситуацията. „Заслепяваща банал-
ност, евтин театър, както в икономически, така и в естетически смисъл – казва Жан-
Жак Симар – реалността е много по-комплексна от опростените междуличностни 
отношения, които се показват.” 12  

В един предишен етап от развитието на телевизията, за да се появиш на мал-
кия екран е било необходимо да имаш важни заслуги /да си шампион, велик 
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писател, почетен жител и т.н./, както и да се държиш подобаващо – да си облечен в 
официални дрехи, да се изразяваш коректно. Днес обаче сме свидетели на период, в 
който  публиката без никакви особени причини има директен достъп до екрана, 
където е достатъчно да бъдеш естествен /независимо дали си облечен зле, дали го-
вориш на жаргон/, за да се превърнеш в герой на някое популярно предаване.  

Дебатите около риалити форматите са противоречиви. За да се създаде обек-
тивна представа за този тип предавания, е необходимо да се видят различните 
гледни точки към тях. 

  
Позитивите на риалити предаванията се обобщават в следното: 

 

1. За първи път неизвестни, обикновени хора стават „звезди”. 
2. Показват се знакови за времето идентичности. „Биг брадър” представя на-

туралистична картина на обществото в младежката възрастова група. 
3. Процъфтяваща индустрия поради ниските цени, високата скорост на произ-

водство и високият рейтинг – не се плаща за медийно съдържание със сценарий и 
актьори. Ниски разходи за продуциране – евтин декор. Извличат се максимални об-
лаги от възможностите на телевизията. (Трябва да се уточни, че това се случва в 
началото на развитието на жанра). 

4. Риалити форматите дават възможност за нагледна представа на модели на 
поведение и на общуване от страна на участниците. Публиката може да си направи 
извод кое поведение е успешно, кое се санкционира. Как изглежда „отстрани” даде-
на постъпка и да се поучи от неприличното държание на даден герой. И съответно 
да взаимства добрите практики. 

5. Риалити форматът е нова и атрактивна форма. 
6. Показва истинския реален живот с истински хора.  
7. Някои риалити предавания имат положителен социален ефект – показват за-

лавянето на криминално проявени лица. По този начин показват на обществото, че 
отрицателните явления се наказват. 

8.  Фактът, че риалити шоуто се разпространява по цял свят – в 47 страни, по-
казва, че е изключително жизнеустойчив жанр. Увеличава се и като относителен 
дял в програмно време (това важи за България). Форматът е продуктивен, тъй като 
е гъвкав и адаптивен спрямо всяка страна. 

9.  Риалити шоуто е индикатор на социални процеси. В дискусионно студио се 
анализират определен тип постъпки, изказвания, взаимоотношения. 

10. Форматите са атрактивни и интересни за разлика от традиционните сапуне-
ни опери. 

11. За първи път се дава възможност за въздействие върху ритъма и съдържа-
нието на програмата от страна на аудиторията посредством гласувания. 

12. В риалититата се показва представителна извадка на млади хора, с които 
публиката се идентифицира. Така се наблюдават значими проблеми и обществено-
то мнение за тях. 

13.  Дава възможност да се наблюдава как функционира обществото, без да бъ-
деш въвлечен.  
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14. Риалити шоуто дава възможност за социална съпоставка и е огледало на 
човека. 

15. Риалити форматът дава възможност да бъдеш себе си. 
16. Риалити телевизията прави възможно наблюдаването на другите в домаш-

ни условия. Създава вглъбеност в настоящия момент. 
17. Привлекателността на жанра за зрителите произхожда от създаването на 

усещане за автентичност и емоционалност. 
18. Емоционализиране на ниско образованите хора.  
19. Разбиване на много табута. 

 
Негативите са следните: 

 

• Нискокачествено съдържание – не допринася за духовното и културно из-
растване на индивида. Част от функциите на телевизията са да възпитава. 
Огромната гледаемост се отразява негативно върху обществото, защото не 
обогатява познавателните му нагласи. 

• Воайорство. 
• Прозаичност и баналност. 
• Изважда табута, залага на спектакъл от секс, лъжи и псувни, на екстремни 

ситуации. 
• „Биг брадър” залага на провокацията, интригата, скандала, конфликтите. 
• Монтажът е способен да отрази героите в негативна светлина, която е 

далеч от реалната. Част от участниците, след като излязат от „Биг брадър”, 
не могат да се познаят. 

• Участниците получават мимолетна слава. Те биват „употребени” от медия-
та. Не могат да се задържат дълго на предлаганите им позиции, защото 
качествата, които са им необходими, за да бъдат допуснати до участие в 
играта, се разминават с тези, необходими за задържане на високи йерар-
хични позиции в обществото. Те представляват псевдозвезди. (Тази теза 
ще бъде подробно даказана по-нататък). „Нова телевизия” „използва” 
участниците за собствените си цели – висок рейтинг, реклами, автореклама 
чрез предоставяне на лицата им във вестници, списания, радиа, ПР-акции, 
други предавания на същата телевизия. 

 

1.  Обект на консумация стават морални и нравствени категории. Хората се 
превръщат в продукт. 

2.  Забавлението достига до липса на морал, става гротеска и е вулгарно. 
3.  Хората биват наранени, а продуцентите гонят рейтинги и печалба. 
4.  Правото на личен избор и пространство се превръща в стока. 
5.  Участниците стават марионетки, които забавляват зрителите. 
6.  Риалититата се характеризират като „телевизионен боклук” – нискокачест-

вена и безинтересна продукция. 
7.  Наблюдава се брутална инвазия в частното пространство. 
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8. Манипулират се участниците и аудиторията с цел повишаване на рейтинга и 
печалбата. 

9. Унижават се участниците, като се дава възможност на аудиторията да ги 
изгони” от къщата на „Биг брадър” например. 

10. Тотална публичност и липса на интимно пространство. 
11. „Риалити шоуто” не е реално поради: монтаж, мисии, кастинг, правила. 
12. Обедняване и опростяване на ситуацията – баналност и евтин театър. 
13. Немалка част от обществото смята, че Големият брат е безсъдържателно 

предаване, без концепция и без смисъл. Темите са битови, липсва духовност, креа-
тивност, идейност, смисъл. 

14. За критиците терминът „риалити телевизия” е погрешен израз. Такива шоу-
та изобразяват модифицирана/видоизменена и силно повлияна форма на реал-
ността. Участниците пребивават на екзотични места и са поставени в анормални 
условия. Понякога биват накарани да действат по определен начин посредством 
задекранни представители. Екранизираните случки  понякога са манипулирани чрез 
режисиране или други пост-програмни техники. 

15. Семейства и деца от по-малко образованите пластове представляват пуб-
ликата на RTV (риалити телевизията).  

16. Конструира „непочтена” риалити картина, докато показва много чувства. 
 
Когато сериите на риалити ТВ се обсъждат в академичната литература, това 

става главно в смисъл на критични забележки по съдържанието и резултатите от 
предаванията. Жанрът риалити ТВ предизвика силни критики заради характера му 
на „социален Дарвинизъм” (Мurrау 2001 : 70), заради влиянието му върху публи-
ката (Вreyer 2004 : 89), и заради това дали е толкова реален и автентичен, колкото 
продуцентите му биха искали да твърдят (Bagley 2001 : 40). Въпреки силните 
критики срещу това предаване някои от участващите в дебата се аргументират, че 
тази форма на забавление носи в себе си реалното развитие в рамките на телевизи-
онната медия (Schultz 2004 : 56). Това изложение не взима под внимание моралните 
или качествените аспекти.  

В заключение би могло да се добави, че риалити телевизията е жанр, чиято по-
пулярност рязко се увеличава през последните години13. Тя е процъфтяваща ин-
дустрия. Обединява програми, показващи ситуации, състезания или случки без сце-
нарий или с частичен сценарий, в които участват „обикновени” хора вместо актьо-
ри. Скоростта на производство и ниските разходи на продукциите, както и техния 
висок рейтинг правят този жанр популярен, както за продуцентските телевизионни 
компании, така и за самите телевизии.   

Успехът на този жанр води до развитие на поджанрове (напр. предавания, 
свързани с подобряване интериора на дома, промяна на външния вид, подлагане на 
диета, състезания за таланти и пр.), а успешните шоута създават производни 
програми.   

„Риалити форматът” създава усещане за воайорство над група хора, които 
само в известна степен контролират постъпките си. Те привличат аудиторията с 
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прозаичността на своята телесна разголеност и баналност. Участниците нахално и 
наивно изваждат табуто наяве. Всяко риалити шоу до голяма степен иска да 
представлява истинския реален живот. Или както казва Спилбърг: “животът е най-
голямо риалити шоу, където ние участваме независимо от това дали сме в главната 
роля или не”. 

Риалити шоуто „Биг брадър” България залага на провокацията и скандалното. 
Риалити форматът демонстрира празното в културното съдържание, създава нега-
тивни поведенчески модели на общуване, базира се върху интригата и провока-
цията. Телереалността не е забранен жанр, тя се приема при широк обществен инте-
рес и в реално време. Но дали това е правилния път на предлагането и възприема-
нето й?   
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РЕЗЮМЕ: Статията поставя проблема за преформулирането на публич-
ността в следствие навлизането на чужди интереси в съдържанието на елек-
тронните медии. Разгледани са някои от външните фактори, които влияят 
върху облика на телевизиите и радиостанциите – законодателство и профе-
сионални етични кодекси, политически и икономически влияния, собстве-
ност, приятелски контакти, прес-съобщения и специални събития, конку-
ренцията и развитието на бранша, аудиторията... Заключението: намесата 
на тези фактори, в това число и на аудиторията, ще продължи да изкривява 
медийния дневен ред, следователно публичния.  
 

Ключови думи: медиен дневен ред, публичен дневен ред, електронни медии, 
аудитория, публична комуникация, манипулация, пропаганда. 
 
ABSTRACT: This article puts the issue of reformulation of publicity as a result 
of entering the private interests in the electronic media contents. Several external 
factors that affect the radio and television are discussed – law and professional 
ethics, political and economic influences, ownership, friendly contacts, press 
releases and special events, competition and development of industry, audience...  
The conclusion: the intervention of these factors, including audience, will 
continue to distort the media agenda, therefore public. 
 

Key words: media agenda, public agenda, electronic media, audience, public 
communication, manipulation, propaganda.  

 
Един парадокс се откроява във функционирането на съвременните медии при 

балансирането между идеята за независима и обществено ориентирана журналисти-
ка и оцеляването на пазара, което е свързано със съобразяване с фактори като поли-
тическата власт, силните икономически оператори, поведението на конкуренцията 
и развитието на бранша, собствената политика на всяка отделна медия. Този пара-
докс е широко дискутиран от един или друг ъгъл през тези вече две десетилетия, в 
които в България съществуват частни средства за масова информация. Не са много 
обаче изследванията, които го разглеждат през проблема за дневния ред на медиите 
и последващото преформулиране на публичността.   

Заблудите са поне две. Първата е за медиите, които желаят да вярват, че управ-
ляват съдържанието си като уравновесяват между комерсиалното си поведение в 
угода на външни за тях фактори и изграждането на своята идентичност, образ на 



 
Брой 2, 2010

 

 

71 

модерна телевизия, респективно радиостанция – независима и социално отговорна. 
Втората заблуда е за публиката, която очаква медията да селектира и подреди об-
ществено важните за деня проблеми и да ги представи по достъпен начин и чрез 
всички гледни точки, което е основен принцип в журналистиката. Медиите в по-го-
ляма или по-малка степен са функция от онези, от които зависи пряко или косвено 
съществуването им. Така засягаме проблема за изкълчената картина на света, която 
достига до хората посредством масмедиите и която е резултат от селекцията на съ-
битията, попадащи в пресата, радиостанциите и телевизиите, избора на ракурс на 
тяхното представяне и извежданите акценти в дневния им ред. Създават се несъ-
ществуващи новини или се преувеличава значението на определени факти за смет-
ка на други, които биват омаловажавани или дори игнорирани. В този смисъл из-
кривяването на картината се реализира посредством неоспоримата истина, че нищо 
не съществува, ако не е показано от медиите, ако не достигне до хората и че въз-
приемането на събитията е в пряка връзка с въвеждането и коментирането им в 
публичността.  

Съвременните електронни медии са подвластни на няколко външни спрямо 
тях влияния, които участват в преформулирането на публичността.  

Законодателство и професионални етични кодекси  
Въпреки че националната нормативната уредба и европейските документи за 

функционирането на електронните медии, както и създадените професионални 
етични кодекси от бранша или от отделна телевизия или радиостанция имат зада-
чата да предпазят обществото от поведение на операторите или съдържания в ефи-
ра им, които биха били в ущърб на неговото рационално функциониране, те могат 
да се разгледат и като външен фактор, участващ в „прекрояването” на публичност-
та. Отпадането на вести, които противоречат на морала и етиката в обществото, са 
вид „пресяване” на реалността през ситото на медията и изкривяване на действи-
телната картина. За избягването на този ефект са създадени множество подходи, 
които да позволят съобщаването за събития като катастрофи, насилие, убийства и 
пр. по начин, който да предпази аудиторията от психологически травми или подра-
жателство, например. Положителното тук е, че тази съзнателна селективност и ос-
торожност при представянето на новините се вярва, че се прилага с идеята за под-
държане на едно по-хармонично общество, в което медиите имат както своите 
правата и свободи, така и своите задължения и отговорности, аудиторията получава 
своевременно нецензурирана информация, която позволява на всеки един от члено-
вете му да играе активна роля в условията на прозрачна демокрация (Етичен кодекс 
на българските медии).  

Политически и икономически влияния   
Разписаните в Етичния кодекс на българските медии принципи като неподда-

ване на „политически или икономически натиск или влияния” и неприемане на 
„каквито и да било лични, политически или финансови стимули”, които могат да 
повлияят на способността на медиите за предоставяне на точна информация на об-
ществото, не гарантират липсата на влияние на интересите на определени по-
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литически фигури или идеологии или пък на икономически силните оператори, 
явяващи се рекламодатели в медиите. Тези принципи са с пожелателен характер.  

Съвременните демократични медии твърдят, че са абстрахирани от каквито и 
да било политически влияния – въпрос, по който би могло да се спори. Финансова-
та зависимост на медиите като търговски оператори, обаче, е неизбежна в условия-
та на пазарна икономика, където те представляват „стопанска система, основана на 
продажба на предварително време на рекламодателите”(Доганов, Дуранкев, 1998 : 
189), явяващи се най-големите източници на средства за съществуването им. Този 
факт е неизбежен при настоящата организация на функциониране на медиите у нас, 
а и в повечето страни по света. Идеята е тяхната икономическа зависимост да бъде 
ограничена по начин, който да сведе до минимум отражението върху съдържанието 
и интерпретациите в средствата за масова информация. Един от подходите за това е 
спазването на принципа за ясно разграничаване на редакционното съдържание от 
платените публикации, рекламните и спонсорираните материали (Етичен кодекс на 
българските медии). Зрителят, респективно слушателят има право да знае по чия 
инициатива, по какъв повод и с каква цел дадено съобщение достига до него, за да 
може да си направи съответните изводи. Разграничаването на редакционното съ-
държание от платените материали е знак за аудиторията да прояви известна критич-
ност при възприемането на представяната от медиите картина.  

Проблемът с вплитането на интереси на икономически субекти се задълбочава 
когато това се прави манипулативно. Иде реч за някои случаи, в които медиите лан-
сират определени продукти на свои партньори, като ги обявяват за желани от свои-
те аудитории, без да е така. Тогава  интересите на силни икономически субекти се 
представят за интереси на целевите публики. Бедата тук е, че се провежда процес 
на манипулация, в който водещ е интересът на поръчителя, а се прави опит да се 
създаде впечатлението за обикновена публичната комуникация, при която „доми-
нира изискването за хармонизиране на частния и обществения интерес” (Райков, 
1999 : 50). В този дух понякога се създават цели кампании, подпомагани от различ-
ни икономически оператори. Тези инициативи биват наричани социални и в осно-
вата им обикновено се поставя остро актуален проблем на обществото. Тук се съз-
дава почвата за съвсем уместното опасение на Снежана Попова, която отбелязва, че 
е много добре „каузите да правят добрите събития (…) Така интересите на всички 
основни социални играчи отлично се съединяват и тези играчи – без страх от уп-
реци – взаимно се използват, без да се „употребяват”. Единственото важно, което 
остава за решаване, е при тази всеобща хармония да не се „употребява” нещо друго, 
в това число – публиката.” (Попова, 2006 : 44). Няма как да се пренебрегне истина-
та, че комерсиалните интереси на икономическите субекти почти никога не могат 
реално да съвпаднат с тези на „обикновените” хора. А и дори те привидно да за-
стъпват определена гражданска позиция, най-често тя е параван, който прикрива 
други завоалирани намерения на частни лица и фирми в съюз с медията. Примерите 
са многобройни, като бихме могли да споменем кампаниите „От любов към живо-
та” на AVON, „Живей активно” на Nestle, „Клас на 2010 г.” на Pepsi Cola и много 
други, които срещат организираната подкрепа на медии.   
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Собственост  
Прокарването на послания в публичността се случва и чрез осигуряване на 

собствен ефир. По такъв начин чрез най-близката до историческия предшественик 
на ПР техника – пропагандата, се обезпечава съобщаването на информация, като се 
изключва всякаква нейна неудобна интерпретация. Примери за това са телевизия 
СКАТ, известна като „официоз” на политическата партия „Атака”, чиято популяр-
ност до голяма степен е резултат от наличието на собствена медия; телевизия 
„Планета”, която излъчва продукцията на музикалната компания „Пайнер”, чиито 
артисти и техния жанр се утвърдиха благодарение на видеоклиповете и специали-
зираните предавания в ефира й и пр. и пр. примери. В този момент обаче е коректно 
да се подчертае един сериозен недостатък, а именно този, че когато аудиторията е 
запозната с факта, че медията е собственост на източника на отправяните послания, 
би могла да ги възприема с по-висока степен на критичност и с по-голяма резерви-
раност. Това разбира се, зависи от интелектуалното ниво на отделните публики 
(техните възможности да осмислят критично предлаганите им съдържания) и от 
техните потребности (тяхното желание да бъдат заблуждавани или да не позволяват 
да ги заблуждават).  

 
Приятелски контакти   
И по линията на възползване (от страна на субекти, продуциращи информа-

ция/събития) от приятелски контакти, установени с представители на медиите, в 
ефира могат да се появят и продукти със съмнителни стойности, които в други слу-
чаи не биха добили публичност. Доколкото тези продукти реално съществуват, тях-
ното „показване” не следва да се разглежда като преформулиране на публичността. 
До него, обаче, се стига когато те са умишлено лансирани за сметка на други, които 
дори не получават възможност да бъдат представени на обществото. Така се дости-
га до формиране на изкривена картина за състоянието на определен бранш или от-
делни, действащи в него субекти. Негативният ефект за обществото от този силно 
застъпен при българските медии път за навлизане на чужди интереси в съдържа-
нието им се характеризира с това, че най-често остава скрит за масовата публика и 
това допринася за незабележимото манипулиране на действителността. Примерите 
тук идват от различни сфери на обществения и политическия живот. В последно 
време сме свидетели на множеството инициирани акции, които проникват в пуб-
личността благодарение на приятелски настроени журналисти или цели медии. Те 
целят създаване на усещането у обществото, че държавата работи и същевременно – 
отвличане на вниманието на хората от тегнещите актуални проблеми, оставащи без 
решение. В духовната сфера отново не липсват примери. У нас съществуват медии, 
които излъчват приоритетно продукти на определени артисти на основата на 
приятелски контакти с тях за сметка на други имена, чиито произведения биват 
пренебрегвани. Подобно поведение неизменно води до изкривяване на публичност-
та и нейното пре-модулиране в съответствие с определени интереси.   
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Съобщенията и събитията на специалистите по публична комуникация  
Множеството създадени специални събития от пиармените и продуцираната и 

тиражирана от тях огромното количество информация, които попадат в средствата 
за масово осведомяване, дават своя дял за преформулирането на публичността. 
Присъствието на тези събития и прессъобщения в медиите се обуславя от техния 
характер – те са привлекателни, остро актуални, тематични и като цяло по правило 
са така създадени, че да бъдат отразени. Тези обстоятелства донякъде задължават жур-
налистите да не ги пропускат, тъй като в противен случай ще предоставят възможност 
на конкуренцията да покаже новини, които са обществено ориентирани, атрактивни, 
злободневни... Именно чрез експлоатацията на тази „слабост” на медиите един не-
малък обем от недотам значима или не толкова приоритетна за обществото инфор-
мация намира място в ефира и чрез тях преминава в публичността.  

Поведението на конкуренцията и развитието на бранша  
Тенденциите в развитието на бранша и откриваните от конкурентите иновации 

на техническо и съдържателно ниво динамично се усвояват и от останалите медии 
на пазара, особено в национален план. Става дума за съревнование между отдел-
ните оператори на пазара. Следването на тенденциите в бранша обслужва егоистич-
ните нужди на медията да се наложи в съзнанието на обществото с определени ха-
рактеристики, които да я направят предпочитана от приоритетните й публики. 
Конкуренцията ежедневно изправя всяка една телевизия и радиостанция пред проб-
лемите на битката за аудитория, произтичаща от факта, че „днес много хора гледат 
много програми, но в определено време всеки човек може да гледа предимно една 
телевизионна програма” (Петрова, 2002 : 7) или да слуша една радиопрограма. Тези 
усилия за създаване на тенденции и следване на модни течения също влияят върху 
облика на съвременната медия и участват в извършваното от нея преформулиране 
на публичността. В един момент е актуално да се дава предимство на определени 
теми, да се лансират определени лица и те да се превръщат в медийни звезди. В 
друг един момент приоритетите се променят. Но спектърът от експонираните пробле-
ми и лица винаги остава изкуствено стеснен. Заради конкуренцията никоя уважаваща 
себе си медия не може да си позволи да пренебрегне обявените за важни събития на 
деня или най-актуалните „произведени” звезди – това се превръща в конюнктура. Като 
резултат публичността се насища с тавтологични послания, с едни и същи физионо-
мии, които обслужват всякакви интереси, но най-малко обществените.  

Наред със споменатите и анализирани по-горе външни за медията фактори, 
влияещи върху съдържанието й, стои още един, който се явява колкото външен, 
толкова и вътрешен. Този фактор е единият от елементите на дори и най-опросте-
ния модел за комуникация – аудиторията.  

Аудиторията   
Не е изминал дори и век от времето, когато потребителите на медийни продук-

ти са само реципиенти, които пасивно възприемат съобщенията на средствата за 
информация, а ето че картината е значително променена. През 20-30-те години на 
миналото столетие, когато в синхрон със схващането за действената пропаганда на 
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медиите У. Шрам развива своята теория за „магическия куршум”, с който средства-
та за осведомяване поразяват безпрепятствено своята аудитория, читателите са 
просто получатели на послания. Много скоро, през 40-те години се прокрадва до-
пускането, че медията може да има ограничен ефект върху публиките си. Резулта-
тите от първите научни изследвания върху аудиторията, проведени в Охайо през 
1940 г., са в подкрепа на тезата на Уолтър Липман – че между индивида и света 
стои неговата представа за него – която ученият извежда още през 1922 г. в книгата 
си „Общественото мнение” (по това време, през 1923 г. в САЩ стартират развлека-
телни радиопредавания, основани на „писма на слушателите”, в които публиката 
поръчва любими мелодии (Ангелова, 2007 : 13-14)). Вече са налице научни доказа-
телства за това, че информацията от масовите средства се потребява избирателно, 
като се приема тази, която подкрепя установените нагласи, и се отхвърля онази, 
която е в разрез с тях. Постепенно аудиторията засилва своята активност и влия-
нието й върху медиите расте. През 1988г. в САЩ излиза статията на Умберто Еко 
„Дали публиката вреди на телевизията?”. В нея авторът обръща огледално актуал-
ния в миналото въпрос: какво правят масовите комуникации на собствената си пуб-
лика, и търси отговор на нововъзникналия през 70-те години: какво прави публи-
ката на средствата за масова комуникация? Така на дневен ред вече е поставен 
проблемът за въздействието, което зрителите оказват върху медиите.    

Поредното доказателство за това, че целевите публики влияят върху формата и 
съдържанието на медиите е профилирането и специализирането на телевизиите и 
радиостанциите в процеса на глобална демасовизация. Третата вълна води до 
разпад на хомогенността на обществото, в което вече производството, предлагане-
то, потреблението са подчинени на модерния подход на маркетинга и сегментира-
нето на пазара. Променена е философията – вече не се търсят начини да се пласира 
това, което е произведено (както е в масовото общество), а се произвежда след 
предварително направени проучвания и според индивидуалните нужди, по заявка 
на клиента. В този процес участват и средствата за осведомяване, които се „правят” 
според измерените необходимости на целевите публики. Фактът, че „масмедиите се 
демасовизират в синхрон с производството” (Тофлър, 2002 : 32) е потвърден от поя-
вата на радио- и телевизионни оператори с конкретен адрес – нуждаещи се от акту-
ална информация за последните новини, любители на музика, спорт, флора и 
фауна, детска или женска аудитория и т.н. 

В процеса на демасовизация семейството, като клетка на обществото (потреби-
тел на медийните продукти) актуализира своята ценност. Но то вече притежава но-
ви характеристики, с които се отличава. Както отбелязват Алвин и Хайди Тофлър, 
„семействата вече са различни: някои са семейни ядра, други се състоят от няколко 
поколения или са резултат от повторни бракове, големи или малки, бездетни или 
двойки, които отлагат раждането на деца за по-зряла възраст.” (Тофлър, 2002 : 93). 
Всичко това дава отражение върху специфичните потребности, които може да има 
всеки от членовете на една такава фамилия от нов тип. Въпросите и проблемите, 
които стоят пред нея (и за справянето с които медиите могат да помогнат) са по-
скоро индивидуални, отколкото универсални. В съвремието едни хора търсят прог-
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рами, с които ще държат актуални професионалните си познания, други се вълну-
ват от предавания, които ще ги ориентират как да решат проблемите си с децата от 
първия брак на партньора си,  как да преодолеят невъзможността да създадат поко-
ление или самотата си, а четвърти – просто желаят да получат забавление под раз-
нообразна форма. Различните медии съществуват в отговор на тези индивидуални  
потребности. 

С възникването на Интернет и новите информационни технологии на традици-
онните медии им се налага да полагат все повече усилия да улеснят целевите си 
публики при комуникацията им с тях и да ги задържат (притежават интернет сайт с 
интерактивни форми, възможности за online гледане/слушане, форуми, чатове, 
скайп...) Във време, в което е извървян пътят от „масовото общество” до „електрон-
ните общности” и директната пропаганда е заменена от персоналния избор, става 
по-трудно да се удовлетворят непрестанно нарастващите потребности на зрителите 
и слушателите за интерактивно общуване със средствата за масово информиране. 
Днес хората са активната страна, която избира уеб-адреси от списъка с предпочита-
ните си източници за информация или посещава сайтове, които предоставят сведе-
ния по ключови думи, изписани в търсачките. Потребителите в киберпространство-
то коментират журналистически материали, споделят мнения във форуми и чатове, 
сами създават блогове, в които публикуват свои новини и статии. Така възникване-
то на новите медии с техните специфични характеристики разкрива много нови 
възможности целевите публики да влияят върху правенето им и дори да участват 
активно в него.  

Днес слушателите и зрителите разполагат с множество интерактивни форми, 
които им предоставят възможност да отправят към медиите препоръки и конкретни 
идеи; да изпращат свои материали като снимки, видеоклипове, които намират мяс-
то в  новинарските емисии, прогнозата за времето и т.н.; да бъдат част от формата 
на предаването като публика, гости в специална рубрика с позиция („Хастар” в 
„Сеизмограф” по bTV) или коментар („Малък коментар” по bTV) и др.; главни 
действащи лица, чрез които се реализира предаването (Big Brother, Music Idol, Star 
Academy, „Островът на изкушението”, „Размяна на съпрузи”) и пр. Този нов вид ак-
тивност, която аудиторията проявява, довежда до първата генерална промяна на 
модела на общуване. От древността до появата на Интернет комуникацията се осъ-
ществява на един принцип one-to-many (моделът на Малецке). Глобалната мрежа, 
която вече е неразделна част от съвременните масмедии, предоставя възможността 
за комуникация от ново поколение – many-to-many, която е отразена в модела на 
електронно медиатизираната комуникация на общностите (Роланд Буркарт и 
Валтер Хьомберг). Вече всеки може да изпраща и получава съобщения. Всеки може 
да бъде косвен или пряк участник в преформулирането на публичността.  

Проблемът с преформулирането на публичността посредством медийните съ-
държания предстои да се задълбочава. Всеки от факторите, отговорни за него, 
засилва своето действие върху процеса, следвайки собствените си цели. Резултатът 
е все по-изкривена картина на света в радио- и телевизионния ефир, която преми-
нава в обществения живот.  
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РЕЗЮМЕ: Теорията и практиката на въвеждането на изкуството и  образо-
ванието чрез изкуство започва в края на 19 век и първите десетилетия на 20 
век. По същото време започва научния интерес към изкуството като сред-
ство за терапия в клиничната практика и социалното третиране. През втора-
та половина на века теорията и практиката на арт терапията се превръщат в 
централна част на образователната система и социалното подпомагане. 
Днес повечето от развитите страни имат свои собствени професионални ор-
ганизации и модели за прилагане на методите на арт терапията в работата с 
различни групи клиенти в социалната и педагогическа сфера. Положението 
в България е подобно и тази статия има за цел да представи кратко кри-
тическо проучване на този процес днес. 
 

Ключови думи: арт терапия, образование чрез изкуство, университетско 
образование и преподаване, изследователска социална и педагогическа 
практика, подпомагане на професиите. 
 
ABSTRACT:  The theory and practice of implementation of the art and the 
education through art begins at the end of the 19-th and the first decades of the 
20-th century. At the same time starts the scientific interest towards art as tool of 
therapy in the clinical practice and social treatment. The second half of the 
century the art-therapy theory and practice turns into central part of the 
educational system and social help and care. Today most of the developed 
countries have own professional organizations and models for applying art-
therapy methods in work with different groups of clients in social and 
pedagogical sphere. It is similar in Bulgarian situation and this paper is a short 
critical survey of this process nowadays. 
 

Key words: art-therapy, education through art, university education and 
teaching, scientific research social and pedagogikal work, helping professions. 

 
Увод 
Навлизането на арт-терапията в образованието и особено в социално-педагоги-

ческата работа е сравнително по-ново направление от нейното развитие. То започва 
от преустройството на методиката на обучение по изкуствата и се появява като 
елемент в педагогическото реформаторство и движението за образование и възпи-
тание чрез изкуството, чието начало започва от последните десетилетия на ХІХ век, 
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но се разгръща с пълна сила в началото и първите десетилетия на ХХ век. Експре-
сивната и проективна функция на изкуството намира отражение в практиката на 
училищното възпитание и обучение в опитните училища в Германия, в новото учи-
лище във Франция, в прогресивистките, антиавторитарните и алтернативни учили-
ща на Англия и новият свят. Изучаването на детските рисунки и техните символни 
функции в генезиса на детското развитие стават неотменима част от научните из-
следвания, които се осъществяват на границата на психологията, педагогиката и 
теорията на изкуството. Новаторите в художествената педагогика спомагат и за на-
влизането на изкуството не само като възпитателно, но и като терапевтично и пси-
хопрофилактично средство в образованието. Независимо че движението за образо-
вание и възпитание чрез изкуството бележи упадък към средата на ХХ век, създаде-
ните предпоставки и развитите методи, техники и практики са основата, върху коя-
то през втората половина на ХХ век се развива практиката на атртерапията не само 
в образованието и психотерапията, но и в социално-педагогическата работа и пома-
гащите професии. 

Възпитанието чрез изкуството в широк смисъл е отдавна утвърден подход в 
педагогиката. Той се прилага от най-ранна възраст в педагогическото взаимодейст-
вие на всички степени и етапи на образованието. В съвременните условия той е 
основен  и в андрагогията и университетската дидактика без да се обособява самос-
тоятелно. Подготовката на специалисти за помагащите професии – социални работ-
ници, педагози и психолози, неотменно включва и този подход, в рамките на който 
се прилага методът на изкуствата с арт-педагогическа и арт-терапевтична пробле-
матика. През последното десетилетие на ХХ век и първото на ХХІ изучаването на 
изкуството като средство за терапия и профилактика в социалната и педагогичес-
ката сфера става актуално. В края на този период се появиха и първите системни 
курсове по артерапия, както и отделни четения за приложение на изкуството не 
само при възпитанието на децата в детската градина и в училище, но и в социални-
те домове и институции, в извънучилищните дейности и неформалното образова-
ние, в сферата на любимите занимания и като елемент на социокултурната ани-
мация в свободното време.  

В доклада се прави преглед на съществуващите актуални публикации на науч-
ни изследвания и практически варианти на  приложение на арт-терапевтичените 
методи за подготовка на специалистите в помагащите професии. Описан е опитът 
от преподаването на арттерапия и съдържанието на обучението при подготовката 
на студентите преди всичко във ФНПП на СУ „Св. Кл. Охридски” и някои други 
ВУ в България.  Изследването е част от проект на Фонд „Научни изследвания” на 
СУ „Св. Кл. Охридски” [1]. 

 
Същност,  съдържание и особености на арттерапията в помагащия процес 
Терминът „артерапия” („art” – изкуство, „art-therapy” – терапия чрез изкуство) 

е разпространен в англоезичната литература и означава най-често лечение чрез 
пластично изобразително творчество с цел изразяване на собственото психоемо-
ционално състояние. В повечето публикации се твърди, че за пръв път се употребя-
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ва от А. Хил през 1938 година при описване на занятията с туберкулозно болни в 
санаториумите. По-късно  започва да се прилага към всички видове терапевтични 
занимания с изкуство (музикотерапия, драматерапия, терапия с танц и т.н.), въпре-
ки че много специалисти смятат такова определение  твърде широко и неточно. В 
руската литература се използва терминът „изотерапия” („изкуствотерапия”) или 
„художествена терапия”, които не са тъждествени на англоезичния аналог и стес-
няват неговия смисъл. В българската литература се срещат и двата варианта, но по-
нятието „арттерапия” или „изкуствотерапия” вече е придобило достатъчна попу-
лярност наред с „арт-педагогика”, „художествено възпитание и обучение”, „образо-
вание и възпитание чрез изкуството”,  „творческо възпитание и обучение” и пр.  

Основното съдържание  на арттерапевтичните сеанси в тесния смисъл на по-
нятието “арт”,  е предлагането на разнообразни занятия с изобразителен и худо-
жествено-приложен характер (рисунки, графики, живопис, скулптура, дизайн, мал-
ка пластика, резба, пирография, ковано желязо, линогравюра, батик, гоблиниране, 
мозайка, фреска, витраж, работа с кожа, тъкани и др.). Тяхната насоченост е свърза-
на с активизирането на общуването с психотерапевта или в групата като цяло за по-
ясно и тънко изразяване на своите преживявания, проблеми и вътрешни противоре-
чия от една страна, а също така чрез творческо самоизразяване – от друга. Днес в 
арт-терапията се включват и такива форми на творчество като кино и видео-арт, 
фото, инсталация, перформанс, компютърно творчество, където визуалният канал 
на комуникация играе водеща роля. 

 Терапията чрез изобразително изкуство (арт-терапията) е сравнително нова 
терапевтична модалност, но произведенията на изкуството на пациенти в психиат-
ричната практика се използват с диагностична цел повече от половин век.  Изкуст-
вотерапията се прилага при широк кръг от пациенти – от деца с емоционални раз-
стройства до болни от рак, отбелязва Д. Кич в Енциклопедията по психология [2]. 
Сесиитe се провеждат индивидуално или в групи. Някои  средства, методи и техни-
ки са подходящи за специфични групи нуждаещи се от помощ. Затова изкуствоте-
рапевтът трябва да има подготовка както за терапевтично използване на различни 
художествени форми, така и за психотерапия. Чрез внимателен анализ на спонтан-
ните графики, рисунки или скулптури на пациента изкуствотерапията дава възмож-
ности за обективизиране и концептуализиране на вътрешната динамика и за прест-
руктуриране на преживяването. Многобройните начини за  използване на изкуство-
терапията зависят от теоретичните убеждения на терапевта и конкретните цели на 
терапията [4]. Независимо от достатъчно големия фактически материал, арт-тера-
пията в теоретическо отношение се намира все още в стадия на емпиричните обоб-
щения. Няма общоприета  цялостна теория, която да обяснява целителното дейст-
вие на изкуството и арттерапията. Това е свързано със сложността, многофактор-
ността, които се отнасят към предпоставките на арттерапията и сравнително крат-
кия срок на нейното съществуване. 

Приложението на арттерапията за рехабилитация на лица с ограничени въз-
можности се осъществява чрез различни форми и методи чрез изкуството и худо-
жествената дейност. Този вид рехабилитация и помагащ процес е основан на 
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способността на човека за образно възприемане на околния свят и взаимодействие с 
него в символична форма. Изкуството като дейност дава възможност за експери-
ментиране с художествени символи като заместители на реалните обекти. Арт-
терапията се базира на тези качества на изкуството. За ефективната й реализация е 
необходимо да се познават и изучават нейните личностно-рехабилитационни въз-
можности [3]л 

Помагащите специалисти, които осъществяват арттерапията специално подби-
рат художествени произведения, за да създадат на нуждаещите се от помощ опреде-
лена естетическа среда. Клиентите не са осведомени за конкретните цели и начини 
за терапевтично въздействие. Този начин на работа е основан на свойствата на про-
изведенията на изкуството да предизвикват у възприемащия специфични преживя-
вания и психически състояния – радост, тъга, покой, възбуда, гняв, умиротворе-
ност, и т.н. Целенасоченото изграждане на естетическата среда позволява за субек-
та на терапия да се създадат условия, които могат да въздействат върху личността 
по развиващ и компенсаторен начин, а също да се снижава и премахва болезненото 
напрежение. 

При осъществяването на арттерапията професионалистите – арттерапевти или 
педагози – въвеждат субектите в естетическата среда и обясняват влиянието й.  
Двете страни съвместно анализират позитивните и негативните въздействия на 
отделните компоненти и разкриват причините за това. В хода на взаимодействието 
субектът на терапията /клиент/ получава възможност чрез произведенията на из-
куството и в смекчена форма да преживее и отреагира на болезнените за него съби-
тия, за да започне да се освобождава от стереотипите  на поведение и тези взаимо-
отношения, които затрудняват социокултурната му адаптация. Това се отнася и към 
позитивните преживявания при контакта на субекта с изкуството.  Като разкриват 
факторите за позитивно въздействие двете страни получават възможност да възпро-
изведат или в необходимите предели да усилват това въздействие.  По този начин  
се научава по-активно може да управлява компенсацията и изживяването на 
неадекватните реакции.  

Заниманието с активна художествена дейност е типичен метод, основан на 
свойствата й да подрежда индивидуалния и групов културен опит и да представя 
резултатите от това в интерсубективна културна форма с помощта на характерните 
за изкуството символични изразни средства. Ефективността на арттерапията от 
такъв тип е обусловена от непосредственото участие на субекта на рехабилитация в 
художествената активност. Така изграждане на прозаични или поетични текстове 
ще помогне за разширяване на лексическия запас на индивида и навиците за из-
ползване на езика. Това ще му позволи да изразява по-добре чувствата си и да 
обясни неадекватни реакции, да определи своето отношение към тях и да планира 
приемливи начини за преодоляването им. По същия начин заниманията с живопис 
или музика ще позволят изобразяване в културна форма представите, преживява-
нията и настроенията, свързани със собствените жизнени или личностни проблеми. 
Основни функции на арттерапията са компенсираща, развиваща и обучаващ [3]. Те 
са взаимосвързани и се основават върху преместването на доминантата на актив-
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ността към области, в които може да бъде постигнат успех, достъпни са за контрол 
и самоконтрол, за по-ефективно въздействие и взаимодействие с околните. Артте-
рапията често се използва за формиране на нови навици и привички, целесъобразни 
за стратегиите за справяне. 

 
Преглед на изследванията върху арттерапията в България 
Първата група научни изследвания върху приложението на изкуството като 

средство за терапия са от дисертационен тип. Още в средата на 60-те години има 
дисертация, посветена на изобразителното творчество на психично болните, разра-
ботена от Ал. Маринов /1965/. В НХА П. Цанев /1999/ проучва от изкуствоведска 
гледна точка връзката между изкуството, патологичната образност и детската ри-
сунка. В 90-те годи на миналия век са разработени дисертации, които косвено могат 
да се съотнесат с изкуството и приложението му във възпитателен аспект – С. 
Нунев  /1994/, Л. Ангелова / 1996/, О. Занков /1996/,  Д. Маркова  /1998/ и др.  Сред 
дисертациите има и такива, които са свързани с различни психолого-педагогически 
аспекти на изобразителната дейност и нейното развитие при децата от предучи-
лищна и начална училищна – О. Занков /1996/, Л. Ангелова /1996/ и Пл.Легкоступ  
/2006/. Някои от темите по методика на обучението по изобразително изкуство  при 
подготовката на учители – художници, са посветени на интерпретацията на худо-
жествената образност и символиката в изкуството-  Б. Вълева /2005/. Методиците 
на изобразителното изкуството започват все повече да се насочват към арттера-
пията, да проучват присъщите й техники и методи в процеса на обучението на сту-
дентите, да експериментират и обобщават резултатите от това в различен тип 
публикации – П. Цанев /2002/, Д. Маркова /2002/, Пл. Легкоступ /2006/, Д. Заберска 
/2008/, Кр. Николов /20008/, Бл. Папазов/2010/ и др.[1] 

 Първите дисертации по педагогика, посветени специално на терапевтичните 
възможности на изкуството и творческите колективни дейности, са подготвени в 
СУ „Св. Кл. Охридски” – ФНПП, Катедра  „Социална педагогика и социално дело” 
и „Педагогика на изкуствата”. С. Нунев разработва дисертация за колективната 
изобразителна дейност при децата като акцентира върху нейните психотера-
певтични възможности в процеса на възпитанието в началната училищна възраст 
/1994/, В. Борисова проучва процесите на социализация и ресоциализация чрез са-
моизява и творчество при децата от ВУИ /2000/.  Възможностите на арт-терапев-
тичния метод се подлагат на експериментална проверка от докторантите А. 
Иванова /2005/ и Ю. Максимова /2008/ под научното ръководстно на Н. Бояджиева. 
А.Иванова прави изследване върху развитието на художествения изказ чрез артте-
рапевтичен метод при деца от домове, а Ю. Максимова екпериментира и проучва 
ефективността от приложението на рисуването при болни в първите стадии на 
болестта Алцхаймер. И двете дисертации показват категорично позитивна промяна 
и доказват безспорно възможностите на арттерапевтичния метод при работата със 
социално занемарени деца и възрастни с когнитивни нарушения. 

В други университети и специалности също се подготвят дисертации за из-
следване на възможностите на изкуството като средство за профилактика, терапия 
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и самоизразяване при деца от различни възрасти. Интересът към предучилищна 
възраст е доминиращ. П. Чешмеджиева /2009/от ШУ проучва приложението на из-
куствата в развитието на художествения изказ и самоизразяването при 5-7 годиш-
ните под научното ръководство на Н. Бояджиева. Във ВСУ Д. Кирова /2006, 2007/ 
изследва цветовите предпочитания и терапевтичните функции на цвета в рисунките 
на 3-4 годишните, а  в РУЕ. Янчева – драма-терапията под ръководството на Н. 
Витанова. В други университети също се подготвят докторанти с теми директно 
или косвено свързани с изкуството като средство за диагностика, профилактика, те-
рапия и корекция. Очертава се тенденция на засилване на интереса към изучаването 
на изкуството като  терапевтично средство в ОНС „доктор”  във ВУ  в проучвания 
от дисертационен тип.  

На базата на преглед на представените подходи в монографии, научни доклади 
и съобщения на различни форуми, в студии, статии и материали от периодиката,  
могат да се обособят няколко групи изследвания. Първата представя в систематизи-
ран вид съществуващите подходи и направления в терапията и профилактиката 
чрез изкуството на основата преди всичко на анализ на литературни източници и 
систематизиране на изследванията върху арттерапията в световния опит. Най-про-
дуктивен и последователен в това отношение е Т. Попов. Той е авторът и на един-
ствената до този момент самостоятелна книга „Лечение и профилактика чрез 
изкуство” /2004/, в която представя арттерапията в широкото разбиране на термина  
за използване на различните видове изкуства в лечебния процес, включително 
игровата и двигателната терапия. След неговата докторска дисертация /1996/ за 
обучението по балет на децата от предучилищна и начална възраст, в която засяга и 
терапевтичните аспекти на балета, той се връща към тази възраст в последната си 
книга за арттерапията при деца /2008/.  

Диагностичните възможности на рисуването в изследването на личността и 
най-вече на детската рисунка се проучват от Е. Алексиева /2000/, чиято монография 
на тази тема е първа и основополагаща в тази сфера. Много от авторите представят 
отделни утвърдени методики и проективни рисунъчни тестове и техники в разли-
чен вид ръководства и помагала за практиката и подготовката на студенти  – Ив. 
Башовски и Д. Маринова /2000/, Д.Маркова /2001, 2006/, М. Дачева /2005/ или в 
статии в педагогическия печат – Бл. Станчева /2004/, П. Митева /2005/ и др.[1]  

Друг изследователски подход представя визията за разглеждането на даден 
вид изкуство – преди всичко изобразителното, при работа с лица с различни проб-
леми в комуникацията в спектъра на специалната и/или социалната педагогика и 
работа – Д. Маркова /2001/,  Г. Владова /2005/,  П. Терзийска /2008/, К. Караджова и 
Д. Щерева /2009/, Св. Христова и др. В тази група по-често се търсят възможности-
те на изкуството в диагностиката и корекцията на различни нарушения. Така 
например Д.Маркова /ПУ/ представя по-цялостно виждането си за диагностичните 
възможности на детската рисунка отново през призмата на приложение при работа-
та с деца /2001, 2006/.  К. Караджова и Д. Щерева /ПУ/ я разглеждат като средство 
за диагностика и корекция при интелектуална недостатъчност и като алтернативен 
подход в работата с деца със СОП. Бл. Станчева /НБУ/ изучава проективни методи-
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ки за диагностика на сексуалното насилие над деца/2004/. Има и издадено практи-
ческо ръководство по тактилна керамика от И.  Кънчев-Иванов /2007/ за работата с 
глина при лица със СОП. Публикуват отделни статии от М. Цветкова /1995; 2000/ 
във връзка с възприемането на изкуството от зрително затруднените деца и методи-
чески аспекти на техниките  за работа с глина 

 Появиха се първите проучвания и публикации, които представят утвърдените 
видове и направления в световната практика, особеностите при работа с деца и въз-
растни в социалната сфера. В статии и научни съобщения се представят чужди и 
собствени практики от приложението на арттерапията в социалната педагогика – Н. 
Бояджиева /1994/, Ал. Иванова и Н. Бояджиева /2001, В. Борисова /2001/,  М. Божи-
лова /2008/, Н. Бояджиева и Ю. Максимова /2009/, Т. Попов /2004, 2008, 2009/, М. 
Борисова /2007, 2009/ и др. [1] В тази група М. Борисова /2007/ излага принципи за 
работа с помощта на изкуството в социални центрове в търсене на „интердиспли-
нарни фериботи” между арттерапията и социалната работа. Авторката прави акцент 
върху работата с деца, лишени от родителска грижа като описва и практически 
опит на базата на психоаналитичен подход в социалната работа /2009/. Тя прави 
опит за извеждане на собствена практика на базата на следване на определено ут-
върдено направление в психотерапията. Приложението на художествените творчес-
ки дейности  за социализация и ресоциализация на деца във ВУИ изследва в 
докторския си труд В. Борисова /2000/ като последователно осъществява дългого-
дишно наблюдение и обобщава собствен опит в този тип възпитателни учреждения. 

  В много публикации, в т.ч. и някои дисертации, насочени към изследване на 
семейството, неговото функциониране и влияние върху възпитанието и нарушения 
в поведението на децата, се търсят възможностите на рисувателните методи като 
средство преди всичко за диагностика на семейството и  взаимоотношенията в него. 
В някои най-нови статии за социалната работа със семейството се съобщава за въз-
можностите за подобряване на семейните взаимоотношения  чрез включване на 
посещения на художествени галерии, музеи  и културни изяви като елемент на едно 
по-широко разбиране за арттерапията – Пл. Легкоступ и Р. Кузманова /2009/. Пл. 
Легкоступ е автор и на книга за възпитателните, терапевтични и корекционни 
аспекти на  изобразителното изкуство /2006/, преиздадена през 2010.  

Друга група публикации представят конкретни изследвания върху възможнос-
тите за приложение на арт-терапията в консултативната психология и клиничната 
работа /Ж. Стойкова и А.Златева, 2009; М. Божилова, 2008; Св. Димитров, 2008, Д. 
Първанова, 2008, Д. Заберска, 2008, Кр. Николов, 2008 и др./ Това са публикации, 
инспирирани от представяне на възможностите на изкуството в конкретния смисъл 
като профилактично лечебно и палиативно средство. В много от тези изследвания 
се наблюдава интердисциплинен подход между клинична, социално-терапевтична и 
педагогическа работа. В тази насока се работи повече в рамките на медицинския 
подход при лечение на зависимости, проблеми с репродукцията, справяне с различ-
ни гранични случаи – анорексия, когнитивни нарушения, синдроми от аутистичния 
спектър, кризисната интервенция, при подпомагането на жертви, претърпели на-
силие, малтретиране, изтезания и др. 
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Последната група публикации е свързана с популяризирането на интензивно 
развиващите се практики на отделни НПО и центрове за работа с деца, за рехабили-
тация и подкрепа по отношение на работа с деца с поведенчески проблеми, труд-
ности в комуникацията и дефицити в развитието, с деца със специални образова-
телни потребности, нарушения в развитието и комуникацията, с невросоматични 
проблеми и заболявания, социално занемарени и деца в риск, отглеждани в инсти-
туции, в ситуация на изоставяне, във връзка с превенцията на отпадането от 
училище и др. 

 
Арттерапията в университетското обучение за помагащите професии 
Арттерапия се изучава в повечето университети и институции във връзка с по-

вишаването на квалификацията на работещите в социалната и педагогическата 
сфера. Водещ в това отношение е СУ „Св. Кл. Охридски” – ФНПП –  катедри по 
„Социална педагогика”, „Специална педагогика”, „Педагогика на изкуството”. В 
учебните планове на съответните специалности и в двете ОКС „Бакалавър” и 
„Магистър” са включени като задължителни избираеми дисциплини „Арттерапия в 
социалната работа”, „Арттерапевтични техники в консултирането”, „Арт-терапев-
тични техники за работа със семейството”, „Арттерапия при деца с комуникативни 
нарушения”, „Фамилна драма-терапия”, „Фамилна социо-културна анимация”, 
„Семейна психо-драма”, „Социално-терапевтичен театър”, „Куклотерапия”, „При-
казко-терапия”, „Синемалогия” и др. В рамките на обучението по тифлопедагогика 
на студентите от специалност „Специална педагогика” се изучава скулптура, такс-
тилна керамика, моделиране и работа с глина. Театър и драма-терапията, психодра-
мата, куклотерапията, неконвенционалните и други подобни методи се прилагат и в 
рамките на практическото обучение.  

Арттерапевтичният метод се разглежда като елемент от теорията и методиката 
на възпитанието и художественото образование, на социалната работа, на консул-
тирането и съветването в процеса на оказване на помощ на различни социално-въз-
растови, професионални и групи в риск.  В рамките на междууниверситетски обмен 
се осъществява обучение по арттерапия с университета в Гент - КАТО в Белгия в 
продължение на един семестър. Българските студенти, които участват в обмена, 
практикуват в специален център към университета в Кортрейк, а белгийските сту-
денти посещават групови и индивидуални занятия по арттерапия в СУ „Св. Кл. 
Охридски” и наблюдават работата на изявени арт-терапевти в практиката.  

 В НБУ има отделна програма по арттерапия за деца с комуникатвни наруше-
ния и специализация по арттерапия.  В почти всички университети  има отделни че-
тения или теми за терапията чрез изкуството в рамките на методиката на обучение 
по изкуствата – ПУ, АМТИИ, НХА, ШУ, ЮЗУ и ВТУ. В рамките на обучението на 
специалисти от помагащите професии арттерапия се изучава в СУ – ФП, ФНПП и 
ФФ, в педагогическите факултети на ТрУ, РУ, У-т „Проф. д-р Ас. Златаров” и др. 
Подобни занимания има и в рамките на СДК има в СУ, НБУ, в БСУ в курс по кри-
зисна интервенция. В сайта на НБУ се представят и самостоятелни програми по 
арттерапия и за работа със семейства. 
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Все още няма цялостно изследване и представяне на теорията и методиката на 
терапията и заниманията с изкуство за нуждите на социалната педагогическа рабо-
та. Не може да се каже, че съществува и богат собствен оригинален опит школи за 
това. В повечето случаи се възпроизвеждат чужди практики или се модифицират 
изпробвани и широко известни подходи за работа с определен контингент лица. 
Развиват се направленията на арттерапия чрез изобразителни изкуства, драма и 
кукло-терапия, музикотерапия, терапия с приказки, басни и притчи и др. По-нови и 
оригинални са разработваните методи на фото- и кинотерапия, синемалогия, както 
и различни комбинирани и комплексни форми на творческа и ритуална терапия. 
Предстои теоретическото обосноваване, диференциране и професионализиране на 
арттерапевтичните техники и подходи в образоването и социално-педагогическата 
помощ, в т.ч. за училището, семейството и свободното време. Много от публика-
циите на водещите титуляри на отделните курсове се издават с цел подпомагане на 
учебния процес като учебно-помощна литература. Няма цялостни самостоятелни 
методически ръководства по арт-терапия за помагащите специалисти.   

Съдържанието на обучението във връзка с прилагането на артерапевтични 
подходи в подготовката на специалистите от помагагащите професии е насочено 
към запознаване с мястото и ролята на изкуството в терапията. Разглеждат се 
неговите функции като комуникативна, проективна, ценностно-ориентационна, 
катарзисна, сугестивна, физическа и психофизиологична, сублимационна, преобра-
зуваща и рекреативна. Възпитателната и превъзпитателна функция в единство с 
познавателната и продуктивната се разглеждат като базисна за осъществяване и на 
терапевтично взаимодействие. 

От формите за работа в процеса на обучението се предлагат в комбинация лек-
ционна като основна форма за запознаване с предисторията, историята и актуално-
то развитие на арттерапията, самостоятелна работа по подготовка на собствено 
портфолио на конкретен вид арттерапевтична работа, направление или техника. 
Основна форма на работа е груповата, в рамките на която се развиват комплекс от 
основни техники, приложими в социално-педагогическата работа. Правят се демон-
страции, ролеви игри, разглеждат се продукти от работата с клиенти и супервизия 
на случаи и практически казуси чрез използване на арт-техники. Набляга се еднак-
во на активна и перцептивна форма на работа, а най-вече на комбинирания вариант. 
Студентите могат да направят своята терапия в рамките на самия процес на обу-
чение, което повишава силно тяхната мотивация за включване и активизира проце-
са на ученето им.   

Арттерапевтичните практики в обучението дават възможност за придобиване 
и на личен опит, за изпробване на различни роли – на клиент, консултант и тера-
певт, които в тяхното единство оформят облика на специалиста в помагащите про-
фесии. Те допълват и обогатяват общо-теоретичната и методическата подготовка и 
дават възможност за интензивно междуличностно общуване, взаимно опознаване, 
сближаване и ентусиазиране на студентите за по-самостоятелна работа и по-ната-
тъшна професионализация. Те помагат за изграждане не само на базисните за по-
магащите професии умения за общуване, сближаване, опознаване и подпомагане, 
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но и за оформяне на професионално-личностните качества. Много от участниците в 
тези занимания откриват своето поле за бъдеща работа и успяват да изградят ос-
новните ориентири в бъдещата си кариера и образование. 

Арттерапевтичната работа е включена и в практическото обучение на студен-
тите от помагащите професии. Те имат възможност да посещават различни центро-
ве за работа с деца и възрастни, в които се прилага изкуството в специално оборуд-
вани ателиета, студия и работилници. Те имат възможност не само да наблюдават 
индивидуални и групови занимания там, но и сами да работят с клиенти в рамките 
на текущата и преддипломна практика при държавния педагогически стаж. Във 
връзка с научно-изследователска работа на студентите те имат възможност да про-
учват проблемите и възможностите за арттерапевтична работа в самостоятелни или  
екипни курсови работи, в дипломни проекти и чрез съучастие в съвместни изслед-
вания със своите научни ръководители. Тематиката и направленията на проучване 
дават възможност на всеки да избере такъв проблем, в който има възможност за 
запознаване с чуждестранен опит, за обобщение на добри практики, за критично-
аналитичен прочит и коментар на нови подходи, както и за самостоятелно експери-
ментиране и изпробване на възможностите за арттерапевтична работа на терен.  

 
Обобщения и изводи 
1. Научните изследвания в областта на арттерапията и приложението й стават 

неотменима част на търсенията в областта на педагогиката, психологията и общест-
вените и хуманитарните науки у нас. Това е нов етап от развитието и артпедагоги-
ката, което се развива и утвърждава у нас в първото десетилетие на 21 в. 

2. Във всички университети у нас сред академичния състав има специалисти, 
които разработват отделни полета на изкуствотерапията в различните й направле-
ния и форми и търсят доказателства за ефективността й. Те работят поотделно и 
независимо един от друг. Основните постижения се публикуват в различен тип из-
дания, докладват се на научни конференции или се подготвят дисертации. 

3. Водещ в това отношение е СУ „Св. Кл. Охридски” – ФНПП, където тези 
проблеми се разработват от педагози, психолози, изкуствоведи и художници все 
още поотделно, но на базата на една по-цялостна научна парадигма, която обаче все 
още не е изведена и концептуализарана в обобщен вид. 

4. Вече са защитени първите дисертации в областта на арттетрапията в рам-
ките на изкуствознанието /НХА/, социалната педагогика и педагогиката на изкуст-
вото /СУ - ФНПП/, методиката на обучението по изкуствата. В процес на подготов-
ка са и разработки с теми  недиректно свързани с приложението на изкуствата не 
само в творческия и педагогическия, но и в терапевтичния процес и консулти-
рането.  

5. Подходите към този тип проучвания са от различни позиции в зависимост 
от научната  и образователна компетентност на авторите и насоките за приложение – в 
процеса на обучението и подготовката на специалисти, в социалната практика или в 
монографични изследвания в т.ч. и от дисертационен тип. 
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6. В рамките на социалната практика се разгръщат различни варианти на 
приложение на арттерапията в школи, ателиета, приюти, центрове, кабинети и до-
мове като систематична работа с деца, юноши и млади хора, които се нуждаят от 
подкрепа. Тези  форми се развиват независимо от участието на университетите като 
основни центрове за подготовка на специалисти в областта на изкуствотерапията, 
но в много случаи в тях се осъществява хоспитиране или текуща практика на сту-
дентите или се предлагат собствени варианти и форми за обучение и групи за личен 
опит. 

7. Развиват се направленията на арттерапия чрез изобразителни изкуства,  
драма и кукло- терапия, музикотерапия, танц-терапия, библиотерапия, с приказки, 
поезия, басни, притчи, митове и други повествования. По-нови и оригинални по 
своему са разработваните методи на фото- и кинотерапия – синемалогия, както и 
различни комбинирани и комплексни форми на творческа и ритуална терапия.  
Появиха се и първите практико-приложни разработки за приложението на арттера-
пията  като елемент на психодиагностиката,  в консултирането и съветването, в об-
разованието и обучението и като средство за профилактика в широката социална и 
педагогическа сфера. 

8. Конкретни постижения и доказателства за ефективността от приложението 
на изкуствотерапията има при деца с емоционални и поведенчески проблеми – 
повишена агресивност, проблеми в развитието и комуникацията, говорното, телес-
ното и интелектуалното развитие, при социално занемарени деца и деца, отглежда-
ни в институции, при малолетни и непълнолетни правонарушители – подрастващи 
с девиантно поведение, както и във възпитателни училища-интернати при възраст-
ни с когнитивни нарушения в т.ч. и с дегенеративни заболявания, във фамилната 
социална работа и семейната психотерапия и др. 

9. Перспективите са за разширяване на тази сфера на приложната  функция на 
изкуството и художествените дейности  като основно средство в превантивната пе-
дагогика, профилактиката на отклоненията в поведението и психосоциалното раз-
витие, в психодиагностиката, консултирането, терапията – самостоятелно и като 
елемент от комплексното развитие на ерготерапията и терапията чрез заетост. 

10.  Съществуват реални опити за приложението на изкуствата и в клиничната 
и терапевтична работа освен в психиатричните отделения и при пациенти и болни – 
в повечето случаи деца с онкологични заболявания, в клиниките за интензивно ле-
чение, психодиспансери, санаториуми и болнични заведения с различен тип. Бога-
тият опит, натрупан в типичното поле на лечението чрез изкуство следва да се про-
учи по-систематично и цялостно и да се включи в образованието за помагащите 
професии не само в медицинската сфера. 

11.  Назряла е необходимостта от подготовка, пилотиране и апробиране на ця-
лостна форма на обучение на специалисти-арттерапевти, които да работят с различ-
ни групи клиенти в социалната и педагогическата работа в институциите на микро-
равнище – образователни, социални, медицински, училищни и извънучилищни, 
културни и обществени, специализирани професионални центрове за работа с из-
куства в свободното време, за социална рехабилитация, в комплекси за социални 
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услуги, на държавно, общинско равнище, в неправителствения и частния сектор на 
услуги и специализирана помощ. 

12. Предстои разгръщането, теоретическото обосноваване, диференциране и 
професионализиране на арттерапевтичните техники и подходи в образованието и 
социално-педагогическата помощ и системното им включване в подготовката на 
специалисти за помагащите професии. Катедра „СПСД” във ФНПП на СУ ини-
циира създаване на Магистърска програма за подготовка на арттерапевти за пома-
гащите специалности  и за социално-педагогическа работа като пилотира проект, 
подкрепен от Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Кл. Охридски” за 2010 г. Тя 
се осигурява основно от академичния състав на СУ и на ФНПП, с участието  на во-
дещи специалисти от други ВУ и практиката.  
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РЕЗЮМЕ: Личностните причини за конфликтите са свързани с наличието 
на личностни елементи във всеки конфликт. Към тях се отнасят: основни 
психически доминанти в поведението на личността; черти на характера и 
тип личност; нагласи на личността, образуващи идеалният тип индивидуал-
ност; неадекватни оценки и възприятия; етични ценности; начини на пове-
дение. Несъответствието на тези фактори с реалното противоборството 
между хората може да възникне без оглед на обективните фактори. Но по-
ведение и общуването на човека могат да станат причини за конфликти, 
много често се наблюдава взаимодействие между обективните и субектив-
ните причини за конфликта. 
 

Ключови думи: личностни елементи, характер, начин на поведение, со-
циална работа, взаимодействие. 
 
ABSTRACT: Personal reasons for conflict are related to the presence of 
individual elements in any conflict.They include: basic mental dominants in the 
behavior of individuals, traits and personality type, attitudes of individuals, 
forming a perfect type of personality, inadequate assessments and perceptions, 
ethical values, modes of behavior. The inconsistency of these factors with actual 
struggle between people can occur without regard to objective factors. 
  

Keywords: social work, social worker , conflict, attitudes of individuals. 
 

 

Основни психологически доминанти в поведението на личността. 

 Конфликтите предизвикани от психологическите доминанти в поведението на 
личността, нейните ценностни ориентации, цели, мотиви, интереси, потребности 
могат да бъдат най-разнообразни според своят предмет. Тук всичко зависи от това, 
какъв смисъл и значение придава личността на един или друг обект, проявява ли 
даденият конкретен човек интерес към този обект и дали това е потребност за този 
човек. Ценностните характеристики винаги са относителни. Това несъответствие на 
личностните значения и ценности са едни от основните причини за конфликтите и 
определят начинът на поведение в конфликта, неговата стратегия и тактика. 
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Черти на характера, типове личности  
Друга немаловажна причина за конфликт може да бъде несъвпадението на ха-

рактерите. Не само семейните конфликти и разводи често стават поради това, че не 
съвпадат характерите на хората. Това е много разпространена причина в много 
различни сфери на човешката дейност. Това трябва да се отчита, когато групите се 
намират в продължително локално и постоянно общуване. Не случайно на хората, 
на които предстои да работят в такива условия се правят проверки на психологи-
ческата им съвместимост. Всъщност, ако например холерик и меланхолик, на които 
е присъща емоционална нестабилност бъдат изпратени за дълго време в космоса с 
един космически кораб, то конфликтът между тях е неизбежен. 

Колкото повече му се съпротивляват, толкова напрежението ще расте и драма-
тичността на конфликта ще е по-голяма, когато той се разрази. Важна роля при 
възникването на конфликта има прекомерната изразност на отделни черти на харак-
тера. Тези хора изпитват особена трудност при общуването, защото притежават 
„нетипични” черти на характера някои, от които имат конфликтна насоченост. 

 

Нагласи на личността 
Важен фактор при възникването на конфликтите са нагласите на личността, 

образуващи идеалният тип индивидуалност. Причината за конфликта в този случай 
маже да е противоречие между различните „идеални типове” индивидуалност, ако 
те са достатъчно ярко изразени. 

 

Неадекватни оценки и възприятия  
Значителна роля при възникването и развитието на конфликтите имат неадек-

ватните представи, оценки и самооценки. Особено често те са причина за кон-
фликтно поведение в деловото общуване, от което не трябва по собствена воля да 
се излиза от тези взаимодействия или да се прилага тактика за избягването им. Като 
пример за такива конфликти маже да ни послужи ситуацията когато подчинените 
предполагат, че имат право да изразяват своите възгледи и мнения по един или друг 
въпрос, но ръководителят смята, че те са длъжни безпрекословно да изпълняват не-
говите разпореждания. 

 
За социалните работници най-голям интерес представляват следните моменти: 
1. Разминаване между очакваните и реалните резултати. Колкото повече 

се наблюдава несъответствието между тях, толкова по-силно е напрежението у со-
циалния работник. Затова за избягването на конфликти очакванията винаги трябва 
да се подкрепят с реални резултати и колкото по-бързо това се прави, толкова по-
малко ще е напрежението. 

2. Неправилни оценки на подчинените. При завишаване или занижаване на 
оценките в социалната служба се довежда до нарушаването на принципа за спра-
ведливост и може да предизвика недоволството в колектива и конфликтна си-
туация. 
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3. Неадекватна оценка на социалния работник от страна на другите ли 
негова неадекватна самооценка. Както завишената така и занижената самооценка 
се свързва с неправилните представи за възможностите и местата в социалната 
служба, това предизвиква постоянно търкане, недоразумения и отрицателна реак-
ция у другите хора. 

4. Начини на поведение. Различията в начините на поведение могат да станат 
причина за конфликти, те намаляват степента на взаимно разбиране между хората и 
затрудняват тяхното сътрудничество. Това особено се отнася за хората, които при-
надлежат към категорията трудни в общуването. Например такъв тип в общуването 
хора са като „парен валяк” – бавни и груби. Може да се предположи, че този груб и 
безцеремонен човек мислещ си, че наоколо всички трябва да ме правят път, и не 
зачиташ другите мнения, винаги ще влиза в конфликти със заобикалящите го. 

 

Не по-малка опасност представляват и другият тип – „взривен човек”. Този чо-
век не е зъл по природа. Той избухва като дете, на което изведнъж му се е развали-
ло настроението. Затова от него винаги може да се очакват неприятности. Напри-
мер ръководител, който спокойно беседва с подчинените си, може изведнъж да из-
бухне, чувствайки, че те просто излизат от контрол. По този начин все по-често се 
държи ревнивият мъж, поради това, че се страхува да не загуби своята жена или да 
загуби контрол над нея. 

Много неприятности могат да се очакват и от типа трудни хора – „мълчаливи” 
(тихи). Тези хора също така представляват потенциална опасност за възникване на кон-
фликт поради тяхната мълчаливост, техните мисли са трудно разгадаеми от обкръжава-
щите ги хора. С тях лесно се губи търпение, поради това, че трудно може да се получи 
от тях отговор на това каква е истинската причина за тяхното мълчание. 

Голяма опасност представлява и такъв тип – „свръх гъвкави”. Такива хора мо-
гат да не създават проблеми в чисто човешките отношения, защото те винаги и на 
всички ще отстъпят и ще обещаят помощ във всяко нещо. Например, сътрудник на 
социалната служба може да се заеме с определена работа, но да не я изпълни, 
ръководителят на социалната служба може да обещае да повиши заплатата и да за-
бавя повишението до излизането в пенсия на този, на когото е обещано. Основният 
проблем на „свръх гъвкавите” хора се състои в това, че те на никого не отказват, 
когато ги молят, а за да изпълнят обещанията си не им стигат нито силите нито вре-
мето. По този начин тези хора предизвикват не само междуличностни, но и вътре 
личностни конфликти. 

 

Правила за поведение с трудни хора  
Ключовият момент се състои в това, че за да съхранят гъвкавостта си, из-

ползват към конкретния човек съответен подход, защото отчитат неговите нужди и 
интереси, а също така и вашите собствени приоритети в дадената ситуация: 

 

1. Тип „Парен валяк” – Ако предметът на конфликта не е особено важен за 
вас, то по-добре е да избегнете конфликта или да се приспособите към него. 
Отстъпете на този човек малко, за да го успокоите. Ако вие сте избрали друг под-
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ход, то по-добре е да започнете така, че да му дадете на този тип човек да „изпусне 
парата”. 

2. Тип „скрит агресор” – Човекът отнасящ се към този тип трудни хора, се 
старае да причинява на хората неприятности с помощта на задкулисни машинации, 
с духовити остроумия и други скрити прояви на агресия. Ако вие сте решили, да 
избегнете или да търпите такъв човек – това не е за вас, то най-добрият начин – е да 
покажете конкретният факт причиняващ злото, а след това скритите причини. Дай-
те на този който ви атакува да разбере, че вие сте над това и кажете нещо подобно 
на: „Какво искате да постигнете с това?”. Ако започне да отрича фактите то приве-
дете доказателства. 

3. Тип „взривен човек” – Обикновено човек от този тип се прави на изплашен 
и безпомощен, а взривът от емоции показва неговото желание да вземе ситуацията 
под свой контрол. Основният принцип, към който трябва да се придържате, за да се 
избегне ескалацията на конфликта (ако вие сте решили да не го избягвате) да му 
дадете да се навика, по този начин му да изрази емоциите си. Трябва да го убедите, 
че го слушате. Необходимо е да му покажете, че той контролира ситуацията и след 
това да го успокоите. 

4. Тип „новатор” – Този тип често подхваща някои идеи и обвинява другите 
(някого конкретно или целият свят) във всички грехове. В началото трябва внима-
телно да го изслушате. Не е важно дали е прав или не. Той страстно желае да бъде 
изслушан. Това е една от причините, че той постоянно е недоволен. Защото мисли, 
че никой не иска да го слуша или никой не го приема сериозно. Неговите оп-
лаквания често възникват върху разочарованието и мисълта за собственото му без-
силие. Изслушвайки го вие му възвръщате усещането за собствената му значимост 
и му предоставяте възможността да изрази своите чувства. Вие трябва да признаете 
или да оцените този човек като му покажете, че сте разбрали какво е казал като мо-
же да повторите някои негови думи. След като той си изкаже основната мъка е не-
обходимо да се търси начин за прекратяването или преминаването на разговора 
върху друга тема.  

5. Тип „мълчалив” – Ключът към разрешаването на конфликта, ако вие на ис-
кате да го избегнете – преодоляване на затвореността на човека. Вие може да имате 
някакви предположения за причината (например този човек е разстроен от нещо, но 
не иска да си признае това пред вас) но да се изходи от това не е добър вариант. 
Ако вие сбъркате това може да усложни ситуацията. За да се разкрие същността на 
проблема вие трябва да зададете няколко въпроса по такъв начин, че да не му поз-
волявате да отговаря само с „да” или „не” или с кимане на глава. Ако вие не искате 
да получавате едносрични отговори трябва да продължите да задавате следните 
въпроси „Какво мислите по този повод?” или „Каква е причината за вашата затво-
реност?”. Ако вие имате някакви предположения, а човекът не иска да ви даде ин-
формация, то вие може да ги споделите с него, за да разберете правилни ли са или 
не. Изброявайки възможните причини или подтиквайте човека към разговор. Но в 
същото време запазвайте чувството си за мярка. Ако виждате, че човекът внезапно 
замълчи и продължава да се съпротивлява на вашите опити да продължите беседа-
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та, не настоявайте за нейното продължение. Поблагодарете му и ако е необходимо 
се опитайте да си насрочите нова среща. 

6. Тип „свръх гъвкав” – такива хора може да ни се струват приятни във всяко 
едно отношение, но от време на време те създават проблеми: понякога се съглася-
ват да направят нещо за вас, но в последната минута намират причина, за да ви от-
кажат. Ако вие смятате, че е необходимо да продължавате да общувате с такъв чо-
век то ключът към решаването на проблемите се състои в това, че трябва да му 
покажете, че искате истината от негова страна. Настоявайки на това вие искате да 
знаете, какво мисли в действителност този човек и искате той да направи това, кое-
то е в състояние да изпълни. Акцентирайте върху това, че вас ви безпокои не това 
дали той ще се съгласи с вас, а неговата непоследователност. 

 

Това са някои от правилата за поведение с някои типове конфликтни личности. 
Безспорно освен изброените съществуват и други типове изискващи специфичен 
подход. При цялото разнообразие на тези подходи към трудните за общуване хора, 
всички те са построени върху следните основни принципи:  

 

- На първо място, когато се сблъсквате с трудни в общуването хора, трябва да 
използвате такъв подход, който би съответствал на конкретното поведение; 

- На второ място разберете, че човекът е труден за общуване и определете 
към кой тип хора се отнася; 

- На трето място не попадайте под влиянието на този човек, не заставайте на 
неговата позиция; запазете спокойствие и неутралитет; 

- На четвърто място, ако вие не искате да избегнете общуването с такъв чо-
век, постарайте се да поговорите с него и да разберете причините за неговите 
„трудности”; 

- На пето място постарайте се да намерите начин за удовлетворяването на не-
говите скрити интереси и нужди; 

- На шесто място използвайте съвместният подход за разрешаването на кон-
фликти, който започва да се очертава след като разберете към кой тип принадлежи 
конкретният труден за общуване човек. 

 
Различията в етичните ценности на хората също могат да станат причина за 

конфликта. Това става, когато нравствените норми за поведение на едни хора вли-
зат в противоречие с нормите на други. Несъвместимост на моралните принципи се 
среща в различните сфери от жизнената дейност на хората и различни видове 
конфликти. Противоречията в етичните ценности между хората във всички сфери 
от тяхната жизнена дейност разбира се не могат да се избегнат. Но независимо от 
различната проблематика и трудност при избора на нравствени позиции в общува-
нето съществуват редица положения, които, ако се следват значително ще повишат 
ефективност на общуването и ще се избягват конфликтите в процеса на взаимодей-
ствие с другите хора. 
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ДЪЛГИЯТ ПЪТ НА ЕМАНЦИПАЦИЯ НА НАРОДОПСИХОЛОГИЯТА 
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THE LONG JOURNEY OF THE EMANCIPATION PEOPLE’S PSYCHOLOGY 

INTO A COMPLEX SCIENCE 
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РЕЗЮМЕ: Статията е посветена на неизследвания проблем за възникване-
то и развитието на народопсихологичното знание. Корените му се откриват 
в творчеството на Херодот, Хипократ, Аристотел и други антични автори. 
Откроено е значението на възгледите на Лок, Вико и други мислители от 
епохата на Рационализма. Като непосредствен предтеча на Народопсихоло-
гията е представен просветителят Монтескьо. Акцентирано е върху залага-
нето на фундамента на новата наука през епохата на Романтизма от 
Хумболт, Щейнтал и Вунд. Отредено е дължимото на школата на 
Дюркхайм, Льобон и Тард. Подчертано е влиянието на Фройд. Обърнато е 
внимание на характерните особености на народопсихологичните изследва-
ния по време на Студената война и след нейното приключване. В заключи-
телната част на статията са представени актуалните днес схващания за 
Народопсихологията като комплексна наука. 
 

Ключови думи: Народопсихология, народен дух, народна душа, психология 
на тълпата, национален характер, национална идентичност, модална лич-
ност, светска религия, народопсихологичен факт. 
 
ABSTRACT: The article looks into the unexplored problem of originating and 
development of the knowledge of people’s psychology. Its roots are found in the 
works of Herodotus, Hippocrates, Aristotle and other antique authors. The 
meaning of the views of Locke, Vico and other philosophers from the age of 
Rationalism is pointed out. As an immediate forerunner of people’s psychology 
is shown the enlightener Montesquieu. An accent is put on the foundation of the 
new science during the period of Romanticism by Humboldt, Steintal and 
Wundt. The schools of Durkheim, Le Bon and Tarde are also mentioned. The 
influence of Freud is underlined. The characteristics of the surveys during the 
Cold War and after its end are reviewed. In conclusion, the current concepts of 
people’s psychology as a complex science are presented. 

 

Kew words: People’s psychology, people’s spirit, people’s soul, psychology of 
crowd, national character, national identity, modal personality, secular religion, 
people’s psychology fact. 
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Като едно от най-старите и най-вдъхновяващи стремления на човека стреме-
жът към самопознание довежда до обособяване на различни клонове на науката. По 
силата на редица обстоятелства различните науки се формират през различно време 
и се развиват с различни темпове. Неразделна част от процеса на дооформянето на 
отделните науки са усилията за разкриване на предтечите на съответното научно 
познание, на възникването и утвърждаването на основния терминологичен апарат, 
на развоя на познанието до изкристализирането и признаването на науката в об-
щата система на науките. 

Корените на народопсихологичното знание отвеждат към Антична Елада 
(Holzner, 1960: 9). Първите системни наблюдения на психологичните особености на 
отделните племена и народи прави „бащата на историята” Херодот (между 490 и 
480 – между 430 и 424 г. пр. н. е.). Обиколил значителна част от познатия тогава на 
европейците свят в Европа, Азия и Африка (наричана от древните елини Либия), 
Херодот неизменно обръща специално внимание, проучва и описва в своята 
„История” (ок. 450 г. пр. н. е.) „нравите на народите”, „обичаите на народите” и 
„обредите на народите” (Херодот, 1986, І: 63, 76-79, 97-99, 103, 118-136, 173, 207; 
1990, ІІ: 16, 25-32, 36, 38, 39, 72). Тази историческа традиция намира продължение 
в творчеството на Тукидид (ок. 460 – 400 г. пр. н. е.), Ксенофонт (ок. 430 – 355/354 
г. пр. н. е.), Полибий (ок. 200 – ок. 120 г. пр. н. е.), Цезар (102 или 100 – 44 г. пр. н. 
е.), Страбон (64/63 пр. н. е. – 23/24 г. сл. н. е.), Плиний Стари (23 или 24 – 79 г.), 
Плутарх (ок. 45 – ок. 127 г.), Тацит (ок. 56 – ок. 117 г.) и много други популярни 
антични гръцки и римски историци, географи, философи и писатели. 

Сред продължителите на Херодотовата традиция особено място заема “бащата 
на медицината” Хипократ (ок. 460 – ок. 377 г. пр. н. е.). В едно от най-популярните 
през Античността произведения – „За въздуха, водите и местностите” (ок. 400 г. пр. 
н. е.), Хипократ издига първата теория за факторите, обуславящи психологичните 
особености на народите. Те се дължат, според него, на различната географска и 
климатична среда, в която живеят („нравите отразяват природата на страната”), а 
също – на естеството на своето политическо устройство: демократично или деспо-
тично (Гиппократ, 2001: 177-178). 

Измежду първите предтечи на народопсихологичното знание се нарежда и 
най-признатият елински философ – Аристотел (384-322 г. пр. н. е.). Разсъжденията 
му за особеностите на народите от Азия и от Европа, включително за „рода на гър-
ците”, следват, общо взето, традициите, заложени от Херодот и Хипократ. Аристо-
тел обаче за пръв път въвежда в оборот термина „характер”, съотнесен към народи-
те (Аристотел, 1995: 238-239). Нова крачка в тази посока прави първият високо об-
разован християнски теолог и един от основателите на Александрийската школа – 
Климент Александрийски (ок. 150 – 215 г.). Сред акцентите на неговото творчество 
е третирането на езика като „способ за изразяване на мисли, отлети от характера на 
народа” (Quasten, 1953: 5 ff). 

Интересът към особеностите на народните характери започва да заглъхва през 
Ранното средновековие във връзка с утвърждаването на универсалните (светов-
ните) религии. Протича гигантски по своите мащаби процес на асимилиране на 
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многобройните дотогава племена и образуване на народности върху нова обща 
духовна (религиозна) основа. При това, основен маркер при самоопределението не 
е усещането за  неразделна съставна част от народността, а убеждението за принад-
лежност към религиозната мегаобщност – християнството, юдаизма, будизма или 
исляма. Средновековието се превръща в епоха на християнизацията на цяла Европа 
(от Армения през 301 г. до Литва през 1387 г.), на преследване на юдеите в самата 
Европа, на усилия за пропъждане от континента на проникналите в него мюсюлма-
ни (маврите в Иберийския полуостров и османските турци в Балканския полу-
остров), както и на опити за освобождаване на светите за християните места в Азия 
от завладелите ги през VІІ в. „неверници” (мюсюлманите). Християнството – нало-
жилата се в Европа универсална религия, размива представите за специфичните 
психологически особености на отделните народи и изгражда чувството за върхо-
венство на интересите на европейската религиозна мегаобщност. Характерна в това 
отношение е картата на света от 1448 г., в която бенедектинският монах от 
Залцбург Андреас Валшпергер обозначава християнските градове в червено, а гра-
довете на „неверниците” – в черно (Уилсън,  2004: 39). Въздействието си върху за-
тихването на интереса към народните характери християнството упражнява и чрез 
други лостове. Духовният монопол на Църквата в обществото, включително над 
възникващите от ХІ в. ранни европейски университети, насажда мистицизъм, който 
не позволява формирането на научно познание. 

Възобновяването на наблюденията и анализите за особеностите на народните 
характери става възможно едва в зората на Новото време, когато мощни духовни 
движения обновяват до неузнаваемост Европа. Главното идейно съдържание на 
епохата на Ренесанса (края на ХІІІ – средата на ХVІІ в.) е хуманизмът – нов антро-
поцентристки възглед, поставил в центъра на светоусещането Човека, вместо Бога. 
Великите географски открития (ХV – средата на ХVІІ в.) разклащат сериозно ду-
ховния монопол на Църквата. Епохата на Рационализма (средата на ХVІІ – начало-
то на ХVІІІ в.) поставя истинското начало на науката, основана на опитното знание 
и на творческия скептицизъм, което утвърждава тържеството на разума над вярата. 
Окончателното скъсване на пъпната връв между науката и теологията става през 
епохата на Просвещението, заляло през ХVІІІ в. цяла Европа. 

В тази обща обстановка еманципиращата се наука възобновява интереса си 
към особеностите на отделните народи. Още през ХVІІ в. английският философ 
Джон Лок (1632-1704) и други изследователи започват да трупат етнографски 
наблюдения върху различни племена и народи. Още по-важно място заемат изслед-
ванията на основателя на философията на историята – италианския проф. Джам-
батиста Вико (1668-1744), особено с труда си “Основания на нова наука за общата 
природа на нациите” (1725), в който някои виждат основания за разглеждането му 
като родоначалник на Народопсихологията. Вярно е, че Вико се интересува не от 
историята на владетелите или на държавите, а от „историята на всички нации от 
тяхното възникване, движение напред, състояние на упадък и край” (Вико, 1940: 
118). Над всичко Вико поставя „простонародната мъдрост”, „простонародните 
чувства”, „простонародните нрави”, „вкуса простонароден” (Вико, 1940: 356), 
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доколкото масите, според него, безсъзнателно творят историята, въпреки своите 
предразсъдъци и суеверия, свирепи и варварски обреди, нищета и изостаналост. 
Митовете, легендите, поверията той разглежда като основа на народния „характер” 
(Вико, 1940: 379). Вико обаче е единак в културата на своето време, цял век остава 
неразбран (едва през втората четвърт на ХІХ в. творчеството му започва да се оце-
нява по достойнство), а и основният акцент в размишленията му върху „света на на-
циите” е поставен не върху тяхната специфика, а върху общата им природа, незави-
симо от расата, географските условия, езика, политическия строй и мисленето – 
само е загатната разликата между народите от „хладния север” и „умерената зона” 
(Вико, 1940: 457).  

Далеч по-голямо значение получава идейното наследство на непосредственния 
предтеча на Народопсихологията – бележития френски философ граф Шарл 
Монтескьо (1689-1755), особено неговото най-популярно съчинение „За духа на 
законите” (1748). Една от съществените му структурни части е посветена на 
„общия дух, нравите и обичаите на народа” (Монтескьо, 1984: 391 сл.). Размишля-
вайки върху „душата” и „характера” на различни народи с присъщите им “пороци и 
добродетели” (Монтескьо, 1984: 107, 114, 124, 150, 180, 188, 308, 312, 313, 363, 394, 
397, 398), авторът стига до забележително за своето време проникновение: „Много 
неща управляват хората: климатът, религията, законите, принципите на управле-
ние, примерите на миналото, нравите, обичаите; от всичко това като резултат  се 
образува общият дух на народа.” (Монтескьо, 1984: 393).  Новаторската постановка 
на Монтескьо за „народния дух” е подхваната и разработена от мощните интелекти 
на бележитите немски философи Йохан Хердер (1744-1803), Йохан Фихте (1762-
1814) и Георг Хегел (1770-1831), за да намери възлово място в изливащия се фунда-
мент на Народопсихологията (Holzner, 1960: 11). 

Едва ли е случаен фактът, че самият термин „Народопсихология” е въведен в 
научен оборот от известния немски филолог, езиковед и философ Вилхелм фон 
Хумболт (1767-1835) през ХІХ в., когато започва да се формира национализмът 
като идеология на националната държава и набира скорост мощното духовно дви-
жение на националния Романтизъм. В публикуваното посмъртно негово изследване 
„За различния строеж на човешките езици и неговото влияние върху духовното 
развитие на човешкия род” (1836) Хумболт възприема нацията като духовна твор-
ческа индивидуалност и обосновава връзката на езика с “вътрешното настроение на 
душата” на народа, като илюстрира това с анализ на „древногръцкия дух”, „духа на 
индусите” и „немския дух” (Гаймъ, 1898: 120, 459, 479, 502). Именно тук той 
въвежда термина “Народопсихология” (Holzner, 1960: 11), с който обозначава една 
нова научна област, призвана да изучава „духа на народа” и различните културни 
групи, отличаващи се със специфичен тип мислене (Коул, 1997: 37-38). 

Първи опит за по-обстойно формулиране на задачите на Народопсихологията 
като наука прави немският философ Херман Щейнтал (1823-1899) през 1855 г. и то-
ва слага истинското начало на Народопсихологията (Шпет, 1996: 17-18). 

Тази нова област на научното знание получава необичайно бързо световна из-
вестност благодарение на немското научно списание „Народопсихология и Езико-
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знание” под редакцията на швейцарския философ проф. Морис Лацарус (1824-
1903) и проф. Херман Штейнтал (списанието излиза от 1859 г. в продължение на 
над 30 г. – до 1890 г., като са издадени общо 20 тома). Още в първия том редактори-
те поместват своя статия „Мисли за Народопсихологията”, в която дефинират ясно 
облика на новата наука като „наука за народния дух, т. е. учение за елементите и за-
коните на духовния живот на народите”. Задачите й са формулирани по следния на-
чин: да опознае психологическата същност на народния дух и неговите действия; 
да открие законите, по които се осъществява народната дейност; да разкрие причи-
ните за възникването, развитието и унищожаването на особеностите на даден на-
род. Така посочените задачи, според редакторите, могат да бъдат постигнати, ако 
бъдат проучени езикът, религията, изкуството, литературата, науката, нравите, би-
тът, правната система и държавното устройство (Штейнталь, Лацарус, 1865). 

Още с раждането си новата наука среща силен отпор. Немският лингвист 
Херман Паул (1846-1921) разгръща дискусия, стигнала до краен негативизъм по от-
ношение на възможностите на Народопсихологията. 

В този обстановка се появява истинският родоначалник на Народопсихология-
та – немският философ и психолог проф. Вилхелм Вунд (1832-1920). През 1886 г. 
Вунд отпечатва програмна статия „За целите и пътищата на Народопсихологията” 
като отговор на нейните критици. По-отвлечения термин „народен дух” авторът 
замества с „народна душа”, утвърден от френския историк проф. Жул Мишле в 
книгата му „Народът” (1846) (Michlet, 1846). А съдържанието на Народопсихоло-
гията е ограничено от Вунд до езика, митологията и нравите (Шпет, 1996: 36-42). 

Вунд предприема и първото цялостно народопсихологично изследване – 10-
томната „Народопсихология” (1890-1917), посветено на общите проблеми на 
Народопсихологията. С него авторът разширява проблематиката на новата наука с 
религията, изкуството, правото и културата. Изложението върви по две линии: из-
следване поотделно на елементите на Народопсихологията (езика, изкуството, ре-
лигията, нравите, и пр.) и проучване на основните етапи в развитието на Народо-
психологията (първобитно общество – тотемизъм – време на герои и богове – епоха 
на хуманността). Без необходимото специално внимание е оставено типичното за 
отделните племена, народи и нации (Wund, 1911-1923). 

В по-синтезиран вид Вунд представя идеите си в своята книга „Елементи на 
Народопсихологията” (1912). Тя оставя впечатлението, че задачите на Народопси-
хологията се разпростират почти до задачите на Етнологията – утвърдена по онова 
време наука, изучаваща всестранно народите (Wund, 1912). 

Изследванията на Вунд дават повод за нова дискусия около Народопсихоло-
гията, в която най-активно се включват и големи немски авторитети, сред които 
социологът проф. Бертолд Делбрюк (1842-1922) и философът проф. Георг Зимел 
(1858-1918), разглеждащ обществото и малките групи като съвкупност от междуин-
дивидуални отношения. Намират се и участници в дискусията, отричащи правото 
на Народопсихологията на самостоятелно съществуване. В основен аргумент на от-
рицателите се превръща ангажирането на Народопсихологията с търсене на колек-
тивната душа, което е обявено за мистицизъм. Проявява се склонност тя да бъде 
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приета като част от Психологията (доколкото изследва психиката) и от Социоло-
гията (тъй като изследва обществото) (Шпет, 1996: 123 сл.). 

Дискусиите около Народопсихологията продължават и след Първата световна 
война. Критиката обаче този път се отличава с позитивност – не се оспорва толкова 
правото на Народопсихологията на самостоятелно съществуване, колкото харак-
терът, целта и задачите на новата наука. Сред най-активните участници е руският 
проф. Густав Шпет, който не приема обяснителния характер на Народопсихология-
та, превръщащ я в основна за други науки, на което настоява Вунд – Шпет я раз-
глежда като описателна социална наука, анализираща и интерпретираща типичните 
колективни преживявания (Шпет, 1996: 112-114). 

Независимо от съпротивата, Народопсихологията се разпространява след Пър-
вата световна война из цяла Европа. Тя прониква и в САЩ чрез преселилия се зад 
Атлантическия океан през 1892 г. германски психолог проф. Хуго Мюнстерберг 
(1863-1916) – ученик на Вунд, получил назначение като професор в Харвардския 
университет, който се опитва да убеди американците в приложните възможности на 
Народопсихологията (Wigmore, 1909). За това допринасят и доста американски 
младежи, получили докторска степен в Германия и силно впечатлени от непозната-
та за тях до тогава наука Народопсихология (Коул, 1997: 46-49). 

Макар да печели нови привърженици, Народопсихологията се натъква на една 
допълнителна трудност в своето утвърждаване – специфичният немски термин 
„Volkerspsychologie”, който се превежда на различните езици по различен начин с 
влагане на различен смисъл в него. В повечето европейски държави, включително 
България,  той се превежда като „Народопсихология”, във Франция – като 
„Психология на колектива”, в Италия – като „Демопсихология”, в Русия – като 
„Етнопсихология”, във Великобритания – като „Културна психология”, в САЩ – 
като “Социална психология”.  

Независимо от всички трудности в своето развитие, Народопсихологията се 
обогатява след Вунд с нови елементи. Под непосредственото влияние на Вунд, с 
когото се запознава в Лайпциг през 1885 г., неговият бележит съвременник – 
френският социолог проф. Емил Дюркхайм (1858-1917), разработва в изследването 
си „Индивидуални и колективни представи” (1898) т. нар. „психология на колекти-
ва”, целяща вникване в колективното съзнание на всеки исторически формирал се 
колектив – не само племето, народа и нацията, но и рода, социалната прослойка, 
малцинствената общност и по-малките групи. За него обществото не е проста сума 
от индивиди, а „система, образувана от техни асоциации” и висша форма на живот. 
Фундаментът на цялата теоретична концепция на Дюркхайм е признаването на 
особени качества на колективното съзнание за разлика от индивидуалното. Колек-
тивът е „една твърде особена интелектуалност, безкрайно по-богата и по-сложна от 
тази на индивида”, доколкото „единичната индивидуалност е абсорбирана в колек-
тивната индивидуалност”; „групата мисли, чувства, действа съвършено различно от 
това, което биха направили нейните членове”; тя има свое „колективно съзнание” и 
специфична „морална физиономия”; групата води свой собствен живот в съот-
ветствие с „колективните представи”, в които „много поколения са натрупали ... 



 

 

102 

своя опит и знание”; и докато индивидите са преходни, колективът остава, съхраня-
вайки своя „психически живот”  (Дюркхайм, 1994: 121, 161).  

Ако разширената трактовка на Дюркхайм дава нова насока на народопсихоло-
гичните изследвания във Франция, друг един французин трасира пътя за нов аспект 
на народопсихологичните проучвания в света. Става дума за лекаря Густав Льобон 
(1841-1931) и знаменития му труд “Психология на тълпата” (1895). Льобон дели 
тълпите на еднородни (касти, класи, секти, и пр.) и разнородни (анонимни и не-
анонимни). В стремежа си към вникване в „душата на тълпата” авторът разглежда 
тълпата като особен социален феномен. Под хипнозата на харизматичен вожд, 
признат за създател и емоционален благодетел на масите, „Азът” се поглъща от 
„колективната душа” и става участник в една психическа общност, която действа 
като неосъзнато стадо под влияние на ирационална пропаганда, налагаща някаква 
висша идея. Тълпата се превръща в откъснато от веригата социално животно, чиято 
неукротима и сляпа сила е в състояние да унищожи вековни творения (LeBon, 1895; 
Льобон, 1995). Трудът на Льобон става истински бестселър. Той е преведен на 
почти всички езици, включително на арабски (от министър на правосъдието) и на 
японски (от министър на външните работи). Френските държавници отреждат на 
Льобон високи почести, чилийският президент Артуро Алесандри му изпраща 
специални поздрави като „горещ поклонник”, а президентът на САЩ Теодор 
Рузвелт иска среща с него. Книгата на Льобон започва да се изучава във военните 
училища и академии из цял свят и става настолна книга на политици и държавници 
по цялата планета. Самият Любон обаче доживява да стане свидетел и на неочакван 
страничен ефект – идеите му са използвани  ловко от Мусолини и Хитлер. 

Теорията на Любон за стихийната (естествената) тълпа е подхваната и развита  
от най-авторитетния му френски последовател. Още през 1898 г. социологът 
Габриел Тард (1843-1904) отпечатва труда си „Публиката и тълпата”, в който ана-
лизира превръщането чрез организация на естествената тълпа в изкуствена 
(дисциплинирана) (Tarde, 1910).  

Най-крупната фигура сред учените, работещи между Първата и Втората 
световна война на попрището на Народопсихологията, е австрийският лекар проф. 
Зигмунд Фройд (1856-1939). Наред с откриването на психоанализата като ориги-
нална терапия с думи при психични разстройства, Фройд дава голям принос и в 
Народопсихологията с оригиналната си трактовка на психиката на изкуствените 
тълпи. Ако Льобон описва, а Тард анализира тълпите, в труда си „Психология на 
масите и анализ на Аза” (1921) Фройд за първи път обяснява научно ролята на 
подсъзнателното като подводна част на айсберга, на която се крепят съзнанието и 
другите манифестирани психични феномени. „Индивидуалното Аз” има, според 
него, две съставки: „социално Аз” и „свръх-Аз”. „Социалното Аз” се стреми да за-
доволи собствените потребности, най-вече сексуални, докато „свръх-Аз” го контро-
лира. В определени случаи обаче го изпуска от контрол, който успява да възстанови 
едва след като „социалното Аз” се задоволи. В недрата на тълпата, продължава своя 
анализ Фройд, индивидът се преобразява: изчезват съмнения, колебания и морални 
забрани; мисълта става асоциативна и податлива на илюзии; установява се господ-
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ство на емоцията; събуждат се диви инстинкти; човекът-маса реагира автоматично 
със склонност към крайни действия; и се спуска няколко стъпала по стълбата на ци-
вилизацията (Фройд, 1996: 7-63). Вярно е, че Фройд обяснява колективната психо-
логия с термина „либидо” като синтезиран израз на всички разновидности на лю-
бовта – в него той вижда същността на душата на колектива и спойката на нейното 
единство, източника на затъмняване на съзнанието и на събуждане на наследени от 
най-стари времена лоши импулси. Но откритата от него роля на подсъзнателното 
(само загатната от Льобон) в индивида и колектива е от голямо значение за разви-
тието на Народопсихологията.  

Фройд успява да създаде своя школа – фройдизма, който през 30-те години на 
ХХ в. еволюира в неофройдизъм, останал верен на логиката на теорията му, но 
изоставил тезата за сексуалната подкладка на всички явления в човешкия живот. От 
особено значение за Народопсихологията се оказват трудовете на бившия най-бли-
зък сътрудник на Фройд – швейцарския психолог Карл Юнг (1875-1961). В 
изследването си „За психологията на несъзнаваното” той различава „два слоя на 
несъзнаваното”: „лично неосъзнавано” и „нелично или надлично неосъзнавано” 
(„колективно несъзнавано”) като „обективно психологично” явление, което е резул-
тат от „наслоявания от постоянно повтарящ се житейски опит на човечеството”, но 
чрез „преоценяване на предишните стойности”. Юнг класифицира „архетиповете 
на колективно несъзнаваното”, които се събуждат и изявяват при определени 
условия (Юнг, 2004: 85-102).  

Ново развитие получава през междувоенния период и теорията на тълпата, 
оригинален принос в която внася испанският културолог Хосе Ортега-и-Гасет 
(1883-1955) с тезата на труда му „Бунтът на масите” (1926), че създадените от обик-
новени хора и обладани от съзнанието за обикновеност маси се стремят да налагат 
обикновеността навсякъде (Ортега-и-Гасет, 1993: 45). 

За разгръщането на изследователската работа през междувоенния период спо-
магат много специализираните научни списания „Преглед на психологията на на-
родите”  и „Проблеми на Народопсихологията и Социологията” (издавано от 
Рихард Турнвалд от 1925 г.).  

През първите десетилетия на ХХ в. учени от САЩ утвърждават терминът 
“национален характер”, въведен в научен оборот от германския философ Фридрих 
Енгелс през 1844 г. (Енгелс,  1975: 596-597), като по-адекватно на съвременните 
реалности в сравнение с използвания дотогава в Народопсихолагията немски тер-
мин “народен характер”. Така, изследването на националния характер бързо се пре-
връща във водеща тема за народопсихологичните изследвания по света.  

От средата на ХХ в. обаче, във връзка със стартиралия европейски интеграци-
онен процес, се налага постепенно нова основно понятие в Народопсихологията – 
“национална идентичност”, което е далеч по-широко от националния характер и из-
разява по-точно истинското призвание на Народопсихологията като наука. Този 
нов термин не отрича националния характер, а само го изтласква на по-заден план. 
Новият основен термин има и това предимство, че подчертава необходимостта и 
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волята националното да бъде съхранено в наднационалните общности и в усетилия 
се през 70-те години на ХХ в. процес на глобализация в света. 

Важна за усъвършенстване на методологията и методиката на народопсихоло-
гичните изследвания се оказва концепцията за „модалната личност”, лансирана от 
неопсихоаналитика A. Валак (Wallace, 1952), разработена от социолозите А. Инкелс 
и Д. Левинсън (Inkeles and Levinson, 1954), но обоснована убедително от холандс-
ките учени Хуберт Дюейкер (1912-1983) и Нико Фрийда (р. 1927) в книгата им “На-
ционален характер и национален стереотип” (1960). Тя е основана на идеята, че ет-
нически еднородните нации имат само една модална личност, докато нееднородни-
те в етническо отношение нации могат да възприемат няколко модални личности. 
Целта на изследването е да се установи честотата на повторяемостта на модалните 
личности в нацията, най-вече сред най-възрастното поколение като основен носи-
тел на традицията (Duijker and Frijda, 1960). 

Още по-важни за утвърждаването на Народопсихологията като наука са идеите 
на Емили Кахан и Шелдон Уайт за използване на експериментални процедури в 
изследването на „колективни субекти” и статистическото обработване на групови 
данни от психометрични тестове (Коул, 1997: 44-45). 

Продължени са усилията за изследване на тълпата. Френският социолог Серж 
Московичи разкрива трансформирането, в резултат на съвременните комуникации, 
на тълпата в публика (Moscovici, 1981), а роденият в България Нобелов лауреат за 
литература Елиас Канети (1905-1994) вещо анализира генезиса на тълпата, предла-
га убедителна класификация на тълпите, а и оригинална трактовка на празничните 
маси като неагресивни множества (Канети, 1996; Градев, 2005: 312-460).  

Мощен стимул за разгръщане на народопсихологичните изследвания в ка-
питалистическия свят дава поставеното в САЩ начало на организираната работа за 
проучване на националните характери. Още от 40-те години на ХХ в. са създадени 
Група за изучаване на характерите на нациите по света и Национална лаборатория 
за изследване на американския национален характер със седалище в Тексас – 
правителствена организация, основана по инициатива на Алекс Стюарт. Повишено 
внимание към тази тематика проявява и Американското географско дружество, из-
дало сборника „Ние, американците” (Ню Йорк, 1991). Примерът на САЩ е послед-
ван от Япония, която в началото на 50-те години на ХХ в. създава Комитет по 
изследване на японския национален характер, оглавяван от професора по психиат-
рия Цунео Муромацу, и други научни центрове за проучване на националния ха-
рактер. От 1953 г. японските учени започват да провеждат изследвания на хиляди 
японци от различни социални слоеве и различни райони на страната, резултатите от 
които са обобщени в книгата “Националният характер на японците” (Токио, 1961) и 
редица последващи трудове. Важна стимулираща роля в Западна Европа пък изиг-
рават въведенията в Народопсихологията на Вили Хелпах (Hellpach, 1954) и на 
Буркарт Холцнер (Holzner, 1960). Най-добра представа за натрупаната огромна към 
онова време народопсихологична литература дава библиографията на Дюейкер и 
Фрийда от 1960 г., включваща 1 728 публикации.  
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Изследванията в областта на Народопсихологията през годините на Студената 
война (1947-1991) имат един специфичен привкус. Осъзнавайки приложните въз-
можности на тази наука, тотално противопоставящите се либерален Запад и кому-
нистически Изток активно (и често секретно) изучават характерните особености на 
колективната душевност на противника, за да се открият най-уязвимите му страни. 
Характерни в това отношение са признанията на Серено Ренцо – член на групата от 
народопсихолози на САЩ за изучаване на характерите на нациите по света: изслед-
ването, подчертава той, „помага на политическите лидери да камуфлират реалност-
та и да избегнат отговорността”; „емоциите на другите народи стават оръжие”; но 
за това са необходими “умения и способности на психолога-войник да разбере 
проблемите на врага” (Duijker and Frijda, 1960: 158). 

Същата тенденция се наблюдава до известна степен и в Източния блок, но по-
характерна там е противоречивостта в изследователската работа, произтичаща от 
приливите и отливите на националното в интернационалната в същността си кому-
нистическа доктрина. Управляващите комунистически партии чувстват потреб-
ността да се идентифицират с дълбоките и искрени патриотични чувства на гражда-
ните, но това противоречи на пролетарския интернационализъм. Докато основопо-
ложниците на доктрината – Карл Маркс (1818-1883) и Фридрих Енгелс (1820-1895), 
а също основателят на Болшевишката партия Ленин (1870-1924), без каквито и да 
било смущения съпоставят германския, френския, английския, ирландския, руския, 
украинския и други национални характери, мнимият им продължител Сталин 
(1879-1953) не оставя почти никакъв терен за национална принадлежност. Със 
сталинизацията на съветското общество Етническата психология е забранена (30-те 
години на ХХ в.). Едва след смъртта на Сталин и изобличаването на част от 
неговите престъпления тя е възстановена през 1963 г. като „Обществена психоло-
гия” (Шорхова, Мансуров, Платонов, 1963: 73-82). Във връзка с това през втората 
половина на 60-те години на ХХ в. в съветската наука се разразява дискусия за 
теорията на нацията върху страниците на научните списания “Вопросы истории”, 
„Советская этнография”, „Народы Азии и Африки”, „Советское государство и пра-
во” и „Вопросы философии”, приключила през 1970 г. със свойствена за комунис-
тическия тоталитарен режим официална (получила санкцията на партията-държава) 
заключителна статия. Важно място в нея е отредено на констатацията, че “психи-
ческата нагласа на нацията реално съществува”, макар да има “трудности в нейното 
изследване” и много проблеми да изискват „по-нататъшно изясняване” (Вопросы 
истории, 1970, № 8: 94). Интересът към този реален, но превърнат в „табу” проблем 
е толкова голям, че още в хода на дискусията се появява трудът на С. Арутюнян 
„Нацията и нейната психическа нагласа” (Краснодар, 1966), а непосредствено след 
нейното приключване e напълно възстановена Етнопсихологията (Королев, 1970; 
Джандильдин, 1971; Смирнов, 1972; Кузнецов, 1975; Гаджиев, 1982). Необичайно 
бързо реагира и научната общност в другите страни от съветския блок с включване-
то на полски, унгарски и източногермански учени в съветската дискусия и незабав-
ното възобновяване на занемарените след тяхната съветизация в края на 40-те 
години на ХХ в. народопсихологични изследвания. 
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Краят на Студената война и крахът на повечето комунистически режими съз-
дават условия за непредубедено и обективно решаване на многобройни проблеми, 
стоящи пред Народопсихологията. 

Интересно явление в развитието на съвременната Народопсихология са опи-
тите за непредубедени (за разлика от времето на Студената война) погледи от вън 
върху психологичните особености на дадена нация. Добър пример за това е трудът 
на руския учен Г. Воробьов „Американският характер” (Москва, 1991). 

Още по-голям интерес представляват предприетите опити за сравнително 
изучаване на особеностите на националните психологии в различни страни. Някои 
впечатляват с уникалността на експеримента. Например, този на руския учен 
Георгий Гачев. Лишен от възможността да пътува по света, той прави „околосветс-
ко пътуване” в кабинета си с ум и въображение. Всяка година от творчеството си 
той посвещава на една нация – запознава се с природата, историята, религията, кух-
нята, бита, езика, литературата, науката, музиката, живописта, киното и театъра, ка-
то въз основа на всичко това създава съответния „национален портрет”. Така в те-
чение на 30 години Гачев създава “национални портрети” на руснаците, киргизите, 
казахите, азербайджанците, естонците, литовците, грузинците, българите, поляци-
те, германците, италианците, французите, англичаните, гърците, китайците, индий-
ците, евреите, американците и няколко арабски нации (Гачев, 1995). Други проекти 
привличат вниманието с модерния изследователски подход. Най-ярък е примерът с 
холандския учен Хефестеде, предприел най-мащабното изследване в сравнителната 
Народопсихология – едновременното проучване с психометрични тестове на 200 
хил. души от 50 страни по света. Изследванията от рода на провежданото от 
Хефестеде са от изключителна важност, защото разсейват внушението, че психоло-
гията на колектива не се поддава на експериментална верификация и математи-
ческо изразяване. 

Авторитетно признание за приложните възможности на Народопсихологията е 
изследването на френския премиер Едуард Баладюр „Характерът на френската 
нация” (1997). Сред най-новите британски бестселъри е проучването на Джеръми 
Паксман “Англичаните: Портрет на един народ” (1998-1999) (Паксман, 2007). Бял 
свят вижда и книгата “Нещастието да си грък”.  

Теорията за тълпата загубва част от популярността си в днешна Европа, в 
която като че ли векът на тълпата е отминал, но се наблюдава мощният му прилив в 
Азия, Африка и Латинска Америка, който дава основания да бъде прогнозиран 
„планетарен век на тълпите” (Московичи, 1998: 450).  

Независимо от безспорните постижения на съвременната Народопсихология, 
тя продължава да изпитва традиционното недоверие спрямо възможностите й – за-
бавена е, но не е преустановена инерцията на твърдението, че психика може да има 
само индивида, не и колектива, изразявано нееднократно и от авторитетни учени до 
наши дни. 

Съмненията по отношение на Народопсихологията се подхранват и от смуща-
ващо разминаващите се изводи за психологичните особености на дадена нация, съ-
държащи се в различните проучвания върху нея. 
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Все още не е забравено и това, че с помощта на народопсихологични имитации 
нациите са били делени на „непълноценни”, „пълноценни” и „най-пълноценни”. 
Въз основа на подобни расистки теории фашисткият теоретик Грос обосновава на-
цистката политика на геноцид. С тезата за “непълноценността” на негрите дълго 
време е аргументирана съпротивата срещу забраната на търговията с роби, а впос-
ледствие – отказът от предоставянето им на граждански права. Отново с довода за 
„непълноценността” на някои народи първата универсална световна организация – 
Обществото на народите (1919-1946), отказва да признае равноправието на нациите 
от жълтата раса и въвежда т. нар. “мандатна система”, по силата на която „цивили-
зованите” нации получават мандат от световната организация за тяхното управ-
ление. 

Така, въпреки устойчивата тенденция към намаляване на отрицателите на 
Народопсихологията, недоверието към нея, главно от страна на неспециалисти, все 
още не е напълно изчезнало. Това идва да покаже, че твърде дългият процес на еман-
ципация на народопсихологичното знание е към своя естествен завършек, но той, 
уви, още не е напълно приключил. 

Психологията на колектива обаче днес се възприема почти повсеместно като 
очевиден факт. А всяко нещо, което съществува, е достойно за изследване. 

Народопсихологията вече намира своето достойно място в системата на нау-
ките.  

Обектът на Народопсихологията е общ за социалните науки – най-общо каза-
но, това е всеки исторически формирал се колектив. Сред безкрайното множество  
на такива колективи най-важни за народопсихологичните изследвания са: 

1. Основните етнически общности: 
а) Родът – общност от хора с кръвна връзка помежду им. Родовата организация 

господства в предисторическия период от развитието на човечеството, но и днес не 
е загубила окончателно своето значение. В най-развитите съвременни общества 
свято се тачи родовата принадлежност – в Италия, Франция, Германия, Русия и 
много други държави се поддържат богати родови музеи. Родът, впрочем, не е загу-
бил и в наши дни своето значение за политическата организация на обществото. 
Особено красноречив е примерът с Гърция, където два рода са установили своеоб-
разен монопол в държавното управление: родът Караманлис над дясното полити-
ческо пространство (Нова демокрация) и родът Папандреу над лявото (ПАСОК); 

б) Племето – организация на родове с общ език, традиции и територия, която 
може да е променлива, но си остава обща. Племената възникват в преддържавния 
период от развитието на човечеството и играят голяма роля в държавнообразува-
телните процеси. Но и днес не са изчезнали, особено в някои африкански страни, 
които продължават  да се раздират от междуплеменни вражди, стигащи до военни 
стълкновения; 

в) Народността – резултат от продължителен синтез на различни племена и 
племенни съюзи, довел до нова единна културно-историческа общност от хора с 
общ език, традиции, територия, култура и самосъзнанието за общи интереси и обща 
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съдба, развиваща патриотични чувства. Трябва да се прави разлика между народ-
ност и народ – народността обхваща цялата социална съвкупност, докато народът 
визира само неговата основна част (в Древна Елада в народа не са включвани ро-
бите, в Средновековна Европа – аристокрацията, в модерните общества – буржоа-
зията, в съвременните общества – интелигенцията, а т. нар. „политическа класа” 
днес се самоизключва от народа); 

г) Нацията – продукт от създаването на общ пазар върху цялата географска 
територия на народността. Въз основа на общия икономически живот и общия 
стопански интерес възниква нов тип социално-икономическа цялост – нацията. 
Патриотизмът прераства в национализъм, често преливащ в шовинизъм, обладан от 
стремежа към създаване на национална държава. Родина на нациите е Западна 
Европа, където от ХІІІ в. започва процесът на формиране на първите нации, през 
ХVІІІ столетие се изграждат най-ранните национални държави, а през ХІХ в. из-
кристализира национализмът като идеология на националната държава. В покоре-
ните, колониалните и зависимите страни националнообразувателният процес про-
тича в условията на чуждо политическо господство. В този смисъл някои нации са 
угнетяващи, докато други – угнетявани. Съвременните нации имат различна въз-
раст – стари и нови. Макар да няма чисти в етническо отношение нации, някои са 
еднородни (албанската, японската). Повечето обаче са етнически разнородни 
(швейцарската, белгийската и много други). Науката отграничава още еднотипните 
нации (западноевропейските, латиноамериканските) от  нееднотипните (например, 
източноевропейските). След приключването на Студената война философската ми-
съл издига като алтернатива на традиционното разбиране за „етническа нация” пло-
дотворната концепция за “гражданската нация” като синтез на различни етнически, 
национални, религиозни, езикови и културни общности, като общност на 
оправомощени граждани (Хабермас, 2004: 104-112). 

2. Вътрешнонационалните общности: 
а) Вътрешнотериториалните общности – исторически обособени върху отдел-

ните географски територии вътре в общото национално пространство, които съхра-
няват и до наши дни свои специфични характерологични особености (в българския 
случай добруджанската, мизийската, тракийската, шопската, родопската и маке-
донската териториални общности); 

б) Националните и етническите малцинства, вплетени в многосъставната тъкан 
на съвременните граждански нации; 

в) Религиозните малцинства, чието вероизповедание е различно от преоблада-
ващото в нацията; 

г) Социалните прослойки в нацията – аристокрацията, селячеството, занаят-
чиите, буржоазията, интелигенцията, работниците; 

д) Задграничните общности на дадена нация, оказали се по различни причини 
в чужбина и принудени да отстояват своята национална идентичност в чужда етни-
ческа среда. 
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3. Наднационалните общности: 
а) Регионалните общности – общности от няколко нации, разположени в един 

по-тесен географски регион, свързани с общо историческо минало, традиционни 
връзки помежду си и обща съдба (балканската, прибалтийската, скандинавската, и 
пр.); 

б) Континенталните общности – общности от нации в даден континент със 
сходен произход, религия, традиции, социалнополитически системи и стремления, 
които изповядват общи ценности и се самовъзприемат (а и са възприемани от 
външния свят) като единна културноисторическа общност с общи интереси и обща 
съдба (в изкристализиран вид към момента се наблюдава само европейската общ-
ност, но аналогични процеси протичат в Латинска Америка, Африка и Азия); 

в) Глобалните общности – социални сегменти от съвременните нации, които са 
въвлечени в процеса на глобализация на света и живеят с космополитното усещане, 
че въпреки разделящите държавни граници съвременните комуникации превръщат 
намиращите се на съвсем различни места в реалното физическо пространство 
“граждани на света” в единно социално и културно „глобално село” (значителни 
части от интелектуалците, търговците, индустриалците, банкерите, политиците, и 
др.). 

Решаващият аргумент, даващ правото дадени интелектуални занимания да 
претендират за наука, е предметът на тяхното изследване. Предметът на Народо-
психологията е психиката на колектива. Изследването на колективната психика се 
натъква на изключителни трудности. Почти непосилно е все още проникването в 
най-интимните дълбини на противоречивата колективна душевност, за да се разга-
дае механизмът на подсъзнателните спонтанни реакции и лостове, които превръщат 
несъзнателното в разумно действие. При това, психиката на един народ не е кон-
стантна величина. Тя е в неспирен еволюционен процес. Всяко историческа епоха, 
етап, период пресява минали ценности и напластява неумолимо трудно доловими 
нови пластове в колективната психика. Всяко ново поколение не само възпроизвеж-
да психични стереотипи, но и неизбежно създава нови кодове, символи, знаци, 
които се утаяват в недрата на народната душевност и променят нейната матрица. 
Времето неспирно работи върху народната психология и във всеки следващ момент 
тя вече не е същата. За Народопсихологията остава едно утешение – макар и да тър-
пи непрекъснати изменения, колективната психология е изключително консерва-
тивна, жилава, устойчива и много трудно се стига до съществените й промени. 

Целта на народопсихолога – да прониква възможно най-дълбоко в диплите на 
народната душа – на пръв поглед е сходна с тази на археолога, опитващ се да раз-
крива стратиграфските пластове на материалната култура, образувани в хода на 
историческия процес. Но докато археологът има работа с нещо веществено, зримо, 
то народопсихологът е изправен пред невидимия душевен свят на народа, образу-
ван в бързея на времето. 
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Дешифрирането на целта на Народопсихологията откроява най-важните й 
задачи: 

1. Централно място сред тях безспорно заема вникването в душевността на 
народа, за да разкрие отсятото от колективните исторически преживявания в него-
вата душа, както и интимното му вътрешно състояние. 

2. Твърде съществена задача е разкриване на превъплъщенията на народния 
дух в различните исторически условия, т.е. волята и енергията на народа за пости-
гане на определени национални цели. Състоянието на народния дух – устремен, 
разцентрован или скътан в пазвите на душевността – неизбежно рефлектира върху 
ефективността на националните усилия. 

3. Сред основните задачи на Народопсихологията е изследване на духовността 
на народа като рожба на душевността, намираща израз в литературата, изкуствата, 
архитектурата, законодателството, образованието и други области на материалната 
и духовната култура. 

4. Проучването на триадата душевност – дух – духовност е надеждният фунда-
мент, въз основа на който може да бъде реконструиран националният характер като 
външна изява на народната душевност под формата на стереотипни поведенчески 
реакции. 

5. Сред важните задачи на Народопсихологията е разкриването на народния 
темперамент – естествено, особеностите на поведенческите реакции към околния 
свят до голяма степен са предопределени от това доколко у него присъстват качест-
вата на сангвиника, холерика, флегматика и меланхолика. 

6. Съществена народопсихологична задача е изследване на съотношението ло-
кално – национално – регионално – континентално – глобално в националната пси-
хология. 

7. Голямо предизвикателство пред народопсихолога е да открие онова, което 
Серж Московичи нарича “светска религия” на народа (Московичи, 1998: 414-444), 
т.е. специфичната национална идея с нейната догматика и свещените й текстове, с 
въздигнатите в ранг на светци нейни герои, с целенасочените усилия за скриване на 
свързаните с идеята тайни, стигащи до забрана на свободната мисъл по отношение 
на нея. 

 
Методологичният инструментариум на Народопсихологията включва: 

а) Анализиране на наличните извори за изследвания колектив; 

б) Лични наблюдения върху живота на интересуващата народопсихолога 
общност; 

в) Теренни проучвания в места, съхранили най-добре народната традиция; 

г) Превъплъщаване на учения като участник в изследвания от него колектив, 
за да го изучи от вътре; 
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д) Разкриване на „модални личности”, синтезиращи характерните черти на на-
цията и превърнали се в пример за подражание; 

е) Прилагане на историческия метод за разкриване на етногенезиса, трансфор-
мирането на една етническа категория в друга, открояване на историческите наноси 
в паметовата матрица на нацията; 

ж) Широко използване на сравнителния метод, доколкото само в сравнението 
изкристализира собствения образ на една нация и се раждат образите на други на-
роди (Madariaga, 1931; Hsu, 1953); 

з) Дисекционно изследване на основните елементи на националната психика – 
религиозни, национални и етнически малцинства, териториални и социални общ-
ности, и пр.; 

и) Обработване на натрупания емпиричен материал с помощта на социоло-
гически и математически методи. 

С развитието си Народопсихологията е изработила свой собствен категориален 
апарат (колективна психика, етническа общност, национална душевност, национа-
лен дух, национална духовност, национален характер, национален темперамент, 
модална личност, и др.), сред който основно място заема категорията “народопси-
хологичен факт”.  Далеч не всеки исторически факт е народопсихологичен – наро-
допсихологични са само онези респектиращи факти, които разтърсват и променят 
народната душевност (създаването на държава, върховите моменти от нейното 
развитие, падането под чуждо политическо господство, и др.). 

 
Сред огромното разнообразие на изворите на Народопсихологията  основно 

място заемат: 

а) Митологията, даваща възможност за разкриване на най-стария пласт в на-
родната душевност, доминирана от господството на мистични образи; 

б) Фолклорът като основен източник за вникване във втория исторически 
пласт, пропит от пиетет към героите-богочовеци; 

в) Религията, образуваща третия пласт на устната история, когато духовният 
свят на общността е погълнат от света на боговете; 

г) Документалните свидетелства за миналото – веществени паметници, камен-
ни летописи, ръкописни и печатни книги, архивни източници. Най-голямо доверие 
заслужават домашните извори, но често доста ценни за разкриване на психологията 
на определен народ се оказват чуждите документални източници; 

д) Литературата и изкуствата, особено върховите им постижения, доколкото е 
невъзможно да се вникне в народната душевност без великите майстори, чието 
творчество е истински прозорец към нея. С пълно основание в народопсихологич-
ната литература често се цитират знаменитите думи на световно известния ан-
глийски изкуствовед Джон Ръскин (1819-1900), че нациите “пишат своята авто-
биография в три ръкописа: книга на делата им, книга на словата им и книга на из-
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куствата им. Не можем да разберем нито една от тези книги, ако не прочетем и 
другите две” (Семов, 2001: 49); 

е) Етнографски картотеки, съдържащи ценен автентичен материал за колек-
тивната психика на стотици племена и народности. 

Народопсихологията не може да реши удовлетворително своите изключително 
трудни задачи, ако не се обляга на постиженията и възможностите на други науки, 
с които е естествено свързана, доколкото изучават един и същ обект. Най-тесни са 
връзките й с Етнологията, изучаваща материалната и духовната култура на етно-
сите. Особено ценна за народопсихологичните изследвания е Историята, разкри-
ваща последователността на колективните душевни преживявания и установяваща 
жалоните по криволичещия път на народния дух. Много полезна, особено за теж-
ките времена на чуждо господство, е връзката на Народопсихологията с Лингвисти-
ката, доколкото езикът като отражение на мисленето на народа е основа на 
културата на нацията и един от най-важните фактори за самоидентификация на 
общността. Доста плодотворна за Народопсихологията е връзката й с Литературо-
знанието и Изкуствознанието, помагащи й да разбере по-задълбочено изградените 
от творците модални и типични образи. В помощ на Народопсихологията е и 
Социологията като наука за строежа и функционирането на обществото, особено 
при изграждането на психологичните образи на малцинствените общности и ос-
новните социални категории. Освен със сходните науки, Народопсихологията е 
свързана и с Философията, обобщаваща и развиваща основните концепции за раз-
витието на човечеството (Николова, 2000). Следователно, Народопсихологията се 
изявява като комплексна наука, като интердисциплинарен отрасъл на знанието. 

Изследванията върху психологията на нациите не са самоцелни интелектуални 
занимания. Науката Народопсихология изпълнява свои функции, които подчерта-
ват нейната значимост. Като всяка друга наука, тя има гносеологична функция, до-
колкото народопсихолозите работят върху едно от най-трудните и интересни поле-
та на самопознанието. Но Народопсихологията притежава и важна социална функ-
ция – разкривайки пороците и противоречивите страни на народната душевност, 
откроявайки причините и факторите, които ги пораждат и поддържат, народопси-
хологичните изследвания помагат да се осъзнаят сенчестите страни в националната 
психика и съдействат за тяхното постепенно преодоляване. Същевременно Народо-
психологията утвърждава достойнствата на националната душевност и стимулира 
благоприятните тенденции в облагородяването на националния характер. По такъв 
начин, Народопсихологията играе важна целеполагаща роля за подхранване на на-
ционалното самочувствие и каляване на волята на нацията за действие в името на 
високи и достойни цели. Социалната функция на Народопсихологията има и друга 
страна – по-доброто взаимно опознаване на особеностите на националните психо-
логии способства за утвърждаване на духа на разбирателството и на волята за 
сътрудничество между народите в името на общи интереси. Наред с познавателната 
и социалната функции, Народопсихологията има и съществена приложна функция. 
Тя дава възможност на политическия и държавния елит да разбере по-добре особе-
ностите на психологичните нагласи на своята собствена нация, като им помага да 
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взема адекватни на тях политически решения, да поставя оптимални национални 
цели, да концентрира националната воля върху постигането на реалистични стра-
тегически приоритети. Най-напредналите индустриални държави (САЩ, Япония, 
Германия, Великобритания, и др.) дължат икономическия си възход и на това, че 
държавните им елити съумяват да опознаят добре особеностите на националния ха-
рактер и да ги впрегнат в стопанския и обществения живот. И обратно – недооценя-
ването на тези особености в други страни неизбежно възпроизвежда държавни ре-
шения в дисонанс с националните особености, което препятства мобилизирането на 
потенциалните възможности на нацията. Същевременно, с изградените психологи-
чески портрети на други нации, с открояването на обективните тенденции в духов-
ния им живот, с изведените национални стереотипи по отношение на външния свят, 
Народопсихологията подпомага усилията на държавните институции за осъществя-
ване на ефективна външна политика. Затова не е учудващо, че наред с “Владетелят” 
на Макиавели, политиците от голям калибър имат за настолни книги фундаментал-
ни трудове по Обща и Отечествена народопсихология, че министри на външните 
работи превеждат народопсихологични изследвания и че премиери отделят от цен-
ното си време, за да се занимават сами с проучването на  характера на собствената 
нация. И още нещо – ако до неотдавна приложната функция на Народопсихология-
та се схващаше като изследване на психологичните особености на нациите-врагове 
и нациите-опоненти, днес натежава потребността от изучаване на характерите на 
нациите-съюзници, уважаващи локалните, националните и регионалните идентич-
ности, но схващащи се като единно културнополитическо цяло и заложили в дълго-
срочен план на стратегическия съюз помежду си. Примерът с Европейския съюз с 
неговите 27 нации (с тенденция за тяхното съществено увеличаване) е достатъчно 
красноречив. 
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ABSTRACT: Communication strategy (CS) is a very important part of the 
strategy of each institution. In terms of it CS should be good tool for high 
educational development. It’s giving different information how the stake holders 
and other clients can understand much better who we are and what we can 
suggest as a quality and knowledge. 
 

Key words: education, stake holders, communication strategy, steps, goals, plan, 
messages, philosophy, outcomes.   
 
РЕЗЮМЕ: Комуникационната стратегия (КС) е много важна част от стра-
тегията на всяка институция. В тази връзка КС е добро средство за разви-
тието на политиките в областта на висшето образование. Тя дава информа-
ция как другите институции и заинтересовани страни могат да разберат по 
добре кои сме ние като институция и какво предлагаме като качество и знание. 
 

Ключови думи: образование, институции, стратегии, стъпки, план, 
послания, философия, резултати.  

 
 

Висшето образование е индивидуално и обществено благо и затова е лична и 
обществена отговорност. То не е и не трябва да бъде грижа само на държавата, а и 
на отделния индивид, както и на обществото като цяло, представено от различни 
негови (включително частни) организации и сдружения. Достъпът до различните 
степени и форми на висше образование при равни условия е право на всеки гражда-
нин, но неговото придобиване е зависимо от личностния потенциал и ресурси на 
индивида. В съвременните общества висшите училища участват в пазара на образо-
вателни услуги, тъй като основният резултат от тяхната дейност получава пазарна 
реализация. Те съобразяват своята дейност с пазарните механизми, защото свобод-
ната конкуренция е основен двигател на тяхното развитие. Висшето образование 
обаче остава сфера, в която доминиращи са академичните ценности и норми, върху 
които се градят взаимоотношенията между участниците в академичната общност. 

От качеството, разнообразието и гъвкавостта на висшето образование зависи 
изграждането на българското общество,  което: 

- цени високо всеки отделен човек и поощрява личностното развитие и ини-
циативност; 

- поддържа устойчив икономически растеж, основаващ се на иновации и прак-
тическото приложение на резултатите от научни изследвания;  
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- съхранява и обогатява общочовешките ценности и позитивните национални 
традиции. 

- създава възможности за всеки човек да получи онова образование, което сти-
мулира и развива до най-висока степен неговите способности и личностни ресурси 
като целенасочено премахва каквито и да са условия за дискриминация (по пол, ра-
са, етническа и национална принадлежност, религиозни и политически убеждения 
или социална неравностойност); 

- подготвя за успешна професионална и гражданска реализация в условията на 
динамичен и надхвърлящ националните граници пазар на труда и едно отворено и 
демократично общество; 

- открива възможности за учене през целия живот с цел личностно усъвършен-
стване, по-добра професионална реализация и активно участие в социалния живот; 

- създава и разпространява нови знания, да съдейства за разбирането на света и 
за обогатяването на неговата материална и духовна култура; 

- подпомага прилагането на високо специализирани знания и умения във всич-
ки сфери на обществото; 

Очертаните необходими насоки на промяна определят следните приоритети в 
развитието на висшето образование: 

- Утвърждаване на нов модел на изграждане и управление на системата за вис-
ше образование и на отделните висши училища чрез предефиниране на ролята на 
държавата и промяна на механизмите на взаимодействие между държавата, органи-
те за автономна академична саморегулация, институциите за висше образование и 
мрежата от адресатите на висшето образование; 

- Осигуряване на ресурсна и финансова ефективност с оглед целите на акаде-
мичното развитие и стимулиране чрез диверсификацията на източниците на финан-
сиране в условията на публична прозрачност и създаване на механизми за акаде-
мична отговорност; 

- Постигане на ново качество на висшето образование чрез утвърждаването на 
академични стандарти на неговия изход и чрез системата за постоянно управление 
на качеството на низово академично равнище, включваща като свой елемент пуб-
лична откритост на резултатите и на показателите за ефективност; 

- Стимулиране на научноизследователската работа във висшите училища и на 
обвързването на процеса на обучение с нея; 

- Интернационализация на висшето образование и включването му трайно в 
международни  академични мрежи; 

- Разгръщане на разнообразни форми на учене през целия живот. 
 

Комуникационна стратегия 
 

Динамиката на процесите в областта на висшето образование определят необ-
ходимостта от реализирането на ефективни комуникационни дейности. Разработва-
нето на Комуникационна стратегия при провеждането на ефективна образователна 
политика има за цел да повиши информираността на гражданското общество и да 
създаде подкрепяща среда за реализирането на тази политика. Създаването и реали-
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зирането на комуникационна стратегия се базира на анализ на състоянието на про-
цесите в областта на висшето образование, който посочва позицията, влиянието и 
значението на заинтересованите страни по отношение на прилаганата политика. 
Комуникационната стратегията се фокусира върху стратегическия подход и е ре-
левантна на общите цели, структура и отговорности на различните идентифицира-
ни нива на комуникация. 

Предпоставки за разработване на Комуникационна стратегия са: 
- необходимост от реформиране на системи и модели за управление на вис-

шето образование; 
- необходимост от достъпност/ публичност на информацията в областта на 

висшето образование; 
- законност и прозрачност на процедури за развитие и реализиране  на раз-

лични програми в областта на висшето образование; 
- спазване на принципа на субсидираност; 
- необходимост от повишаване на качеството на висшето образование; 
- необходимост от включване на външна подкрепяща среда – бизнес, инсти-

туции, НПО 
- необходимост от ефективен между институционален диалог и създаване на 

благоприятна и диалогична информационна среда. 

Като примерен модел за разработване и прилагане на Комуникационна стра-
тегия могат да бъдат изведени следните стъпки: 

 

Стъпка 1 – Определяне цел на Стратегията 
Един от най-важните аргументи при разработване на Комуникационна страте-

гия е разглеждането й като инструмент за провеждане на политиката в областта на 
висшето образование, която подпомага дейностите на институцията/структура, коя-
то я реализира.  

Определянето на целта на Стратегията би следвало да гарантира, че всички за-
интересовани страни/участници са задълбочено проучени и тяхното включване ще 
допринесе за постигане целта на съответната политика/ идея/ реформа.  

 

Стъпка 2 – Определяне цели на комуникацията: 
- повишаване чувствителността към определени теми или програми 
- създаване на нагласа за позитивна промяна или необходимост от развитие; 
- повишаване информираността за конкретни резултати/рискове от реализиране-

то на промяната; 
- информиране за механизми/етапи/действия при реализиране на промяната; 
- възможност за социално включване и изграждане на устойчива информационна 

среда, в която среда е необходимо да се реализира промяна/политика/реформа. 
 

Стъпка 3 – Определяне на общ стратегически подход 
Включването на академичния състав за реализиране на определени цели на об-

разователна политика изисква и създаването на условия за реализиране на ефекти-
вен механизъм и диалог между участниците. Определянето на общия стратегически 
подход включва: 



 
Брой 2, 2010

 

 

119 

- взаимоотношения, базиращи се на взаимно доверие и споделени интереси;  
- участие в процеса на вземане на решение; 
- подкрепа от институции, бизнес и други организации чрез предоставяне на ин-

формация, методологическа помощ или други ресурси; 
- ясно дефиниране на участието и разпределението на задачите и отговорностите 

 

Стъпка 4 – Идентифицирани заинтересовани страни и аудитории  
С оглед тяхната важност и влияние заинтересованите страни могат да се разде-

лят на различни групи, например – с ниско влияние и отношение към образовател-
ната политика, т.е. планираните дейности могат да бъдат насочени само към ин-
формиране и консултиране или с висока степен на влияние и значение, което налага 
да бъдат планирани дейности за информиране, консултиране, включване в процеса 
на сътрудничество и упълномощаване. 

  

Основни послания 
Основното послание към обществеността и всички заинтересовани страни би 

следвало да се основава на цели и средства, които са в основата на реализирането 
на образователна политика. Основните послания подпомагат програмните докумен-
ти и управленски решения да бъдат разпознаваеми, разбираеми и да ангажират по-
широк кръг аудитории с лична позиция и изява на гражданско поведение. Като при-
мерни дейности, свързани с основните послания могат да бъдат посочени: 
- популяризиране на философията, целите и задачите на образователната поли-

тика/реформа/стратегия; 
- стимулиране на открит публичен дебат; 
- вътрешно институционален и междуинституционален диалог; 
- дни на отворените врати; 
- регулярно наблюдение на напредъка при реализацията на образователна политика; 
- популяризиране на добри практики.   

 

В заключение може да се каже, че необходимостта от изработване на Комуни-
кационна стратегия е от особено значение, за да се очертае ясно перспективата на-
къде се отива приемайки един или друг подход за развитието на висшето образова-
ние, за да бъдат информирани своевременно заинтересованите страни и особено 
хората, които утре ще се подложат на предизвикателството да сравняват, какво са 
научили през няколко годишен престой в университета и какво могат да направят 
през следващите години с това знание. 
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