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РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ
„ЕТНОПСИХОЛИНГВИСТИЧНИ
И СОЦИОЛИНГВИСТИЧНИ АСПЕКТИ
НА ЕЗИКА НА ПРЕСАТА В БЪЛГАРИЯ”
IMPLEMENTATION OF THE PROJECT
„ETHNOPSYCHOLINGUISTIC AND SOCIOLINGUISTIC

ASPECTS OF THE LANGUAGE OF THE PRESS
IN BULGARIA”
През 2009 г. Бургаският свободен университет участва в конкурс
„Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области („Тематичен конкурс), обявен и финансиран от Фонд „Научни изследвания” на
МОН. 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 от научно направление Социолингвистика и психолингвистика
(етнопсихолингвистикта).
Научноизследователският проект „Етнопсихологигвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България” цели
провеждане на фундаментално иновационно етнопсихолингвистично и
социолингвистично научно изследване за разработването на иновационен
емпирико-теоретичен модел за етнопсихологигвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България в годините на
членството.
Проектът е с продължителност 36 месеца, разделен на два етапа.
Първият етап е от м.декември 2009 г. до м.юни 2011 г, а вторият от март
2012 г до м.септември 2013 г. Осъществява се в партньорство с „Tриера
комюникейшънс” ЕООД. От БСУ участват 10 преподаватели от Центъра
по хуманитарни науки, като една трета от състава на научния колектив са
докторанти и млади учени. В събирателската работа се включат и студенти от специалност „Журналистика”.
Екипът, който работи по проекта, е в състав: проф. дпн Галя
Христозова – ръководител, проф. дфн Калина Лукова, проф. дпн Ирина
Колева, доц. д-р Мариана Лазарова, доц. д-р Мария Алексиева,
доц. д-р Диана Попова, доц. д-р Веселина Ватева, доц. д-р Тодор Георгиев,
гл.ас. д-р Мария Манева, ас. Милен Филипов, преп. Димитър Бинев,
ас. Владимир Германов, Милена Иванова.
По време на работата по проекта се осъществиха следните дейности:
1. За реализирането на целите и научните задачи на проекта се проведе мащабно социлингвистично и етнопсихолингвистично изследване на
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материали от пресата в план лексикология, морфология, синтаксис и
стилистика за идентифициране на социокултурната идентичност спрямо
социалната среда в България в периода на членството ни в Европейския
съюз. Извърши се мащабна събирателска научноизследователска дейност
на материали от медиите (преса). Включени са 13 вестника, които се анализират за периода 2007-2013 г. За начало се приема присъединяването на
България към Европейския съюз.
2. Разработи се иновационен емпирико-теоретичен модел за формиране на етнопсихолингвистична и социолингвистична компетентност
(върху рефлексивна картина на използвания медиен език в България).
3. Разработи се диагностичен инструментариум за обследване на използвания медиен език в България спрямо националната идентичност на
българина, културно – историческата компетентност на журналиста и характеристиките на социалната среда.
4. Изследват се промените (тенденциите) в идентичностите на българите, в контекста на тяхната социолингвистична и етнопсихолингвистична
компетентност в образователното пространство на висшето училище.
Наблюдаваните вестници са: Труд, Новинар, 24 часа, Капитал,
Дневник, Телеграф, Дума, Експрес, Монитор, Сега, Стандарт, 168 часа,
Уикенд.
Темите, които се анализират, са шест:
• Етнос
• Европейски съюз
• Криза в политическия и в социалния живот
• Криза в културата
• Образът на политиците
• Протести на гражданите
Проведени са четири представителни анкети:
1. Читателски рефлексии на вестникарския език – 2010 г., агенция
„Медиана”
2. Езикът на вестниците и характерът на читателската аудитория –
2012 г. „Галъп Интернешънъл”
3. Вестникарският език – между публичността и всекидневието (за
облика на вестниците и читателската критика) – 2013 г.,
агенция Сова Харис”
4. Читатели и политики на репрезентация (какво, колко и как репрезентират вестниците у нас) – 2013 г., агенция „Медиана”.
Резултатите от научноизследователската работа вече са достояние на
научната общност чрез повече от 40 публикации, най-значимата от които е
монографията „Читателски рефлексии на вестникарския език”, издадена през 2011 г.
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Някои от по-важните публикации по темата на проекта са:
Алексиева, М. Жълтата преса – състояние и тенденции. – В:
сп. „Съвременна хуманитаристика”, бр. 2, 2011.
Алексиева, М. Някои промени на езика на печатните медии в България
след приемането в ЕС - В: сб. „Взаимодействието теория-практика:
ключови проблеми и решения", 2011.
Алексиева, М.Темата „Европейски съюз” на страниците на печатните
медии през първите две години от членството на България в ЕС (20072008), сп. „Съвременна хуманитаристика”, бр. 2, 2011.
Aleksieva, M. Aspects of the Model for Formation of Reflexive Picture of the
Press in Bulgaria after its EU Accession” (с. 576), Балкански сипозиум,
Истамбул, РТурция, 23-26.09.2012
Ватева, В. Сравнението в текстове от публицистичния стил. В: сб. от
Международна конференция „Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза””, т. I, Б., 2010.
Ватева, В. Епитетът в публицистичните текстове от пресата", изнесен
на Паисиевите четения на ПУ „П. Хилендарски”, 2010.
Ватева, В. Метафората в публицистични текстове от пресата (20072008 г.) В: Сб. „Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми
и решения”, т. 4, Б-с, 2011.
Ватева, В. Фразеологизмите в текстове от пресата (2007-2009 г.),
Годишник на БСУ, т. 25, 2011.
Ватева, В. Разговорните лексеми в текстове от периодичния печат
(2007-2009 г.), В: Сб. „Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”, т.49,
кн.1, сб. Б, 2011.
Ватева, В. Оказионализмите в текстове от съвременната българска
преса (2007 – 2010 г.), сп. „Съвременна хуманитаристика”, бр.1, 2012.
Ватева, В. Метонимията в текстове от пресата (2007-2008 г.), В:
Сб. „Езикът на времето” – сб. доклади по случай 70-годишния юбилей на
проф. дфн Ив. Куцаров, П., 2012.
Георгиев, Т. Агресията във вестникарския език. В: сб. доклади от Международна конференция на БСУ „Взаимодействието теория – практика:
ключови проблеми и решения”, том четвърти, Б., 2011.
Георгиев, Т. Етикетът чалга в политическия дискурс. Пъблик рилейшънс,
журналистика и медии в глобалния свят. С., 2012.
Георгиев, Т. , Един ключов концепт за културата на прехода. Годишник
на БСУ, 2012.
Георгиев, Т. , Относно връзката между културологическото познание и
семантичния анализ на вестникарския текст. Сп.„Съвременна хуманитаристика”, бр.2, 2012.
Лазарова, М. Релацията ценности ~ колоквиализация на вестникарския език. В: сб. Международна конференция „Предизвикателствата пред висшето
образование и научните изследвания в условията на криза””, т. I, Б., 2010.
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Бургаски свободен университет

TABLOIDIZATION ANDTABLOIDS
Prof. Dr. Habil Kalina Lukova
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Abstract: The process of tabloidization of journalism is researched in the
aspects of: origin, essence, chronology, typology, science of genre, context. The
specifics of the tabloid press are analyzed and contemporary Bulgarian tabloids
are presented.
Key words: tabloid press, hybrid tabloid, tabloidization, genre mix.
В статията „Джаз журналистика” изследвахме жанровата хетерогенност на термина джаз журналистика, въведен през 1938 г. от Саймън Беси
и включващ масовата, жълтата и таблоидната журналистика. В контекста
на сравнителното медиазнание този проблем се свързва с процеса на таблоидизация на журналистиката в аспектите на: произход, същност, хронология, типология, жанрология, съвременност.
Генеалогичната връзка между джаз журналистиката и таблоидната
журналистика се проблематизира и от Милко Петров. За разлика от С. Беси,
той ограничава жанровото пространство на понятието джаз журналистика
и включва в него само таблоидната журналистика. В книгата си „Америка –
социалният тропик” М. Петров представя историята на таблоидната журналистика в Америка. [1] Според неговата информация, първият таблоид е
„Илюстрейтид дейли нюз”, по-късно – само „Дейли нюз” – на Джо Патерсън и Робърт Маккормик. Той се свързва не само с влиянието на английската таблоидна преса, но и с личното участие на Алфред Хермсуърт – създателят на първия английски таблоид „Дейли мейл” от 1896 г. През 1903 г.
Хермсуърт издава и втория си таблоид „Дейли мирър” като евтино илюстровано издание с малък формат – 5 вестникарски колони спрямо утвърдения голям формат на всекидневниците, включително и на жълтата
преса. През 1909 г. вестникът достига един милион тираж и предизвиква
прочутата фраза на създателя си: „Ние открихме истинска златна мина.”
Таблоидната журналистика става много популярна в Лондон, като
нейни характерни особености са: „специфичен формат, свръхупотреба на
снимки, комикси и илюстрации, акцент върху няколко основни схеми,
обикновено свързани с престъпления, насилие, секс...стремеж към забавление, желание за приобщаване на социалните низини към скандално-по11
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литическите и светските пристрастия на висшето общество, отвращение
към претенциозно-скучния стил на елитната преса...” [2]
Въпреки личните усилия на Алфред Хермсуърт, американските читатели приемат таблоидната преса едва през „епохата на джаза” – 20-те
години на ХХ век. Доказателство е историята на първия американски
таблоид „Дейли нюз” на Джо Патерсън, който постепенно печели невероятен
успех. Негови последователи са Уилям Хърст и Бернар Макфадън. Хърст
копира Патерсън и Хермсуърт в своя вестник „Дейли мирър”, който съответно е дублиран от скандалния таблоид „Дейли график” на Бернар
Макфадън. В него се търсят само „горещи новини”, игнорират се бюлетините на информационните агенции; репортерите пишат т.н. „аз”-истории, заглавията са сензационни.
В хронологията на таблоидизацията на пресата достигаме до още
един таблоиден крал – Рупърт Мърдок. През юли 2011 британският таблоид „News of the World”, собственост на Мърдок, спира след 168-годишна история, заради скандал с подслушвания на над 4000 души. От 1984 г.
вестникът преминава от голям формат към таблоиден. През втората половина на 2010 г. всеки брой е четен от около 7.5 милиона души. Около
2.6 милиона екземпляра е тиражът през април 2011 г.
Прощалното заглавие на „News of the world” е: „Благодарим ви и
сбогом!”, а характерното подзаглавие – „Най-великият вестник на света
1843-2011 г.”
Основното значение на джаз журналистика като журналистика за
развлечение е много актуално за съвременната таблоидната култура, съответно – журналистика. Докато Беси включва в широкото понятие джаз
журналистика три отделни жанра: масова, жълта и таблоидна журналистика, сега се наблюдава друга медиаморорфоза. Масовият сензационен вестник постепенно избира таблоидния формат, както е с „News of the world”.
Терминът таблоидна журналистика разширява своите граници и поема понятието жълта преса, дори като неин синоним. Този тип употреба безспорно се наблюдава и в българския контекст.
Таблоидизацията на българската преса се изследва вай-вече от
Николета Даскалова, медиен експерт от фондация „Медийна демокрация”.
В статията си „Таблоидна визия за демокрацията”, тя пише, че таблоидният порив на българските медии е неизменна част от либерализацията на
средата след 1989 г. Този порив възникна като естествена пост-соц възбуда на езика и образа в началото на прехода. От средата на 90-те се вклини
трайно в модела на „независимата преса”, за да нокаутира комерсиално
партийните издания и успешно да убеди читателите, че мястото на голите
женски гърди е точно до дописките за политика и икономика
През последните няколко години, от 2008-2009 г. досега, таблоидизацията тотално колонизира медийното съдържание. Превърна се в безапелационен лидер на рожденото си място – вестникарската индустрия. Заема
челни позиции на страниците на най-тиражния всекидневник Телеграф,
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присъства в по-леки нюанси при старите „независими” Труд и 24 часа,
силно маркира седмичниците Уикенд, 168 часа, Галерия и т.н., списъкът е
дълъг. През 2011 г. таблоидното съдържание стана дори още по-достъпно
в лицето на евтините ежедневни формати Всеки ден и България Днес.” . [3]
Според Н. Даскалова таблоидизацията не може да се дефинира еднозначно, защото са размити границите между информативно и забавно, персонално и политическо, което се проявява в нови хибридни жанрове и
хибридни неологизми.
Предпочитаните всекидневници в България са „Дневен труд”,
„24 часа” и „Телеграф”, както и популярният седмичник „168 часа”, и се
определят като хибридни таблоиди ( термин на Орлин Спасов )
Таблоидният порив на българските медии през 2012 година става
повсеместен, според Н. Даскалова, и се свързва с ограничения плурализъм
и ниското ниво на професионалните стандарти в медиите.
Изследователският таблоиден дискурс непрекъснато се разраства,
изпълнен с противречия и нееднозначност. Осмислянето на таблоидизацията традиционно се пречупва през призмата на сравнението, при което
булевардното се противопоставя на сериозното, популярната култура на
високата. Според Франк Есер [4] таблоидните форми колонизират, завладяват, заразяват качествените журналистически стандарти. Според тази
теза лесно смилаемото таблоидно съдържание може да е вкусно, но не е
полезно. Неслучайно таблоидните медии са наричани още junk по аналогия junk food ( боклук): Is junk media making you sick?.
Във връзка с тази теза ще цитираме дефиницията на Н. Даскалова:
„Етимологията на термина таблоид е точка на пресичане между света на
медиите и лексикалния апарат на фармацевтиката. Първата употреба на
неологизма (таблета + алкалоид) е по отношение на печата във Великобритания от началото на 20 век. Обект на именуване с този етикет e вестникарският формат, чиито архитектурни и съдържателни белези включват:
удебелени, едрошрифтни заглавия; привличане на читателското внимание
с големи фотографии и открояващи се образи; образност и на нивото на
езика – атрактивни епитети, колоритни сравнения, експресивни глаголи;
остър апетит към сензационните детайли, към скандалните и криминални
сюжети, към истории от частната сфера – както клюки от света на звездите, така и фрапиращи моменти от живота на т. нар. обикновени хора.
Заемката от фармацевтиката не е случайна: този тип медийно форматиране
е подобно на малкото хапче (таблета) – преглъща се лесно”. [4]
Противоположна е тезата на Джон Фиск, един от най-големите
защитници на таблоида. Според него таблоидните разкази се противопоставят или най-малкото поставят под въпрос нормите, прокарвани от
„сериозните” и същевременно служещи на властта медии [5]. Третата теза
е компромисна и представена от Колин Спаркс. Тя допуска възможността
таблоидизацията все пак да обогатява журналистическата перспектива, а
не непременно да влошава медийната ситуация [6] – например, медийно13
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драматизираната политика придава човешко измерение на политическия
живот. Таблоидното има обществени употреби. Осъществява се симбиоза
между сериозно и забавно, информация и развлечение, емоционално и
рационално, персонално и политическо, частно и публично, която се проявява във все повече хибридни медийни жанрове: инфотейнмънт, политикотейнмънт; докудрама, докуфикшън, мокюментъри и др. Инфотейнмънт
произлиза от английските information + entertainment (информация + развлечение); politicotainment (политикотейнмънт) = politics + entertainment
(политика + развлечение). Docudrama (докудрама) = documentary +
dramatization (документално + драматизация), docufiction (докуфикшън) =
documentary + fiction (документално + фикция). Mocкumentary (мокюментъри) = mock + documentary, представяне на измислени събития в документален стил.
Българските таблоиди имат своята специфика. По наблюденията на
Н. Даскалова, таблоидното съдържание се персонализира. „Таблоидът не
може без своите герои, в неговата природа е залегнал акцентът върху персоната. Таблоидните медии подлагат своите герои на публично осветяване, преливащо в агресивно разголване. Колкото по-надълбоко успее да
навлезе медията в личното и интимно пространство на визирания субект,
толкова повече се покачва информационната стойност на таблоидната
новина. Ето защо героите фигурират не просто с имената си, а с найинтимните си характеристики – тялото, кръвните връзки, любовните и сексуални отношения”.[7] Сексуалното винаги генерира таблоиден интерес;
таблоидната преса все по-активно отразява обществено-политическите
проблеми., политизира се, претендира за сериозност; таблоидната култура
се самовъзпроизвежда.
Силвия Петрова систематизира така тенденциите в таблоидизацията
на българската преса през 2012 г.: Превес на частното над публичното.
Свеждане на публичността до хаотичен сбор от слухове и драматични лични истории. Ограничаване на политическите личности в определен брой
предварително зададени стереотипи на поведение. Медийният дискурс борави с клишета. Наблюдава се тяга към клюката, избягване на сериозните
теми.; Липса на аналитични, коментиращи текстове и материали за сметка
на лични истории, често разказани (уж) от първо лице. Силно разпространение на лайфстайл дискурса в българската медийна среда. [8]
Медийният анализатор и философ Тодор Тодоров свързва таблоидизацията на пресата в Бълтария през 2012 г. с маломерния модел на света –
с малките имена на персонажите, със скандалите и персоналните обиди.
Плосък и приемлив, маломерният модел може и да е перфектен за медиите
и за властта, но не и за зрителя и читателя.
Умаленият мащаб свежда политиката, социалните проблеми и човешките отношения до gossip (клюки и клюкарска журналистика). Темите
се въртят единствено около банални фрагменти. Светът остава извън фокуса. А това всъщност е форма на контрол и манипулиране. Всичко започ14
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ва да се прави евтино и подръчно – журналистика на полуфабрикатите, за
която не се плаща много.[9]
Ще експлицираме коментираните особености на таблоидния дискурс чрез примери от вестниците „24 часа”, „168 часа”, „Труд”, „Стандарт”, «Монитор”, „Капитал”, „Телеграф”, „Дума”, „Дневник”,
„Експрес”, „Сега”, „Тема” ( 2007-2011) и ще предложим жанрова система
на таблоидните текстове (разкази) в българската преса:
1. Таблоидни разкази за политически и икономически събития
от типа шоу, драма, интрига, екшън: „В зората на прехода, в началото
на 90-те, най-актуалният музикален стил в България беше рокендролът.
Сърдит, свободен, беден, малко комплексиран, но някак си естествен. Новото време се роди от поп музиката. БГ попът беше млад, гелосан, прохождащ, но със самочувствие. Звучеше едновременно западно, но пък на
български език Чалгата е много лесна за разбиране. Тя е първична, прекалено бърза, за да ви даде време за мислене, и лъжливо патриотична.
Фокусът й обаче е в собствения пъп, темите са лични, мелодраматични и
набързо съчинени. (24часа, 05.01.2007) „Лодката и без друго се люшка и
мята, загребва жабуняк от всеобщото блато, едни обнаглели корупционни алигатори ръфат ту единия, ту другия борд. И докато БСП панически
изгребва тинята, а ДПС мълчи загадъчно, дистанцирано и самовглъбено,
НДСВ маркира храброст. (24 часа, 05.12.2007); Депутатите спориха,
маскираха се на тълковни речници и синонимни справочници и се обвиняваха в задкулисни управленски сделки на лексикално ниво – за думата продоволствие. (Стандарт, 07.19.2007); МВР е змиярник, където всеки дебне, слухти, записва и следи другия, има си подопечни групировки и политици.” (24 часа, 02.04.2008); „Епично жестока ще бъде и борбата на
онези партии, над които виси Дамоклевият меч за невлизане в парламента. Косъмът, върху който се поклаща това хладно оръжие, наистина е
много тънък и затова всички средства за спасение изглеждат позволени”. (Труд, 3.01.09); «На България й трябват още пет дни на мазут, за
да се взриви. България е страна, която замръзва.”(Стандарт,
15.01.2009); „Избухналата с пълна сила престрелка между „Позитано"
20 и „Леге” 10 постави в особено неловко положение тримата, които са
едновременно членове на Изпълнителното бюро и на ръководството на
Градския съвет - Катя Николова, Георги Кадиев и издателя на партийния
вестник „Дума” Николай Малинов. Николова откровено заплашила, че ще
си подаде оставката, защото не желае да участва във братоубийствената война. „В момента сме в ролята на хора под кръстосан огън”.
(Стандарт, 9.02.2011); „Два бронирани влака летят един срещу друг,
смята Дайнов. Единият е влакът на държавната власт. Другият – на
тайната паралелна власт, свързана с враждебни на България интереси.
Ако се стигне до челен сблъсък, влакът на тайната власт ще изхвръкне
от релсите, тъй като е по-слабият.” (24 часа, 18.01.2011).
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2. Емоционално рамкиране на информация и доминация на забавното
„Миналата седмица госпожа социалната министърка Масларова,
тази вечно загрижена за благосъстоянието ни палавница, зарадва с още
две добрини народонаселението – направи си прическа с руси кичури и
организира дискусия за пенсионната реформа”. (Монитор, 3.05.2007);
„ГЕРБ стана фактор с доказан размер и пропорции в сравнение с останалите играчи на терена.” (Капитал, 24.05.2007); „Изборите са като лова
на патици. И за едното, и за другото са нужни примамки.На езика на
ловците това се нарича мюре - стръв за привличане на пернатия дивеч. В
политическия живот за примамка се използват основно предизборни
обещания.”(Капитал, 20.10.2007); „Къде със зор, къде с шикалкавене
взехме че навъртяхме една година „пълноправно" членство в Еврофамилията.” (Монитор, 12.01. 2008); „Сега като запразнят от 21 април, ще
се вяснат в парламента чак на 4 май. То бива солидарност с Христовите
мъки, но тяхното вече излиза от здравословния исихазъм и отива в сектата на самобичуващите се стигматици. За всеки камшик по Христовия
гръб нашите избраници с лека ръка си пишат по ден почивка.”
(Стандарт, 24.04.,20)); „Ангел с общочовешки добродетели и екстрасензорни умения търси БСП, за да го издигне или подкрепи на предстоящите
президентски избори. Това става ясно от изискванията, които социалистите приеха на пленум в събота.” (Телеграф, 10.04.2011)
3. Персонализирани разкази за медийни герои и политически
субекти с митологизиращ и демонизиращ ефект: „Ако пенсионерите
са недоволни от мижавото увеличение на пенсиите и то след месеци – ей
го Волен отпреде им. Мойсеят на онеправданите се наема да ги изведе до
брега на тройно по-високото увеличение и то незабавно. Бедните пенсионери са готови да се хванат за жезъла му, белким месията им отвори
морето към по-пълна потребителска кошница”. (Дума, 16.02.2007); „Ей,
взел им е акъла на съперниците си Бойко Борисов (Експрес, 22.09. 2007);
„Освен на дуел Станишев покани генерала и на открити уроци по училищата около 1 ноември.” (24 часа, 5.10.2008), „Винаги е имало нещо романтично в нещата, които Сергей Станишев се опитва да направи с
партията си. Да я повози на мотор или на ретро трамвай, да я заведе на
кино на жълтите павета (даваха „На всеки километър”, разбира се). Да
й посвети книга, да й разкаже притча. Да я запали по мускетарския девиз
„Един за всички, всички за един”. Да й признае колко смутен е бил, когато
е застанал срещу нея с предложението да я оглави. И как тя търпеливо
го е научила на всичко. Едни момчешки мили жестове към една зряла
дама.” (24 часа, 25.11.2008); „На арената излезе нов гладиатор, който
все още не е изхабен от управленската практика – Бойко Борисов”.
(Дневник, 30.05.2008); „Топмаговете Сергей, Доган и белобрадият вълшебник Симеон щели да си спретнат височайша среща” (168 часа, 4.04.
2008), „Ако слушаш Станишев и Доган, Борисов е просто мутра. Обаче
не могат да променят факта, че за добро или за лошо в България по16
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голяма звезда от него няма. Пред сергия за пуканки да застане, ще изстреля бизнеса нагоре. (24 часа, 11.07.2009); „Няма стихия, предизвикателство, с които новият премиер Бойко Борисов да не може да се справи. Какво пък остава за някакви си жалки икономически кризи (Труд,
2.09.2009); „Мислехме, че той ще е новият Робин Худ – закрилник на
старците, вдовиците и сираците. Че ще взима от богатите, за да раздава на бедните. Та нали Бойко Борисов сам се зарече да дава всяка взета
от мафията стотинка на сиромасите.” (Сега,12.11.2009); „С лека ръка
бихме могли да обявим Бойко Борисов за поп-културната икона на годината, окъпана във всенародна любов...” (Капитал, 24.12.2009); „Решително и светкавично Генерала отряза и двете все още мърдащи ръце на
убитата от него триглава ламя.” (Телеграф, 10.08.2009); „Дянков например мести изхода от кризата, както си намества очилата. Той дори и
себе си смята за Брад Пит, въпреки че по-скоро е Брат Пица. И то
постна, както призна в момент на откровение. „(Дума, 13.03.2010);
„България може да е спокойна, защото мъжественият й премиер-закрилник ще я спаси от всяко природно бедствие, от всяка икономическа и
финансова криза, от всеки дюнерджия терорист!”(Новинар, 12.02.2011).
4. Политическа драматургия: „Генералската война за София изведнъж изби в хамалски бой. Без никаква репетиция или подгряване на
електората Бойко Борисов и Бриго Аспарухов се хванаха гуша за гуша.
(Стандарт, 10.10.2007); „Навръх Св. Валентин страната трябваше
окончателно да се убеди, че отношенията между партньорите в управляващата коалиция са досущ като в пиеса на Шекспир. Преди шест години
двойката НДСВ-ДПС идеално се вписваше в сюжетната линия на „Ромео
и Жулиета”, а след десетки семейни скандали асоциациите с „Отело"
стават все по-натрапчиви. раздора”(Тема,19.0.2007); „В края на политическото риалити за голяма част от героите нямаше предвидени роли в
следващия сезон. И оставаха заклещени между пожълтелите страници
на вестниците като екзотични пеперуди в хербария на прехода”
(Монитор, 20.02,2010); „Други 50-ина протестираха срещу тях и се замеряха взаимно със снежни топки Драги протестиращи и антипротестиращи, така не става! Със снежен бой в политиката нищо не се постига. Иначе парламентът щеше да е като зимна олимпиада и да се предава
всеки ден по телевизията.” (Труд, 10.01.2011)
5. Таблоидни разкази за маломерния модел на света: „Всъщност
цялата ни държава е като Студентския град - корупция, престъпност и
страх, мизерия и безмозъчен лукс, обилно заливани с чалга». (Дневник,
17.12. 2008); „Ярка, лъскава, шумна, скандална, кичозна чапгата е вярна
спътница на нескончаемия български преход с всички социални, политически и икономически промени, които последваха от него.” (Експрес,
28.04.09); „Беше ясно, че Костов ще извива ръце. Че Мартин ще му
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приглася. Че „Атака" ще е вярна. Че от РЗС ще направят някой мискинлък”. (Труд, 21.01.,2012)
6. Лайфстайл разкази: „Герой на бестселъра на Сергей Минаев
„The Мацки" е 27-го-дишният светски журналист Андрей Миркин. Номерът е да си по страниците на светските списания и да живееш по-долче,
по-гучи и по-версаче от другите.” (24 часа, 30.07.09); „Цонко Цонев верен
на AC/DC. Hай-известният кмет рокаджия у нас - Цонко Цонев, си пада
по хеви музиката още от ранна детска възраст.” (24 часа, 21.11.2009);
„Сашка Васева написа отворено писмо до Бойко Борисов. В него Дупнишката мадона попита премиера „Колко данъци плаща „силиконовата
долина" на Пайнера и лично неговата любимка Ивана?” (Монитор,
15.12.2009); „Силата на Бойко Борисов е в това, че след промените той е
първият управляващ, идващ „отдолу”. Той е антиелитарен и действа
като джазмен - с импровизации (24 часа, 3.02.,2009); „Футболният и хазартен бос Коко Динев живее на отворен принцип с три певици, твърдят
познати на изпълнителките. Бизнесменът се бил загрижил за звездите на
фолка Емилия, Анелия и Нелина, от които има по едно дете. За последната не е потвърдил официално, че отрочето е негово. „(Телеграф,
19.03.2011)
7. Афоризми: „Шопингът умря, дa живее молингът. Молинг е глагол, който изразява действието „отиване в шопинг мол и мотаене там с
часове".(Сега, 6.09.2008); „Някои политици са като мишките, които гузно крадат от склада.” (Монитор, 6.07.2009); „И президентът сит, и
Конституционният съд цял” (Сега,14.05.2009); „Не е тероризъм, а финансов безхаберизъм”. (Сега, 1.08.2009)
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ЕКСТРЕМНАТА „МОДНОСТ” В ЕЗИКА НА ВЕСТНИЦИТЕ –
ЕТНОПСИХОЛИНГВИСТИЧНИ ОТРАЖЕНИЯ1
(наблюдение на заглавията на 13 български вестника)
проф. дпн Галя Христозова
Бургаски свободен университет

THE EXTREME „TRENDINESS” OF THE LANGUAGE
OF NEWSPAPERS – ETHNO AND PSYCHOLINGUISTIC
REFLECTIONS
(Observation of the Headlines of 13 Bulgarian Newspapers)
Prof. Dr. Habil Galya Hristozova
Burgas Free University
Abstract: The paper clarifies the nature of the term extreme „trendiness” and
analyzes its main ethno and psycholinguistic reflections and manifestations –
through foreign words, slang, "colourful" words, occasionalisms, abusive
words, insults, irony, etc. Commented are headlines by analogy with literary
works, films, proverbs, aphorisms; headlines with double meaning, and
misleading ones. Examples from 13 Bulgarian newspapers from the period
between 2007 and 2013 are used.
Key words: extreme „trendiness”, ethnopsycholinguistics, foreign words, slang,
„colourful” words, occasionalisms, idioms.
Анотация: В статията се изяснява същността на понятието екстремна „модност” и се анализират основните ѝ етнопсихолингвистични отражения и проявления – чрез чужди думи, жаргони, „цветни”, думи, оказионализми, обиди, оскърбления, ирония и др. Коментират се заглавия по
аналогия на литературни произведения, на филми, пословици, афоризми;
заглавия с двоен смисъл, подвеждащи заглавия. Използват се примери от
13 български вестника в периода 2007-2013 г.
Ключови думи: екстремна „модност”, етнопсихолингвистика, чужди думи, жаргони, „цветни” думи, оказионализми, идиоми.
С развитието на обществото и комуникациите речта придобива нови
и различни аспекти, специфики и характеристика. Многообразието и
разнообразието на комуникативните ситуации, на участниците в тях, на
целите и спецификата на комуникативния акт доведоха до обособяването
1

Изследването е част от работата по проект „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България”, финансиран от Фонд „Научни
изследвания” на МОMН”.
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на нови науки с много общи, но и специфични особености. След лингвистиката се обособиха психолингвистиката и социолингвистиката, впоследствие етнопсихолингвистиката, лингвокултурологията, етнолингвистиката. Всяка една от тези науки има своите задачи, обект, предмет и методи
на изследване.
Етнопсихолингвистиката най-общо се занимава с национално-културната специфика на речевото поведение на представителите на различните лингвокултурни общности. Основополагащо е, че в центъра на внимание на етнопсихолингвистите е вербалното и невербалното поведение
на носителите на различни култури. Като наука етнопсихолингвистиката
възниква на границата на психолингвистиката и културологията.
Според представителите на етнопсихолингвистиката всеки език е
свързан с етническите, правови, религиозни форми на общественото съзнание, което носи в себе си значителна етническа натовареност. Освен това се смята, че във функционален план структурата на езика е детерминирана от структурата на мислене на представителите на конкретна национална общност.
В Етнопсихологическия речник се използва едно определение на В.
Г. Криско, а именно, че етнопсихоливтвистиката (от гръцки. ethnos –
народ; psyche – душа; от лат. linqua – език) е отрасъл на лингвистичната
наука, която в качеството на главен фактор на формиране на психиката на
етноса разглежда влиянието на езика, събиращ и отразяващ неговия исторически опит.
Всяка култура е уникална и неповторима и езикът ù следва тази култура. Обяснявайки от аспекта на психологията този феномен, А. А. Леонтиев
обобщава, че „в основата на светогледа и възприятието за света всеки народ си има своите предметни значения, социални стереотипи, когнитивни
схеми (Леонтиев 1993, стр. 20). Неслучайно говорим за културен шок,
когато се „срещнем” с привички, етикет, стейлинг и т.н., коренно отличаващи се от нашите. Езикът „следва” тази култура. Междукултурната комуникация не е в състояние да разреши и преодолее наличието на дистанция.
Затова етнопсихолингвистиката като част от психолингвистиката ще даде
възможност езикът да се възприеме като част от голямата, необятна и различна за всеки народ култура.
Основната група изследователи по тази проблематика започват с основната теза, че за да се реализира възможно най-пълноценна транслация
на културата вътре в етноса (съответния социум), а и извън него в междукултурното общуване на човек на основата на езика като основно и универсално средство за общуване се създават все по-нови и различни способи и канали за предаване на информация. Използват се и добре познати
стари канали, като вестниците например. В хартиен вариант основно журналисти, но и представители на културата, литературата и много други
различни области споделят и изразяват чрез езиковата си мощ (или немощ) своите позиции, идеи, убеждения. Освен в съдържателен и в раци20
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онален аспект те въздействат и влияят и в чисто езиков – предлагат модели за изречения, словосъчетания, употреба на различни думи като смисъл
и като експресия.
Промяната на обществено-политическия живот, новите дадености и
характеристики на обществото, като приемането на България в ЕС през
2007 г., различната икономическа обстановка предопределят и предпоставят и промените в културния живот. Процесът на глобализация, междукултурните контакти, общуването с различни етноси не само в собствената
държава, но и в други държави, се отразява на съдържанието и структурата на речевите актове на отделния индивид. Медиите, в частност печатните медии, несъмнено са отражение на тези обстоятелства. Огледално отражение? Негатив? Криво огледало? Счупено огледало?
През последните две-три десетилетия езикът на вестниците претърпя коренна промяна. В началото на т.нар. демократични промени журналистът Г. Тодорчев, правейки съпоставка между езика на вестниците у нас
и в Европа, констатира, че „анемичният български печат не прилича на европейския и на световния, които дават на първите си страници обилни
трагични, поразителни информации и снимки за десетки и десетки невинни жертви … (Новинар, 22.04.1996). Е, вече българският печат не е анемичен. Той е коренно нов и различен. Как приемат това различни специалисти по езика на пресата?
Някои изследователи на езика на съвременната преса като М.
Виденов наричат речта, в която се употребяват жаргонизми, вулгаризми,
просторечни думи, кафанска реч, кафански език и смята, че младите го използват, защото го възприемат като „свеж полъх, като израз на нови идеи
и нова философия” в противовес и „отвратен от сивотата на антиезика”.
Авторът е на мнение, че този език използват посредствени журналисти,
техният слаб професионализъм е „скрит зад ефектните изрази, събрани от
стилистичното дъно на съвременния български език” (Виденов 1999, стр.
152-153).
Подобна е позицията на Е. Пернишка: Този стил (има се предвид
провокативния, груб, дори брутален стил) не представлява „свободата на
словото”, а само характеризира автори или редактори ....... които не отличават оригиналното, остроумното, бляскавото изразно средство – оръжие на
добрата журналистика, от пошлото, ниското, дори вулгарното.” (Пернишка
1999, стр. 131).
Кр. Стоянов дава интересно и многопластово обяснение на причините за новия, различен език, които можем да характеризираме като социолингвистични. Той смята, че „посредством стила и езиковото маниерничене се цели да бъде покрит дефицитът откъм действително информационно
съдържание (Стоянов 1999, стр. 113). Авторът застъпва тезата, че вестникарският език „се представя в две подсистеми: подсистема А – и подсистема Б. Използвайки термина „атрактивност на текста”, той говори за
„втора информационна реалност – тази на езика, особено в неговите
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екстремни прояви в текстовете, представляващи сензационни новини и
т.нар. истории” (пак там). Все пак става дума за сензационни новини, предадени атрактивно. Като синоним на „атрактивност на текста” авторът
използва и известният термин „интересност на текста”.
Езикът на вестниците обаче има нов облик и когато новините не са
сензационни и интересни. Това е т.нар. екстремна „модност” на езика на
вестниците. Тя се изразява в неупотреба на приетите като консерватизъм
традиционни и клиширани изрази и послания. Екстремната „модност” е
нарушаване на традициите за благоприличие на изказа във вестниците. Тя
е свързана с неспазване на статуквото и стремеж към екстравагантност. В
повечето случаи тя отговаря на оригинала от живота, независимо дали е
събитие, известна личност или дълбокомислени разсъждения. В други
случаи отговаря на същността на журналиста – възпитание, образование,
стил, култура, или, както вече е популярен терминът – на неговата езикова
личност. В трети – на медията – екстремната „модност” е част от заложеното амплоа на някои медии, най-често т.нар. „жълти”, а в други – липсва.
Екстремната „модност” е по-широко понятие от понятието мода в езика на
вестниците, която включва основно нови чужди думи, придобили популярност у нас, нестандартна и неспецифична за българския език синтактическа конструкция.
Особено желание за словесна еквилибристика и впечатляваща оригиналност се забелязва в заглавията. Може би поради факта, че заглавието
привлича вниманието на читателя и може да бъде основен фактор текстът
да бъде прочетен или не. Заглавието синтезира в себе си всички особености на езика ни, но в концентриран, много сбит вид. Често в текста не се
срещат никакви подобни думи и изрази, които са включени в заглавието.
То трябва да е като магнит.
В заглавията почти задължително е да има интрига, провокация, нещо впечатляващо, нещо шокиращо, за да се привлече вниманието и материалът да се прочете. „Политиците използват онзи език, който хората
поръчват и искат” – казва в свое интервю социологът Андрей Райчев
(Уикенд, 08.06.2013). Дали пък и езикът на вестниците също не е поръчаният и исканият от хората?
Изследването на екстремната „модност” на заглавията е част от
работата по проект „Етнопсихолингвистични и социолингвистични
аспекти на медийния език на пресата в България”, финансиран от фонд
„Научни изследвания” на МОМН”.
Вестниците, които подлежат на анализ и коментар, са 13: „Труд”,
„24 часа”, „Дневник”, „Дума”, „Експрес”, „Монитор”, „Новинар”, „Сега”,
„Стандарт”, „Телеграф”, „168 часа”, „Капитал”, „Уикенд”. Както е видно,
включени са ежедневници, седмични вестници, специализирани, „жълти”.
Разнообразието дава възможност да се прецени обективно каква е езиковата картина на вестниците в България. Изследваният период е от приеманео
на България в Европейския съюз до 2013 г. включително, т.е. 2007-2013 го22
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дина. С оглед на целите на изследването след експертна оценка и на честотен принцип се анализират следните теми:
1. Етнос
2. Европейски съюз
3. Криза в политическия и в социалния живот
4. Криза в културата
5. Образът на политиците
6. Протести на гражданите
В работата по проекта се изследват всички заглавия от шестте теми.
Анализът на заглавията е в два аспекта – лингвистичен и съдържателен.
Какви са екстремните „модности” в заглавията? Къде се срещат, в
какво и как се изразяват? Кой го създава и кой го предпочита? Най-общо
те могат да се обособят в няколко групи:
1. Чужди думи
Междукултурното общуване, интернационализацията на термините
води и до появата на много чужди думи, които активно навлизат в комуникативното битие на хората и то най-активно чрез медиите. Преобладаващата част от думите са с английски произход и вече широко се използват в
речта на хората. Дори се появи Речник на новите думи в българския език,
които са около 5000. От тях около 4300 са новосъздадени думи, а около
700 са познати, но с нови значения. Авторите на речника са отбелязали
като „нежелателни” някои нови думи, които могат да се заменят със синоними – например атачмънт (прикрепен файл), даунлоуд (записване на
компютърни програми от интернет), дискутант (участник в дискусия).
Агресивно, но най-често оправдано навлязоха много чужди думи от
сферата на информатиката, компютърните и информационните технологии, икономиката, политическия живот, бита, спорта и развлеченията,
новите хранителни продукти, културата. Езикът ни се интернационализира
за много кратък период. Национално-културната специфика на речевото
поведение на представителите на лингвокултурната общност на журналистите несъмнено се повлия от това бързо нашествие на чужди думи.
Ще направим Русе ленд и графити фест в парка (Дневник,
23.10.2007).
Блатечки финтира фенки отзад (Телеграф, 22.01.2011) – Освен
чуждата дума финтира заглавието крие и някакъв друг на пръв поглед
подтекст, а всъщност в текста става дума за това, че актьорът Асен
Блатечки е избягал от свои настъпателни фенки през задния вход на
Пловдивския драматичен театър.
Особено впечатляващи са заглавията, в която се използват турски и
арабски думи, отдавна заредени с определена експресия. Те се употребяват
заедно с неутрални лексеми, т.е. с думи, несъдържащи втори план, непредизвикващи емоция и именно това съчетаване и противопоставяне
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поражда специфичен ефект. Гьонсуратлъкът на Яне (Монитор,
19.02.2011); Троен гьонсурат. Станишев не е прав – оставките на
министри не са храна за тълпата (Сега, 29.07.2008); Бакшиш или
гьонсурат (Стандарт, 29.02.2012); Кремиковци” на ишлеме? (24 часа,
4.07.2008); Ашколсун, Станишев, машалла! Министрите са златните
кокошки на икономиката (168 часа, 18.07.2008).
2. Идиоми
Най-характерните показатели и отражения на дадена културна идентичност, изразени чрез езика, са идиомите и фразеологизмите. Използват
се познати идиоми в българския език – Пак сме ни лук яли, ни лук мирисали – (Монитор, 12.07.2008). Става дума за това, че шест български институции ни убеждават, че всичко с усвояването на еврофондовете е наред, независимо че точно в този момент Брюксел спира стотици милиони
лева за България. На гол тумбак-чифте пищови (Телеграф, 4.01.2007).
Визират се „всенародните тържества”, проведени още в първия ден от
приемането на България за страна член на Европейския съюз, за които са
дадени твърде много пари на фона на сравнителната ни бедност. Темата за
Европейския съюз като нова тема след 1 януари 2007 г. е твърде благоприятна за аналогии, индиректни и директни сравнения и позовавания.
Някои от идиомите и фразеологизмите са парафразирани – На гол
тумбак чифте кули (Стандарт, 8.04.2008) по подобие на анализирания
вече идиом. Отново става дума за неприсъщни и неаргументирани разходи
на фона на бедността в България – построяване на нов правителствен комплекс за 350 млн. евро. Някои от тези парафразирания са много сполучливи – Пет милиона по мед и Масларова (Монитор, 28.04.2007) – по аналогия на израза по мед и масло. Двете заменени думи масло и Масларова са
сродни и породената от това звуковата и лексикална близост прави израза
още по-ефектен.
3.

По аналогия на литературни произведения, заглавия на
филми, пословици, афоризми
Аналогията с познати народни умотворения, мъдрости, заглавия на
книги, откъси от литературни творби е познат похват в журналистиката.
Често аналогиите са внезапни, необичайни, което ги приобщава към групата на екстремните „новости”. Някои от думите са заменени с т.нар
„цветни” думи, които са твърде експресивни и не много приятни – завоня,
проститутка и др.
Като завоня, та цяла неделя (Труд, 16.07.2011) по аналогия на „Като
заваля, та цяла неделя” от разказа „На браздата” на Елин Пелин. Става дума за
обсъждане на вот на недоверие, което опозицията внася в Парламента.
Проститутка или химик? Това е въпросът (24 часа, 02.07.2011) по
аналогия на най-популярния израз от класическия монолог на Хамлет в
„Хамлет” на Уилям Шекспир – „Да бъдеш или не! Туй е въпросът”.
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Има и аналогии, които не съдържат вулгаризми, жаргони, но също
дават заявление да бъдат забелязани, оценени и най-вече самите статии да
бъдат прочетени. В отделна група могат да се обособят тези, които са
свързани с пословици, поговорки, въобще български народни умотворения. Някои от тях са точни цитати на народни умотворения – Ум царува,
ум робува, ум патки пасе (Дума, 19.04.2009).
Други са по аналогия – Трай, Гергов, за власт (Монитор,
12.04.2011) – по аналогия на „Трай, бабо, за хубост”; Чиновниците бордовете менят, нрава си – не (Сега, 30.01.2008) – по аналогия на „Вълкът
козината си мени, нрава – не”. Съдържанието е в синхрон със заглавието.
Анализира се присъствието на високопоставени политици в бордове на
големи държавни фирми и техните възнаграждения. Преклонена главица
яки сметки плаща (Монитор, 24.12.2008) – сравнението с „Преклонена
глава сабя не я сече” – е много сполучливо. Става дума за сметките за ток и
липсата на адекватна реакция за това състояние. На калпава ракета –„Евровизия” ù крива (Сега, 17.01.2007) – по аналогия „На калпава ракета космосът ù
крив” – за оправданията защо България не се представя добре на този
музикален форум; кой, защо и колко е виновен за провалите и класирането.
Има сполучливи аналогии с класически литературни творби – заглавия, реплики на класически литературни герои. Алеко Константинов и неговите реплики, заглавия са особено предпочитани от журналистите. През
последните години след 2007, когато България стана член на Европейския
съюз, сравненията с Европа и европейците са във всяка област. Дори има
два случая, в които различни автори, в различни медии и в различни години използват прословутата реплика на Бай Ганьо „Европейци сме, ама не
съвсем”. През 2008 г. във в. „Капитал” се появява статията Европейци, но
не съвсем (Капитал, 06.09.2008). Същото заглавие четем през 2011 г. във
в. „Монитор” – Европейци, но не съвсем (Монитор, 26.07.2011). Втората
статия анализира състоянието на българското здравеопазване и бързата
помощ в България, които са далече от европейското равнище. Какво,
Европа ли?... (Новинар, 07.05.2007) – по аналогия на „Какво? Швейцария ли?
Независимо от иронията и самоиронията, каквито несъмнено се получават от аналогиите с творби на Алеко Константинов, има и статии, в
които се проявява и демонстрира самочувствие, убеденост в значимостта
ни в Европейския съюз – И ний сме дали нещо на ЕС (Труд, 20.12.2011) –
по аналогия на „И ний сме дали нещо на света” от „Паисий” („Епопея на
забравените”) на Иван Вазов.
4. Жаргони
Жаргоните също са културен феномен – те отразяват бунта, несъгласието, съпротивлението, отношението към някого, нещо. Те са езиковият
изказ, израз на съпротивата не толкова и само срещу книжовния език, но
най-вече срещу определен факт, действие, позиция. Затова се срещат и във
вестниците, за да покажат неодобрение, незачитане. Само така можем да
си обясним употребата на такива жаргони не просто „скрити” в текста, а
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във вестникарските заглавия – Претаковаха ли олигархията? (24 часа,
6.07.2009); Въшлясахме от звезди – (Труд, 27.09.2008);. Кобилкина иска
да я чукат двама (Уикенд, 27.04.2013); Голямото плюскане 35 години покъсно (Труд, 20.12.2008); Голямото изборно надцакване (Дневник,
09.04.2009); България се нагушва със 100 млн. евро от гъши дроб (168
часа, 30.10.2012). В последния пример употребата на паронимите гушигъши създава допълнителен ефект.
Някои от думите са от т.нар цветни думи – претаковаха, чукат,
плюскане, чиято употреба до съвсем скоро в писмена реч беше недопустима, немислима и невъзможна. В писмената реч на обикновените хора, още
повече в тази на журналистите. Цензурата не би допуснала в която и да е
медия това да се случи. Езикът на медиите след 1989 г. се промени тотално. Няма никаква разлика между стиловете, жанровете, високите езикови
норми и просторечието. От тези т..нар цветни думи някои се класифицират в лексикологията като вулгаризми. Като части на речта те са най-често
глаголи – За да не се „улайневи святата" работа – (24 часа, 20.01.2007);
За първи път сгащиха съдия с рушвет – 24 бона (24 часа, 14.10.2009).
Особено внимание се отделя на еротиката, секса, бельото и др. Те се
използват в материали на всякакви теми и във всякакви области – театър,
кино, политика, съдебна система. Направленията са неизброими: анатомични подробности – Млади актриси дебютират с голи гърди – (24 часа,
15.01.2007); бельото или липсата на такова – Всички искаме Мери Попинз
да лети без гащички (заглавието е на Любен Дилов-син) – (24 часа,
25.12.2008); Понижиха съдия, окичил Темида с черни прашки – (Труд,
18.12.2009); Крадат булка по гащи и сутиен – (24 часа, 01.04.2009). Често
в заглавията се срещат думите „секс”, „секси” и други техни сродни думи –
Секси автосалон – (Труд, 16.06.2007). При промоцията на коли има разголени девойки, и оттам целият автосалон става секси.
Констатираме, че чалгата като понятие е присъща на всички нива,
характерна е за всички прояви. Включително и за езика. Това езикът на
живота ли е и такъв ли е животът на езика?
5.
Обиди, оскърбления, ирония
Когато бай Ганьо в гениалното произведение „Бай Ганьо” решава да
издават вестник, прозорливият Алеко Константинов произнася думите,
които най-точно характеризират същността на тази група от т.нар. екстремна „модност” – „Избран е главен редактор. От него граматиката, от
останалите псувните”.
При употребата на някои думи в заглавията е налице пренебрежение, неглижиране, дори обида – учителите се наричат даскали – Шефове
гонят даскали пред пенсия (Стандарт, 16.04.2008); пренебрегват се институции – Егати ДС-то, щом Неев е бил там (Монитор, 05.09.2007); поставят се квалификации на отделни личности – Сидеров – професионалният лъжец ІІ (Новинар 02.03.2007), Сидеров – пуделът на властта
(Новинар, 07.03.2007).
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Характерно за тези заглавия е т.нар. вмъкната лексика (просторечие,
жаргони, диалектни думи), която нарушава стиловото единство на изказа
(Стоянов 1999, стр. 126-127) – Плюскане в ДПС с подзаглавие Кан-кан за
поддръжниците на Сокола, бой пред масите с пиячка (168 часа,
12.01.2007); Съмнителни срещи върти Волен с подзаглавие – „Атака"
търси бизнесмени, които да поемат разходите за изборните кампании
(168 часа, 16.02.2007); Съветник на „Атака” на аванта в Турция. (168 часа,
24.10.2008).
Някои от думите и изразите са много оскърбителни – Свинчета,
прасета или глигани в политиката (Труд, 08.01.2007) – става дума за
зодии, но като цяло сравнението е много неуважително към политиците.
Незачитането на институциите е характерно за България и българите, този
тон поддържат, а понякога налагат и медиите. Педали, евреи, турци, фашисти... и Батьо (Сега, 22.05.2007) – става дума за изборите за евродепутати.
Оскърбленията и обидите много често са предназначени за известни
държавни и политически личности – Надежда цака Петър Стоянов с
евроизборите (Новинар, 17.01.2007), Станишев пошляпна словесно
НДСВ (24 часа, 19.02.2007), Велчеви (министър Милен Велчев и брат му)
вилнеят с мацки на морето (168 часа, 13.06.2008), Турци хакнаха сайта
на Кабил (Експрес, 02.09.2007), Хамстерът Станишев срещу разпищоления Борисов (168 часа, 01.01.2010); Мавърът пак прецака Мавъртинчо
(Монитор, 13.01.2012). В последното заглавие всички думи са с особена
експресия – Маварът е Иван Костов, прецака е „цветна” дума, Мавъртично е Мартин Димитров, а в статията се разяснява защо коренът на името
му е върт-я. Синя прашка на червена Бузлуджа (168 часа, 08.08.2008). И в
стила на в. „168 часа” подзаглавието пояснява за какво става дума – Чалга,
соц u алкохол засенчиха диджеите на левия събор. Дори заглавията на в.
„Уикенд”, който по подразбиране се смята за „жълт”, са „по-меки” и
„спокойни” – Министърка се пропи (Уикенд, 14.05.2010) – визира се
Нона Караджова; Хлебарката Яне (Уикенд, 08.06.2013).
Когато журналистите обиждат отделни политически личности, това
се приема като отношение лично към тях, към техния професионализъм,
човешките им страсти и прегрешения, взаимоотношенията и конкуренцията помежду им. Обиждайки обаче тях, те понякога изразяват отношение
към партии, институции. И докато негативното отношение към партиите
вече се приема за нещо съвсем естествено, то неуважението към институциите от страна на журналистите е недопустимо – „Мутри” и
„кретени” в битката за София (Труд, 10.10.2007). Най-често обидите са
към Парламента. Минимален разум в парламента… отново (Дневник,
10.02.2009). Чрез наречието отново се създава впечатление, че Парламентът нееднократно проявява липса на разум. Пълна лудница в парламента
(Труд, 13.08.2011). Атакуват се и депутатите, но по-често общо, отколкото
поименно – Три синджира депутати с ролекси (168 часа, 02.03.2012).
Друга група, подложена на особено внимание от вестниците, са
артисти, певци, водещи – Елена Петрова кръшка с балетист (Уикенд,
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02.10.2009); Любо Нейков забърса гадже в Бургас (Уикенд, 03.09.2010);
Пак пробутаха Рафи за победител (Уикенд, 08.06.2013).
В някои от заглавията обидата е индиректна, тя е в подтекста, аналогията и съдържа ирония – Товарищ Бойко, вы большой ученый... (Сега,
23.11.2007) – по аналогия на великата песен на Владимир Висоцкий –
„Товарищ Сталин, вы большой ученый”. Колкото учен е единият визиран
политик, толкова и другият.
Не само журналистите обиждат политиците. И политиците обиждат
най-често тези, които са ги избрали, а медиите отразяват тези факти – За
президента сме „евтини” (Дума, 15.02.2012). Кавичките са не защото думата е използвана в противоположното си значение, а защото е цитат.
Рядко се забелязва обида на етническа основа – Филчев заживя с
цигануша (Уикенд, 23.12.2011); Цигане с лада потроши баба (24 часа,
08.10.2007); За сина на „Атака” ромите са муфтаджии (Стандарт,
12.01.2009). Но чести и яростни са обидите към ДПС и персонално към
неговия дългогодишен лидер Ахмед Доган – Етно-политическият
Франкенщайн и кризата на държавата (Дневник, 01.07.2009) – Доган като обръч или като Левски (24 часа, 30.08.2011).
6. Оказионализмите
Те са по принцип нови думи, но се употребяват единствено и само в
този текст, нямат всеобща употреба и тяхното значение се разбира в контекста на конкретния текст. Според В. Бонджолова оказионализмът е
„всяка нова дума, създадена за нуждите на конкретен текст, която е
резултат от преднамерена лексикална, семантична и графична проява на
словотворчество или трансформация на наличния лексикален състав с
експресивна функция” (Бонджолова 2007, стр. 15).
Метаморфозите на клекшопа. Тротоарната търговия не само не
изчезна с времето, а възприема нови форми (Капитал, 29.12.2008);
Масова моловшация (от МОЛ) (Дневник, 24.01.2008) – визират се новопостроените молове.
Нахалоландия (Дневник, 05.12.2009) – още през 2009 г. става дума
за нахалството на ЧЕЗ да определя еднолично правилата и цените и да
санкционира ползвателите на услугите си.
Нервовизия (Капитал, 18.05.2007) – Визира се Евровизия и истерията
около участието ни с мнението, „че и сме най-красиви, и сме най-добри”.
Някои от тези новосъздадени думи са свързани с име на конкретен
човек, имат съвсем кратка употреба и живот, бързо се забравят и извън
конкретната ситуация могат да не се разберат – Имало и тоалетна в
цецомобилите (Уикенд, 27.04.2013) – имат се предвид автомобилите за
подслушване по време на министър Цветан Цветанов.
Особено много и в неочаквани комбинации са новите думи с първи
корен „евро” и според В. Ватева префиксоидът евро- се прибавя най-често
към разговорни думи и в повечето случаи не е свързан в значението си с
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ЕС или евро (Ватева 2012) – евроракия, еврогадже, еврочалга, евроуникат,
евродалавери, евросгафили, евродиета и др. – Кунева домъкна еврогадже
(Уикенд, 15.05.2009); Българинът – евроуникат (Труд 01.01.2007);
Еврочалга – за избора за евродепутати ще пеят чалга певци (Дневник,
20.04.2007); Еврокрави (Експрес 26.02.2007); Европактовизация (Капитал,
21.01.2012) – има се предвид Пакта за стабилност; Още нямаме списък за
евросгафилите фирми (Новинар, 25.09.2008); Ровят за евродалавери и по
анонимен сигнал (Телеграф, 11.01.2012); Евродиета с гарги (Стандарт,
21.04.2012).
Някои от думите са истински лексикални находки. Това са неочаквани съчетания между думи, абреавиатури, съчетание на малки и главни
букви, знаци – PR-окуратурата (Новинар, 9.01.2007 – за PR, който се
прави в прокуратурата); БанСКИ амбиции и неволи (Дневник, 02.02.2009) –
за ски-пистите в Банско; Операция Хаос – (Капитал, 29.10.2011) – знакът
имитира хиксче от бюлетина; ПОПове срещу ПОПиконата – (Труд,
26.8.2009) – духовни лица срещу Мадона.
7. Заглавия с двоен смисъл. Подвеждащи заглавия
В заглавия с двоен смисъл пред думата или в самата дума в скоби се
поставя представка, отрицателната частица „не” или отделна буква и по
този начин думата придобива две значения. Това е подтекст, т.е. втора мисъл, втори план, друга идея за значението на думата, съответно на заглавието. Особен афинитет към такъв тип заглавия има във в. „Дневник”.
Без(без)работица с много лица (Дневник, 03.06.02.2008); Политическият (д)ефект на законодателството (Дневник, 10.3.2008); (Не)правителстбеният сектор – новият Клондайк за назначените във властта
(Дневник, 02.07.2008); (без)Роднaтa Мeлпомена (Капитал 6.01.2007);
Защо (само) те? (Капитал, 21.05.2011); (Не)доверчивите шарани
(Монитор, 02.07.2012).
Подвеждащите заглавия са продукт на предварително обмислена от
журналисти и редактори стратегия. Те са наясно, че такъв тип заглавие ще
привлече читателското внимание. Впоследствие в текста става ясна заблудата, но той вече е прочетен, каквато е и целта – Като те накацат
Калинките (Капитал, 27.10.2012) – визира говорителката на варненската
полиция, уволнена заради груби квалификации и глупостта си (според
вестника). Операта скочи срещу мъжка калинка, натресена от Вежди
(Уикенд, 08.06.2013). Изразът се появи като синоним на глупост и липса
на образование от една фалшива диплома на Калина Илиева. „Калинките”
стана нарицателно за служители, най-често държавни, които нямат нужния образователен ценз, диплома, квалификация и т.н.
Азис против Дарвин – (Труд, 2.09.2007). Азис по-популярен от
Дарвин – да се чуди човек какви аналогии, асоцииции и дори противопоставяния могат да се правят между двамата. И изведнъж новина – при до-
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питване след тинейджери се оказва, че Азис е по-известен от Дарвин.
Заглавието подвежда, че Азис има нещо против Дарвин.
Копърки налазиха Несебър (Монитор, 25.05.2012) – между трите
думи няма особена връзка връзка, ако не се отчете фактът, че копърки
наричат такситата с високи тарифи. Ако не се отчете това значение на
думата, което няма разбира се, официален статут, звучи странно как копърки (дребна риба) ще налазят Несебър. Глаголът налазиха създава асоциация по-скоро с насекоми, отколкото с риба.
С течение на времето и промяна на конкретната ситуация някои от
тези заглавия ще бъдат неразбираеми – когато са забравят калинките или
изчезнат копърките.
8. Звукоподражания в заглавията
Звукоподражанията могат да бъдат универсални знаци в различните
езици и да се класифицират и като особен вид международна лексика,
например тези за кукуригането на петел, които на няколко езика са изключително сходни. В повечето случаи в различните езици се наблюдават значителни формални разминавания между звукоподражания с еднакъв референт. И ако хората под влияние и заради езика, на който говорят, издават
различни звуци (ах, ох), то тези, които се чуват в природата, и които издават животните, в цял свят са едни и същи, но с различно фонетично
обозначение на различните езици.
Гъци-гъци, европейци сме! Цялата държава се разтресе от мощни
чалга ритми по случай влизането ни в съюза – (168 часа, 5.01.2007);
Мрън-мрън ярина (Сега, 20.06.2011 – по аналогия на „дрън-дрън”.
„Политиците използват онзи език, който хората поръчват и искат” –
казва в свое интервю социологът Андрей Райчев (Уикенд, 08.06.2013).
Дали пък и езикът на вестниците също не е поръчаният и исканият от хората?
Кое, какво, защо или кой налага употребата на тези думи, словосъчетания и изрази във вестниците? Самият факт, че те се срещат в разнородни
по цел, функция, политика, тираж и собственици вестници означава, че не
е регламентирана политика на изданието. Значи е избор на журналиста?!
Вярно е, че всеки журналист е отделна езикова личност. Езиковата личност това е съвкупност от способности и характеристики на човека, които
обуславят създаваните от тях речеви произведения (Караулов 1989). Словосъчетанието езикова личност се използва като синоним на речева личност, комуникативна личност. Ако това е езиковата личност, кой има
отговорност и „вина” за този ù изказ? Университетската подготовка, вкусът на читателите, животът? И защо тази езикова личност удивително прилича на една друга група личности – необразовани, първични и невъздържани както в поведението, така и в речта си. Вярно е, че тази реч изразява
определена емоция. Но емоцията може да се изрази и чрез други слова.
Ясно е, че емоцията има лингвистично, социолингвистично, психолинг30
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вистично и етнопсихолингвистично измерение. Още по-ясно е, че най-вече
то е педагогичeско.
Възпитателната функция съществува априори, но тя някак не се
реализира. В какво и на какво възпитава? – езиков стил, езикова норма,
езиков финес, езикова прецизност, езикова култура; правописна компетентност, пунктуационна компетентност; уважителност към институциите,
длъжностните лица в тях? Към възрастните, различните (цигани, с друга
сексуална ориентация).
Официалният език е българският книжовен език. Чуждите думи,
диалектите, нелитературните – жаргони, паразити и т.н. не са част от книжовния език, а негово отклонение. Езикът на вестниците не е отделен
регламентиран език. Ако е по правилата и нормите, той е официалният
български книжовен език. Ако не е – той е нарушение, отклонение от българския книжовен език. В никакъв случай не е език в езика. Издигането му
до статут на надезик, наднорма, каквито стремежи забелязваме в последните години, му създава излишен ореол, издига го на своеобразен пиедестал. Екстремната „модност” може да е впечатляваща, шокираща, понякога
интересна, да провокира прочит, а и внимание към съответния вестник, но
все пак е „модност”, която има ограничено битуване. Езикът пак може да е
оригинален, интересен, впечатляващ, въздействащ и да е в рамките на книжовната норма. Въпрос на избор, вкус, манталитет, култура на журналистите. Въпрос на избор, вкус, манталитет, култура и на читателите.
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СИНТАКСИС НА ЗАГЛАВИЯТА В СЪВРЕМЕННАТА
БЪЛГАРСКА ПРЕСА
доц. д-р Ваня Зидарова
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THE SYNTAX OF HEADLINES IN CONTEMPORARY
BULGARIAN PRESS
Assoc. Prof. Vanya Zidarova, Ph.D
Abstract: The subject of this study are the newspaper headlines in present-day
Bulgarian press. The purpose is to analyze them as part of the macro-structure
of the newspaper and to determine them typologically as syntactic
constructions. The most widespread patterns are: Noun Phrase syntagma,
extended simple sentence, subjectless sentence, composite asyndetic sentence,
rhetorical question
Key words: press, syntax, headlines
Новият облик на българската преса след 1990 г. е очевиден и всепризнат факт. А вестникарският език вече доста години е постоянен обект
на наблюдения и анализи [2, 3, 5, 7, 8]. Много се изговори и изписа за
„опростачването” на изказа, за самоцелната атрактивност, за манипулативната роля на пресата, за нарушаването на езиковите норми и добрия вкус.
Но независимо от отношението, с което се възприема новият тип преса, тя
е част от съвременното информационно пространство и от журналистическата практика. Съвременната преса е продукт на новия медиен и обществено-политически дискурс. Днес не е достатъчно вестникът да бъде просто
актуален. Той трябва да бъде и атрактивен. Информацията трябва да бъде
поднесена максимално интригуващо, дори шокиращо. Само така даден
вестник може да се пребори с конкуренцията на медийния пазар. В името
на тази атрактивност се впрягат всички позволени и непозволени изразни
и графични средства. Сред най-типичните за днешната преса комуникативни стратегии са: преекспониране на деструктивното в човешката природа, заиграване с първичните инстинкти на аудиторията, култивиране на
илюзия за осведоменост и компетентност, незачитане на канони и табута
като израз на криворазбрана разкрепостеност и директност в комуникацията, липса на лична и на институционална отговорност [1]. Отдавна отмина времето на абонаментите, които гарантираха сигурна читателска
аудитория. Днес вестникът стига до читателя предимно чрез покупко-продажба, като изборът на конкретно издание е продиктуван от волята на чи32
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тателя. „Гарантирани” читатели вече няма, затова читателят трябва да
бъде спечелен, провокиран, заинтригуван, за да посегне към съответното
издание. А количеството на изданията (въпреки краткия живот на някои от
тях, предимно в началото на 90-те години) прогресивно нараства. По
данни на НСИ (Националния статистически институт) през 2008 г. са издадени 438 вестника с годишен тираж 370,789 млн., като на лице от населението годишно се падат 48,6 вестника. Отделно от тях през същата година
са излизали и 601 списания, 174 бюлетина. Към днешна дата тази цифри са
променени, но като цяло съотношението между броя на периодичните издания и броя на читателите остава в полза на пресата. Всички те трябва да
се борят за вниманието на читателя, преследвайки по-голям тираж и съответно по-голяма печалба.
Съвременният читател е преситен с информация, която го атакува
чрез всички възможни канали за възприятие. Все по-трудно е да бъде привлечено и задържано вниманието му. Един и същ факт се мултиплицира в
многобройни вестникарски издания. Може да се пише всякак и за всичко,
няма тематични табута, и най-незначителното събитие може да се представи като новина. Затова особено важен става начинът, по който е поднесена
информацията.
Едно от основните средства за осъществяване на съвременните стратегии на пресата е заглавието. През последните две десетилетия се утвърди нова титрологична практика, съответстваща на новите информационни
условия и потребности.
Заглавието по принцип е изключително важен компонент от макроструктурата на вестника. Функцията му е да поднесе информацията компресирано, да въведе читателя в тематиката на основния текст, да информира и да заинтригува читателя. То е посредникът между същинския текст
и читателя. Заглавието е „лицето” на вестника и от него до голяма степен
зависи дали авторовият текст ще стигне до читателя. Всеизвестно е, че за
много хора „четенето” на вестника се свежда до четене на заглавията. Затова и в пресата се отделя сериозно внимание на формулирането и графичното оформление на заглавията, на разположението им по страниците на
изданието, на доуточняване чрез подзаглавия. Журналистът знае, че
„заглавието продава”, а съвременната преса е „стока”, която се бори за
място на пазара, за висок тираж, за многобройна читателска аудитория.
На заглавието често се гледа като на „примамка”, която да осигури
връзката между пресата и читателската аудитория, да осигури така важните за пресата потребители. Привлекателността на заглавието се осигурява
предимно по лексикален път – чрез употреба на експресивни лексикални
маркери (турцизми, архаизми, неологизми, сленгизми, оказионализми,
разговорна лексика). Такива заглавия говорят с „езика на народа” и макар
да са част от вулгаризирането на вестникарския език, те безспорно имат
притегателен характер. През последните години читателското съзнание
стана лениво, то се затруднява при възприятието на по-метафорични, по33
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интелектуални езикови форми. Това се отнася, разбира се, най-вече за масовия читател, но пък именно той е основният потребител на ежедневната
информационна и таблоидна преса.
Като изключително важен елемент от структурата на вестникарския
текст заглавието има донякъде мета езиков характер. То представлява
„езикова квалификация с относително завършена, достатъчно информативна и по определен начин организирана езикова структура с единна комуникативна задача” [4]. В информативно отношение заглавието може да
представя новина или коментар на новина. В помощ на заглавието се привличат освен езиковите средства и всички други средства, с които разполага печатният текст – шрифт, размер, сенки, други начини за маркиране и
акцентиране, графика, цвят, рубрични ленти, подложки. Така се оформя
един цялостен езиково технически дизайн, чиято основна функция е въздействието.
В съдържателно отношение заглавието трябва да представя в кондензиран вид информацията, да подсказва за позицията на журналиста, да
насочва мислите на читателя в посока на определен тип интерпретация на
новината, да привлича вниманието и по възможност да го задържа и да
приканва към прочитане на целия текст. Във функционално отношение
заглавието има за цел да въведе читателя в проблематиката, да маркира
новината, да синтезира основния текст в относително кратка, но ясна
форма, да формира определено отношение към изложената информация,
да подскаже комуникативната интенция на журналиста. Проблемът при
формулирането на заглавието е именно как да се съчетаят в оптимален вид
тези много и разнородни функции, за да не бъде новината поднесена сухо
и безлично, но и да не се удави информацията в самоцелна атрактивност и
стилистични експерименти.
За правилното възприемане на заглавието определено голяма роля
има и пресичането на комуникативните пространства на автора и читателя. Ако читателят не разполага с достатъчно предварителна информация
за събитията и обстановката, заглавието може да остане неразбрано и да
не постигне комуникативните си цели.
В развоя си българската титрологична практика е претърпявала
многократно промени. В първите възрожденски вестници заглавието е поскоро рядкост, отколкото журналистическа практика. Външните новини се
представят чрез позоваване на информационния източник (Пишат на
Измирский вестник от град Хасаба у Анадол от Декемврия; Хаванската
кореспонденция сообщава следующото от Петербург; Ендепанданс
Белж, сообщава от 29 Октоврия, следующото писмо от своего в Париж
отписателя; Прочитаме в Австрийската газета), а вътрешните обикновено нямат обособен заглавен комплекс или представляват кратки фрази
(Парижски Конференции; Велика новина; Царска народна Отоманска
Банка; Разорение мира). Примерите са от „Цариградски вестник”, 18561857 г. Същинската заглавна структура се оформя след Освобождението,
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като това става под влияние и по подобие на европейската преса. Пресата
преди 1990 година се отличаваше със стерилни и оптимистични заглавия,
изтъкващи успехите на социалистическото общество и упадъка на Запада:
Щастието на народа и човека е висша цел на нашата партия; Уникален
шанс за траен мир; Поглед в бъдещето; Необходима е качествено нова
организация на работа; Приятелска среща в Крим; Прием на другаря
Тодор Живков; Политическа и морална подкрепа на фермерите; Още едно
престъпление на ЦРУ (примерите са от вестниците „Труд” – 1978,
„Работническо дело” – 1986, Земеделско знаме – 1987). Тезисното съдържание е облечено в стегната и проста форма, без коментар, без субективност и експресия, с подчертана императивност.
След 1990 година титрологичната практика претърпя съществени
промени. Те засягат всички аспекти на заглавието като езикова структура –
лексика, морфология и синтаксис.
Като важна съставна част от макроструктурата на вестника заглавието може да се интерпретира от най-различни гледни точки. От гледище на
лексикалния състав (семантика и стилистика на употребените думи), от
структурна гледна точка (заглавен комплекс, подзаглавие), от графична
гледна точка (шрифт, размер, цвят, разположение), от информационна
гледна точка (съдържание), от морфологична гледна точка (употреба на
граматичните форми, членуване, глаголна морфология, части на речта).
Всеки от тези аспекти допринася за максимално задълбочения анализ на
заглавието и за открояване на езиковата специфика [6,9]. Тук ще разгледаме заглавието като синтактична структура, ще проследим предпочитаните
синтактични модели в съвременната преса, някои словоредни и комуникативни особености. За наблюденията ни са използвани някои от най-популярните ежедневници – вестниците „Труд” (Т.), „24 часа” (24), „Дневник”
(Д.), „Новинар” (Н.), „Монитор” (М.), „Стандарт” (С.), както и електронното издание www.mediapool.bg (Мр). Смятаме, че списъкът на избраните
вестници е достатъчно широк и представителен. Това са издания с висок
тираж, голяма аудитория, предимно с информационна насоченост. Това са
и вестниците, които зададоха модела на новия тип заглавие, поради това
са особено подходящи за анализи и обобщения с оглед на поставената тук
цел. Периодът на наблюдение обхваща месеците януари – април 2013 г.
Обхванати са няколкостотин заглавия, като вън от интереса ни са останали
развлекателните и спортните страници. Основната ни задача е да се типологизират синтактичните конструкции, предпочитани в заглавията, като се
обърне внимание на комуникативната и стилистичната им функция.
Структурата на съвременния вестник и начинът на изготвянето му
предявяват едно основно изискване към заглавието – краткост. В минимална езикова форма трябва да се синтезира максимално количество информация. Това налага сериозно прецизиране на синтактичната форма и
обмислен лексикален състав. Средната дължина на заглавието е от 5.9 думи, което е сравнително кратко като синтагма. Тази лаконичност е в съот35
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ветствие с една от функциите на заглавието – да въвежда в темата, да
заинтригува, за да навлезе по-късно читателят в същинския вестникарски
текст, където темата е представена по-обширно и конкретно. Когато заглавието не е в състояние да представи информацията само в една кратка
фраза, се поставя и подзаглавие, което в по-подборен вид въвежда в тематиката. Така се оформят доста често срещаните във вестникарската практика „заглавни комплекси”.
Основните синтактични структури, които открихме при наблюденията си върху съвременната българска преса, могат да бъдат сведени до
следните типове.
1. Просто разширено изречение: Лета обеща промени в италианския имотен данък (Д.), Самарас определи Гърция като вход за китайски
инвестиции (Д.), Ердоган вижда възможност за напредък по кипърския
въпрос (Д.), Оръжейници плашат със съмоубийство (С.), Донор дарява с
шанс за живот четирима (С.), Джигити се крият от КАТ в лимузини
(М.), Жандармерията варди черешовите масиви (Н.), Депардийо открива
ресторант (Н.), Германия настоява за по-бързи реформи в еврозоната
(Мр), Паркът пред НДК връща бляскавия си облик (Н.), Все по-малко хора
гледат благосклонно на Европейския съюз (Мр). Може да се каже, че това
е най-разпространеният синтактичен тип заглавие. В него има достатъчно
информативна лексика, звучи завършено, без да утежнява изказа с прекалено много лексика, без да бъде твърде обстоятелствено. Сравнението
между разглежданите медии откроява дигиталното издание mediapool като
най-често използващо този тип заглавия. Те в оптимален вид съчетават
кратка форма с ясно информативно съдържание.
2. Безглаголни изречения. В тях има елипса на глагола, който може
да е както спомагателен, така и пълнозначен. Присъди за изборна търговия в Камено (24), 3.6 милиарда евро изнесени от Кипър (Мр), Над
60 000 на матурата по български език във вторник (Н.), Морските курорти на лов за лекари (М.), Над 60 ранени при сблъсък на 2 US влака (М.),
1243 приети в забавачките (М.), Дебютантите на вота – с уклон към
радикалното (Т.), На Балканите възмутени от великомакедноската
карта (Н.), Още двама кандидати за полета до Марс (Т.), Лора Крумова в
майчинство след юли (24.). В този тип изречения кондензацията е за сметка на глаголната лексема, която се подразбира от контекста или лесно може да бъде възстановена от читателя. Тежестта на информацията се поема
от именната лексика, главно съществителни имена, които се отличават с
висока степен на номинативност.
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3. Безподложни изречения. При тях се дава превес на глаголасказуемо, действието като факт заема инициалната позиция, а субектът
остава неуточнен. Към този тип изречения се прибягва тогава, когато
субектът е по-маловажен в информативно отношение от действието, което
е било осъществено. В традиционния синтаксис такъв тип изречения са известни като „неопределено лични”. Например: Удариха дизайнерската
дрога по морето (М.), Вдигнаха блокадата на границата с Турция (М.) –
за сравнение същата информация в в-к ”Труд” е оформена по следния
начин: Превозвачите вдигнаха блокадата на границата”, Подариха колело на шампиона по шах (С.), До месец решават за уволнението от НСО
(С.), Раздават хиляда чипа за кучета в Бургас (Н.), Вдигат пенсиите от
следващата година (С.), Внесоха искане за дисциплинарно производство
срещу Кокинов (С.). Този синтактичен тип заглавия е изключително често
срещан в пресата. От една страна, се дава превес на действието, което е
смятано за най-важния факт в съобщението, от друга страна, сякаш се
избягва конкретността на субекта, съобщението сякаш е анонимно. Тази
анонимност може да породи съмнения у читателя доколко достоверна е
дадената му информация. Читателят обича да персонифицира съобщението, субектът да бъде именно назован. Това внушава усещане за реалност, за фактологичност. Затова и много пъти в текста, развиващ заглавието, субектът на действието бива уточнен: Нямало сигнали за масови повреди с тонерите (Мр) Главният секретар на МВР Росен Желязков заяви
в понеделник, че не са постъпвали масови сигнали за проблеми с тонерите
в избирателните секции...; Спипаха 1200 парфюма в Лом (Н.) 1172 парфюма на различни известни марки са били задържани от служители на
митница Лом...; Хванаха четирима пияни зад волана (Н.) Полицаи в
Бяла Слатина и Пловдив задържаха общо четирима шофьори...
4. Именни изречения. При тях синтезираността достига максимална степен. За разлика от разгледаните по-горе безглаголни и елиптични
изречения тук глаголът не просто е пропуснат, а не е ясен, напълно
липсва. Информационната тежест се носи от именната синтагма, която е и
една от най-кратките синтактични форми, използвани при заглавията. До
такива заглавия се прибягва, когато в информацията е по-важно събитието, а не действието. Например: Три тайни трика за сваляне на кръвното
(Н.), По-евтин ток за бизнеса (Т.), НЛО, дим и огън над Панагюрище
(24.), Триумф на Дания на Евровизия (24.), Трети Фестивал на науката в
София (С.), Залезът на ГЕРБ (Д.), Бенедикт XVI и краят на един парадоксален папа ( Д.), Кино под дъжд в Кан (Д.).2000 лв. глоба за Лютви
Местан (С.), Китара от автомат Калашников (Н.).
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5. Въпросителни изречения. В комуникативно отношение тези
заглавия имат ясно изразен експресивен характер. Оформянето на заглавието като въпрос интригува, провокира мисленето, ангажира читателя,
който инстинктивно започва да дава отговори на въпроса и в крайна сметка пристъпва към основния текст. Например: Дали за Великобритания би
било по-добре да напусне ЕС? (Мр), Предаде ли Обама гражданските
избори (Д.), Колко свободни са медиите? (Д.), Къде най-лесно се става
доктор? (Д.), От какво се страхува Ердоган? (Д.), Удържахме ли газовия
фронт на преговорите” (Т.), А лекари откъде? (Н.). За да се запази
експресията на този тип конструкции, с тях не бива да се прекалява. В
информационните ежедневници мярката е общо взето спазена. Понякога е
налице известна двусмисленост дали изречението наистина е въпросително. Често липсва и пунктуационният маркер на въпросителността: Защо
ДПС взе три мандата в София (24.), Как се касират избори (24.), Как се
стигна до поражението на десницата (24.).
За сравнение ще уточним, че в таблоидната преса много често авторите залагат на една специфична разновидност на въпросителните заглавия. Гонят Руслан Мъйнов?, Джъстин Тимбълейк кръшка? Део – победител в „Денсинг старс”?, Щерката на Брендо скрита в Гръция? (примерите са от вестник „Уикенд”). Това са изречения, които формално и семантично не са въпроси. Те имат съобщителна комуникативност, а въпросителният знак е модално натоварен. Заглавията от този тип по-скоро съдържат дубитативна модалност, подсказват вероятност, възможност, често
субективност, като същевременно личи и дистанция спрямо информацията. Съобщението не се представя като факт, а като предположение. На
читателя се подсказва, че става дума за предположение, като същевременно силно се провокира любопитството му. Понякога и в сериозната информационна преса можем да открием такива псевдо въпроси: Маргина в
Гърция тайно? (С.), Лондонското Сити се мести в София? (Т.), Наказват
съветник за лова на видинския кмет? (24.), Кардам остава парализиран?(Т.). В такива изречения сякаш остават не вербализирани лексикални
маркери за предполагаемост и вероятност като „дали”, „май”, вероятно”,
„може би”.
Заглавията въпроси са и подчертано манипулативни, те атакуват не
само разума, но и емоциите. Ако прочитането се ограничи само със заглавието, читателят остава с усещането, че е получил някаква информация,
или пък у него се пораждат внушени съмнения и подозрения относно даден факт.
6. Сложни изречения. Сложни синтактични структури се срещат
относително по-рядко. Поне в класическия си вид. Когато авторът прибягва до сложно изречение, то почти винаги е сложно съчинено или сложно
съставно с едно подчинено изречение. За сметка са синтагматичната дължина, такива изречения са максимално олекотени откъм лексика и звучат
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телеграфно: Проучване: България е сред най-хомофобските страни в
Европа (Д.), Меркел пропушила на 14 г., напила се на абитуриентския си
бал (24); Такси блъсна пешеходец, той почина (24); Найджъл Фараж освиркан в Единбург, крие се в кръчма (Мр.), Прадядото на Светльо Витков
бил убит от турците, бил ятак на Яне Сандански (24.); Нина Илиева прави научни изследвания, за да открие лек срещу рака (24.); 18 619 пенсионери по-малко, а дупката в НОИ е по-голяма с 16 млн. лева (Т.); Вземаш дом –
доплащаш до две години (С.); До 12 градуса в неделя, пролет на националния празник (Н.). Както личи от примерите, практика е да се изпуска съюзната връзка, най вече при съчинително свързаните изречения.
7. Пряка реч. Все повече стават заглавията, оформени като пряка и
косвена реч. Те могат да се определят като заглавия цитати [9]. При косвената реч обикновено се изпуска глаголът за говорене, а се дават само
авторът на изказването и репликата му. Съвременната преса предоставя
изобилие от такива примери: Борисов: Копират програмата на ГЕРБ
(М.), Росен Плевнелиев: Дълго Европа жива на кредит (Мр.), Режисьорът
Рени Харлин: В България всички денонощно ядат сладолед (24.), Евгений
Дайнов: Гръбнакът на ГЕРБ е счупен (24.), Марио Варгас Льоса: Интелектуалците са слепи в политиката (24.), Ректорът на СУ: В България
парите за образование се харчат глупаво (Т.), Барозу: Ще има специално
отношение към културата и търговските преговори със САЩ (Д.). Цитирайки нечие изказване, авторът елиминира собствената си присъствие, изключва елемента на интерпретация, дистанцира се от факта и подчертава
достоверността на информацията.
Комбинацията от пряка и авторова реч, макар и не така очевидно
дословна, се наблюдава и при изречения с обърнат словоред: Не бързайте
с покупките, съветват търговци (Т.), Данните на прокуратурата за бюлетините в Костинброд са неубедителни, смята Цецка Цачева (Д.), И у
нас правим профилактични операции срещу рак, казва доц. Елена Александрова (24.).
Когато жанрът е интервю или изповед, заглавието може да бъде и
изцяло пряка реч. Думи на интервюирания се вадят от контекста и се
поставят за заглавие: В мен има само болка (вестник „Уикенд”), За греховете си плащам жестоко (вестник „Лична драма”), Осем години бях с
Калин Врачански вестник („Шоу”).
Накрая ще се спрем накратко и върху словореда като част от синтактичния строеж на заглавието. В началото на 90-те години многократно
се коментираше новият за българската преса „обърнат, субективен словоред”. Той привличаше вниманието, понякога дразнеше. Стремежът към
експресивност понякога се раждаше двусмислици. Днес тази практика е
почти напълно изоставена. Словоредът на синтагмите и изреченията съответства на граматико-логическата последователност. Но все още, макар и
рядко, могат да се срещнат заглавия като: Котка роди куче в гр. Левски
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(Т.), Обица от Лили пази Драго (С.), Енергонезависима къща строи фирма
(М.). Лек оптимизъм сред потребителите отчита статистиката ( М.).
В заключение можем да кажем, че заглавията в съвременната българска преса използват утвърдените в езика синтактични модели. Стремежът е да се използват повече кратките синтактични форми, което е продиктувано от спецификата на печата като медия и от стремежа да се представи възможно най-много информация на малко пространство.
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ПРЕДИКАТИВНОСТТА КАТО СРЕДСТВО
ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ЗАГЛАВИЯТА НА ВЕСТНИЦИТЕ
доц. д-р Мариана Г. Лазарова
Бургаски свободен университет

PREDICATIVENESS AS A MEANS OF INFLUENCING
IN THE NEWSPAPER HEADLINES
Assoc. Prof. Mariana G. Lazarova, Ph.D
Burgas Free University
Abstract: The Bulgarian newspaper headlines are shaped like clauses in which
the predicate center, consisting of a subject and predicate, is extended to one
secondary part, at the most. This creates a communication imperative, i.e. the
addressees (journalists, editors) press their explicit expression that promotes a
certain point of view. This excludes the analytics and deforms the information to
pragmatic editorial purposes.
Key words: Bulgarian newspapers, headlines, predicate center, communication
imperative, lack of analytics.
В сравнение с други средства за масова комуникация (радио, телевизия интернет издания на вестници и пр.) вестниците на хартиен носител по
технологични причини закъсняват с предаването на най-актуалната информация. Голяма част от читателите, когато разгърнат вестника, вече се
известени за основните събития. Този факт поражда два взаимосвързани
въпроса: 1) какво дават вестниците на читателите; 2) какво търсят читателите във вестниците. Първият въпрос поражда хипотезата, че щом другите
средства за масова комуникация информират с по-голяма скорост, може
би вестниците не разчитат толкова на информативност, а на аналитичност,
т.е. очаква се да коментират, да търсят причини, да очертават перспективи,
да предлагат различни гледни точки (дали наистина е така?). Във връзка с
втория въпрос (какво търсят читателите във вестниците) хипотезите са
две: а) търсят коментари и анализи, които да им помогнат да се ориентират; б) търсят подробности и възможност да се върнат, да прочетат повторно, за да разберат по-пълно бързо преминалата покрай тях информация
или чут, но неразбран и недоосмислен коментар. Според Никълъс Луман
чрез медиите се атакува дологическото недискурсивно мислене и медиите
са най-ефективният и доминиращ социокултурен инструмент за формиране на съвременната митология. Медиите конституират собствена реалност
и формират социалната памет на обществото. Естествен техен съюзник в
това отношение е фактът, че 85 % от хората са конформистки настроени
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(което ги прави лесно манипулируеми), а само 15 % са т.нар. от Луман
конфликтни, т.е. хора, които се противопоставят на медийното облъчване
(Луман 1996). Следователно, за да реализира своята (или по-скоро наложената от редакционната политика) интенция, журналистът генерира текстове, съобразени с по-високия процент адресанти, т.е. с хората, които приемат и одобряват, а не търсят и не се съмняват. Стилистиката на такива
текстове е свързана с категоричност на изказа, с липса на алтернативност,
със стремеж да се представят истини като от последна инстанция.
О. Спасов в статията „Кога българските медии ще се променят”,
публикувана през 2005 г. във вестник „Култура”, казва: „На нашите студенти внушаваме, че всичко започва от нивото на езика, че журналистическата култура се базира на сериозно и аналитично боравене с факти.
Реалността в медиите обаче е съвсем друга. Доминират сензационният
език, ниските страхови регистри, липсата на аналитичност, често дори на
елементарна грамотност. Подобен език спокойно би могъл да бъде наречен недемократичен, защото често изключва толерантността, подменя
рационалната аргументация със субективност и емоции. Публиката свиква
с лошите стандарти и губи способност за съпротива.” (Спасов О., 2005)
Насочвайки внимание към заглавията на вестникарските материали,
ще направя опит да докажа хипотезата, че боравейки с лостовете на комуникативните императиви и институционалния авторитет на вестниците, адресантите налагат категоричен изказ, който безапелационно утвърждава една гледна точка; структурно-семантичната атака на
заглавния комплекс е насочена в много по-голяма степен към емоциите,
отколкото към разума. Това най-често изключва аналитичността или я
деформира до прагматични редакционни цели. Осъществява се чрез използването на прости изречения, чиито предикативни центрове носят
главната информация и въздействат ударно.
За адресатите този подход също е удобен, защото не ги принуждава
да мислят и да търсят (от времето на Аристотел е известно, че хората
предпочитат да се смеят, защото е приятно и лесно, а не да мислят, което е
трудно). Тук е пресечната точка между интенциите на адресанта и атитюдите на адресата.
Няма по-ефективен и ефектен начин за скрито и трайно въздействие
върху социума от конструирането на заглавието (заглавния комплекс).
Заглавието е своебразен паратекст. Читателят като продукт и потребител
на масова култура фокусира вниманието си върху заглавието и често го
възприема като заместител, като парафраза на целия текст. Това доведе до
заместване на абстрактните именни словосъчетания с информативни глаголни изрази. Много силно в това отношение е влиянието на интернет –
хипертекстът в глобалната мрежа има нелинеен характер. С един поглед се
обхваща широко пространство, информацията се възприема бързо, но точно тази бързина пречи на нейното оптимално и пълноценно декодиране.
Вложеното във вестникарския речев акт намерение, т.е. илокуционна насоченост, се кодира в различни езикови изразни средства, едно от
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които е граматическата структура на заглавията и текстовете (други средства
са: експлициране на субективна и обективна модалност; специфика на номинациите; играта с иконичните и символните графични средства и пр.).
Разгръщайки вестник, читателят първо поглежда заглавията. Това е
особено характерно за съвременния човек, свикнал с хипертекстовете в
интернет пространството, но е типично и за необлъчения от интернет читател, който е обект на интензивен информационен поток и се ориентира
по заглавията. Заглавието е сигнал за семантичната напълненост на следващия текст. Ако вестникарският текст може да се разглежда като инструмент за осъществяване на конкретната интенция на адресанта, то заглавието е този водещ елемент, който насочва към главната мисъл, с него започва актът на комуникация с читателя, с него се слага решаващото и водещото начало в процеса на възприемане на текстовото послание. Вестникарското заглавие не само репрезентира текста. Заглавието експлицира менталния свят на съвременника, защото по същество етикетира актуални социални ситуации. Заглавията във вестниците са комуникативните единици, съчетаващи инфотейнтмънт с едютейнтмънт, т.е. чрез формата на информационните послания се внушава определен начин за възприемане и се
възпитава отношение.
Читателят, възпитан с категорични до императивност етикети на събития и факти, не търси алтернатива, защото не я осъзнава като необходима. Всъщност и заглавията на вестниците до 1989 г. внушаваха същото,
но с други средства, по друг начин. Ето няколко заглавия на статии от
в. „Работнически дело” през годините: март 1976 г. – „От полза всички”,
„Всенароден политически и трудов подем”; април 1982 г. – „Неотклонно и
последователно по пътя, начертан от партията”; февруари 1986 г. –
„Поглед в бъдещето”, „В съответствие със съвременните изисквания”;
ноември 1988 г. – „Направена е важна стъпка”, „Отново на път”, „Новата
особеност на икономиката”, „Словото се пише от времето, историята – от
народа”; 10 септември 1989 г. – „Революцията: памет и отговорност, самочувствие и сплотеност”. Тези семантично аморфни словосъчетания не
дават конкретна представа за съдържанието на вестникарския материал.
При евентуална свобода на въображението те биха предизвикали различни
асоциации, но читателят в онези времена (до 1989 г.) знаеше, че избор
няма и не е възможно да има, че цензурата не би допуснала друга истина,
освен единствено възможната истина на БКП, затова не е възможно разностранно интерпретиране.
По много интересен начин и днес, след приемането на България в
Европейския съюз, нещата се повтарят като съдържание, но в коренно различна форма. Различните вестници, подкрепяни от различни икономически групировки, рупори на различни политически идеи и формации, се специализират в категоричност на заглавното изречение, за да не му мине и
през ум на читателя да се съмнява в истинността на безапелационно заявеното до степен на императивност представяне на факт или събитие и така
се борят с конкурентната интерпретация. С други думи до 1989 г. нямаше
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конкуренция и тава позволяваше заглавията да са неинформативни словосъчетания, акцентиращи върху абстрактни идеологеми, а двайсет години
след това социално-икономическите, политическите и идеологическите
промени доведоха до остра конкуренция и наложиха стил на говорене,
който звучи като крясък и се бори фразата да изглежда като истина от последна инстанция.
Значението на всеки текст и особено на микротекст като заглавие на
вестникарски материал включва значения, излъчени не само от семантиката на лексемите, но и кодирани в граматическата специфика на словосъчетанията и изреченията. Авторският избор на синтактична конструкция е
значима част от изразяването на авторската интенция, отговаря на изискването за предсказуемост, което определя процеса на четене, интерпретиране и разбиране на текста от читателя.
Близо 78 % от заглавията в българските вестници за наблюдавания
период от време след влизането на България в Европейския съюз са с формата на изречения, чиито конструкции задължително включват подлог +
сказуемо + второстепенна част най-често допълнение и малко по-рядко
обстоятелствено пояснение, т.е. съобщителният акцент е върху това, че някой прави нещо. Никъде вече през последните десет години не се среща
обърнатият словоред (допълнение + сказуемо + подлог), който подражателно се срещаше в т.нар часови или Вацовски вестници от началото на
Прехода, беше в разрез със словоредните норми на българския език и звучеше смехотворно („Проститутки арестуваха полицаи на Дунав мост”).
Представителна извадка с примери на вестникарски заглавия от
наблюдавания период:
В. „Преса” – „Кризата стопи оборотите на веригите” (16.10.2012);
в. „Сега” – „Ирландски град въстана срещу еврото” (09.06.2012 г.);
в. „Труд” – „Държавата изтласква частника от горите” (16.01.2012 г.);
в „Уикенд” – „Богородица се явява из цяла България” (14-20април 2011 г.);
28.12.2012 г : в. „Стандарт” – „Румънец ни скара с папата”, „Нивите
позлатиха борсови спекуланти” с подзаглавие „Дружества за инвестиции в
имоти донесоха доходност от близа 60 %”; в. „Телеграф” – „20 000 се скатаха с болничен”, „Съдии потъпкват труда на полицаите”; в. „Труд” –
„Безпаричие спира борци от турнирите”, „Путин пуска закон срещу US
осиновители”;
09.01.2013: в. „Сега” – „Българите обедняват най-масово и най-бързо
в Европа”, „Учителите си издействаха 8 % ръст н а заплатите;
в. „Новинар” – „Мутри целят с нож шофьор на снегорин”; в. „Репортер” –
„Екоминистреството проспа дюнигейт”, „Европа ни търси за чистачи и
фермери”; в. „Монитор” – „СДС иска референдум за пушенето на закрито”; в. „ Труд” – „Бездомник се радва, че влиза в затвора”; в. „Стандарт” –
„Малка заплата вдига детските”, „Китай сменя ориза с наши череши”;
в. „24 часа” – „Държавата ще разваля сделки с имоти в защитени територии”, „Приятел на България поема ЦРУ”; в. „Преса” – „Шарка плъзна преди грипа”, „Дупка на пътя уби 2 жени”;
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17.01.2013 г.: в. „Новинар” – „Слагаме по-лесно соларни панели;
в. „Репортер” – Сметките за парно са надписани до 80 %”;
21.01.2013 г.: „24 часа” – „Нападателят на Доган бил готов да умре,
но не и да убие”, „Полицай под прикритие поръчва 50 килограма кокаин на
Брендо”; в. „Преса” „Ще разследват биячите на Октай”; в. „Сега” – „Светът
отвратен от сеира в НДК”; в. „Дума” – ДПС иска международно разследване
на атентата”; в. „Телеграф” – „Столипиново се премести в Дортмунд”.
Разбира се, лексикалният пълнеж на фразата има значение, но много
силно влияние за възприемането й от читателя имат синтактичната структура и словоредът. Когато заглавието е изречение, в което глаголът сказуемо е в деятелен залог, подлогът е вършителят на действието и затова ясно
се внушава кой какво прави. Заглавният микротекст звучи безапелационно, налага факти, които се превръщат в събития. Фактът е изходен материал с установена достоверност, а събитието в публицистиката се определя от социалната значимост. Категоричността на заглавната формулировка
превръща факта в събитие и по този начин се реализира така нареченият
мейнстрийминг, т.е различията изчезват поради еднакво култивиране под
влияние на медийните послания. Истинската жизнена среда на човека се
замества от вестникарски наложената. С други думи, категоричността на
вестникарските заглавия, градена активно и със синтактични средства, е
един от много силните лостове, с които се задействат определени интерпретативни ключове в съзнанието на читателите и така вестниците им казват не какво мислят, а какво да мислят. Липсата на определения в много от
случаите засилва категоричността. Напр. заглавието „Светът отвратен от
сеира в НДК” недвусмислено внушава на читателите на в. „Сега”, че става
дума не за реален атентат срещу политически лидер, а за инсценировка, а
това решително променя отношението към събитието. Заглавието „Нападателят на Доган бил готов да умре, но не и да убие” кара читателите на в.
„24 часа” да си изградят образ на идеалист, способен на саможертва, а не
да мислят за нападателя като за убиец или терорист. Със заглавието „СДС
иска референдум за пушенето на закрито” в. „Монитор” заиграва върху
тънката струна на засегнатите от забраната на тютюнопушене в закрити
обществени места и дори се отива по-далеч – ето една политическа сила,
която формулира адекватни въпроси за референдум, а не пита мъгляво и
двусмислено, както го правят властимащите в момента. В. „Преса” със
заглавието „Ще разследват биячите на Октай” казва, че атаката срещу лидера на ДПС по време на националната конференция на партията е събитие, което има и друг аспект – показва агресивната същност на привържениците на тази партия, които с манталитет на биячи и побойници, за
което трябва да са наказани. Заглавието на в. „Телеграф” „Съдии потъпкват труда на полицаи” е перифраза на думите на премиера Бойка
Борисов „Ние ги хващаме, те ги пускат”. Неуместно напомпани с патриотизъм са заглавия от рода на „Китай сменя ориза с наши череши”, а
заглавието „Приятел на България поема ЦРУ” играе върху тънката струна
на шуробаджанащината в съзнанието на българина и пр.
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Този стил на комуникация с аудиторията възпитава и комуникативния стил на самата аудитория. Щом се приема, че медиите налагат теми и
начин на говорене, защо да не се допусне, че начинът, по който говорят
медиите и в частност вестниците, формира начин на мислене и говорене у
аудиторията. С други думи – щом вестниците са категорични, безапелационни, представят житейските факти в черно-бели краски, защо се чудим, че и
хората, консумиращи медийни послания, не са с нюансирано мислене, нямат
толерантен речев израз, не са склонни към консенсусни формулировки.
Дори когато заглавията във вестниците са с имплицитна предикативност, т.е. състоят се едносъставни безглаголни изречения, пак звучат
категорично: в. „Труд” – „Българите – шампиони по излежаване”
(21.01.2013 г.); в. „Телеграф” – „Мамините дечица – най-много у нас”; в.
„24 часа” – „Грипът тази година по-тежък”, „Колорадо вместо Родопи и в
учебник по музика за 8 клас” и пр. Достатъчно е човек да хвърли бърз поглед само върху големите букви във вестниците, т.е. върху заглавията, за да
си изгради следното мнение: мързеливи и небрежни сме, дори сме крадливи, затова сме нещастни, в Европа не сме желани, защото не сме способни
и интелигентни. Ако се съгласим с този образ на българите, граден въз основа на вестникарски заглавия, стигаме до национален нихилизъм, а това
не може да доведе до нищо добро – лишава ни от вяра и от желание за
промяна, внушава, че сме безсилни пред недостатъците си.
Има случаи, в които заглавието е конструирано така, че започва с
второстепенна част – напр. в. „Сега”, „Под натиск от Брюксел Борисов получи три оставки” (20.01.2013 г.). Изтеглянето на обстоятелственото пояснение за причина на първо място е изключение, което потвърждава правилото: акцентира се върху това, което трябва да се наложи в съзнанието на
читателя. Други вестници съобщават за приетите оставки, но само
в. „Сега” акцентира, че са по искане на Брюксел. Изпращат се две не просто различни, а абсолютно противоположни в същността си послания – едното изтъква активността и решителността на премиера, а другото, представяйки същото действие (приемане на оставки), подчертава марионетно
поведение, т.е. обслужват се различни интереси, затова се отправят полярни послания и важно значение за интенцията на адресанта има синтактичната структура. Отново се създава повод да се задейства в съзнанието на
читателите интерпретативния ключ „Всички са маскари”, чието самоубийствено в социално отношение продължение е „Щом всички са маскари, аз какво чакам, а не действам като тях!?”.
Синтаксисът е наука за структурата на изречението, абстрахира се от
лексикалната семантика. Когато обаче се изследва интенцията на адресанта и въздействието на заглавните изречения върху адресатите, внушенията, излъчени от синтактичната структура и от лексикалната семантика
на фразата, се наслагват и не бива да се прави стерилна дисекция.
Когато изречението във вестника съдържа подлог и сказуемо, изразено с глагол в деятелен залог, ясно се разписват не само действията, но и
отговорността кой какво прави. Читателят остава с впечатление за журналистическа коректност по отношение на превърналите се в събития факти.
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Този тип синтактична конструкция помага за реализиране на така наречения комулативен ефект от комуникацията, а именно – аудиторията започва
да възприема медийната и в частност вестникарската рамка на реалността
като своя лична представа за тази реалност. Така се реализира ефектът на
манипулирането срещу ефектът на сътрудничеството. „Изследвайки езика
на средствата за масова информация от позицията на лингвистичната прагматика, ние трябва да разглеждаме изказванията, продуцирани в тази сфера
на речева дейност, като действия и да фокусираме вниманието си върху онези
езикови действия и техники, чието използване е призвано да осигури
планираното въздействие върху съзнанието на адресата.” (Кобозева 2003)
За целите на проект „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на вестниците в България след влизането на Европейския съюз”, финансиран от фонд „Научни изследвания” при Министерството на науката, образованието и младежта, социологическата агенция
„Медиана” през 2012-2013 г. проведе няколко проучвания сред широк и
изключително представителен кръг от реципиенти от различен пол и възраст,
с различно образование и социален статус, от различни населени места,
обхващащи територията на цялата страна. Един от въпросите имаше за цел да
провери мнението на анкетираните за това, какво преобладава в езика на вестниците – информативност, аналитичност, категоричност, омраза.
Резултатът е, че само 15 % от респондентите приемат езика на вестниците като аналитичен. Този резултат може да се интерпретира в няколко насоки. Вестниците не желаят или нямат потенциал да генерират аналитични материали. Нежеланието да се пишат аналитични статии може официално да се обясни с нежелание да се влияе, а всъщност е подход, чрез
който читателите се заливат с информация, която не може да бъде осъзната, осмислена и затова бързо напуска съзнанието. Липсата на аналитичност и плъзгането по повърхността в съкровената си същност са дезинформация. От друга страна, моделът, лишен от аналитична същност, се мултиплицира в съзнанието на хората, четящи вестници, т.е. те се отдалечават от
усилието да търсят дълбочина зад паравана на фактите.
22 % от реципиентите сочат категоричността като водеща характеристика на вестникарския език и тава е смущаващо. Колкото по-категорично се изрича даден факт или се прави някаква констатация, толкова побезапелационно звучи тя и се възприема като истина от последна инстанция, т.е. звучи диктаторски.
Смущаващо висок е процентът на реципиентите (23 %), които сочат,
че във вестниците преобладава езикът на омразата. Това разбиране може би
обяснява изразеното като отговор на друг въпрос недоверие във вестниците.
Да се върнем към поставените в началото въпроси. Какво дават вестниците на читателите – дават им своята гледна точка, като представят превърнатите в събития факти с категоричност, изключваща друго мнение,
друга интерпретация. Какво търсят читателите във вестниците – анкетно
проучване на екипа, изследващ етнопсихолингвистичнитие социолингвистичните аспекти на вестникарския език, потърси читателските нагласи в
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това отношение. Оказва се, че читателите търсят на първо място информация, а след това анализи и коментари. Може би читателите смятат, че
чистата информация няма да ги облъчи манипулативно и ще успеят да се
запознаят от вестниците с информационни детайли така, че сами да видят
събитието. Точно тази читателска позиция атакуват вестникарските заглавия с формата на изречения и със структура подлог + сказуемо + второстепенна част. Ударно и императивно представят факти, а всъщност това са
артефакти, отговарящи на редакционната политика и тава доказва поставената в началото хипотеза.
Изводи
• 78 % от заглавията са прости съобщителни изречения, чийто
синтактичен строеж по формулата подлог + сказуемо + второстепенна
част придава категоричност на изказа, за да не му мине и през ум на читателя да се съмнява в истинността на безапелационно заявеното до степен
на императивност представяне на факт или събитие. Така вестниците се
борят с конкурентната интерпретация.
• 70 % от изреченията във вестниците съдържат подлог и сказуемо, изразено с глагол в деятелен залог. Така ясно се разписват не само
действията, но и отговорността кой какво прави. Читателят остава с впечатление за журналистическа коректност по отношение на превърнатите в
събития факти.
• Този тип синтактична конструкция (подлог + сказуемо + второстепенна част) помага за реализиране на така наречения комулативен
ефект от комуникацията, а именно – аудиторията започва да възприема
медийната и в частност вестникарската рамка на реалността като своя лична представа за тази реалност.
• Категоричността на заглавната формулировка чрез специфичната си предикативност (акцентираща действието, неговия вършител и найчесто обекта) превръща факта в събитие и по този начин се реализира така
нареченият мейнстрийминг, т.е различията изчезват поради еднакво култивиране под влияние на медийните послания. Истинската жизнена среда
на човека се замества от вестникарски наложената. С други думи, категоричността на вестникарските заглавия, градена активно и със синтактични
средства, е един от много силните лостове, с които се задействат определени интерпретативни ключове в съзнанието на читателите и така вестниците им казват не какво мислят, а какво да мислят.
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LEXEMES OF DIFFERENT LEXICO-SEMANTIC GROUPS
IN TEXTS FROM THE PERIODICAL PRESS (2007 - 2011)
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Abstract: The paper analyzes different lexemes of the lexico-semantic groups of
antonyms, synonyms and paronyms in texts from the periodical press. No use of
homonyms was identified. The lexemes are analyzed on the basis of their
structure and semantics.
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Изследването е по проект „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България след присъединяването й към ЕС”.
В речниковата система на езика думите са свързани помежду си с
вътрешни връзки, въз основа на които те се обединяват по форма или по
значение в лексико-семантични групи. Връзките по семантика са свързани
с отношенията на близост или противопоставяне в значението. Така се
оформят групите на синонимите и антонимите. Връзките по форма се основават на тъждество или подобие в звуковия състав на думите. Това са
групите на омонимите и паронимите.
В изследваните от нас текстове се открива най-голямо разнообразие
от антоними, по-малко от синоними и пароними и не се установи употреба
на омоними.
В езиков план същността на антонимията се свежда до лингвистична
опозиция между две лексеми с противоположно значение, т.е. противопоставянето между тях е в плана на съдържание [5]. Антонимите съдържат
противоположни семи и заемат крайните точки на един семантичен ред.
Но те не само се отблъскват, а и взаимно се предполагат, защото са носители и на общи семи, изразители са на понятия с еднаква същност.
Т. Бояджиев отбелязва, че „антоними има само тогава, когато се свързват
две и повече семантично съотносими думи, противоположни по значение”
[1]. В. Вътов също обръща внимание върху противоположността, но и върху общността в значението на антонимите. Той ги определя като „двойки
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лексеми, назоваващи противоположни понятия, които са съотнесени едно
към друго, защото едното не може да се мисли без наличието на другото” [2].
В лингвистичната литература класификацията на антонимите се прави според няколко критерия. В зависимост от тяхната структура те се делят на разнокоренни и еднокоренни [1,2] или семантични и афиксални [5].
Разнокоренните (семантичните) антоними са лексеми, образувани от различни корени, при които противопоставянето се отнася до семантиката им
и няма никакъв морфологичен показател в плана на изразяване. При еднокоренните (афиксалните) антоними съществува противопоставяне не само
в плана на съдържание, но и в плана на изразяване чрез префикс с противоположно значение само при единия член на двойката или чрез два противоположни префикса при двете лексеми. Във връзка с това М. Коспартова
разделя афиксалните антоними на моноафиксални и биафиксални [5].
От гледна точка на семантиката им антонимите се делят на речникови и стилистични [2,5]. Речниковите антоними съществуват неразривно
свързани в системата на езика, те са думи от стилистично неутралната
лексика и се противопоставят в основните си значения. Стилистичните антоними са стилистични синоними на речниковите антоними в едно семантично поле, но при тях логическото съдържание е примесено с емоционално-експресивна оцветеност. Във връзка с възникването на антонимните отношения само в определен контекст се разграничават и контекстови
антоними [1,2].
Като се има предвид изразявания тип логическа противоположност,
антонимите се делят на контрарни, комплементарни и векторни [1,2].
Контрарните антоними изразяват качествени противопоставяния и допускат степени в промяната на признака, между тях може да се появи средно
положение. Комплементарните антоними не допускат средно положение,
отричането на единия дава другия. Векторните антоними изразяват противоположно насочени действия, движения, признаци с обратна насоченост.
Според структурата на антонимите в публицистичните текстове от
периодичния печат по-често се срещат разнокоренните антоними (Проста
сметка показва, че парите от бюрократите не само няма да бъдат намалени, но и ще бъдат увеличени. Никой от тях няма да бъде съкратен,
а точно обратното – ще бъдат назначени нови хора (168 ч., 11.02.07);
Политиците трябва да си подадат ръка, а не единият да гради, другият –
да руши, а третият отстрани да гледа сеир (24 ч., 3.02.07); А както
казва един велик мислител, затова, за което не може да се говори, трябва да се мълчи (Труд, 16.02.07); Оттук нататък идват не по-малко важните подробности – кой какво спечели и какво загуби в тези избори
(Труд, 30.10.07); Вместо да отблъсква с публичността си, политиката в
България силно привлича хората с тъмно минало (Капитал, 20.09.08);
Десни партии с леви тухли (Стандарт, 10.06.09); Умът и доброто обаче при всякакви условия са продуктивни, както глупостта и злото са
деструктивни (Дневник, 25.03.09); Може ли да има диалог между бога50
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тите и красивите и бедните и грозните? Между здравите и болните?
Между неграмотните и образованите? Едва ли. (Новинар, 17.12.10).
При разнокоренните антоними противопоставянето е заложено в
семантиката на корена. Двете думи съдържат семи с противоположно значение, които взаимно се отблъскват. В едно изречение са обединени две
противопоставящи се думи, това води до засилване на акцента върху противоречията в смисъла, идеите, проблемите, които внушава авторът. Като
се поставят в съседство двете противоположности, те се сравняват и поярко изпъква контрастът между тях.
Много по-рядко се срещат еднокоренните антоними, а от тях само
моноафиксалните, при които противопоставянето се осъществява чрез
една представка с противоположно значение („VIP Брадър” е групова терапия за „обикновени хора”, която трябва да ги убеди, че необикновени
не съществуват (24 ч., 28.02.07); Нещастни сме само когато ни вземат
ракията, иначе през останалото време сме си щастливи (Стандарт,
28.02.07); Тази подмяна позволяваше на аморалния да дава морални
оценки (Дневник, 29.03.10); Най-кратката дефиниция на заобикаляне на
закона изглежда така: със законни средства се постигат незаконни цели (Капитал, 15.05.10); Например внушаването на неверни неща чрез
верни твърдения (Дума, 16.01.10).
От видовете антоними според семантиката им открихме най-вече
контрарни и комплементарни. При контрарните антоними съществува
градация на признаците и е възможен междинен елемент. Мисълта за този
среден компонент намалява силата на противопоставянето (Според една
известна сентенция домът е един малък град, а градът – един голям дом
(24 ч., 4.01.07); На 18-ия си рожден ден говореше предимно за миналото .
Това би имало смисъл само ако е от полза за бъдещето (Труд, 9.12.07);
Той може да е беден и пак да гласува за дясна партия и богат – за лява
(Дума, 6.07.07); Само там можеш да разбереш, че по целия свят футболът носи радост, а у нас носи горчива тъга (24 ч., 8.11.08); Едно от
добрите неща на глобалните пазари е, че когато някои активи поевтиняват, други поскъпват (Капитал, 26.09.09); Горчив паралел на сладки
неща (Капитал, 15.05.10); Студен басейн като горещ картоф (Труд,
3.06.11).
При комплементарните антоними двете лексеми от двойката взаимно се изключват и междинно положение не е възможно. Тук противопоставянето е в много по-крайна степен , то е по-изострено, позициите са непримирими (Ама защо министърът на икономиката говори, а финансовият министър си мълчи (168 ч., 2.11.07); Все личности…, които имат
морала и мъжеството да изберат не гражданската война, а гражданския мир (24 ч., 3.02.07); Да, Доган сигурно ще се замисли как да превърне
тази загуба в победа (Сега, 15.02.07); Лъжата в България е изписана
като истина (Монитор, 10.10.09); Премиерът да преосмисли ползите и
вредите от решението си (Капитал, 30.04.11.).
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В ексцерпирания материал от пресата са открити най-вече речникови антоними, представени във всички примери дотук. При тях противопоставянето е в основните им речникови значения. Само в един случай е установена употреба на стилистични антоними, чиято семантика е оцветена
с допълнителни експресивни нюанси с положителна и отрицателна оценъчност (Добро, лошо, отвратително, възхитително – миналото е някъде тук (Стандарт, 31.12.09). Стилистичните антоними отвратително –
възхитително, където отрицателният и положителният признак са в много по-висока степен, са в съчетание със съответните речникови антоними
добро – лошо, които в сравнение с тях са неутрални.
Чрез антонимите в текстовете от пресата се изгражда един от метафоричните тропи – оксиморонът. При него в едно словосъчетание се обединяват две взаимно изключващи се понятия, чрез което се постига особено силна експресивност, акцентиране върху общността на двата противоположни смисъла, върху единството на отблъскващите се понятия
(Добрата стара лоша новина (Сега, 4.05.07); Новите стари проблеми на
летния туризъм (Дневник, 12.03.07); Бъдещ бивш министър поема Банката за развитие (Сега, 18.04.08); Колко бял ще е черният списък
(Капитал, 24.05.08); Печалба по време на загуба (Капитал, 26.01.08);
Далечното близко минало (Дневник, 11.09.08); Яне губи дори когато
печели (Труд, 26.09.09); Христо Бойчев е малкият голям човек на драматургията ни (Сега, 1.08.09); Най-добър сред лошите (Капитал, 3.12.11).
В ексцерпираните текстове бяха открити и редица примери с употреба на синоними. Известни са различните схващания, свързани с определяне същността на лексикалните синоними. За едни езиковеди това са
думи с близко, но не тъждествено значение, според други те са еднакви
или близки по значение, според трети едно или няколко от лексикалните
им значения съвпадат, според четвърти в основата на синонимите лежи
едно понятие. Някои търсят критерий за синонимията в еднаквата им съчетаемост или взаимозаменяемост.
Ем. Пернишка определя синонимите като „думи от една част на речта, с които се назовава понятието, означено с доминантата, но при които
лингвистично основание за обединение са съвпадащите им речникови значения независимо от тяхното място в семантичната структура думата – основни, преки вторични или преносими” [7]. Във връзка с отсенките в значението на синонимите Р. Мутафчиев ги разделя на смислови и стилистични. При смисловите разликата между тях е само семантична и думите
принадлежат към неутралния пласт на езика, а при стилистичните – единият е неутрален, а другият – емоционално оцветен [6]. Ем. Пернишка
акцентира върху признаците, по които синонимите се различават: звуковият и словообразувателният им строеж, семантичните отсенки, експресивността и емоционалността, функционирането в различни стилове, отликите в съчетаемостта или честотата на употреба [7]. Ст. Георгиев разглежда явлението на семантично ниво и установява, че общото значение се
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разчленява „на основата на противопоставянето по диференциални признаци”. Според него всеки синоним е маркиран с „някакви смислорозличителни признаци, които са добавъчни към основното общо значение или
наблягат на отделни страни като начин на извършване, средства, интензивност, градация, активност или пасивност, стилистична разцветка и специализиране, логически или емоционален и експресивен заряд” [4].
Проблемът за взаимозаменяемостта на синонимите е свързан с
въпроса за различието в изразяваните от тях семантични признаци. Синонимите могат да се заместват един с друг само в определен контекст, в
който различаващите ги диференциални признаци са несъществени. В. Гак
обръща внимание на това, че при лексико-семантичната синонимия на
семантична ниво се наблюдава „съхранение на всички семантични компоненти, към които се добавя „допълнителен”, който е нерелевантен в дадена ситуация” [3]. Точно тогава синонимите могат да реализират свойството си взаимозаменяемост въз основа на общото си значение. Следователно
изследването на смисловите или стилистичните отсенки в общото значение на лексикалните синоними би допринесло за правилната им употреба
в речта, би обогатило възможностите за смислово нюансиране на изказването.
В анализираните текстове се откриват както смислови, така и стилистични синоними. Смисловите са истински смислови синоними, различават се по нюанси в основното си значение. Така чрез тях се наслагват
различни признаци на обозначените обекти, техните характеристики се
обогатяват, разглеждат се от различни страни (После на „Позитано”
Добрев и Първанов бяха обявени за „предатели”, „продажници”,
„пораженци”, „съглашатели”, „изменници” и „капитуланти” (24 ч.,
3.02.07); Зрителите очакваха да видят един нов, преобразен и различен
Слави (Стандарт, 11.07.07); Не знам как е по другите земи, но у нас на
втората година някаква дамла удря управляващите. И се завихрят едни
катаклизми, трусове и апокалипсиси (Новинар, 11.06.07); Вече спокойно
можем да разкодираме съкращението ЦИК като Централен Избирателен Казан. Кофа. Корито (Монитор, 17.04.07). Във всички примери
синонимите са употребени непосредствено един след друг и по този начин
се изгражда стилистичната фигура амплификация, засилва се емоционалната натовареност на текста.
При стилистичните синоними различията са в експресивната и
функционално-стилистичната им оцветеност (Циганите ще изчезнат, ще
ги натикат в резервати като индианците. Такава прогноза за ромите
направи вчера лидерът на „Евророма” Цв. Кънчев. Мотивът му беше, че в
нито един квартал хората не искали да се строят жилища за мургавите
(Труд, 21.03.07)(роми – неутрална дума, цигани, мургави – разговорни
думи с отрицателна експресивност); В България всичко се върти около
рушвета…Влизането в Евросъюза изобщо не наруши ориенталската
традиция. Подкупът продължава да тежи и важи много повече от всеки
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закон (Стандарт, 22.03.07)(подкуп – неутрална дума, рушвет – разговорна дума, което засилва експресивността й); Нито един роден продукт не
успя да стане запазена българска марка – нито ракията, нито бялото
сирене…За акциза върху скоросмъртницата да не говорим. На всичко
отгоре всички нови страни членки на общността се пребориха за правото да варят по 50 л домашнярка на семейство, само ние останахме на 30
(Стандарт, 16.10-07)(ракия – неутрална дума, скоросмъртница, домашнярка – разговорни думи с ироничен оттенък).
Особено заинтригуващ е един от примерите, където се откриват
съчетани истински и идеографически смислови синоними и контекстови
синоними (Няма по-велико забавление за журналистите от политическите скандали, интриги, драми, дуели, разпри, заговори, слухове, кадрили, менуети и шумолкания зад фикусите (Новинар, 11.06.07)(скандали,
интриги, драми, разпри, заговори, слухове – истински смислови синоними;
дуел – идеографически синоним чрез преносното си значение; кадрил,
менует, шумолкане – контекстови синоними в този текст, като последният
е и оказионализъм).
В текстовете от пресата установихме и употреба на пароними с
експресивна цел. Според Т. Бояджиев паронимите са „думи, близки по
звуков състав, но с различно лексикално значение [1]. В. Вътов ги определя като лексеми от един и същи лексико-граматически клас с различно
лексикално значение, но със сходна или близка звукова форма и структура
[2]. Р. Русинов приема, че паронимите са „думи от една лексико-граматична категория, които си приличат по външна форма (независимо от това,
дали между тях съществува етимологическо сходство), но са носители на
повече или по-малко различно лексикално значение” [8].
За класификацията на паронимите се избират различни признаци –
семантични, формални. Т. Бояджиев определя следните видове пароними:
според степента на паронимност и от семантично гледище те се делят на
пълни, непълни и частични; според формата – фонетични и морфологични; според произхода и словообразувателния си строеж – с различен и с
общ етимологичен произход [1]. В. Вътов също класифицира паронимите
на пароними с общ и с различен етимологичен произход [2].
В публицистичните текстове от пресата паронимите се смесват съзнателно за постигане на по-голяма образност и за изразяване на емоционална оценка. Срещат се както пароними с общ, така и с различен етимологичен произход. Паронимите с общ етимологичен произход имат общ
корен или основа и се различават по представки или наставки, което води
до разграничаване в смисъла (Но Станишев и БСП какво ги бърка – нали
ще могат да отчетат на следващия конгрес, че са изпълнявали лява политика. Че била и левашка – много важно! (168 ч., 22.06.07)(левашка –
наставката [-шк] променя значението на думата и тя съдържа семите
‘некомпетентен’, ‘неспособен’); Държавата ще отдъхне с облекчение, а
баскетболът ще издъхне без облекчение (Новинар, 13.02.07)(при общ
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корен [-дъх-] първият пароним има представка [от-] и съдържа семата
‘почивка’, а вторият – представка [из-] и семата ‘смърт’); Активността на
България се изразява в ниските цени и пълновластността на западния,
или по-точно на западналия турист (качествените европейци отдавна
извадиха България от плановете си за отпуските)(Телеграф, 17.04.09)(в
първия пароним коренът е [запад-] и наставката е [-н], а при втория коренът е [-пад-], представка [за-] и наставки [-на-] и [-л], но по фонетична
форма двата паронима си приличат; различават се по смисъл – ‘свързан с
посоката запад’ и ‘изостанал’, ‘беден’).
При паронимите с различен етимологичен произход звуковото сближаване е напълно случайно и ако не двата, то единият от тях е чужда дума
(Но това е и единственият дефект и ефект на завръщането
(Стандарт, 11.07.07); Все пак трябва да се направи нещо с най-голямата
ни концертна зала в столицата – зала „България”, и поне когато има
подобен фестивал на „изкуството на барока, той да не се провежда в
подобна барака „България” (Дума, 24.11.09); Мен ако питате, касиране
няма да има, просто изборният процес изначало си беше кастриран (168 ч.,
4.11.11).
Чрез съзнателното съчетаване на паронимите в един израз се изгражда стилистичната фигура парономазия. При нея се акцентира върху
разликата в смисъла на паронимите и се засилва емоционално-експресивния характер на текста.
В публицистичните текстове от пресата за изразяване на емоционалната авторова оценка, за нюансиране на смисъла, за подчертаване на противопоставянията и различията се употребяват лексеми от различни лексико-семантични групи. Най-широко са застъпени антонимите – предимно
разнокоренни по структура, контрарни и комплементарни по семантика.
Откриват се смислови и стилистични синоними и по-рядко пароними с
общ или с различен етимологичен произход. Не бяха ексцерпирани примери с омоними.
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ЗА СЕКСИЗМА В РЕЧТА НА МЕДИИТЕ
доц. д-р Радка Влахова-Руйкова
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ABOUT THE SEXISM IN MEDIA SPEECH
Assoc. Prof. Radka Vlahova-Ruykova, Ph.D
Sofia University „Sct. Kliment Ohridski”
Резюме: Докладът разглежда употреби на езикови средства в речта на
медиите, които явно или подтекстово може да бъдат свързани с негативна конотация или пренебрежение по отношение на жените или сексизъм. Разглежда се антропоцентризмът в езика и заложените в граматическите парадигми и в словообразувателните модели предпоставки за
речева „дискриминация”. Проследява се преди всичко употребата на названия на професии и длъжности, заемани от жени, както и на оценъчната употреба на производни от „мъж” и „жена” лексеми.
Ключови думи: сексизъм, полов диморфизъм, речева дискриминация
Abstract: In the late 20th century there was a rise in gender-neutral language,
often attributed to the rise of feminism. Gender-neutral language is the
avoidance of gender-specific job titles, non-parallel usage and other usage
considered sexist. Gender–specific language may imply a systemic bias to
exclude individuals based on gender, or is as unnecessary as language based on
sex. Research indicates that (for example) the use of masculine nouns as a
generic noun evokes a disproportionate number of male images, excluding
women in non gender-specific instances.Results also suggest that while the
plural "they" functions as a generic pronoun for both males and females, males
may comprehend "he/she" in a manner similar to "he", since "he" is usually
placed before the slash and "she" after it. This end other gender-specific usages
can be seen as a linguistic convention, or as driven by gender roles.
На пръв поглед изглежда парадоксално в началото на ХХІ век отново да говорим за сексизъм. Жените, поне в Европа и в Америка отдавна
имат избирателно право, равно право на труд (поне като законов постулат), заемат високи позиции в обществената йерархия: социално-политическа и икономическа. Въпреки това все още е налице дискриминационно
отношение, което има обективни измерения като: по-висока степен на безработица, по-ниско заплащане на труда в сектори, определяни като феминизирани, въвеждане на квоти за жени в различни сфери на обществения живот
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и под. Т.е. наличие на фактори, породили движението, известно като феминизъм. Още по-показателно е, че в публичното говорене, в това число в речта
на медиите, има явни признаци на дискриминационно отношение по отношение на жените, което може да бъде определено като сексизъм.
Известно е, че всяка култура има своя „теория” за човека, всеки народ – свой нормативен образ на човека, който представлява централна
ценностна ориентация, с която се съотнасят всички социални системи,
включително и езикът. В отделните култури обаче тази нормативна ценностна система не е единна, а се състои от две подсистеми за мъжа и за
жената. Явлението се смята за социо-културна универсалия и е известно
като полов диморфизъм. За нас е важно, че има специфично езиково отражение – с дълбоки корени, в самата система на езика. Като основна характеристика на езика като система от древността се определя антропоцентризмът. Той се изравява в това, че най-високият семантичен признак в
езиковата система е признакът
. Този признак се идентифицира с
, респ. с
, т.е. негова проява е функционирането на формите за
мъжки род, които доминират всички парадигми, които изразяват категорията род.
Формирането на социалната личност, както мъжката, така и женската, се основава на съществуващи норми и еталони. По отношение на социално-нравствените идеали има голямо съвпадение в оценките на мъжете
и жените, докато при ценностно-нормативните има съществени различия,
често граничещи с противоположност. В битовото съзнание половото разграничаване е конкретно. Жената се асоциира с дома и домашните задължения и се описва чрез категории като: отношения с мъжа, плодовитост,
сексуалност, майчинство, темперамент, чувства, външност. Мъжете се
описват чрез социалното си положение, роля, занятие, социални постижения, власт.
Една от езиковите прояви на тази особеност е, че в български напр.
може да се види как за професии и/или позиции, оценявани като престижни, не се образуват названия за жени с наставка – к-а. Напр. от думата президент не се образува название *президентка. Това се отнася се не само за
значението държавен глава, но също и за значение президент на фирма.
Показателно е също, че думата глава е от ж.р., но определението държавен не се съгласува с нея по род, а в съставното название е в м.р., което
предполага, че този пост се очаква да е заеман само от мъже (подобно на
папа, владика). Две от най-влиятелните жени в съвременната политика са
Маргарет Тачър и Ангела Меркел. Обичайно в медиите те се назовават
посредством названия в мъжки род:
` Когато Маргарет Тачър става първата жена министър-председател
на най-старата съвременна европейска демокрация – Великобритания, никой не предполага каква следа ще остави тя в британската
история. Още повече че тя не просто е първата жена премиер, а
първият учен, влязъл на „Даунинг стрийт” 10.
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Не знам каква е химическата формула на политиката, но другата
най-влиятелна жена на нашето време също е химик. Докторът по
квантова химия Ангела Меркел неофициално управлява Европейския съюз
` Меркел става първата жена премиер на родината си и първият канцлер след Втората световна война, който идва от Източна Германия.
В тези примери очевидно премиер не може да се замени с
*премиерка и учен с *ученка. Доктор като научна степен също няма
съответствие докторка. Думата докторка като синоним на лекарка се
характеризира с разговорност. Единствено възможна в този контекст е
употреба химичка, което би било неутрално, но в контраст с другите названия в м.р. би се натоварила също със снижаваща престижността конотация.
Трябва да отбележим, че единствено от думата канцлер се образува
канцлерка. При това дори във Федералната република, където също се
провеждат допитвания за „дума на годината”, когато А. Меркел застана на
този пост, за „дума на годината” бе избрана именно канцлерка (die
Kanzlerin). В българската лексикография двойката канцлер – канцлерка
съществува, дори в тълковния речник на българския език намираме
кандидат-канцлерка. В бългаската преса и в електронните медии по отношение на А. Меркел доста последователно се употребява германската
канцлерка. Все пак, когато трябва да се подчертае респектът към нейната
личност, все пак се използва названието канцлер. В летяща фраза се превърна изявлението на Б. Борисов – „Когато канцлерът говори, аз слушам и
изпълнявам.” Конкуренцията на двете названия ясно се демонстрира от
пример като:
` Фалшивата канцлерка излетя от Twitter
Десетки хиляди потребители на Twitter следваха англоезичния
сатиричен акаунт @Angela_D_Merkel. Ден след ден хора от цял
свят се забавляваха на начина, по който предполагаемият федерален канцлер, в повечето случаи с циничен тон, се изказваше за
фискалния пакт или за Никола Саркози и коментираше случващото
се по света.
Към названията, от които системно не се образуват специално названия за жени са академични длъжности като ректор, декан. Непоследователна е употребата на професорка, доцентка, асистентка,
докторантка и дори студентка. Названието в м.р. се предпочита
като общо неутрално название.
` Модератор на срещата ще е докторантът по „Масова култура”
във Факултета по журналистика Силвия Петрова.
Все по-често се предпочита единствено названието директор, докато директорка се използва главно като директорка на училище,
детска градина – т.е. във феминизирани сектори. Непоследователно се конкурират кмет и кметица. Като кметица се използва главно по отношение на кмет на малко населено място, предимно
селски кмет.
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Обран е домът на кмета на Перник
Ден преди кражбата в дома на Янакиева неизвестни лица подпалиха колата на кмета на пернишкото село Рударци
Има, разбира се, и примери в обратна посока. Така, например, не
съществува название *медицински брат срещу медицинска сестра
(срв. санитар – санитарка) или използване на названието детска
учителка за момче, което следва начална и предучилища педагогика (Той учи за детска учителка).
Може би най-показателен е случаят с думата секретар, респ.
секретарка.
В съставните названия главен секретар, генерален секретар, държавен секретар се използва сама названието в м.р. секретар. Независимо че няколко мандата постът държавен секретар в САЩ се
заема от жени – Мадлин Олбрайт, Кондолиза Райс, Хилари
Клинтън за тях не се говори като за секретарки.
Подобно на брошките на бившия американски държавен секретар
Мадлин Олбрайт саката на Меркел носят своеобразно послание
Названието секретарка се използва само в значение на т. нар. офис
асистент. Нещо повече, мъж, заемащ тази длъжност, бива уязвяван
като мъжка секретарка.
„Мъжка” секретарка - какво е това чудо? :: BG-Mamma
www.bg-mamma.com/index.php?topic...
15 публикации – 14 автора
Нарича се офис асистент (не личен – защото личният има други
функции – да ти вземе химическото, да напише коледните картички на семейството, ...)
Тръгнало от конкретен случай, названието мъжка секретарка се
превръща в нарицателно.
БЛИЦ Новини - Доган: Емин е една мъжка секретарка
www.blitz.bg/news/article/20523
Любен Дилов-син: „Яне Янев е новата мъжка секретарка на
Доган” svejo.net/327596
„Мъжката секретарка” на Янко Станев неграмотно
„актОализира ...
afera.bg/skandalno/21223.html
„Мъжка секретарка” на Доган призна за оранжерия с
марихуана
bg.time.mk/ 21 Дек 2011 – Условна присъда получи от Окръжния
съд в Разград Керим Караали, по-известен като една от „мъжките
секретарки” на лидера на ДПС ...
СКАНДАЛ! Мъжката секретарка Цветан Цветанов се обиди на ...
scena.bg/archives/635 – 19 мар 2012 – Премиерът Бойко Борисов
използва вътрешния си министър за мъжка секретарка в случая с
Трайчо Трайков, смеят се в ГЕРБ, предаде ...
59

БСУ

Сексизмът в речта се проявява и в полюсно противоположната
конотация, с която са натоварени думите, означаващи определени
качества на личността, характерни за противоположния пол. Също
и изрази като Той е от занаята – Тя е от занаята са противоположни по своята оценъчност. Той е от занаята е израз с положителна конотация и означава, че лицето, за което се отнася, е добър
професионалист, докато единственото значение на Тя е от занаята е, че жената упражнява „най-древната професия”, т.е. проститутка. С положителна конотация е натоварено словосъчетанието
мъжко момиче, докато женчо, въпреки че може да се мотивира с
положителни качества като: чувствителност, деликатност, милозливост, е натоварено с отрицателна конотация.
` Той (Хр. Стоичков) се появява често в неговата (на Б. Борисов)
компания и подкрепи мощно кандидата на ГЕРБ за президентските
избори Росен Плевнелиев, произвеждайки прескомюнике, в което
обясняваше, че "Росен” и „Бойко” са единствените „истински
мъжкари” в тази държава, очевидно населена с политически
женчовци...
http://viewpoint.actualno.com/news_367797.html
Мъжкарството, мачизмът, мъжкото достойнство излизат на преден план
като основен аргумент или основен критерий в оценката на лица и събития. Дори в речта на обществени говорители, за които се очаква, че не
разсъждават на толкова повърхностно и първично равнище.
` Готовността на шофьора да спре заради това, че някой го е
„засякъл” и да изпищи „Ще те убия!”, сякаш го е настъпил по
мъжкото му достойнство, е симптоматична.
` (М. Неделчев, в. 24 часа)
И пак, сякаш живеем в едни други времена и в други географски пространства, медиите най-сериозно, но и охотно, без коректив, репродуцират аргументите, опиращи се на сексуалната ориентация като политически аргументи.
` Vsekiden „В ГЕРБ мъжете обичат жени, а жените обичат мъже” –
разяснение, вероятно по повод на сигналите срещу Яне Янев за
сексуален тормоз спрямо мъж.
` Mediapool
` РЗС разполага със свидетел, посредничил при финансиране на
ГЕРБ от фирми на „Лев корпорация". Това обяви в петък лидерът
на партия РЗС Яне Янев, срещу когото междувременно излязоха
сигнали, че е упражнявал сексуален тормоз спрямо мъж. В отговор
Янев изтъкна, че е „100 процента хетеросексуален” и никога не
се е занимавал с „педерастки истории”.
` Преди това обаче подхвърли язвителна реплика. „Виждате, когато
се изисква мъжественост, премиерът го няма”, каза Стойнев.
` Велчев обаче отговори на задявката на Стойнев по адрес на премиера и обяви, че една секретарка на Станишев не може да
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`
`
`
`
`

говори за мъжественост. (б.а. - Стойнев бе съветник в кабинета
на бившия премиер).
Различното представяне на мъжкото и женското в публичното
говорене, в това число в печатните и електронните медии се конкретизира в различни частни „спорове”:
За капака на тоалетната дъска
За позиция спрямо наклонената черта
За съгласуването на уважаем
За безличното man
За госпожа и госпожица
За една от проявите на сексизъм се приема и обстоятелството, че
названието в м.р. (съществително, местоимение, окончание) винаги предшества тези за ж.р.: he/she, Kanzler/IN, господине/госпожо и
под. Показателно е, че макар речевият етикет да предписва обръщение първо към дамите, всички стандартизирани документи започват с „уважаеми господине/госпожо”, като дори не се съгласува
определението – уважаеми господине/уважаема госпожо. Любопитен факт е, че през 90-те години на миналия век, представителки на
феминизма, които бяха влезле чрез групата на зелените в гебманския парламент сериозно предлагаха законопроект безличното
man, на което функционален еквивалент в български е „то” в
безлични изречения, (за разлика от съществителното мъж – der
Man) да бъде заменено с frau (за разлика от съществителното жена –
die Frau). Често сексистки се използва и конкуренцията госпожа –
госпожица, като се основава или на възраст или на семейно положение, или на обществено положение. Тенденцията е всяка жена
с професия и положение да бъде наричана госпожа, а названието
госпожица да се използва със снижаваща престижността цел, като
се презумптира, че семейно положение неомъжена подсказва слабости в характера, или че младата възраст не предполага компетентност, присъща на висока обществена позиция.

Очевидно проблемът е съществен и не е само проблем на българската медийна реч, след като на свое събрание от 24 Април 2002
(13-то заседание) Парламентарната асамблея на Съвета на Европа по
повод доклад на Комитета за равни възможности за мъже и жени прима
Препоръка 1555 (2002)
Образът на жените в медиите
1. Парламентарната асамблея прави препратка към своята Резолюция
1018 (1994) за равенството между мъжете и жените по отношение на правата,
в която препоръчва да бъде изготвен механизъм, чрез който „да се популяризира и съблюдава спазването на принципа за това равенство между мъжете и
жените”, и насърчава медиите също „да популяризират равенството”.
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2. Асамблеята отбелязва, че независимо от направения в няколко
европейски страни видим прогрес, образът на жените в медиите като цяло
остава негативен и продължава да е стереотипен и сексистки. Жените са
предимно асоциирани с личния живот, домакинството и семейната сфера.
Медиите често представят жените като сексуални обекти. Въпреки динамичните промени, настъпили в съвременния свят, образът на жените в
медиите в действителност не се е променил.
(...)
4. Асамблеята със съжаление отбелязва, че в определени европейски
страни се наблюдава регрес по отношение на политиката спрямо образа на
жените в медиите.
5. В определени страни от Източна Европа и Общността на независимите държави образът на жените в медиите е преобладаващо негативен.
Медиите представят мъжете като реформатори, докато на жените е отредена значително по-ограничена роля. До голяма степен това е в резултат на
социалното и културно наследство на посочените страни. Тези страни, също така, нямат достатъчно демократичен опит и срещат трудности в процеса си на развитие. Образът на жените в медиите, който се наблюдава в
тези държави, доказва и критичната ситуация по отношение на правата на
жените там. Не се обръща внимание и на истинските проблеми на жените,
като женските движения например.
7. Стереотипният образ на жените е резултат от неадекватната и недостатъчна подготовка на журналистите и други медийни служители, както и от малкия брой жени, заемащи ръководни постове. Въпреки че броят
на жените журналисти значително е нараснал през последните десет години, все още има твърде малко жени в управителните структури на медиите, което не позволява особено да се повлияе върху следвана и утвърдена
от операторите политика.
(...)
9. Асамблеята настоява правителствата на страните-членки на
Съвета на Европа да приемат и приложат в действие политика срещу сексисткия и стереотипен образ и начин на представяне на жените в медиите.
Асамблеята приканва правителствата да създадат повече регулаторни
структури, които да съблюдават и контролират аудиовизуалния сектор.
10. Освен това Асамблеята настоява правителствата на странитечленки да:
i. въведат концепцията „сексизъм”, дефинирана като отричане на
равното човешко достойнство въз основа на пола, в своето законодателство и да се отнасят към нея както към идеята за расизма.
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ЗА УПОТРЕБАТА НА АНГЛИЙСКИ ДУМИ
В БЪЛГАРСКАТА ПРЕСА –
ИНВАЗИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ПРЕТЕНЦИЯ
доц. д-р Диана Попова
Бургаски свободен университет

ON THE USE OF ENGLISH WORDS IN THE BULGARIAN
PRESS – INVASION, GLOBALIZATION OR PRETENCE
Assoc. Prof. Diana Popova, Ph.D
Burgas Free University
Анотация: Статията анализира някои от причините за нарасналата
употреба на английски заемки в българската преса. Предложени са аргументи в подкрепа на вижданията, че това е естествен процес, езикова
инвазия, последица от глобализацията или просто поза и претенция на
определен тип хора.
Ключови думи: английски заемки, езикова инвазия, глобализация, социопрагматичен, смесване на кодове.
Abstract: The paper analyses some of the reasons for the increased use of
English loanwords in the Bulgarian press. It offers arguments in support of the
views that it is a natural process, linguistic invasion, an outcome of globalization or
just pretence of a certain type of people.
Key words: English loanwords, linguistic invasion, globalization, sociopragmatic,
code mixing.
Естествен световен феномен
Естественото развитие на езиците винаги е включвало, в по-голяма
или по-малка степен, заемането на лексика от чужди езици. Този процес е
част от еволюцията на лингвистичните системи на народите по света.
Днес, повече от всякога преди, той се осъществява почти безпрепятствено
поради интензивните лингвистични контакти в силно глобализирания
свят. Междукултурното и междуезиково общуване е безкрайно улеснено и
се случва мигновено или за много кратко време, опосредствано от развитието на технологиите, съвременните комуникационни канали и нарасналата мобилност на хората. Заемането на лексика обикновено върви по
посока от „големите” към „малките” езици, като употребата на тези определения е в смисъл на езици с по-голямо или по-малко въздействие върху
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други езици. Въздействието на езиците зависи от политически, икономически и социални фактори, а не толкова от броя на хората, които ги говорят.
Поради тези причини през последните десетилетия английският се
наложи като лингва франка за международна комуникация и се превърна в
основен източник на заемки за много езици, включително и за българския.
Отношението към непрекъснато нарастващата употреба на английски думи както в устната, така и в писмената ни реч, е белязано от крайности.
Някои виждат в това възможност за обогатяване на българския, а други –
заплаха за неговата чистота. Особено категорични са мненията на поддръжници и опоненти, когато става въпрос за употребата на английски думи в пресата, която е силен фактор за формиране на обществено мнение и
модел за езиково подражание.
Езикова инвазия
Може би няма езици, в които не съществуват заемки. Ако има такива, те вероятно се говорят от много малки и силно изолирани от света
общности. Всички останали езици постоянно си влияят помежду си,
„вземат” и „дават”, и то най-лесно лексика. Такъв е и българският. В
исторически план той е изпитал влиянието на турски, френски, немски,
руски и др., а през последните десетилетия и на английски език. Те са обогатили езика ни, оставяйки много от своята лексика, повечето от която дори не възприемаме като чужда. Разбира се, една част от тази заета лексика
е отпадала поради изчезването на референтите или поради негативни
нагласи към езика източник. Друга част се е архаизирала поради навлизане
на други думи за същия референт или поради промяна в политиката, бита,
нравите и общуването на хората. След 1990 година и особено от началото
на 21 век българският език силно се „американизира”, тъй като в него навлязоха много английски думи, предимно под влияние на американската
култура, политика, икономика и комуникации. Една от причините за това
е, че от общество, затворено за света зад желязната завеса, ние станахме
част от глобалното семейство и започнахме да общуваме с много чужди
култури, водещи демокрации и силни икономики. От друга страна, може
да става въпрос за комплекс от това, че сме малка страна и усещането ни
за отдалеченост от „центъра на света” е доста осезаемо [2]. Административно-деловият език на ЕС, който превзе медиите, включително и печатните, преди и след присъединяването на България, се превърна в проводник на много англицизми, които останаха в езика ни.
Ако тръгнем от често цитираната мисъл на Чомски, че „Въпросите
за езика са въпроси за властта” [4], можем да открием и друга причина за
наличието на голям брой чужди думи в езика ни в различни периоди от
нашата история. По време на византийското робство в българския език
навлизат много думи от гръцки, по време на османското робство езикът ни
изобилства от турски думи, които в периода от 9 септември 1944 година
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до 1989 година в значителна степен са изтласкани от руски думи. Всяка
власт има свое отношение към езика, което се диктува от политическите,
икономическите и социалните ориентации и обвързаност на управляващите. Световните тенденции също оказват влияние върху навлизането на
чужди думи в националните езици.
„След освобождението от турско робство в езика ни нахлуват около
3 хиляди руски думи, свързани с администрацията, образованието и други
страни на обществения живот, които постепенно изтласкват турските и
гръцките им съответствия.” [6]. Но от това българският език не обеднява.
Оцелява и през годините на социализма, когато всичко съветско е еталон
за подражание и взаимстване – включително и руският език. Но естественият ход на политическите и икономическите промени доведе до отпадането на огромна част от тях. Създалите се лексикални „празнини” веднага
бяха запълнени от други чужди думи – този път предимно от английски
език. Страната на „произход” на англицизмите е преди всичко САЩ, а също така и Великобритания. И ако преди 1990 година езикът ни е бил силно
русифициран, днес, в 2013 година той е сериозно англицизиран. Противниците на свободното навлизане на английски думи в говоримия и писмения български считат това за езикова инвазия и го определят като застрашаващо оцеляването на езика ни. Това би било напълно вярно, ако е съчетано с политическа, икономическа или религиозна инвазия на съответната
страна. Но когато става въпрос за доброволно и уместно използване на тази лексика, с цел улесняване на комуникацията като цяло, по-лесно общуване в определени професионални направления, съкращаване на времето
за точно предаване на послания, едва ли трябва да се използва думата инвазия. Например „инвестиционно банкиране”, „превенция на тероризма”,
„приоритетите на бъдещата кохезионна политика на ЕС”, „кулоарите на
парламента”, „корупционни схеми”, „рециклиране на отпадъци”, „екзистенц-минимум” и др. Инвазията на технологии и нови комуникационни
канали доведе до глобализацията на английския език.
Това е световен процес. Като изключим някои страни като Франция,
Китай и др., в които има държавна политика на ограничаване използването на английски думи, в стотици други страни по света това се случва
безпрепятствено. През 1994 година във Франция дори се приема закона
„Toubon”, който прави задължителна употребата на френския език в официални правителствени публикации, държавни училища, реклами и
френски институции. Но това не спира навлизането на английски думи и
кара хора като Michel Serres, изтъкнат френски философ, да алармират за
английската езикова инвазия, заявявайки „По стените на Париж има повече английски думи, отколкото немски по времето на (нацистката)
Окупацията”. (цитиран във в. Телеграф).
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Глобализация
Терминът глобализация отдавна е престанал да бъде модна дума, но
това не означава, че е престанал да отразява процеси и явления, които са
колкото мъгляви и нееднозначни, толкова реални и осезаеми. Един от начините, по които може да бъде определена глобализацията, това е дифузия
на култури, икономики, политики, модели на поведение и общуване и, не
на последно място, на езици в регионален и световен мащаб. Ако до средата на миналия век, за да се усети влиянието на един национален език
върху друг, са били необходими десетилетия на взаимно проникване при
конкретни политически и икономически условия, днес това отнема много
малко време. Честотата и обхватът на езиковите контакти между говорещите български като роден език и английски като роден, втори или чужд
език са достигнали ненадминати досега размери. От глобалната мрежа и
социалните медии, през разговорната реч, до печатните медии – навлизането на английските думи е повсеместно. „Глобализацията създава универсални културни символи и ценностни системи, нормиращи човешкото
поведение” [1], но и универсални езици, какъвто е английският през 21 век.
Глобализацията, която всъщност датира отдавна, придобива днешните си измерения най-вече благодарение на новите технологии, довели до
появата на интернет, създаването на социалните медии и формирането на
мрежовото съзнание на информационното общество. Наред с още много
други радикални промени в живота на хората по света, глобализацията
превърна английския (един от инструментите за нейната реализация) в
световен език. Виртуалната комуникация между хора от различни краища
на света до голяма степен се реализира чрез този език. Незабавният достъп
до информация, интерактивността, свободата и равнопоставеността на
участниците в онлайн комуникацията превърнаха интернет в най-влиятелната медия, която промени много традиционните медии. Оттам много
английски думи и изрази навлязоха в разговорната и писмената ни реч.
Глобализацията на политиката, икономиката, социалния и културния живот на милиарди хора наложи използването на общ език за реализиране
обмена на информация, стоки, услуги и хора. От различните сфери на човешка дейност в езика ни навлезе и много професионална терминология и
международна лексика на английски.
В резултат на всичко това в съвременната българска преса навлязоха
много англицизми и се наблюдава тенденциите за смесване на кодове, при
което езикът приемник е българският, а езикът донор е английският, както
и директно използване на цели изречения на английски език. Например,
„Биг Бръдър is dead”, „...вече си е запазил домена”, „българската
диаспора” или „If you don’t like rock and roll – it’s too late now” (Ако не
харесвате рокендрол, вече е твърде късно”) (в-к „24 часа”). При превключването на кода заетата дума или израз не са интегрирани в езика приемник. В постмодерното ни общество това явление е характерно не само за
определени професионални или научни среди, в които владеенето на
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английски език е предпоставка за билингвална комуникация, а и за разнообразен микс от социални, възрастови, образователни и др. групи, които
не владеят непременно английски език. Това е неизбежна последица от
глобализационните процеси, които силно влияят върху националните езици. Поради геополитически и икономически причини, английският се е
наложил като най-предпочитан език за международна комуникация в глобалното село, защото за бърз и ефективен обмен на информация е необходим един общ език, споделян от преобладаващата част от хората, които
могат и искат да общуват помежду си.
От една страна, вестниците следват и отразяват нарастващата американизация на българския език, а от друга, те институционализират това явление. За голяма част от читателите журналистическият език е мерило за
правилност и кодифицираност на езика ни.
Социопрагматични са основните причини за използването на
английски заемки. Голяма част от англицизмите в нашите печатни и електронни медии принадлежат към международната лексика. Когато са
уместно и правилно употребени, тези думи ни доближават до чуждите информационни канали, защото придават автентичност и достоверност на
изнесената в публикацията информация. Интелигентната им употреба създава усещане за езикова обвързаност с глобалното село. Ако заменим с
родни варианти думи като коалиция, холдинг, медии, имидж, соларни,
дестабилизация, концепция, транзитен, контекст, елит, рейтинг, емисия,
акаунт и др. в икономически, политически, финансови и други публикации на специализирана тематика, звученето на текста не би било достатъчно професионално и убедително.
Предимство, което ни дава използването на чужди думи, е и избягването на повторението, когато освен българската дума се употреби и чуждият й еквивалент. Малко са хората, които все още забелязват как ниво и
равнище се използват в един и същи текст, за да се избегне повторението.
Защото ниво (от френски) отдавна е навлязло в езика ни. Напоследък
двойки думи като пиар и връзки с обществеността, аудитории и публики,
пол и джендър и др. масово се заместват помежду си, когато журналистът
не може да избегне повторението. От друга страна, това предимство може
да изиграе лоша шега, ако поради неразбиране значението на чуждата дума, те бъдат употребени не като синоними, а като отделни понятия.
Понякога чуждите думи, дори и когато са част от международната
лексика, затрудняват разбирането, тъй като са непознати за аудиторията.
Презумпцията (ето една такава дума), че всички или повечето хора ги разбират е подвеждаща. Като се има предвид, че владеенето на чужди езици,
макар и препоръчвано, предлагано и насърчавано особено през последните
години, не е от силните страни на средностатистическия читател, чуждите
думи са или неразбрани или погрешно разбрани. Поколението на средна
възраст, както и по-възрастните от тях са получили образованието си преди промените, когато изучаването на чужди езици е било достъпно, но
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потребността от тях не е била особено голяма поради липсата на възможности за пътуване в чужбина, за ползване на автентични източници на
чужди езици, за участие в международни събития и др.
От гледна точка на социопрагматичната необходимост да се използват английски заемки, лесна за разбиране и удобна за прилагане е класификацията на полският езиковед Богдан Валчек [3]. Тя съдържа две
групи – на функционално обусловените и на функционално необусловените заемки. Първите са мотивираните или тези, чиято употреба наистина се налага от номинационните потребности на хората. Вторите са немотивираните заемки, чиято употреба не е свързана с номинационните потребности на хората и е израз на мода, претенция, снобизъм или на комбинацията от трите. Примери за първия вид, взети от вестниците са капитал,
фондове, инфлация, губернатор, фалит, депутат, консултант, форум,
бюджет, ….. Примери за втория вид заемки са презумпция, сингли, мениджмънт, тренд, (рок) банда, фрустрация, алиенация, ексцесии, визия,
финт, акаунт, менажиране, кохезионен, конфронтация, и др.
Претенция
Употребата на функционално обусловените заемки се приема от повечето хора, тъй като тя улеснява комуникацията, прави я терминологично
по-коректна, обикновено включва международна лексика и по този начин
ни присъединява към глобалната общност. Тревожна е употребата на
функционално необусловените заемки, а още повече когато те се използват погрешно или заедно с българския им еквивалент (напр. „ПР и връзки
с обществеността”), само за да създадат впечатление за образованост, информираност или превъзходство пред аудиторията.
Когато става въпрос за езика като средство за комуникация, се сещам за „багажа”, който приготвяме преди пътуване. Когато тръгваме на
път, вземаме със себе си онова, което ще ни е най-необходимо, което можем да носим с най-малко усилия и което ще ни даде възможност да се
облечем най-комфортно и адекватно за срещите си с други хора. Така е и с
езика, с който тръгваме към другите. Той трябва да отговаря на горните
условия. Да се подбере най-необходимото (език, съответстващ на темата),
онова, което може да се използва без особени затруднения (език, който
владеем) и онова, което ще бъде добре прието от хората, с които се срещаме (език, който и те владеят и одобряват). И ако продължа с метафората
за багажа, трябва да кажа, че хората, които използват английски думи не
на място, са като онези, които са взели със себе си неподходящи дрехи и
аксесоари. За съдържанието на езиковия „багаж”, с който тръгваме към
другите, отговаря всеки от нас.
Английските думи не са проблем. Проблемът е в това, как се употребяват, а това се прави все по-безразборно по радио, телевизия и вестници и се превръща в модел за подражание. Противниците на чуждите думи
настояват те да не се използват вместо „хубавите” български думи. Но
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естетическият критерий тук е неправилно приложен. По-скоро трябва да
говорим за уместна, премерена и необходима употреба на чуждия еквивалент. Използването на английски думи често пъти е претенция на хора с
ниско образование или ниско самочувствие. То може да бъде продиктувано и от желание да си създадат ореол на интелигентни и владеещи чужди
езици. Голяма част от политическият елит залита в тази посока. Друга част
умишлено прибягва до сложни английски думи, когато няма какво да каже
или иска да завоалира смисъла на казаното. Това, от една страна, обърква
слушатели и читатели, а от друга, ги кара да се опитват да подражават на
представителите на властта.
Заключение
Не е възможно да побългарим всички английски заемки или да ги
заменим с български еквиваленти. Това не е необходимо, защото заемането на чужди думи, особено в условията на безпрецедентно бързата и лесна
комуникация между хора, говорещи различни езици, е тенденция, която
ще продължи. Опасна е тенденцията на неуместната им и неправилна
употреба, на занижаване както нивото на владеене на родния ни език, така
и на самочувствието ни като нация. Тези реалности трябва да се променят,
а не да се създават излишни пречки за обогатяването на един жив език.
„Големите” езици са големи не само защото „дават”, а и защото са отворени за влиянието на други езици.
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ABOUT THE STYLE OF THE REALITY TV
Assoc. Prof. Todor Georgiev, PhD
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Abstract: The article examines the genesis and nature of the reality TV
phenomenon. It reveals the potential of this meta-genre formation from a
cognitive, entertaining, regulatory, experimental, and commercial perspective.
The emphasis is on the ethics of communication and the verbal behavior of the
participants. The conclusion is that showing the everyday life of common people
should not deviate dramatically from social norms.
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Според някои културолози се наблюдава дълбока промяна в схващането за култура, в дефинирането на културата, в отношенията между публична, официална, висока и частна, всекидневна, популярна култура. И.
Дичев задава въпроса дали не сме свидетели на радикално разместване на
ценностните редове: „И това, на което сме свидетели в момента от 15-20
години насам е, че тази престижна висока национална култура изведнъж
престана да бъде престижна, загуби се ясната отчетлива йерархия на авангарда на модернизацията, така да се е каже, във всяка отделна страна, и
масата. Оказа се, че и едното, и другото имат своето място, влизайки в
един консумативен свят, където дори може би телесното, всекидневното,
антропологическото виждане на културата е по-актуално…” [1] Б. Богданов
съзира разединеност, разминаване между публичната и всекидневната
регионална култура на Балканите (включително и тази на българите), изтъквайки съхранените форми на битово общуване, обичаи и празници,
тяхната идентифицираща роля и привлекателността им в очите на европейците: „Европа е силно привлечена от този образ, който тя (културата на
Балканите – бел. моя) има в началото на века или в края на миналия век –
партикуларност без интеграция, противопоставяне на публично и частно
съществуване по един сладък начин. Един живот с две култури – една публична, официална и друга частна, богата и много разнообразна, които не
са свързани дори като настроение.” [2]
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Съвременните медии навлизат в зони но всекидневието, както и в
зони, забранени за публично оповестяване. Важно е да се отбележи, че
философията, която сепарира частните и интимните отношения от политическите и публичните, отдавна се е пропукала. И в абстрактно-рационалното, и във функционалното пресъздаване на света. Има огромна литературно-художествена традиция, която показва всекидневието на публичността, показва публичността през всекидневието, вглежда се и анализира
как във всекидневните, битовите и интимните форми на живота се очертават контурите на обществени процеси, на социални типове, на политически поведения. Какво да кажем за съвременните публични и медийните
практики, които намират начини да заобиколят правните регламенти,
защищаващи личностния суверенитет. Дали само и единствено от комерсиални съображения – да задоволят любопитството и нуждата от преживявания, или от позитивен интерес към жизнената пълнота процъфтяват
журналистическият наратив, фичъра и личната история, протича дифузия
между жълтата и сериозната преса? Далече сме от намерението да откажем личното пространство като основно човешко право. По-скоро важно е
да се внесат етични регулации в позволените и често практикуваните медийни презентации и разигравания на всекидневните и интимните отношения между хората. Да отбележим, че в много случаи става въпрос за
доброволен отказ от лична неприкосновеност или за продажба на части от
личния живот с произтичащите от това разнопосочни ефекти.
Специално внимание от езикова гледна точка заслужават онези телевизионни програми и техните вестникарски проекции и аналози, които
формират езиковата среда на масовата публика: а те са риалити и шоу
програмите, спортните предавания и игрите, турските и латиноамериканските сапунки, а през последните години и българските сериали, новинарските емисии, някои от ток шоутата и авторските предавания, които съчетават политически коментар, социални разследвания, зрителско участие,
развлекателни похвати и послания, както и рекламите. Това са форматите,
които в най-висока степен запълват всекидневието на българина и неминуемо влияят на неговото езиково поведение. В тях се практикуват различни
езици, изявяват се личности с различна култура и поведенчески стил, от
професионални комуникатори и актьори до участници с лош език, с неправилна езикова артикулация. Но има и общи езикови доминанти –
достъпност, несложност (опростяване на смисъла), атрактивност, широк
адрес и, желателно, интерактивност, което значи липса на възможности да
се филтрира неправилният или неприемливият език. Вестниците активно
участват в създаването на медийната и публичната среда, в която отекват
и битуват рейтинговите телевизионни предавания. Следователно става
въпрос за общи проблеми на медийния език във вестниците и електронните медии. За два типа стилизации, на които са подлагат тематично различни предавания: развлекателно игровата, наречена в новинарството
инфотеймънт, и формално естетизиращата или лайф стайлинга. Максима71
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та е всичко да забавлява и да доставя естетическа наслада. Следването на
тази максима означава много често редуциране на сериозността и смисловостта заради удоволствието от остроумието и красотата, означава свиване
на критичната публицистика и интелектуалния дебат и завземане на все
нови и нови територии от индустрията за забавление, която става тотално
обсебваща медийното съдържание.
Една от проявите на нарасналия през последното десетилетие интерес и вкус към всекидневието на обикновения човек е риалити форматът
в телевизията. Този формат, обширен и протеичен, има място на българската публична сцена, но начинът на неговото използване влезе в остро
стълкновение със стремежа към култивиране на междуличностното общуване и медийната реч. Това е основанието да го подложим на анализ.
Телевизионното риалити като специфичен подход за репрезентиране
на действителността и психологическо въздействие върху зрителя е отворен и пластичен жанров формат със своя история и с доказан потенциал за
мобилизиране на различни платформи и тенденции в журналистиката, изкуството и социалната наука, насочени към усвояване на всекидневната
емпирия на човешкото съществуване. Потокът на спонтанното случване на
всекидневието, както стана известно, е труден за пресъздаване и моделиране обект, както по субстрат, така и по динамика. В научната представа и
особено в практиката на телевизиите риалити е широка жанрова конвенция, чийто типологичен белег е излъчването „на живо”, и обединява разнообразни програми. Риалити принципът позволява голям диапазон от целеполагания и приложения, от което следва стилистичната поливалентност на използвания в подобни предавания език. Въпреки че наследява
различни постижения на документалистиката и авангарда, най-често за
обяснението си явлението риалити се полага в контекста на постмодернизма и се разглежда като негов продукт и катализатор, като своеобразно
мислене за обществото и публичността, за човешкото и неговите „естествени” и скрити модалности. За риалити са характерни интересът към периферийността и социалната екзотика, играта и забавата, хибридизирането и
еклектиката, вписаността в психоаналитичната и деконструктивната интерпретативна парадигма на реалностите, оттам вкусът към „либидно говорене”, към езика на желанията, телесната реторика и херменевтика.
Разглеждан в полето на изкуствата телевизионното риалити е краен
израз на естетическия позитивизъм, свързва се с постиженията и опитите
на такива стилове и школи като натурализма, абсурдизма, концептуализма, поп арта. Далечното начало на риалити формата е във въвеждането в
литературата и изкуствата на обикновения човек (като герой и публика) и
на всекидневието (като сюжет и драматургия). Това се прави в името на
нова естетика, която открива смисъл, поезия и красота в делничното, в
човека от низините, която преодолява скуката и монотоността на битовото
съществуване. Киното на авангарда, cinema verite и френската нова вълна,
съобразно собствените си поетики отиват много напред в пресъздаването
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на импресията на случването и потока на съзнанието. При абсурдистите
стимулът за развитието на литературата и театъра идва от интереса към
трафаретното и механичното, към изпразненото от смисъл ритуализирано
всекидневие. Класиците на абсурдизма показват убийствената гротеска на
банализма, пълната загуба на смисъл, краха на комуникацията и разпадането на езика като логически конструкт. Естетичекото усвояване на баналното и философската разсъдъчност по повод на масовия стереотип, дизайнът на всекидневието, консумативният стил на живот и рекламата мотивират разцвета на концептуализма и поп арта.
Вероятно риалити може да се разглежда в епистемологичен аспект,
като експеримент и опитно поле на емпиричната социология и социална
психология. В едно най-общо схващане риалити е брънка в движението на
познанието чрез симулирането на реалностите.
Разглеждан в собственото си поле на документалността, журналистиката и медиите риалити се подчинява на принципа на реализма, разбиран широко – извън и в опозиция на конвенциите на художествения образ,
извън условността, типизацията и фикционалността. Риалити разкрива
своя съдържателен и въздействен потенциал:
•
в показването на действителни лица вместо герои, на реални
лица вместо измислени;
•
в липсата на сценарии и свобода за непредвидимото и импровизацията;
•
в представянето на автентични модели и практики на поведение и общуване;
•
в психологическо експериментиране с организацията на пространството, времето и човешките отношения, което експонира
обикновено задържани от проявление черти на участниците и
позволява проникване в тяхната психофизика;
•
в масов интерес и активност на публиката при определянето на
съдържанието и ритъма на програмата и в оценката на участниците;
•
в оптимистичното очакване за критична рефлексия и саморефлексия на публиката, която – вследствие на действието на
механизма за идентификация – трябва да извлече поуки за
собственото си поведение;
•
в демаскирането на слабости на човешката природа, в манталитета и етнопсихологията на представените социални и потребителски типове, както и на публиката;
•
в разкриванетона на облика на известни хора извън тяхното
публично позиране, което трябва да доведе зрителя до еманципиране от митологичното мислене и т.н.
Форматът риалити е натрупал много критически съждения, има противници, които го схващат изцяло в отрицателна перспектива като:
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инструмент за произвеждане на псевдореалности, за скрито и подвеждащо
конструиране на протичащото пред зрителите действие;
•
инструмент за манипулиране на публиката, който експлоатира
нейни първични и низки инстинкти;
•
хипертрофия на воайорството и машина за провокация на
скандали;
•
брутална инвазия в личното пространство, пример как публичният дискурс завладява личния свят на човека;
•
безскрупулна печеливша индустрия, която превръща правото
на лично пространство и преживяването на силни афекти в
стока;
•
стимулатор на деструктивно мислене и поведение, което се
пренася в сферата на публичните отношения, на политиката,
държавността и институциите;
•
проводник на вредно езиково влияние.
Според М. Манева: „Възникването и развитието на риалити формата
бележи нова форма на телевизионна комуникация, която отразява реалността в своята непосредственост и първичност, прави живота подействителен, отколкото той е в своето реално случване. Риалити телевизията се определя като взаимопроникване на личната и обществената
сфера. Жан Бодриар казва, че феноменът „риалити шоу” е специфичен за
постмодерността. Според него съвременното общество има една свръхвидимост, която се определя в публичния дискурс. Този дискурс завладява
личния свят на човека и чрез телевизията.” [3]
Авторката определя риалити като похват и отбелязва неговата
свързаност 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 „риалити е просто игра” и
оценката на аудиторията, а не стойността или значението на онова, което
се показва, се поставя като приоритет.” [4]
В българското публично пространство риалити форматът е пренесен
от Западна Европа, САЩ и Канада на основата на франчайзинга и адаптирането към българския пазар, социален климат и етнопсихологически
особености. Употребата на риалити платформата е мобилна, със зрителски
и търговски ефект, може да се говори за експанзия на телевизионното
риалити след 2000 година. Тогава и по-късно придобиват запомнящи се
рейтинги програми като „Сървайвър”, „Стани богат”, „Това го знае всяко
хлапе”, „Sms за милиони”, „Байландо”, „Истината за нас”, „Великолепната
шесторка”, „Горчиво”, „Биг Брадър фемили”, „Големият избор”, „Дансинг
стар”, „Обещанието”, „Ясновидци”, „Фермер търси жена”, „Х фактор”,
„Мюзик айдъл”, „Черешката на тортата”, „Гласът на България”.
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Стратегията на създателите и водещите на риалити програми е максимално съобразяване с менталните особености на българите, с масовите
архетипи и маниери на изразяване, с емоционалните им потребности, травми и пристрастия: „Ники Кънчев има собствено мнение кои и какви ще
бъдат актуалните риалити формати тази година, които ще успеят да
преборят конкуренцията на турските сапунки. „Които подсказват
„миекащия” българин, злобния българин, добрия българин, умния българин, завиждащия и незавиждащия. Въобще Българина.” (168 часа, 2011,
бр. 1, с. 38)
Особеност на риалити формата е изключително голямото тематично
и жанрово разноообразие на програмите, многопосочност на адресирането
и таргетирането, изобретателност в постановъчните и комерсиалните ходове, в кастингите и изборите на действащите лица, във възлагането на
мисии, в правилата за елиминиране, стимулиране и санкциониране, в
похватите за мобилизиране на публиката. Повечето риалити предавания се
базират на маркетингови проучвания и се съпътстват от мощни рекламни
кампании, в които всекидневната и специализираната преса заема основно
място. По този начин риалити телевизията допринесе за професионализиране на шоу бизнеса, за формиране на конкурентен пазар, за развитие на
мениджърски и продуцентски умения, за изява на творчески и организаторски лидери и екипи.
„Риалитата продължават да са най-високият връх в медийния пейзаж на годината поне според броя на „гледащите глави”, а и на „говорещите глави” (по въпроса). Нова тв с „Биг Брадър” обаче не обираше сама
лаврите. И другите две национални телевизии, също следвайки успешни
световни образци, се принудиха да пуснат свои проекти в нишата. Те я
разшириха и увеличиха напрежението.
„Великите българи” на БНТ всъщност е по-близко до модела „Биг
Брадър”. Само че къщата е въображаема и в нея са затворени всички известни българи, а аудиторията с гласуване трябва да излъчи победителя.
Наградата му не е парична, а историческа – той е най-великият. Като изключим „фенския вот” на националистите (Сидеров) или на чалгаджиите
(Азис), зрителите предпочетоха да заложат на сигурно. Търсеха своя фаворит сред героите на два големи разказа – учебникарския и медийния
Първият убедително би втория. Още едно доказателство, че предпочитаме
да пазим идентичността си във фризера на Първото българско царство или
поне на Възраждането.” (24 часа, 2007, бр. 2, с. 23)
Доминацията на риалити формата се изчерпва след 2007 година, но
и след това достатъчно много риалити проекти са включени в програмите
на националните телевизионни оператори. Спадането на зрителския интерес и провалът на няколко благотворителни риалити предавания отваря
ниша, която се запълва от подема в българското кино и качването на телевизионния екран на няколко сериала. Вестниците отразяват отлива на
риалити вълната и търсят обяснения в капризите на масовия вкус и в ико75
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номическата криза, която принуждава телевизиите да се въздържат от скъпи проекти. Същевременно женската публика се обира от многобройните
турски сериали, а мъжката се връща към увеличаващите се спортни канали
и предавания. Вестник „Капитал” обръща внимание, че водещата пазарна
тенденция в шоу бизнеса е търсенето на български сериали и пояснява, че
възприемането на европейската практика за продуктово позициониране
във филмовите продукции стимулира продуцентите, рекламистите и фирмите да търсят интегриране на брандове в сюжетните линии на киносценариите. През 2011 година риалити форматът вече отпада от челните позиции. Според данните на пийпълметрията най-гледаните телевизионни предавания за годината (с най-голям брой зрители и най-висок рейтинг) са
турските сериали „Забраненият плод” и „Листопад”, следвани от българските продукции „Столичани в повече” (сериал), „Комиците” (скеч шоу) и
„Стъклен дом” (сериал). Но освен факторите на конюнктурата има други
съществени причини за оттеглянето на зрителите и преразпределянето на
инвестициите. Те са свързани с умората и омерзението от възприемането
на вулгарни истории, в които е унижавано човешкото достойнство. От
свръхвидимостта, която риалити играта придава на онези черти от характера на българина и битовите нрави, които пречат обществото да се обедини и животът да се нормализира. От преднамереното фокусиране на
слабости, присъщи на човешката природа или обясними като продукт на
незавидната ни национална съдба: „Добрата новина в телевизията е, че
„Биг брадър” is dead!.. Няма да има успех риалити, което провокира и разчита на най-низките страсти у човека. Обречено на провал е това, което се
опитва да ни убеди, че българинът е неграмотен, невъзпитан, груб и мърляв балкански субект. Хората се пренаситиха да гледат и слушат негативни неща, до гуша им дойде от жълтория. Изхаби се оправданието, че
аудиторията е проста и иска да гледа простотии. Неуспехът на подобни
риалита и предавания го доказва. Нито хората са прости, нито пък ние,
които правим телевизия, трябва да ги облъчваме с простотия, все пак нали
имаме претенцията, че не сме простаци.” (168 часа, 2011, бр. 1, с. 39)
Това, което се случва в декора на риалити предаванията, отношенията и интригите, вихрушките на егото, демонстрацията на балкански
предразсъдъци и телесни въжделения – и по смисъл, и по морал и език,
лесно се превръща в обобщена диагноза за обществото, политиката и държавата. Но риалити предаванията не са високата сатира, в която зрителят е
подпомогнат, освен да огледа себе си, да изпита катарктическо очистване
и да повярва в силата на доброто. Въздействията на най-популярните,
парадигматичните риалити продукции като Биг брадър са по-скоро потискащи и обезверяващи относно нравственото и интелектуалното състояние
на обществото, в което се ширят простащина и пошлост, корист и завист.
Вестниците публикуват и анализи, които защищават обратната теза – че
риалити програмите допринасят за самопознанието на българина в тежки
условия на съществуване, че те са едва ли не единственият откровен показ
76

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” – МОН

на истината в общество на всеобщо лицемерие и популизъм. Трудно е да
се прецени дали професионалната телевизионна критика, доколкото
съществува, е водена от съображения за обективност и отговорен анализ,
дали приглася на сензационните и комерсиалните стратегии на сценаристите и продуцентите, или заема престорено морализаторски позиции.
Истината е, че обществото и професионалните среди се нуждаят от цялостна, задълбочена и балансирана оценка на този род масово гледана и
коментирана продукция.
Защото една от същностните, форматиращите тенденции на постиндустриалното или информационното общество е медиатизацията на всекидневието, медиатизацията на изкуствата и на цялата култура, в това число и на първо място на всекидневната култура. Както основателно отбелязва изследователят на съвременните кулурни модалности и авторът на
концепцията за медиаморфоза на културата Л. Стойков: „Публичността
дава живителни сили на всекидневието. Чрез нея то укрепва престижа си и
всява нарастващ респект сред онези, които не го осъзнават или пък все
още омаловажават стойността му.” [5]
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ЦВЯТ В СЪВРЕМЕННАТА
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MODIFIERS EXPRESSING COLOUR IN THE
CONTEMPORARY BULGARIAN PRINT PRESS
Аssist. prof. Bilyana Bozhinova Todorova, PhD
Abstract: The aim of the paper is the use of the NPs whose modifiers (adjectives
or nouns) describe colours. In Bulgarian colours are usually expressed by
adjectives which are frequently used metaphorically or metonymically. These
days another model becomes popular especially in media. In this case the
restrictive appositive structures are formed with the help of modifying nouns
expressing colour.
Кеу words: noun phrases, modifiers, colour, newspapers.
Цветовете са важна част от нашата език и култура. Всеки народ има
идеал за цвят на кожата, очите, косите; цветни и пъстри са националните
носии, цветисти са изразите... Като качества, присъщи на предметите,
цветовете са залегнали дълбоко в нашето възприемане на света, техните
названия се множат, лесно се метафоризират и метонимизират.
Значенията за цвят се изразяват най-вече чрез прилагателни имена.
„При визуалното възприемане на цвета като знак нямаме вербализация”
[1]. А според голяма част от изследователите [2, 3, 4, 5] повишената глаголност в публицистичните текстове е една от най-доловимите и важни
промени през последните години. Като следствие на това „силно беше
ограничена употребата на отглаголните съществителни и на причастните
конструкции, с които се злоупотребяваше по-рано” [6]. Логично би било
засилената глаголна употреба да означава понижаване на броя на прилагателните имена, които обичайно са атрибути на съществителните. Днешната преса е преди всичко динамична, а прилагателните представят статични
признаци.
В същото време медиите се стремят да бъдат експресивни, интересни, различни. Затова се очаква определенията за цвят да бъдат използвани,
за да определят, да характеризират явленията и предметите, при това забележимо. Основните цветове, особено в прякото си значение, не биха могли
да отговорят на това предизвикателство. По тази причина „цветността” на
обектите (субектите) започва да се представя с допълнителни лексикални
и граматични средства.
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Ще се опитаме да откроим онези от тях, които имат най-широко
приложение по страниците на печатните издания (и не само на тях), както
и да посочим в кои случаи кои от тях са най-характерни. Разбира се, това
наблюдение не е представително, то представя само някои особености,
които правят впечатление. Примерите, които сме посочили, са главно от
в. „24 часа”, „Труд” и „Преса”.
1. Както вече споменахме, най-често цветовете се изразяват с качествени прилагателни имена, които обичайно не се степенуват [7, 8].
Според него белите чаршафи саботират съня, тъй като бялото
отразява светлината, която спира производството на мелатонин – хормона, регулиращ съня. (24 часа, 2.06.2013); На картата България е оцветена с розов цвят (24 часа, 16.05. 2013); Попската круша е много по-едра,
с по-дебела кожа, осеяна с кафяви точки и е отлична добавка към зимни
салати. (24 часа, 12.05.2013); И когато разбра, че серумът съдържа естествени антиоксиданти – алое вера, зелен чай, екстракт от джинджифил, жълт лапад.... (Преса, 30.03.2013); Може да бъде и кафяв ориз
или риба.” (Труд, 21.01.2013); Френски пчели произведоха мистериозен
син мед. (Труд, 5.10.2012 г.)
Примерите показват, че когато са използвани качествени, непризводни прилагателни от хроматичните цветове в пряко значение, много често става въпрос за готови, полуфразеологизирани колокации – зелена салата, бял ориз, кафяв ориз. В останалите случаи цветът се споменава, тъй
като представя необичайно явление или отличителна характеристика:
Пчели правят син и зелен мед (Труд, 5.10.2012); Явлението е станало
обичайно за Родопите в последните години, като преди две години по
същата причина е паднал жълт сняг. (Труд, 18.04.2012), Висок, тъмен,
строен и...с червено лице. (Преса, 8.10.2012); Пухкави уста и румени бузки –
гримът с повече руж по скулите е модерен вече няколко сезона. (Жълт
труд, бр. 21, 29.05.2013).
2. Тези цветове в голяма част от случаите се поддават на метафоризация, но често метафорите са „мъртви”, неавторски, а от тях са се
оформили фразеологизирани изрази: златно сърце, черен срам, бял кахър,
златно перо:
Това обаче се оказал бял кахър (Труд, 30.01.2012); За всеки случай
те показват отдалеч къщата на Димитър, никой не ще да рискува да
разбере дали болният мъж е в бял или в черен период. (Труд, 11.03.2011);
Като погледнете енергийната карта нощно време, България е черна
дупка (Труд, 23.05.2013); Принцесата на Монако Чарлийн бе трогната до
сълзи, след като в събота вечер бе обявена за лауреатка на големия приз
„Златно сърце” (Труд, 18.12.2011), Това е нещо като черен списък на
тези, които не са плащали местни такси от години. (Труд, 4.12.2012),
Ако ГЕРБ се опази цяла и щетите се ограничат само до Цветанов, партията може да се надява на ползи от сладката си роля на опозиция на
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предстоящия изначално непопулярен управленски формат, който ще
трябва да върши черна работа. (Труд, 20.05.2013).
Освен метафорично, названията на цветовете често се използват
метонимично. В пресата най-често метонимични изрази с прилагателни за
цвят се използват в статии, засягащи политиката и спорта:
Ще търсят също „сини” и „зелени” хора, „България на гражданите”, ВМРО, профсъюзи, протестиращи и т.н. (Труд, 20.05.2013); В резултат от редовете на синята партия бяха изключени екслидерът Мартин
Димитров плюс депутатите Ваньо Шарков и Димо Гяуров.
(24 часа, 26.11.2012.); Тоест, ако употребяваш изрази като „червени
бабички”, отиваш зад решетките. (24 часа, 20.10.2010); Наистина изборите водят до „синя” купа (Труд, 13.05.2013); А напоследък в „сините”
крака прекалено често топката става „квадратна” (Труд, 30.05.2013 г.);
Нататък игра само „белият" отбор (Труд, 3.12.2012) и т.н.
3. Някои от прилагателните имена са развили преносно значение
за цвят [9]. Прилагателните, развили в семантичната си структура значения за цвят, са производни, обикновено относителни, образувани от
съществителни, названия на предмети с много силно изразена или специфична окраска:
Очите са най-различни – кехлибарени, тъмнокафяви, зелени, жълтозелени. (в. Уикенд, 23.02.2008г.), Модерни са още ярките оранжеви нюанси, виолетово, карамелено, шоколадово. (Труд, 29.04.2013); Тези, чийто
организъм синтезира по-малко пигментни вещества, често се мажат с
всевъзможни скъпи ускорители за тен, изгарят, слънчасват, само и само
да докарат поне златист оттенък, който се вижда едва след като
избледнее червенината. (24 часа, 9.06.2013). Във Венецианската република
само куртизанките са си позволявали да си слагат карминено червило на
устните и скулите. (Стандарт, 10.05.2013) Мъжете с рубинен загар като
принц Хари са неустоимо привлекателни за жените, показва британско
изследване. (Преса, 8.10.2012) Сред публиката се настани принцът на
Монако Албер с прелестната си съпруга с перлен чар принцеса Шарлийн.
(2.06.2013); Цветовете може да бъдат акварелни (по-ярки – жълто, зелено, оранжево, розово) или пастелни – десени от по-деликатни цветове
като бежов, кремав и прасковен. (24 часа, 24.03.2013); Кожата е с
естествен тен и прасковен руж, подсилващ деликатно скулите. (24 часа,
23.03.2013 г.); Козметиката, която използвате, трябва да е матова и в
никакъв случай перлена. (в. Труд, 23.03.2008 г., цит. по [10] ) Препоръчват
се перлени и метални отблясъци, мистериозни оттенъци. (24 часа,
4.06.2013). За цялостната визия допринасят цветовете, определени като
„отровни” – кафяво, лилаво, бакърено, мораво, убито зелено. (24 часа,
4.06.2013).
4. От структурно гледище прилагателните имена за цвят се делят
на два вида: прости и сложни, като сложните могат да отразяват нюанси
или комбинации от цветове:
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Камъкът е червено-кафяв гранит. (24 часа, 27.04.2013); Тя бе облечена в смарагдовозелен тоалет и шапка и бе посрещната с 21 топовни
салюта. (24 часа, 18.05.2011); Лилав сапун се пазарува в понеделник на
намаляваща луна, син – във вторник, небесносин – в сряда, зелен – в четвъртък, жълт – в петък, оранжев – в събота, червен – в неделя;
Светлосин сапун се използва при хронически заболявания на шията, гърлото, щитовидната жлеза. (Труд, 22.08.2011); Младоженецът бе в класически тъмносин костюм. (Преса, 3.07.2013), Лицето е съвсем незабележимо гримирано /фон дьо тен, малко руж, лека спирала/, защото акцентът е върху яркочервени устни – възбуждащо изкушение, което всяка
дама трябва да си позволи. (Труд, 29.05.2013); Записките вътре бяха подчертани с яркорозов маркер – маниер, познат от проф. Юлиан Вучков,
чиито тетрадки са винаги нашарени с ярки флумастри. (Преса,
21.03.2013) Всички представители имат черна или кафява коса, а очите
са черни, тъмнокафяви, тъмносини, сиво-сини, а червилото и лакът са
със седефено-розов цвят. (в. Уикенд, 23.02.2008, цит. по [10])
Ако част от нюансите са често срещани в езика – тъмносин, яркочервен и т.н., то друга част са необичайни и ярко стилистично маркирани:
За подобен стил са подходящи предимно едноцветни платове и затова се
набляга на ярки багри – червено-оранжево, спаначено зелено, синьо;
Съчетават се черно, сиво, синьо, кактусово зелено, златно жълто, цвят
на сьомга, бордо. (24 часа, 4.06.2013) Гримът за лято 2013 залага на
акцентите – червени устни, котешки поглед, дебели вежди, модното
ефектно синьо, пищни мигли, разперени като пеперуда. (Труд,
29.05.2013); Устните са плътни и чувствени, но по-често розови и перлени, отколкото кървавочервени. (Стандарт, 10.03.2013)
5. И простите, и сложните прилагателни често се субстантивират,
особено когато опорната дума на изходното словосъчетание е била „цвят”:
„Ерменеджилдо Дзеня”, „Бърбъри” и „Армани” показват варианти в
наситеносиньо, червено, светлокафяво, бордо. (24 часа, 13.05.2013), В
този невероятно елегантен макияж горният клепач на окото е в светлозлатисто, над което са поставени по-тъмни бронзови сенки в оранжевокафяво; В този макияж долният клепач и половината на горния са в
преливащо тъмносиво и черно, а в средата на горния клепач и по ръба на
окото има неотразима бяла линия. Акцентът е върху очите със сенки в
графитеносиво върху горния клепач, спирала и черен молив в основата на
миглите; Хубаво е да комбинирате наситено розово с ярко червило;
Тюркоазеното, морското и небесното синьо са супер модерните цветове в очния грим за лятото. (Жълт труд, бр. 21, 29.05.2013) Най-еротичната серия е в страстно червено, бяло и черно, задължително с дълги съблазнителни тънки чорапи. (Труд, 9.06.2013) Връх в модната палитра са
нюансите в тюркоазено и коралово, бебешкорозово. (24 часа, 23.03.2013 г.);
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За цялостната визия допринасят цветовете, определени като „отровни” –
кафяво, лилаво, бакърено, мораво, убито зелено.(24 часа, 4.06.2013)
6. И накрая бихме искали да споменем специално една много актуална тенденция. Изключително активно в последните години цветовете
са изразени не с прилагателно име, а със съществително име. Двете
съществителни могат да бъдат свързани предложно или чрез прилагане:
Тежкарска нотка придава сивото в нюанси – каменно, перлено,
френско сиво, пясъчно, цвят на перо, ванилия, китайско черно. Те обаче
задължително са в контраст с ярки отблясъци на розово, оранж, мента,
шербет, слънчогледово жълто, лила. (в. Седмичен труд, 22.07.2009 г, по
Крачова, 2010: 50); Ива Софиянска каза „Да” след 5-годишна връзка с
любимия си Антон Божков, облечена в рокля с цвят шампанско на
световния дизайнер Ели Сааб. (Преса, 3.06.2013). Русото отново е на
мода, но с по-различни отсенки – на бежово и цвят коняк например.
(Труд, 29.04.2013); Една от тях е цветът шампанско; И очарователната актриса беше с гол гръб и в цвят карамел. (24 часа, 23.01.2011); За
премиерата си като президент на европейската левица за следващите
две години и половина той бе избрал стилен тъмносин костюм, бяла риза
и вратовръзка в цвят бордо със ситни точки. (Преса, 30.09.2012); Дори
клепачите и скулите са в оранж; Очите са в розово-виолетово, синьо и
люляк. (Стандарт, 10.03.2013). Съчетават се черно, сиво, синьо, кактусово
зелено, златно жълто, цвят на сьомга, бордо. (24 часа, 4.06.2013)
Тази тенденция не е съвсем нова, отдавна в езика са навлезли названия като цвят бордо, които отразяват специфични оттенъци на основните
цветове. Напоследък обаче тя придобива особена актуалност, като в голяма част от случаите названието на цвета не е само съществително име, но
цяло именно словосъчетание: цвят мляко с какао, цвят гола плът, цвят
пепел от рози и т.н.: Автомобилите в цвят пепел от рози били купени
още по времето на министър Николай Свинаров, (24 часа, 28.08.2009),
Рокли в цвят гола плът на „Златния глобус” (24 часа, 23.01.2011);
Сградата е решена в цвят мляко с какао. (Труд, 17.10.2010)
Тези преносни по същество названия позволяват текста да бъде пообразен, по-ясен и интересен за четене. Много често прилагателните
имена за цвят, субстантивирани или не, се употребяват заедно със съществителните, от чийто корен са образувани – оранжев – оранж; лилав –
лила; люляков – люляк и т.н.
Очите се оцветяват в неутрални и светли сенки, а основните тонове са меден беж, златна праскова и златен бронз. (Труд, 1.04.2012) Лилав
сапун се пазарува в понеделник на намаляваща луна, син – във вторник,
небесносин – в сряда, зелен – в четвъртък, жълт – в петък, оранжев – в
събота, червен – в неделя; (Труд, 22.08.2011); Цветовете може да бъдат
акварелни (по-ярки – жълто, зелено, оранжево, розово) или пастелни –
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десени от по-деликатни цветове като бежов, кремав и прасковен. (24
часа, 24.03. 2013)
Това, което отличава определението съществително име, е, че опорната дума обичайно не се пропуска. Субстантивираното прилагателно продължава семантично да изразява най-вече значението за цвят, докато основното значение на някои от имената, използвани като модификатори за
цвят, е различно и това налага изричното упоменаване на поясняваното
съществително. Разбира се, когато това съществително се споменава заедно с прилагателни за цвят, опорната дума може да се пропусне: Съчетават се черно, сиво, синьо, кактусово зелено, златно жълто, цвят на
сьомга, бордо. (24 часа, 4.06.2013); Очите са в розово-виолетово, синьо и
люляк. (Стандарт, 10.03.2013).
7. Изводи
Според Тодорова „типична за белетристиката и почти липсваща в
публицистиката е употребата на цветовите прилагателни с ограничена
съчетаемост – като определения на названия на хора, части на човешкото
тяло, животни и названията на някои неосновни спектрални цветове или
означаващи цветови оттенъци членове на синонимни редове”[9] .
Наблюденията ни над вестниците обаче показват, че употребата на
определения за цвят зависи изключително много от темата, която материалът обсъжда. Простите качествени прилагателни за цвят са като цяло
неекспресивни, често се използват в полуфразеологизирани или идиомни
конструкции. Обичайно те се използват преносно в статии, в които се обсъждат политиката и спорта.
Относителните прилагателни имена, които предстяват по-богата палитра от цветове, се срещат в текстове, в които се обсъждат светски събития, мода, интериорен или екстериорен дизайн.
И качествените, и относителните прилагателни за цвят често образуват сложни прилагателни, които разкриват допълнителни отсенки на цветовете, като по този начин представят изключително богата палитра от
нюанси, част от които са стилистично оцветени и неочаквани.
И качествените, и относителните прилагателни често се субстантивират, особено когато опорната дума на словосъчетанието е „цвят” или се
подразбира от контекста.
Твърде актуална е тенденцията цветовете да бъдат изразяване не от
прилагателни,а от съществителни имена, дори от цели словосъчетания.
Понякога и прилагателните, и съществителните от един и същ корен се
срещат паралелно в текстовете, като така текстът става по-интересен и четивен. Според нас този модел е жизнен по две причини – той е пряко отражение на две от основните тенденции в езика – езиковата икономия и
експресивността.
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THE METAMORPHOSES OF THE CONVENTIONAL ONLINE
NEWSPAPER AND THE LANGUAGE METAMORPHOSES
Desislava Todorova
Abstract: The following report shows a short benchmarking of the e-newspaper
and the print newspaper. It examines the advantages of the digital newspaper,
which make it a preferred information source. It follows the alterations applied
to the language during the change of the communicational settings.
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Бъдещето на медиите, и в частност на вестниците, е в пряка зависимост от развитието на обществото, технологиите и пазара. Добрият сравнителен анализ трябва да включва основни ключови аспекти от модела на
електронния и хартиения (конвенционален) вестник – предлаганата полза,
архитектура на производство, разпространение и модел на приходи. Цифровите печатни медии разполагат с потенциала да бъдат по-богати и поразнообразни, като това включва и сферата на езика, който се използва.
Най-ценното им качество вероятно ще бъде по-голямото им удобство в
процеса на информиране на аудиториите [1].
Вестникът е специфичен информационен продукт, който оперира основно на два пазара, които са взаимно свързани и зависими един от друг –
читатели и рекламодатели. Невъзможно е вестникът да съществува при
липсата на един от тези два фактора. Това налага в анализа задължително
да бъдат включени ползите за двете категории (читател и рекламодател).
Дигиталният вестник предоставя на забързания човек от 21-ви век основно
само интересуващата го информация [2]. В акта на четене той игнорира
информацията, която оценява като ненужна. Когато това се съчетава с
удобно за човека време, съдържание и форма, успехът е налице.
С изключително интензивното развитие на новите информационни
технологии и средства за пренос на информация на границата на новото
хилядолетие издателският бизнес претърпя ключови промени. Различните
информационни източници, свързани с технологията на печатането (вестници, списания, книги, бюлетини и т.н.) са подложени на структурни
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трансформации, които са следствие от появата и все по-достъпното и масово използване на глобалната мрежа. Част от промените са свързани с начините на създаване, представяне и на разпространение на информация.
Интернет е среда, която даде възможност за появата на качествено
нови медии – сайтове за новини, тематични сайтове, блогове, социални
мрежи и др. Всички те генерират огромни обеми информация, като по
този начин се явяват силна конкуренция на печатната преса – такава, каквато я познаваме [3]. Вестникът в традиционния си вид е подложен на найсилен натиск. В последните години се наблюдава тенденция на намаляващи тиражи, по-малък брой продажби, спад на рекламните приходи и
дори масово закриване на хартиени издания, някои от които с дългогодишна история.
Настоящият доклад като изследователски подход насочва вниманието си към състоянието на езика при промяна от хартиен носител към онлайн вариант. Появата и развитието на интернет като нова мултимедийна
платформа, създаваща нови медийни и комуникативни практики, променя
живота и всекидневието на потребителя. Пресата има най-дълъг медиен
живот. Тя е част от писмената култура (и цивилизация). Но ситуацията на
нарастващо потребление на онлайн информацията доведе до криза на традиционния хартиен вестник. Интернет създаде цифрова среда за появата
на нови медии – сайтове за новини, блогове и социални мрежи, които генерират огромна по своя обем информация. Те са силно конкурентни основно по отношение на пресата. От всички медии, вестникът пострада
най-много от интернет нашествието, тъй като „интернет стана предпочитана медия за читатели и рекламодатели”[4].
Поради техническите ограничения, свързани с технологията по
събиране, обработка и разпространение, новините на хартиен носител се
публикуват и разпространяват значително по-бавно от интернет изданията. Класическият технологичен цикъл при печатните издания най-често се
определя от 24 часов интервал за обновяване на информацията. При интернет новинарството цикълът на обновяване и предоставяне на информацията на практика може съвпадне със самото събитие, тъй като в технологичен аспект интернет е повече електронна медия като радиото и телевизията, но в аспекта на възприемане на информация е преобладаващо поскоро печатна медия (медия, в която преимуществено се чете) [5].
Интернет дава възможност за мигновено и изключително бързо разпространение на информация. Но в интернет е характерна тенденцията да
се генерира свръх обем информация, често с пъти много повече, отколкото
човешкият мозък може да възприеме.
Удобството „четене навсякъде” и при двата варианта вече не е критерий – мобилните телефони, таблети и лаптопи дават възможност на
електронния вариант на вестника също да е достъпен навсякъде и по всяко
време. Предимството четене на вестник с кафето вече не е сред приоритетите на хартиения вариант – днес е обичайна гледка хората да четат нови86
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ните в метрото с таблет в ръка. Предимството на таблета или мобилния
телефон е, че е компактен за носене. Формира се култура на информираност, посредством компютърната страница. Зад видимите следствия обаче
протича много важен процес. Придобива се нов вид на възприемане и интерпретация на света, което неминемо води и до промяна на езика. Печатната културна реалност провокира осъзнаване на различни светове и отразява социална действителност. Докато компютърната реалност е просто
ниша за всекидневни търсения, свят на произволното, анонимното и нетрайното. Поражда се култура на нетърпението, което основен белег на
модерния синкретичен тип читателско поведение.
От изложеното до тук е логично да се заключи, че новините като
„бърза информация” не са стратегически приоритет на хартиения носител.
За да оцелее в тези условия, печатният вестник трябва да залага на друг
тип информация. Предпочитаният вестник трябва да служи като филтър на
новините, да набляга повече на коментарите, анализите, изводите и т.н.,
тоест на следствията от вече обявените събития.
Следвайки новите правила във вестникарския бизнес, които се налагат от интензивното преминаване от хартиен носител към онлайн вариант,
са разработени три варианта:
1.

Електронен портал [6] – това е 24-часов информационен портал
за актуални новини, анализи и коментари в областта на политиката, икономиката, обществото, културата и спорта. Новините се
публикуват онлайн с точност до секундата. Всички материали са
на свободен достъп (безплатно). Това се свързва с друга онлайн
перспектива – рекламата. Цените на банерите се формират на
база импресии (брой виждания). Така че онлайн изданието има
интерес в страницата да има колкото се може повече, по-голям
брой трафик (брой посетители).

2.

Електронен маркиращ хартиен вариант [7] – маркират се заглавия, откъси от публикации и в много случаи целите материали.
В този вариант се намират малко разлики с хартиения носител (с
изключение на оформлението).
Хартиен вариант – отразяват се новините, които са изчистени от
„шума” (преситеността от информация) на интернет.

3.

При онлайн варианта се залага на бързината на публикуване на новини. Докато на хартиения носител се залага на качеството, прецизното
анализиране, коментарите, прогнозите и надграждането на съдържанието.
Хартиеният носител позволява по-задълбочено четене и възприемане на
информацията. При онлайн вариант приоритет е нелинейното четене, понезадълбочено възприемане на информацията и това налага промени в
употребата на езика и езиковите форми. Друг проблем на интернет четенето е, че то формира неизброимо множество от потребители. Не от читате87
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ли. Поради изобилието от информация (и дефицита на време за изчитане
на всичко) четенето онлайн не е задълбочено, то е повърхностно. Понеже
непрекъснато има блокове от информация, които отвличат вниманието
(заглавия, снимки, изображения, анимирани реклами), човешкото око
свиква само да „сканира” информацията, вместо да я чете. Обикновено в
интернет човек прочита заглавието и първите няколко изречения на
текста, след което продължава към другия текст. Така бързо се достига до
желаната рубрика, новина или статия. Предимство е възможността на
читателя да търси информация по ключова дума или фраза. Съчетаване на
търсачка, интерактивност (хиперлинковете) и електронен бюлетин се възприемат като първостепенно предимство на интернет вестника. Онлайн
изданието става първокласен източник за бързи новини.
При употребата на езика особеност в онлайн варианта е възможността наличието на множество мултимедийни елементи да подтисне класическия текст, предназначен за четене – снимки, видео, аудиозаписи, инфографики (визуално представяне на информацията чрез графики), pdfдокументи, препратки (хиперлинкове) и т.н. Всичко това са паралингвистични елементи, които правят четенето на вестника по-живо. Възприемането на информация се доближава до това чрез телевизията. Важно е да се
подчертае, че се запазва способността на онлайн вестниците да информират (такава, каквато е и при конвенционалните).
Промяната на езика от хартиен носител към онлайн вариант е свързана с принципа за качествената журналистика. Качествената журналистика се стреми да информира обществото за важни проблеми и събития, за
които хората трябва да разбират като активни и отговорни граждани на демократична страна. В епохата на интернет информацията е не само задоволяване на потребността от знания за обкръжаващата ни среда и забавление, но тя се превърна и в стока, продукт за свободния пазар. Бързият
достъп до нея е от първостепенно значение за успеха в бизнеса и това се
отразява и върху езика, който се използва. Отличителният белег на качествената журналистика е в това не просто да съобщи новините, но и да ги
покаже в техния контекст, да покаже защо се случват те и на базата на
анализа върху известните факти да отиде една стъпка напред – да предвиди какво следва.
Най-общо промяната в медийната среда се състои в това, че пазарът
на идеи се е обогатил с нови гласове. Проблемът може да е там, че не
всички гласове са на журналисти. Някои от тях категорично не служат на
обществото, а по-скоро манипулират публиките. Колкото и неперфектни
да са старите медии (на хартиен носител), те са създавани с мисията за роля в обществото и са приели в повечето случаи етични кодекси. Чувството
за етика, което журналистът има или не, така или иначе е присъщо на
медиите на хартиен носител. А за много от новите медии (онлайн вариант)
това е неприсъщ език. Моралната дилема засяга т.нар. блогъри – авторите
(собственици) на информационни сайтове, които по своя характер са вид
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гражданска журналистика. Дълго време в научните и медийните среди
течеше дебат дали блоговете могат да бъдат смятани за истински медии
или те са нещо като полумедия. Блогърите са сравнявани с каубои, които
живеят в периферията на медийното пространство. И тук вече окончателно се налага мнението относно промяна на езика, който се използва в онлайн вариант спрямо хартиения носител. Журналистическият език в
Интернет е граматически по-свободен и неформален [8]. Роджър Фидлър
отбелязва, че след говоримия и писмения език, навлизането на „дигиталния” език е третата нова форма на езика. При изграждането на текстове на
хартиен носител се спазват изискванията относно това, че всяко речево
съобщение, което притежава смислово единство и свързаност на изреченията според правилата на езика (лексикални, синтактични, граматични,
правописни, пунктуационни) е текст. Докато при онлайн варианта засилено се наблюдава пренебрегване на тези характеристики. В съвременната
онлайн реч бързо навлизат думи, които представляват огрубени или опростени версии на книжовните думи. Този непрекъснато разрастващ се
корпус от интернет-неологизми тенденциозно се използва в онлайн вариантите на пресата. Всичко това води чрез ефекта на несъзнателно копиране до масовизацията и налагането на подобни некнижовни езикови форми
в своеобразен обществен „стандарт”. Думи като „дето”, „айде” и „щото”
са огрубени словоформи и представляват най-често или социолекти, или
широко разпространен вид жаргонен групов говор. Те носят със себе си
определен модел на възприемане и интерпретация. Следва, че те са удобна
инструментална форма на реториката за езикова манипулация. Подобни
езикови конструкции са естествено явление при повседневното функциониране на всеки език, но те не бива да изместват книжовните си еквиваленти, от които на практика произлизат.
Изводът е, че независимо от новите характеристики на комуникацията в интернет, на изследователите е нужно да търсят отговор на въпроса (достатъчно стар) – защо при промяна на средата хората предпочитат
определен тип комуникация и какво е удовлетворението, което получават.
При онлайн варианта се включват концепциите за интерактивност, демасификация, хипертекстуалност, асинхронност и междуличностни аспекти
на опосредствената комуникация.
Онлайн потребителят се информира набързо. Той гледа какъв е лийдът. По-рядко се преглеждат обемни материали. Докато при вестникът на
хартиен носител наличието на по-дълъг материал е част от негласната
конвенция между автора и аудитория. Хартиеният носител се търси основно заради анализите. Същото се отнася и за разследванията. Едно журналистическо разследване може да бъде публикувано и онлайн. Разликата
обаче идва от начина, по който текстът ще бъде възприет. Разликата между линейното задълбочено четене и мрежовото четене предполага, че журналистическото разследване би изпълнило обществените си задачи и цели
по-добре в класическия вестник. При онлайн варианта предпочитанията се
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насочват към форумите или формите на обратна връзка, където може да се
спори по определена тема. Промяната на езика се проявява в нарастващата
употреба на разговорния стил при онлайн вариантите.
Езиковият избор моделира конструктивно това, което описва, и този,
който го възприема. Съвременният популярен печат на хартиен носител
доказва, че конструктивните възможности на езиковия подбор са толкова
по-широки и действени, колкото по-близък е той до речта на възприемателя. Тъкмо затова отвлеченият, десемантизиран и клиширан официален
език на печата в миналото е бързо осъзнат от специалистите като изкуствен и неефективен. Онлайн вариантът в по-висока степен от хартиения
носител търси близост в разговорните комуникативни стандарти. Това
сближаване на онлайн публичната речева практика с разговорните комуникативни модели е глобален процес. Свързва се най-общо с промените,
които характеризират информационното общество. Въвеждането на разговорни комуникативни модели в онлайн публичния език е жанрово специфична и структуроопределяща характеристика на популярния таблоиден
печат, която се определя от неговата философия. Разговорността не е
средство, а цел, която най-пълно илюстрира и мотивира убеждението, че
за сложните институционални проблеми може да се говори „просто” и
„естествено”. Създаването на естествен, удобен и внушаващ доверие
публичен идиом на онлайн медията е сред най-сериозните задачи. Интензивно и устойчиво се настанява върху онлайн страницата не само и не толкова общоупотребимата разговорна лексика, колкото периферно-разговорните, доскоро табуирани и недопустими в публичната сфера просторечни
лексикални пластове. Това са жаргонизми, диалектизми, вулгаризми и някои разговорни неологизми. Долавя се образен, преносен, предимно метафоричен характер в употребата на езика онлайн. За постигане на желания
ефект онлайн вариантите използват силно и устойчиво маркирани с разговорност средства и похвати, които са лесно доловими и добре осъзнавани
като принадлежност дори от по-слабо образованите интернет потребители
(които имат и по-ниска езикова компетентност). Тъкмо такива лексикални
средства са експресивните разговорно-просторечни пластове, към които
принадлежат жаргонизмите, диалектизмите, вулгаризмите и табуираните
до неотдавна турцизми. Езикът от хартиен носител към онлайн вариант се
променя с предпочитания към изрази, с които се скъсява дистанцията и се
търси спечелването на читателски симпатии за собствената позиция. Това
е манипулативна (или когнитивна) цел. Усещането за близост и естественост на комуникацията е ключово за постигането на тази важна цел. Осигурява читателски уют и доверие. Това се реализира чрез хаотично нахлуване на разговорни елементи в онлайн вариантите. Сред водещите онлайн
характеристики на езика са разговорността, спонтанността, диалогичността, неофициалността и силната ситуационна обусловеност. Всички те имат
свои значими проявления на фразеологично, морфологично, синтактично
и дори на фонетично равнище. Естествено, най-силни прояви се наблюда90
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ват на лексикално равнище. Графичните средства на печата (хартиен носител с едри заглавия, различни шрифтове, илюстративен материал) не са в
състояние да постигнат това, което онлайн варианта предава „на живо”.
На равнището на текста диалогичността се постига чрез увеличения брой
повелителни и въпросителни структури, които обаче рядко са същински
въпроси, а са повече риторична стратегия. За разлика от спонтанността и
диалогичността, неофициалността е с централна роля в онлайн варианта.
Най-ярък израз на този стремеж към скъсяване на дистанцията е клюкарскоироничното и некоректно отношение към факти, събития, институции и
личности. Това е типово и жанрово специфично за онлайн вариантите. То
се проявява в целия спектър от сензационността до интимниченето, през
различните степени на осмиването – от добродушната закачка до сатирата
и пародията. В езиково отношение при онлайн вариантите това се реализира именно чрез лексикалните пластове от ниските стилистични регистри и
народно-разговорната лексика, или т.нар. просторечие, – които са маркирани като неофициални. В дигиталния език пунктуацията и изписването на
буквите носят различен смисъл. Използването на комбинация от символи
(емотинки или емотикони) замества липсата на паралингвистични и естралингвистични знаци. Онлайн журналистиката се различава по подход и
начин на структуриране на материалите. Умението за писане в печатно издание не гарантира и умение за писане на онлайн материал.
В езика на съвременните популярни онлайн издания има толкова
много експресивно излишество и ниска информативност, емоционални
квалификации и неясни послания, че единственото, което остава в съзнанието на възприемателя, е отрицателният констативен ореол на повечето
съобщения. Така пейоративните експресивни средства (като турцизмите,
жаргонизмите, вулгаризмите) се превръщат в нещо като обяснителна рамка на посланията. Тяхната семантична роля е голяма, но е скрита и неуловима. Тъкмо чрез нея се създава преобладаващото негативно отношение
към редица социални проблеми и теми, към държавни и обществени
институции и известни личности.
Стилистичната оразличимост между посланията в онлайн вариант в
сравнение с тези на хартиен носител чрез оварваряването на езика е забележителна. Съвременният онлайн вариант на пресата търси жаргонния
израз и го предпочита пред целия си синонимен ред от традиционни
изразни средства. В структурно и в стилистично отношение езикът в онлайн вариант е небрежен и фриволен. Категорично предпочитани са кратките форми. От дълго време динамиката на съвременния живот предполага „да се живее бързо” на всички равнища. Това се отнася и за езика като
най-популярното комуникативно средство. Съвременният утилитарен
потребител е много находчив и открива забавни заместители на езикови
форми с цел по-конкретно и хитроумно да направи съобщението ясно и
достъпно. Като резултат се установява много бърза съвместна употреба на
вербални и невербални средства. Начинът, по който хората четат и пишат,
91

БСУ

вече е променен от интернет. Когато сме онлайн, попадаме в среда, насърчаваща повърхностното четене, незадълбоченото и разпиляно мислене и
натрупване на откъслечни познания [9].
Практиката на публицистика в онлайн вариант като езикова комуникация показва, че няма толкова определящо значение дали съобщението е
издържано във формално-езиково отношение. Потребителите не се замислят дали езикът в онлайн вариант е издържан граматично или не. Структурата на текста при журналистическия материал се запазва – принцип на
обърнатата пирамида. Сегашното време и активните глаголи засилват
ефекта на събитието, правят текста по-въздействащ. Структурата на изреченията трябва да следва модела подлог-сказуемо-определение в директен
стил на писане. Страдателния залог не е желателен. Поставянето на подчиненото изречение в началото не е добър подход. Използват си кратки и
ясни изречения и така се повишава четивността. Редуват се кратки с дълги
изречения. Дори включване на безглаголни изречения правят текста разбираем и лесен за възприемане. Стилът на писане може да се определи като
удобен за „сканиране” (възприеман като текстова цялост, която може да се
възприеме нелинейно) – сбит и кратък. Тенденцията да се „сканира”, вместо да се чете в интернет, прави революция в жанровите форми, с които
медиите от десетилетия наред работят. Понеже хората нямат време да
четат дълги текстове, стремежът на всички онлайн медии е да публикуват
все по-къси материали.
Интернет е кросмедийна платформа, която предлага всякакви инструменти и средства за създаване на форми на медийна конвергенция.
Програмните езици са създадени не от филолози, а от математици и
това определя характера на промяната на езика от хартиен носител в
онлайн вариант. Програмните езици са изкуствени, цифрови машинни
езици. Филолозите не създават езици. Те установяват и изследват особеностите и промените, които настъпват в естествените езици. Това, надявам
се, е приносът и на настоящия доклад относно промяната на езика от хартиен носител към онлайн вариант. Наложената масова практика на публицистика в онлайн вариант предполага и извежда проблеми от образователно и възпитателно естество. Случва се така, че езикът в условията на
новата среда (от хартиен носител към онлайн вариант) е заплашен за
своето съществуване (или поне такъв, какъвто го познаваме). Заплашени
са чистотата, езиковият строй, лексикалното богатство, правописът и правоговорът. Разговорният език измества литературния. Всяка технологична
революция поражда подобни страхове, а днес те са особено силни. Езикът
се движи към опростяване на синтаксиса, елиминиране и промяна на определени граматични характеристики, използване на кратки думи, създаване
на нови словообразователни модели. Използват се прости и елиптични изречения. Всичко това води до промяна в начина на общуване. Процесът
може да бъде обобщен като бъде наречен минимизация на езика.
Екранното четене е натоварено със специфични изисквания, които произ92
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тичат от информационния носител. Екранният текст е лишен от присъствието на съседни материали (те се намират на други електронни страници). При печатния вестник големите блокове текст се обхващат по-лесно,
докато големите блокове текст на екрана са трудни за четене. Четенето на
екрана е сравнително по-бавно, отколокото на хартия и това категорично
определя начина на използване на езика. Поради тази особеност елементите при езика, подобряващи четивността, са изброявани с булети, къси параграфи, минимално скролване, пестеливо използване на анимации и избягване на рамки (те объркват читателите).
Краят на печатната индустрия съвсем не е близо[10]. Независимо от
безмилостната конкуренция на интернет, в печатните вестници има бъдеще, тъй като те предоставят уникално, качествено и издържано съдържание, което не може да се открие на друго място. И в момента найпосещаваните онлайн медии са тези, които са вариант или продължение на
печатното тяло на класически вестник. Сигурно и поради този факт
Роджър Фидлър отбелязва, че това дали читателите ще изберат хартиен
или онлайн вариант на вестника е без значение. Важно е да се задоволи
необходимостта на потребителите от информация, предлагана на разбираем, достъпен и ясен език.
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Abstract: The publication is under ‘Ethno Psycholinguistic and Sociolinguistic
Aspects of Media Language in Bulgaria’ project, financed by ‘Scientific
Research’ fund of the Ministry of Education, Youth and Science.
The article is an attempt to outline the social, ethno and speech portrait of the
newspapers in Bulgaria, based on readers’ attitudes. The analyses made are on
the results of studies conducted by various bureaus of sociological research and
the research instruments are designed especially for the purposes of each of the
studies. The readers' opinions are important because parts of the social, ethno
and speech portrait of the newspapers can be identified on that base. Presented
are assessments, positions, respondents’ attitudes on issues that affect the
freedom of speech; the characteristics of the information in the Bulgarian
newspapers; the level of interest towards the materials published in the
newspapers; the relation between their personal lives and the problems
discussed in the newspapers; the border of mixing the serious information with
the „yellow news”.
Key words: sociolinguistics, ethno psycholinguistics, media language, printed
media, attitudes, portrait of newspapers, position, opinion, evaluation.
Портретът като културен феномен е винаги положен в специфични
социални и исторически условия. Тези условия са динамични и познаването им е необходима предпоставка за изследването на конкретни образци
на жанра.
Определянето на социално- и етноречевия портрет на печатните медии означава да се откроят общите и специфични характеристики на изследваните медии и да се посочат онези културно-исторически натрупвания, които ще се окажат важни за интересуващия ни период.
За очертаване на социално- и етноречевия портрет на печатни медии
въз основа на читателски нагласи ще съсредоточим усилията си към някои
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резултати от проведени проучвания от различни социологически агенции
по изследователски инструментариум, създаден специално за целите на всяко конкретно изследване. В проведените четири проучвания се имат предвид подбрани за изследването национални ежедневници: Труд, 24 часа,
Дневник, Дума, Монитор, Новинар, Сега, Стандарт, Телеграф, Експрес и
седмични вестници: 168 часа, Уикенд, Капитал за периода 2007-2013 г.
Основните цели на всяко от проучванията са аспекти и проявления в
езика на печатните медии, пораждащи същината на измененията настъпили през последните години. Проекциите на тези изменения се търсят чрез
проучване на нагласи, мнение, отношение и оценка на читателската аудитория на изследваните вестници към проблематиката на вестниците, към
конкретни издания, общи и специфични особености, които очертават облика на съвременния вестник. В центъра на вниманието е езикът на вестниците, стила, словореда, заглавията, въпроса за свободата на словото и др.
Основен метод за проучване е анкетата като метод на социолингвистиката. Чрез нея, поради включените демографски признаци, се обособяват различни социални категории и групи, чието мнение се анализирано.
От гледище на психолингвистиката анкетата е скалиране на т.нар. атитюд,
т.е. оценява се речевата изява отвън – от пасивните участници в речевия
акт, каквито са респондентите.
Читателските мнения са важни, защото въз основа на тях може да се
откроят части от социално- и етноречевия портрет на вестниците.
В конкретната публикация представяме оценки, позиции, отношение
на респондентите, участвали в проучвания по въпроси, които засягат свободата на словото и особеностите на информацията в българските вестници; допирните точки между личния им живот и разискваните във вестниците проблеми, границата на смесване на сериозна информация с „жълти
новини”;степента на интерес на публикуваните във вестниците материали.
С въпроса „Свободен ли е съвременният български печат?” се търси
мнението на респондентите относно границите на свобода на словото.
Преди да представя резултати от анализа на проучването ще цитирам абзац от книгата на Йосиф Хербст (1875-1925) „Вчера, днес и утре”,
който считам за актуален и днес „Свобода на печата не е равносилно с
освобождение от правни ограничения, а значи само освобождение от
административни ограничения. Свобода на печата не значи освобождение
от полицейски закони, но освобождение от произволът на полицейски органи. Най-сетне свобода на печата не значи диктатура или слободия на
публициста, писателя и вестникаря. За престъпления, извършени чрез печата, не може, не бива, не трябва да се произнася друг, освен съдията.”
Свободата винаги плаши повече от робството, защото изисква отговорност и достатъчно силна воля, за да бъде не само демонстрирана, но и
защитена.
Свободата на словото и независимостта на медиите винаги са били и
ще продължат да са сред задължителните предпоставки да се гарантират
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основни човешки права. Свободата на медиите и плурализмът са ключови
елементи в свободата на словото и това е основополагащо в ЕС, но медиите играят и ролята на мощен проводник на принизяването не само на
етичните, но и на естетическите критерии в съзнанието на огромни части
от обществото, като тези критерии са заменени с откровено и целенасочено профанизиране.
Днес в националните ежедневници информационното пространството за сериозен разговор по важни теми е сведено до под санитарния минимум за сметка на комерсиални, при това от най-ниско качество забавления.
Някой би казал, че точно в това се крие свободата на словото – в
свободата на избора, но въпросът е точно в това: има ли наистина избор в
условията на тази почти тотално еднаква картина на медийната действителност? Днес, 24 години след промените в България словото не се ли
оказва тотално зависимо от комерсиализацията? То все по-рядко служи за
обмяна на реални идеи и все по-често за рекламни кампании в двете им
разновидности, добили известност като бял и черен PR.
Останалите три власти изглеждат днес напълно победени от четвъртата. Причината е, че медиите държат в ръцете си онова оръжие, чрез
което управляващите много лесно могат да загубят или са спечелят доверие. Това е силата да формираш общественото мнение, особено когато не
носиш отговорността. По-лошо от това обаче е, когато официалната власт
и медиите единодействат умишлено, защото тогава за свободата на словото като ценност на демокрацията въобще не може да се говори. Така стигаме до най-важния въпрос, който днес по различни причини се заобикаля –
може ли словото да е свободно, ако медиите са зависими?
У нас съществуват няколко фактора в подкрепа на отрицателния отговор на този въпрос, които отдавна са забелязани от авторитетните световни организации, занимаващи се с проблемите на свободата на пресата.
Първата зависимост е свързана с политическата намеса – не са един
или два случаите, когато намесата на управляващите в работата на средствата за масова информация е имала очевидни последици за тяхната независимост. Печално известна е практиката в различни периоди на прехода
пряко от пресцентъра на правителството да диктуват, кои и какви да са новините в медиите.
Втората зависимост може да се нарече икономическа. В надпреварата за по-голям дял от пазара на реклами, които формират основните приходи на медиите, кръгът на интересите, които не бива да се засягат, става
твърде широк. А когато към това се прибави и наличие, макар и скрито, на
монопол върху рекламните потоци, тогава за независимите медии остава
да оцеляват в трудна финансова ситуация.
Неслучайно в последното изследване на „Фрийдъм хаус” за състоянието на свободата на словото в България се посочва, че се засилва точно
този икономически натиск.
Третата зависимост е от миналото. България остава последната страна от бившия социалистически лагер, в която досиетата на бившите репре96
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сивни служби остават затворени и това се превръща в успешен механизъм
за поставяне в зависимост на публични фигури, защото чрез зависимостта
от миналото се манипулира бъдещето.
Всъщност свободата на словото и независимостта на медиите винаги
са били и ще продължат да са сред задължителните предпоставки да се гарантират основни човешки права. Свободата на медиите и плурализмът са
ключови елементи в свободата на словото и това е основополагащо в ЕС.
Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, в сила у нас от 1992 г. позволява да се научава истината: „Всеки има
право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата на всеки да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява
информация и идеи без намеса на държавните власти и независимо от
държавните граници”. Но до каква степен вестниците поднасят истината?
Дали техният поглед върху определено събитие е достатъчно обективен?
И накрая, но не на последно място – именно то ли е най-важното от всичко
случващо се около нас?
Резултатите от анализа по въпроса за свободата на словото в доклада
от изследването на Сова Харис сочат, че „… 17% от пълнолетните
българи отговарят категорично с „да”; 27% дават отговор „по-скоро
да”; 20% смятат, че „по-скоро не” е свободен; Категорично „не”
посочват 11%; ¼ от българите не могат да преценят”.
Малко над половината от хората с основно и по-ниско образование
не могат да преценят дали е свободен съвременният български печат.
35% от българите, които четат вестници всеки ден, смятат, че българският печат по-скоро не е свободен. 10% от българите, които не четат
вестници, клонят към „по-скоро да”, а 3% от тях са категорични, че
съвременният български печат е свободен”.
Свободен ли е съвременният
български печат?
Не мога
да
преценя
15%

Да
27%

Не
9%

По-скоро
не
19%

По-скоро
да
30%

В доклада от изследването на
Gallut International се посочва, че
„…малко над половината от пълнолетните българи определят съвременния
български печат като свободен. Увереността в независимостта на българския печат е по-висока сред българите
до 39-годишна възраст – около две трети от тях споделят нагласата, че
съвременните печатни медии у нас са
свободни. 28% от пълнолетните българи споделят съмнения, че печатните
медии в България са малко или много не
свободни и независими.

97

БСУ

Най-скептични са 9% от населението, които са категорични във
виждането си, че печатът в страната не е достатъчно обективен и
свободен”.
Прави впечатление, че жените в по-висока степен от мъжете считат,
че съвременният български печат е свободен (51,7%). Забелязва се и зависимост между образователния статус на респондентите и оценката за
свобода на печатните медии. Колкото по-нисък е образователния статус на
респондентите, толкова по-висок е относителният дял на твърдението, че
съвременният български печат е свободен (29,3% – средно професионално, 31,2% – средно, 31,4% – по-ниско от основно). В същото време
18,5% от хората с висше и полувисше образование също считат, че българският печат е свободен.
Според показателя „етническа принадлежност” с най-висок относителен дял в подкрепа на твърдението, че в печатните медии са свободни
са българите (64,1%), следвани от турската и ромската етническа общност
(с по 15%). С най-нисък относителен дял са твърденията на общността на
българите мохамедани (5,2%).
Въз основа на показателя „заетост” най-висок е относителният дял
на хората, които работят на пълна заетост (48%), които считат че българският печат е свободен. На обратно мнение са пенсионерите (26,3%). Поголяма част от респондентите, които приемат факта, че съвременните
български медии са свободни живеят на село (27,5%) и в голям областен
град (33,3%). Най-сериозни са съмненията на жителите на малките градове –
40% от тях смятат, че българските вестници и списания са зависими.
Тези отговори ни карат да си зададем въпроса има ли днес у нас
истинска свобода на словото? На пръв поглед – да, защото читателите на
печатните медии могат да прочетат и да станат свидетели на събития,
явления и факти от заобикалящата действителност. Медиите вече не спестяват броя на жертвите при земетресения и катастрофи, т.нар. „корупционни практики”, протестите на синдикални групи и граждански сдружения и организации, проблемите в икономическата и социалната сфера …
но в България съществува парадоксална ситуация – свобода на словото
формално съществува, но медиите, като че ли не са особено свободни. Там
се въртят икономически, корпоративни, политически и всякакви други
интереси, които от време на време избухват на повърхността под формата
на медийни войни.
По отношение на оформянето на социално- и етноречеви портрет на
вестниците в България в контекста на свободата на словото можем да
обобщим, че медиите в България, в т.ч. и печатните имат много проблеми,
но основният е свързан с въпроса за свободата. Анализът на резултатите
от изследването поражда въпроси и съмнения, свързани със съществуването на „свободата на словото”. Това ли е свободата – да си запълва поредния брой на вестника с клюки и скандали? Да не се спазваш морални нор98
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ми? Да се изопачава или изкривява истината в журналистическите материали, за да са по-интересни? Да се говори за детското насилие, без да се
отчита факта, че и медиите имат вина за това, защото младите хора попиват всичко, което четат и гледат, а на друго не си ги научили? Демокрацията произвежда качество на живот, но именно това липсва най-много на
българите. За пример можем да посочим информацията, която се поднася
на читателите – тя е или криминални хроники, или сълзливи социални
прецеденти, но в никакъв случай онова, което реално е новина за една нормална медия. Българските медии поднасят факти, но не поднасят общи
пространства на надеждата или общи опорни точки за морала, а това до
голяма степен ги прави ненадежден източник на информация.
Редица международни организации – като Репортери без граници,
Организацията на медиите в Югоизточна Европа, Фрийдъм Хаус – констатират, че през последните няколко години България направо пропада по
отношение на свободата на словото. Единствено икономическата криза ли
е причина за този срив? Друго изследване (американската организация
IREX, фондация „Медийна демокрация” и др.) сочи, че българските медии
са прекалено зависими от източниците си на финансиране, че политическите зависимости и липсата на плурализъм са най-проблемните им зони, а
най-малкият им проблем е образователната подготовка на журналистите.
Това е така, защото, в последните години много от печатните медии стават
част от корпорации, чиито бизнес е различен и собствениците ги използват като помощно средство, за да върви основният им бизнес. Един от
обобщените изводи, до които стигат цитираните изследвания сочи, че медиите губят традиционната си роля на медиатор и насърчител на публични
дебати, пренебрегват теми, свързани с разнообразието в обществото –
насилие над половете, хомофобия, етнически и религиозни малцинства.
При това положение е трудно да се очаква медиите да бъдат свободни, журналистите – независими, а данъкоплатците – да получат възможността да видят всички гледни точки към случващото се.
Независимо от направените констатации приемаме, че у читателите
преобладава положителна нагласа по отношение на свободата на съвременните печатни медии в България.
Следващият щрих, който формира част от портрета на вестниците е
свързан с информацията в българските вестници, защото в тях е концентрирана всякаква информация – икономическа, политическа, образователна, справочна, забавно-развлекателна и т.н. С тях хората дори „убиват
свободно време”, т.е. допускат влиянието им в различни сфери на живота
си, a понякога и безрезервно им се доверяват.
В сегашната българска действителност, медиите служат и като информатори, и като преносители на ценности, и като медиатори между хората. Затова начинът, по който информацията стига до читателите е от
особена важност. Важни са и медийните послания, които се отправят и
които българският читател приема за „чиста монета”, понякога без изобщо
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да се замисли за истинността и манипулативността им, важни са моделите,
които подсъзнателно се наслагват и вече се считат за нещо напълно
естествено, след като за тях „пишат по вестниците”.
Преценката на респондентите относно информацията, която се тиражира в българските вестници е важна съставна част от търсения портрет,
защото информацията е стока и притежава уникално качество – може да се
продава и позволява с нея да се спекулира. При това информацията не
само е носител на факти, но и на мнения, послания и убеждения. Не е
случайно твърдението, че силата на медиите, в т.ч. и на печатните медии е
част от сложната мрежа на явни и скрити механизми за манипулиране на
общественото мнение. В много случаи печатните медии влияят върху различни сфери от общественото развитие или предопределят събития, найвече в политическият живот. Определено медийни публикации могат да
предопределят мнението на аудиторията още преди дадено събитие да се е
състояло. На това се гради и една от същностните характеристики на медиите, че те могат да влияят и да владеят общественото мнение.
В доклада от изследването на Gallut International се посочва, че
„ммалко над една четвърт (27%) от българското население определя информацията в българските вестници като по-скоро обективна. Тази
нагласа е най-вече споделена от населението между 30 и 39-годишна възраст и сред жителите на селата.

Въпреки тези виждания, не липсват и критични оценки по отношение на начина, по който българските вестници отразяват информацията.
Немалък дял от българите, преценяват информацията във вестниците у нас като манипулативна. Над един от пет от запитаните
(23%) в рамките на проучването поставя оценка „Манипулативна” на
информацията, която публикуват българските печатни издания.
Един от пет българи смята, че информацията в българските медии
е подвеждаща, а 13% са на мнение, че вестниците предават информацията за новините и събитията по объркващ начин.
Като цяло, критичните оценки за начина, по който българските
вестници отразяват ставащото в страната и по света са по-често
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споделени от мъжете, от българите във възрастовата група между 40 и
59 години, както и сред жителите на малките и областните градове.”
Що се отнася до съмненията за манипулация от страна на печатните
медии у нас, над половината от анкетираните българи са склонни да се
съгласят, че вестниците у нас често или почти винаги са склонни да
отклоняват вниманието на обществото от важните проблеми. Нещо повече, през последните години се счита, българските медии са един от най-активните участници в процеса на дезинформиране и отклоняване на общественото внимание от по-сериозните проблеми и предизвикателства на
нашето време. Всеобщото мнение, е, че това се дължи на факта, че българските медии са зависими изцяло от корпоративни, политически и престъпни интереси.
Значението, което обществото отдава на медиите придобива широки
параметри, свързани с тяхното тотално въздействие като налагане на
нагласи и представи, с формиране на втора реалност, като основен източник на информация и ценности. Наистина в отделни случаи медиите имат
съществено влияние върху човека, но то се осъществява по индиректен
път чрез развитите връзки на социалната среда – лидери на мнение, групи
за натиск, елити, чрез въздействието на комуникаторите и медията, чрез
степента на социална и индивидуална задоволеност на медийните потребности.
Друга проекция, свързана с това, доколко хората четящи вестници
намират интересни материали и колко често се случва това, дава представа
за стремежа на вестниците да спечелят читателско внимание.
Като
отправна
“ПОЛ ”
точка в анализа е необходимо да се направи
уговорката, че навсякъде по света вестниците
са в криза. Тиражите
им намаляват, рекламодателите се оттеглят, а журналистите се
притесняват, че хората
четат много жълти
Намирате ли често интересни материали във
вестниците?
вестници, че нямат високи критерии за получаваната информация и се питат – какво може да се
направи?
Първото, което прави впечатление, но не изненадва е големият относителен дял на хората, които не четат вестници. На диаграмата се вижда,
че относителният дял при жените (53.3%) е по-висок от този при мъжете
(46,7%).
В зависимост от сферата на работа сред редовно четящите с найвисок относителен дял са хората, които работят в отрасъл „Търговия”
200
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(17,6%). Следват отраслите: „Услуги” (11,8%), „Производство” (10,3%),
„Наука и образование” и „Строителство” (8,8%).
Според демографския фактор „Принадлежност към религия или
атеист”, разпределението на отговорите е представено в Диаграма 2.
Респондентите, които имат най-високи относителни дялове по отношение
на всички индикатори се определят като „православни християни”. С найвисок относителен дял са хората, които посочват, че намират интересни
материали във вестни400
ците „понякога” (32,9%).
АТЕИСТ,
НЕВЯРВАЩ
В проучването по
300
ПРАВОСЛАВЕН
ХРИСТИЯНИН
отношение на фактора
КАТОЛИК
„Местоживеене” се за200
АДВЕНТИСТ
МЮСЮЛМАНИН
пазва тенденцията спряДРУГА РЕЛИГИЯ
100
мо избора на отговор
„понякога”.
0
Сред
четящите
респонденти (39,3%),
Намирате ли често интересни
живеещите в голям град
материали във вестниците?
са с най-висок относителен дял на отговора „понякога” (12,3%). Следват ги живеещите: на село
(11,6%), в малък град (9,6%) и в столицата (6,0%).
Хората, които никога не намират интересни материали във вестниците са под 1%.
Обобщенията, които следват анализа са свързани с условията на пазарна икономика, в които всеки продукт се продава в зависимост от това
доколко той допада на хората. Този който прави продукта, получава парите на купувача, инвестира ги в същия продукт и се стреми да го направи
по-харесван от купувачите, за да може те да го купуват още и още. Когато
продуктът е вестник, това означава, че всеки собственик на вестник ще се
стреми продуктът му да е възможно най-харесван от хората.
Логиката показва, че ако вестниците бяха поставени при тези условия, всеки собственик на печатна медия щеше да държи безусловно на столетните принципи в журналистическата професия, да проверява информацията си, да не допуска прокарване на лобистки интереси в медията, да се
стреми към безпристрастност и обективност и т.н. и т.н.
Българските медии, в т.ч. и печатните издания не са поставени в условията на нормална пазарна икономика. В икономически аспект за самия
вестник, няма кой знае какво значение за колко се продава и в какъв тираж. Приходите на вестниците от продажба на отпечатаните им копия са
само малка част от бюджета. От къде идва останалата по-голяма част? От
реклама. По този начин вестниците придобиват своята независимост от
читателите. За тях вече е важно, не колко броя ще бъдат продадени, а в какъв тираж ще бъдат отпечатани, защото това интересува рекламодателите.
По принцип ситуацията с рекламите в медиите не говори за нищо вредно.
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Колкото по-богата е една медия, толкова по-добре ще може да плаща на
журналистите си, толкова по независими ще могат да бъдат те… доколкото не се отнася за рекламодателя. Всъщност това навежда на мисълта, че
вестниците продават продукта си не на читателите, а на рекламния пазар.
Следователно стремят се да се харесат на рекламодателите, а не на читателите си.
Друга част от социално- и етноречевия портрет на вестниците е
свързан с релацията за общото между личния живот и разискваните във
вестниците проблеми. Дали вестниците, създавайки т.нар. „втора реалност” стават причина за бягство от житейската реалност, в която хората
живеят или използвайки различни манипулативни техники да предизвикат
неадекватна преценка за действията на политиците и на свързаните с тях
икономически групировки, като по този начин последните прокарват и
осъществяват своите интереси, като ги представят под формата на единствените логични възможни действия за възпирането на целия ужас, поднесен на медийната „трапеза” на вестниците.
В обобщения анализ на агенция Галъп се казва, че „българите на
възраст 30-39 години, както и над 50-годишните и жителите на селата
са сред по-склонните да намират общо между това, което публикуват
българските вестници и техния личен живот”.
От представената
Н ам и рате л и общ о м е жду В аши я жи вот и
диаграма се вижда, че за
рази ск в ани те въ в ве стн и ц ите п р обле м и?
не малка част от реципиДа
ентите (20%) в повечето
Не
8% Ч ест о
случаи, разискваните в
25%
12%
медиите проблеми са
близки до тяхното всекидневие, а често самите те
или техни близки са се
Р ядко
Поня кога
сблъсквали с тях. 33% счи22%
33%
тат, че това се случва само
понякога. Най-голяма (47%) е групата реципиенти, които считат че проблемите, които се разискват във вестниците нямат нищо общо със живота им.
Тези резултати се потвърждават и спрямо показателя, свързан с
половата диференциация на изследваните лица. Само 9,3% от мъжете и
11,2% от жените намират допирни точки между собствения си живот и
проблемите, по които вестниците пишат. Отговор „понякога” са отбелязали 15,5% от мъжете и 17,2% от жените. И тук с най-голям относителен дял
са отговорите „рядко” и „не” (23,5% и при двата пола).
По показателя „етническа принадлежност” 17,6% от българската етническа общност намират допирни точки между собствения си живот и
проблемите, разисквани във вестниците. Българомохамеданите не считат,
че публикациите, посветени на тях, отразяват проблеми, с които лично са
се сблъсквали. Според представителите на всички групи медиите публику103
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ват материали, които в повечето случаи са важни за съответната малцинствена общност.
Сравнявайки тези резултати с резултати от демографските показатели „образование”, „семейно положение”, „сфера на работа” може да се
направи извода, че с по-висок относитен дял реципиентите посочват отговорите „рядко” и „не”.
Освен, че губят монопола върху новините, вестниците губят и още
едно свое изключително право в миналото – да предоставят на аудиторията най-добрата селекция любопитни истории. В продължение на векове
вестниците са били без конкуренция в тази роля.
Изхождайки от различни медийни теории, може да се твърди, че читателят зависи от медийната информация, за да посрещне някакви нужди и
да постигне определени цели, но той не зависи от всички медии еднакво.
Човек става зависим от медия, която удовлетворява поредица негови нужди, а не от такава, която задоволява по-малко нужди. В контекста на
казаното следва извода, че колкото повече печатните медии се отдалечават
от живота на хората, толкова повече те ще губят от читателската си аудитория, защото от гледна точка на принципите на медиаморфозата, медиите
не са само средство за информация и комуникация, но и същностен елемент от начина, по който съвременният човек мисли и разбира себе си,
вижда собственото си ситуиране в действителността, отразена от медиите
и реагира – положително или отрицателно.
И тук естествено възниква въпроса: може ли да се твърди, че хората,
които четат вестници виждат и възприемат света такъв, какъвто му го
представят медиите, дали идентифицират собствения си живот, с проблемите, които тиражират вестниците? Отговорът на този въпрос не е еднозначен. Ако обаче бъдат проследени водещите новини на ежедневните
български печатни медии, основните новини са за убийства, изнасилвания,
катастрофи – кръв, трагедии и ужаси. И това е навсякъде – от потресаващите заглавия в евтиния, но многотиражен дневник „Телеграф” до поумерените, но също толкова злокобни заглавия във вестниците „Труд”,
„24 часа”, „Монитор”, „Стандарт” и т.н. Набиването на чувството, че са
заобиколени отвсякъде от нещастия и трагедии, че животът е страшен и
ужасен, като че ли е целенасочена практика в българската медийна среда.
Какъв е смисълът от всичко това? Каква точно функция изпълнява дадена
печатна медия, когато прави достояние на читателите тези драми от ежедневния живот? Ще направим уговорка, че тук не става дума за разследвания на причините на дадено трагично събитие. Имаме предвид търсенето
на сензацията, на трагедията (кървавия кадър, на мъката на близките, на
болката на пострадалите) – това е, с което „заливат” медиите. Защо? С
каква цел? И директният отговор на въпроса е, че целта е да се държат
хората и обществото в стрес, под уплаха, хората да се чувстват отвсякъде
заобиколени от нещастия и да заживеят с действителност, която медиите
създават (в конкретния случай става въпрос за печатните медии), тира104
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жират, да започнат да вярват, че животът им е част от медийното съдържание.
Връщайки се към темата на публикацията може да се каже, че медиите създават проблеми за обществото като се отдалечават от основната
си функция – да информират обективно за събитията, явленията, процесите от социалната действителност.
Друга много интересна част от социално- и етноречевия портрет на
вестниците е свързана със смесването на сериозна и „жълта” информация.
Пишейки книгата си „Зад кулисите на вестниците” двамата именити
американски журналисти Джон Хамилтън и Джордж Кримски си задават
няколко, според тях страшни въпроси. Ще започнат ли хората по-малко да
се интересуват от новините? Ще оцелее ли вестникът? Хората се нуждаят
от новини, но от вестници ли ще ги получават?; В бъдеще големите компании повече ли ще доминират новинарският бизнес от днес? Новините и
информациите стават със сигурност все по-сериозен бизнес. Новините ще
станат ли „по-жълти” или по-малко сериозни? Много репортери и редактори чувстват, че журналистиката е загубила посоката, при което вестниците
отклоняват ресурси от разследващата журналистика, за да предоставят
забавление и „леки” новини... [Хамилтън, Дж., Зад кулисите на вестниците, С.2008, с.296-301].
Подобен дебат за бъдещето на вестниците не е нов. Да се насочат
новините съобразно с желанията на потребителите – това всъщност е причината за появата на вестниците. Допустимо ли е обаче смесване на сериозна информация с „жълти новини”? Къде е границата между „жълтата”
преса и „нормалната” – нали освен шоу трябва да има и сериозни коментари?
Според изследването, направено от социологическа агенция „Сова
Харис” „3% от пълнолетните българи нямат нищо против смесването
на сериозна информация с „жълти” новини. 11% е делът на хората,
които са склонни да приемат такава комбинация. ¼ от населението поскоро не я допускат, а 46% от жителите на страната са категорични,
че смесването на сериозна информация с жълти новини е недопустимо.
15% не могат да преценят.
55% от висшистите в България заявяват категорично, че е недопустимо да се смесват жълти новини със сериозна информация. На
същото мнение са и 55% от хората, живеещи в областните градове.
Почти ¼ от населението на възраст между 18 и 30 години приемат смесването на жълти новини със сериозна информация, докато делът на хората над 61 години, които приемат тази комбинация, е 7%.
28% от учениците над 18 години и 30% от студентите нямат против смесването на сериозна информация със жълти новини (9% от студентите са категорични в това изказване).
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19% от пълнолетните жители на страната, които четат вестник
веднъж седмично, по-скоро са склонни да допуснат комбинирането на
жълти новини със сериозна информация.
64% от хората, които четат вестник всеки ден, са категорични, че
такава комбинация е недопустима. Толкова категорични са и 59% от
гражданите, които четат вестник 5-6 пъти седмично”.
От написаното до тук следва, че перспективите пред вестниците в
България, а и тези по света са сложни. От една страна има отлив на читатели и икономическата криза не е единственият фактор за това. От друга
страна читателите изпитват нужда от информация, но информация обективна, навременна, поднесена по интересен начин и най-вече истинска. Те
реагират на опитите за манипулация със загуба на интерес. Това поставя
пред журналистиката на новия век нови предизвикателства. На първо място се налага необходимостта от наличие на компетентна журналистика,
защото и облечена в красиви фрази, глупостта си е глупост. Не случайно
големите редакции подбират в състава си икономисти, юристи, инженери.
Специализирани рубрики се водят от лекари, социолози, политолози или
се канят за коментатори и анализатори съответните специалисти. Ако са
верни наблюденията на някои медийни анализатори, че журналистиката
оказва влияние върху развитието на кризите в икономиката и финансите,
посредством тяхната репрезентация, то тогава отговорностите на пишещите стават още по-големи. За да отговори на обществените очаквания, журналистиката трябва да се прави от хора, които са наясно с икономическата
проблематика, със законовите постановки, със състоянието на технологиите.
Друг извод, който се налага от направения анализ е, че при сложните, динамични, социални системи (каквито са и читателските аудитории на
вестниците), не може да се направя точен социално- и етноречеви портрет
на вестниците, независимо от факта, че в този портрет са включени елементи, съответстващи на спецификите (на профила) на участниците и
разгледани по следните параметри: социален статус; възрастов статус;
образователен статус; етнически статус; ролеви статус; местоживеене.
Тези елементи са много важни за всеки социалнопсихологически портрет.
Като социален статус в читателските аудитории на вестниците има критична маса хора, които се въртят около това, което у нас е останало като
средна класа; т.е. не падат на социалното дъно, справят се с проблемите и
със свързването на двата края, основно оцеляват, но при възможност
инвестират и в развитие. От гледна точка на възрастовия статус читателите на вестници са някъде около възрастта, когато вече са наясно какво правят, как се реализират като социални агенти и актьори, в какви социални
„[суб-] хабитати” разполагат своите асоциирания и проектират своите
амбиции. Като образователен статус читателите на вестници са образовани, с отворени сетива хора, които не са първосигнални и първоемоционални, а се опитват да разсъждават, да търсят логиката, да си обясняват става106
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щото. Като ролеви (поведенчески) статус, хората които четат вестници в
жизнените си стратегии постепенно са заложили на индивидуалистичното
за сметка на колективистичното. Тук трябва да вметнем, че по принцип
Преходът принуди твърде безчувствено обществото, което е микс от индивидуалистични и колективистични нагласи, т.е. „in-between” общество, да
става индивидуалистично и по този начин много хора попаднаха на
социалното дъно, само защото не успяха безопасно да направят този рязък завой.
Съвременните глобални процеси представляват както заплаха, така
и стимул за жизнеността на социолингвистичното разнообразие като цяло,
на езиковите общности, в частност, влияят и върху развитието на медийния пазар (в случая на вестниците). Изследването на социолингвистичната
виталност или заплаха в пряка връзка с влиянието на медиите в най-различни ситуации и региони изисква прилагането на интегриран научен подход. Изследванията, свързани с очертаване на социално- и етноречевия
портрет на медиите (в конкретното изследване вниманието е фокусирано
върху вестниците), трябва да се фокусират и върху проблеми на етнопсихолигвизма с оглед на социокултурните функции на езиковото многообразие във вестниците.
Накрая ще си позволя да цитирам проф. Знеполски, който казва, че
„демокрацията е болна от своите медии”. Можем ли ние, обикновените потребители, да променим медийния социално- и етноречеви портрет на
вестниците, така че да се радваме на истинска свобода на словото и печата, на медии, които информират обективно, компетентно и навреме и на
медии, които са независими от корпоративни, политически и престъпни
интереси?
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СВОБОДАТА НА МЕДИИТЕ VS. СВОБОДАТА
НА СЛОВОТО?
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MEDIA FREEDOM VS. SPEECH FREEDOM?
Assoc. Prof. Lilia Raycheva, PhD
Abstract: The global development of information and communication
technologies stimulates the transformation processes in media systems. The aim
of the proposed paper is to analyse the challenges of the contemporary ICT
developments, social paradigms and business to professional standards of
sustaining basic human rights – among of them - freedom of expression and
access to information. A key question in the process of transformation – media
pluralism, is examined from defferent aspects of research: normative,
regulatory, financial, self- and co-regulatory, professional and sociological.
Key words: media, pluralism, freedom of expression, transformation, European
and national policies.
Вече повече от две десетилетия се открояват основните тенденции в
развитието на съвременните комуникационни процеси: технологична конвергенция; медийна и комуникационна транснационализация; размиване
на границите между търговската и обществена територия; потребителско
отношение с цел манипулация на аудиториите; фрагментация и специализация на потребителите на медийно съдържание; жанрова хибридизация и
др. Днес тази трансформация се катализира от възможностите на блогосферата и социалните мрежи, на мобилните информационни и комуникационни технологии, което води и до промяна на основите на парадигмата
за медиите – от средства за масова информация към средства за индивидуални медийни услуги. Те пък се включват в палитрата на услугите от облачните технологии от Web 2.0, които трасират пътищата за прилагането
на нови бизнес модели и за разширяване на мрежовите възможности за използване на информационните системи. Свидетели сме на важни трансформации в медийната среда.
Свободата на словото е една от най-важните граждански свободи.
Още в Декларацията за правата на човека и гражданина на Великата
френска революция свободното изразяване на мисли и мнения е признато
за едно от най-драгоценните права на човека. Според чл. 19 на Всеобщата
декларация за правата на човека на Организацията на обединените нации, гласувана непосредствено след Втората световна война, е записано:
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„Всеки човек има право на свобода на убеждение и на изразява-нето
му; тази свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към
своите убеждения, както и правото да търси, да получава и да разпространява информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните
граници”. [1]
В редица актове, инициативи и изследвания на Съвета на Европа и
на Европейския съюз се обръща постоянно внимание на бързо променящия се медиен сектор.
В чл. 11 Свобода на изразяване на мнение и свобода на информация
на Хартата на основните права на Европейския съюз е записано, че:
1. Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това
право включва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на публичните власти и независимо от границите.
2. Свободата и плурализмът на медиите се зачитат. [2]
Чл. 10 Свобода на словото на Европейската конвенция за правата
на човека разширява тези права:
1. Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това
право включва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на държавните власти и независимо от границите. Този член не забранява на държавите да въвеждат
разрешителен режим за дейността на радио- и телевизионните компании и
производителите на кинематографична продукция.
2. Ползването на тези свободи, доколкото е съпроводено със задължения и отговорности, може да бъде обусловено от процедури, условия,
ограничения или санкции, които са предвидени от закона и са необходими
в едно демократично общество в интерес на националната и обществената
сигурност, териториалната цялост, за предотвратяване на безредици или
на престъпления, за защитата на здравето и морала, както и на репутацията или на правата на другите, за предотвратяване на изтичането на секретна информация или за поддържане на авторитета и безпристрастността на
правосъдието. [3]
Още от седемдесетте години на миналия век, след първоначалните
симптоми на разрастване на медийния пазар, се забелязват тенденции за
ограничаване на свободата на словото от медийните собственици. Загрижена за осигуряване на независимостта на информацията, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа приема през 1970 г. Декларация за
средствата за масова информация и правата на човека, като акцентира
върху три основни компонента:
- Статус и независимост на пресата и другите медии. Тяхната свобода от държавна намеса би следвало да е законово осигурена, като не се допуска пряка и непряка цензура. Редакционната независимост се гарантира
от вътрешната организация на средствата за масова информация. Независимостта на медиите трябва да бъде защитена от концентрация като част109
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ните предприятия и финансовите групировки не може да придобиват
право на монопол в областта на печата, радиото и/или телевизията, както и
не следва да се разрешава образуването на монопол под контрола на правителството.
- Мерки за осигуряване отговорността на пресата и другите медии.
За да могат средствата за масова информация да изпълняват обществено
отговорно своите функции, те следва да осигурят професионално обучение на журналистите, да приемат етичен кодекс и да го спазват на базата
на саморегулацията.
- Мерки за защита на индивида срещу намеса в правото му на неприкосновеност на личния живот, в съответствие с чл. 8 от Конвенцията за
защита на правата на човека и основните свободи. Правото на личен живот трябва да е гарантирано със законови разпоредби срещу намеса от
страна на държавните органи, но също така и срещу намеса от страна на
частни лица или институции, включително и на средствата за масова информация. Публичните личности имат право на защита на личния си живот, освен в случаите, когато факти от него могат да имат влияние върху
публични събития. [4]
През 2011 г. Нели Крус – комисарят, отговарящ за информационните технологии и зам. Председател на втората Комисия Барозо, сформира
експертна група на високо равнище, за да изготви препоръки за спазването, защитата, подкрепата и насърчаването на свободата на медиите и
плурализма в Европа. Тогава комисар Крус заявява: „Свободата на словото е един от основните принципи на нашите демократични общества, заложен в договорите и в Хартата на основните права на ЕС. Необходимо е
обаче свободата на медиите и плурализмът също така да се развиват на
практика, в благоприятна среда”. [5] В началото на 2013 г. експертната
група публикува доклада си Свободни и плуралистични медии за подкрепа
на европейската демокрация, в който е представен анализ на: ограниченията на свободата на медиите вследствие на политическа намеса; ограниченията за независимостта на медиите под влияние на търговски интереси;
медийната концентрация и нейните последици; правата на журналистите;
ролята и независимостта на регулаторите органи; мерките за запазване на
професионалните стандарти в полза на качествената журналистика, етиката и отговорността на медиите. В Доклада са набелязани общите проблеми
в държавите-членки и са посочени препоръки за защитата на свободата на
медиите. [6]
И в българската законова уредба съществуват текстове, отнасящи се
до медийния плурализъм. Така, в Глава II Основни права и задължения на
гражданите от Конституцията на Република България са разписани основополагащи норми, гарантиращи разнообразието на информацията, свободата на нейното разпространение и правата за достъп до нея:
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Чл. 39. (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг
начин.
(2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и
доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на
конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към
разпалване на вражда или към насилие над личността.
Чл. 40. (1) Печатът и другите средства за масова информация са
свободни и не подлежат на цензура.
Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.
(2) Гражданите имат право на информация от държавен орган
или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес,
ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или
не засяга чужди права. [7]
В сферата на саморегулацията, като се опира на Конституцията на
Р България и на нейните международни споразумения в сферата на човешките права, Етичният кодекс на българските медии издига като принцип
стремежа в коментарите и анализите да бъдат представяни разнообразни
мнения и гледни точки. В Кодекса са потвърдени основните права и свободи на изразяване, достъп до информация, защита на личното достойнство и неприкосновеността на личния живот. За да се балансират тези права,
както и да бъде гарантирано правото на медиите да работят без всякаква
цензура, медиите, подписали Кодекса, декларират, че те имат както свободи, така и отговорности, както права, така и задължения. Целта е, възприемайки духа и буквата на този Кодекс, да бъде уважавано правото на обществото да получава и разпространява достоверна информация, за да могат гражданите да играят активна роля в условията на прозрачна демокрация. [8]
*

*

*

Концепцията за медийния плурализъм обикновено се разбира като
широка палитра от социални, културни, образователни и религиозни ценности, както и като множество аспекти, отнасящи се до правните разпоредби, собствеността на медиите, разнообразието на информационните източници и обхвата на съдържанието.
В Речника на българския език понятието плурализъм е обяснено като
„допускане на едновременно равноправно съществуване на множество от
прояви, форми и пр. в определена област, които се конкурират помежду
си”. [9] Според Думите на медийния преход медийният плурализъм е определен като „степента, в която съдържанието, поднесено от медиите, се
различива по един или повече критерии”. [10]
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Плурализмът е важен фактор за независимата дейност на медийната
система. Същевременно, обаче, политическата рамка, икономическите
структури, историческите условия, националните традиции могат да имат
важно въздействие върху способността на медиите да изпълняват своите
обществени функции. Медийните системи в страните-членки на Европейския съюз се различават значително по отношение на тези фактори. Това е
и една от причините, въпреки провеждането на редица изследвания с цел
да се намерят общи индикатори за съпоставими резултати, нескончаеми
дебати и изработката на многоройни актове, все още да не бъде приет
общностен документ, с който да се регулира медийният плурализъм.
Разглеждайки основните белези на плурализма като иманентна част
на свободата на медиите, Андреа Чепек ги групира на три равнища:
- макро (правни разпоредби, политическа рамка, икономически
структури, исторически условия, социални, културни, религиозни и традиционни влияния): липса на правни рестрикции, ниско ниво на концентрация на медийните пазари, голямо разнообразие на медийни собственици;
- мезо (организационни принципи, вътрешноредакционни структури, саморегулация и съвместна регулация): фокус върху обществено-значима проблематика, универсален достъп до разнообразни източници на
информация; ефективно функционираща саморегулация и съвместна регулация;
- микро: журналистически свободи (липса на репресии, натиск, цензура и самоцензура; подходящи трудови условия и квалификация); обхват
и разнообразие на съдържанието (представяне на различни гледни точки,
малцинствени групи и общественозначими теми; критика и контрол на
правителствени и икономически политики); участие (широк активен и
пасивен достъп до медийно съдържание; медийно образование и медийна
грамотност). [11]
Темата за медийния плурализъм генерира множество допълващи се
или противоречащи си разработки, анализиращи различни негови основни
белези. Относно съдържанието, още преди десетилетия, Уолтър Липман,
макар и лауреат на наградата Пулицър, не смята, че новините и истината
функционално са синоними и по тази причина журналистиката не може да
бъде ефективно свързвана с пряката демокрация. [12] Години по-късно
Едуард Хърман и Ноам Чомски, позовавайки се на термина на Липман
произвеждане на съгласие, разработват своя пропаганден модел, с който се
опитват да обяснят структурно и икономически системните предразположения на масмедиите към нарушаване на плурализма. Интересно е тяхното описание за някои редакционно изкривяващи филтри, прилагани в
структурирането на новините. Те твърдят, че не обществените нужди, а
финансовите интереси на собствениците на по-големите по размер медии
са водещи за стремежа им към по-всеобхватна аудитория с цел да генерират по-значими печалби. И тъй като по-голямата част от приходите на
тези медии се привлича от реклама (не от продажба или абонаментни
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такси), рекламодателите всъщност придобиват статут на „де-факто лицензиращ орган”, което води до политическа и икономическа обвързаност на
медиите. Освен това, за да намалят производствените си разходи, медиите
прибягват до използване на ограничен брой утвърдени информационни
източници, имащи по-голям достъп до важна информация. Така, макар и
принадлежащи на различни собственици, медиите публикуват сходна информация и оставят малък шанс за разнообразяване на новинарското
съдържание.[13] Харолд Ласуел в своите изследвания на масовата комуникация като обществен процес изучава разнообразието на медиите от гледна точка на тяхната структура и функционалност. [14] Денис МакКуейл
извежда медийното разнообразие в четири плоскости: равнопоставен
достъп до плуралистично медийно съдържание; пропорционално отразяване на мненията на различни обществени групи, предлагане на широка гама
от медийни източници и открояване на иновации и оригинални възгледи.
[15] За Ян ван Киленбърг увеличените възможности за избор сред повече
медии от аудиторията не означава автоматично, че медиите предлагат повече информация за етническите групи или пък за оригинални и иновативни мнения. Според него, реалният проблем не е толкова разнообразието на
информация, колкото достъпът до нея. [16]
На Четвъртата европейска конференция на министрите по въпросите
на политиката в областта на масмедиите в Прага през 1994 г. е представен
доклад, в който се дефинира медийния плурализм, който може да се проявява като вътрешен (представяне на широк спектър от социални, политически и културни ценности, мнения, информация и интереси в рамките на
всяка отделна медийна организация) и външен (чрез множество медийни
организации, всяка изповядваща определена гледна точка). [17] Това становище, заедно с други разработки, става основа за приетата през 1999 г.
от Съвета на Европа, Препоръка за медийния плурализъм, според която
понятието медиен плурализъм следва да се разбира като разнообразие от
медийно съдържание, доставяно от множество независими и автономни
медии (външен/културен/структурен плурализъм), както и като разнообразие на представяното на обществеността съдържание, отразяващо различни възгледи и мнения (вътрешен/качествен/съдържателен плурализъм). В
рамките на съдържателния плурализъм се различават важният за демокрацията политически плурализъм и значимият за обществото културен плурализъм. [18]
Макар и на пръв поглед взаимообвързани, външният и вътрешният
плурализъм нямат ясна причинно-следствена връзка. Докато някои изследователи защитават тезата, че концентрацията води до поощряване на
влиянието на корпоративните и политически предпочитания на медийните
собственици и рекламодателите върху медийното съдържание [19], други
са убедени, че не може да бъде установена чрез количествени показатели
пряка зависимост на разнообразието и плурализма в съдържанието от медийната концентрация (структурна и пазарна). [20]
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Освен това, регулацията на външния и вътрешния плурализъм се
осъществява чрез различни инструменти. Контролните механизми срещу
медийната концентрация са по-скоро структурни, те не са еднородни и са
съобразени с националното законодателство във всяка отделна страна.
Сред прилаганите мерки за оценка и ограничаване на влиянието на медиите на пазара се вземат пред вид разпространението и дела на аудиторията,
броя на лицензиите, участието в различен брой медийни сектори, капиталовия дял, акциите с право на глас, приходите от реклама и др. Понякога в
малките страни наличието на много конкурентни и разнообразни канали
или права, контролирани от множество различни играчи, може да затруднява постигането на външен плурализъм, особено ако не се спазват етичните кодекси, насърчаващи различието на мнения. В малките пазари консолидирането дори може да изиграе положителна роля, която да гарантира
стабилността на сектора. [21]
Механизмите, прилагани към вътрешния плурализъм, са с поведенчески характер. Разнообразието на собствеността и конкуренцията не са
достатъчни, за да се гарантира плурализма на медийното съдържание. В
областта на аудиовизията като регулиран пазар разнообразието от доставчици или съдържание може да се стимулира чрез въвеждането на програмни лицензионни изисквания, чрез въвеждането на структурни задължения
относно програмните звена и чрез ефективни само- и съ-регулаторни
механизми, подпомагащи дейността на националните регулатори. Увеличаването на количеството на каналите, вследствие на внедряването на приложенията на съвременните информационни и комуникационни технологии, не е гаранция за увеличаването на разнообразието на медийното съдържание, достъпно за обществото. Съществен фактор в новата аудиовизуална медийна действителност е не толкова достъпността на съдържанието, а изборът на съдържание от потребителите (разнородни по своите
демографски характеристики). [22]
Повечето анализатори разглеждат медийния плурализъм многомерно. Беата Климкиевич намира в изобилието на интерпретации дихотомии
като:
- външен (разнообразие от независими и автономни медийни доставчици) и вътрешен (многообразие от медийно съдържание, услуги и източници, отразяващи и генериращи широка палитра от мнения, представителност и ценности от социален, етичен, политически и културен характер);
- пропорционален (съразмерно отразяващ предпочитанията на аудиторията) и отворен (открито и равнопоставено представящ обществените
нагласи, политическите и културни противоречия; етническите, езикови и
религиозни структури в обществото);
- организиран (сегментирани структури на медийни доставчици,
представляващи различни обществени групи, културни общности и политически сили) и спонтанен (непланирано възникнали медийни структури);
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- поляризиран (медии, идентифицирани чрез противостоящи си
идеологии или определени културни, етнически и религиозни традиции с
пропагандно ориентирани коментари) и умерен (силно изразени центристки тенденции);
- оценъчен или описателен;
- реактивен (отразяващ многообразието от мнения, политически
нагласи, личностни възгледи, културни предпочитания на потребителите
чрез медийната активност, услуги и съдържание), интерактивен (базиращ
се на взаимодействието между медийни потребители и доставчици) и проактивен (генериращ и активно оформящ многообразие от политически
нагласи, личностни възгледи, културни предпочитания на потребителите
чрез медийната активност, услуги и съдържание). [23]
Очевидно дискусията за медийния плурализъм отразява много фактори, отнасящи се до пазарната действителност и структурата на медиите.
Въпреки че разнообразието на собствеността е много важно, това не е
единственото условие за осигуряване на плурализма в съдържанието. В
съвремеността, вследствие на новата конвергентна ситуация, резултат от
развитието на информационните и комуникационни технологии, се променя самата парадигма на масмедиите. Технологичният неутралитет измества оста от достъпа до съдържание към избора на съдържание, а този процес ще диктува новите предизвикателства пред плурализма в медиите.
*

*

*

Политическият плурализъм и разнообразната медийна среда в страната ни продължават да изпитват системни трудности. Все още неоформеното гражданско общество не съумява да съдейства за създаването на стабилна публична база за професионалната журналистика. Според ежегодно
публикувания индекс на Freedom House за свободата на медиите, основан
на три показателя: развитие и функционирането на правната и регулаторна
рамка; степен на политически натиск и контрол върху съдържанието (вкл.
насилие срещу журналисти, както и прояви на цензура и автоцензура) и
наличие на неблагоприятни икономически фактори, влияния и ограничения, България след началото на промените през 1989 г. преминава от категорията на страните с несвободни към тези с частично свободни медии.
След въвеждането на хармонизираното законодателство и либерализирането на пазара на радиото и телевизията през периода 1999-2002 г.
страната ни е категоризирана в групата на държавите със свободни медии.
След 2003 г., обаче, вследствие на напреженията в структурата на пазара,
липсата на прозрачност на собствеността, тенденциите към концентрация,
отявлените политически и икономически въздействия върху съдържанието, недостатъчно проявената еманципация на гилдията от политиката и
бизнеса, българската медийна среда отстъпва завоюваните позиции и попада отново в категорията на страните с частично свободни медии (77-мо
място за 2013 г. сред 196 страни, попаднали в индекса). [24]
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Качеството на българската журналистика според индекса на „Репортери без граници” от 2013 г., основан на шест области: плурализъм, медийна независимост, работна среда и автоцензура, правна рамка, прозрачност и инфраструктура, отрежда на страната ни 87-мо място от 179 държави. Само за едно десетилетие е регистриран значителен спад – през 2002 г.
индексът за България е 38-во място от 139 изследвани държави. [25]
В сравняването на резултатите от изследванията на медийния плурализъм у нас се открояват някои качества, недостатъци и тенденции:
- правна рамка: В Конституцията на Република България са разписани основополагащите принципи за свободата на словото и достъпа до
обществена информация. Но се подчертава се необходимостта от изработка на нов Закон за радиото и телевизията, кореспондиращ с Директивата за аудиовизуални медийни услуги. Отбелязан е и дефицитът на специфични разпоредби, отнасящи се до медиите, в Търговския закон и в Закона
за защита на конкуренцията. Встрани от вниманието на изследователите
остават важни за осъществяването на медийния плурализъм текстове от
Закона за електронните съобщения, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за защита на потребителите, Закона за дейностите по предоставяне на услуги, Закона за закрила и развитие на културата, Закона за филмовата индустрия, Закона за националния архивен
фонд, Закона за творческите фондове, Закона за политическите партии,
Изборния кодекс, Закона за вероизповеданията, Закона за защита от дискриминация, Закона за закрила на децата, Закона за меценатството,
Закона за народната просвета, Закона за висшето образование, Закона за
насърчаване на научните изследвания, Закона за професионалното образование и обучение, Закона за младежта, Закона за здравето, Закона за
марките и географските означения, Закона за собствеността, Закона за
лицата и семейството, Закона за омбудсмана, Закона за търговския
регистър, Закона за публично-частното партньорство, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за защита на личните данни,
Закона за статистиката, Закона за хазарта, Наказателния кодекс,
Кодекса на труда, Гражданския процесуален кодекс, Административнопроцесуалния кодекс и др. Към тях могат да се добавят и редица наредби и
правилници. На базата на всички съществуващи нормативни разпоредби
може да се изработи комплексен Медиен кодекс, който да урежда функционирането на толкова важен за демократичното развитие на обществото
сектор, какъвто е медийният. Само зряла либерална демокрация с ясни огра-ничения на правомощията на властите и категорична защита на правата
и свободите на отделните лица може да създаде предпоставки за независимост на медиите и да осигури благоприятна среда за регулацията и
функционирането им.
- регулация: Медийните регулатори в областта на електронните медии са два: Съветът за електронни медии – за програмното съдържание и
Комисията за регулиране на съобщенията – за разпространението. Двете
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институции действат в режим на обвързана компетентност по отношение
на лицензирането и регистрирането на доставчиците на аудиовизуални медийни услуги. Основните критики в изследванията на радио- и телевизионната медийна среда са отправени към програмния регулатор, като недостатъчно внимание е обърнато на дейността на Комисията за регулиране на съобщенията. А нейни контрапродуктивни за плурализма решения
дълго време осуетяват лицензирането на местни ефирни телевизионни
оператори, изкривяват пазара и пораждат откриването на наказателна процедура срещу България от Европейската комисия заради начина, по който
са проведени търговете за цифровите мултиплекси. Освен това, към дейността на медиите имат пряко или косвено и други регулатори – Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на потребителите,
Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни, Комисията за защита от дискриминацията, както и редица
институции, които прилагат текстове от закони, имащи отношение към
програмното съдържание на разпространяваното медийно съдържание.
Отдавна е назряла необходимостта от създаване на конвергентен орган,
който да регулира комплексно линейните и нелинейни аудиовизуални услуги и да играе водеща роля в триадата регулация-саморегулация-корегулация. Имайки пред вид значението на медиите в обществения дебат,
такъв орган може да бъде създаден и подпомаган от една развита демократична система, която да гарантира неговата независимост и отдалеченост
от политическа обвързаност и икономически интереси. Нормалното функциониране на пазара, качеството и предвидимостта на регулацията, ефикасността, прозрачността и отчетността са сред важните критерии за
надеждността и стабилността на регулацията.
- финансиране: Според Закона за радиото и телевизията доставчиците на медийни услуги са обществени и търговски. И обществените, и
търговските доставчици се ръководят от общи принципи, описани в чл. 10.
Те също носят отговорност за медийното съдържание, което разпространяват (чл. 17). Обществените доставчици на медийни услути, обаче, са натоварени и с други изисквания. В чл. 6(2) е записано, че те: 1. предоставят за
разпространение политическа, икономическа, културна, научна, образователна и друга социално значима информация; 2. осигуряват достъп до националните и световните културни ценности и популяризират научните и
техническите постижения чрез разпространението на български и чужди
образователни и културни програми и предавания за всички възрастови
групи. За изпълнението на тези изисквания те получават субсидия от държавния бюджет, която се използва, съгласно чл. 70 (4) за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми (субсидията се определя на базата на норматив за час програма, утвърден от
Министерския съвет) и за дълготрайни материални активи по списък, ежегодно утвърждаван от Министерството на финансите.[26] В изследванията
на телевизионната среда не се обръща сериозно внимание на факта, че в
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страната съществуват повече медии, отколкото пазарът легално може да
понесе. За да оцелеят, те се възползват от законовите непълноти и регулаторната инертност. Това ги прави политически обвързани и корпоративно
зависими, което е с негативни последици за плурализма. Финансирането
чрез държавна субсидия или чрез публични и еврофондове няма да е изкривяващо за пазара, стига да се прави при спазване на ясни механизми за
надзор, контрол и отчетност. Прозрачността на собствеността е много важна (публичният регистър на Съвета за електронни медии е важен, но недостатъчен фактор за нейната видимост). Още по-важна, обаче, поради принадлежността им към обществения сектор, е прозрачността на финансирането на
търговските медии. Те трябва да бъдат готови за процеси на окрупняванене и
на фалити, ако пазарната среда се развивива в условията на устойчивна демокрация и лоялна конкуренция. Прецизната правна рамка и ефективната
регулация могат да предоставят необходимите механизми за това.
- саморегулация и съвместна регулация: В Директивата за
аудиовизуални медийни услуги е записано, че „както инструментите за съвместно регулиране, така и тези за саморегулиране, прилагани в съответствие с различните правни традиции на държавите-членки, могат да играят
важна роля в осигуряването на високо ниво на защита на потребителите.
Мерките, насочени към постигането на целите в обществен интерес в
нововъзникващия сектор на аудиовизуалните медийни услуги, са по-ефективни, ако се предприемат с активната подкрепа на самите доставчици на
тези услуги. По този начин саморегулирането представлява вид доброволна инициатива, която способства за приемането на общи указания от и за
икономическите оператори, социалните партньори, неправителствените
организации или асоциации. Съвместното регулиране осигурява най-малкото „правна връзка” между саморегулирането и националния законодател
в съответствие с правните традиции на държавите-членки. То следва да
позволява възможността за намеса на държавата в случай, че неговите
цели не са постигнати”. [27] В редица изследвания с позитивен знак е
отбелязан Етичният кодекс на българските медии (приет през 2004 г.), а
някъде – и Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Р България (приети през 2009 г.). [28] Дейността на Етичните
комисии към Фондация „Национален съвет за журналистическа етика” и
Сдружение „Национален съвет за саморегулация”, обаче, не са разгледани
критично. Само в едно от изследванията се препоръчва, че органите за
саморегулация в сектора трябва да разработят обществено достъпна система за оценяване на качеството на медиите.[29] Стъпка към по-интензивни съвместни действия е подписаният през 2011 г. Меморандум за сътрудничество между Съвета за електронни медии (СЕМ) и Националния съвет за саморегулация (НСС), в който е записано: „Ефективната корегулация на рекламата и другите форми на търговски съобщения се извършва
чрез различните механизми и инструменти на закона и саморегулацията,
които се допълват взаимно с цел осигуряването на максимална защита на
118

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” – МОН

потребителите и обществото”.[30] Органите за саморегулация са самостоятелни и независими от регулатора, но като „етично” допълнение към правната рамка, тяхната дейност може съществено да подпомогне придържането към професионалните стандарти. Важен е в този контекст и въпросът
дали има ефективен коректив на неправителствения сектор и доколко неговата дейност е професионално и етично валидна. Ефективното саморегулиране може да допринесе за по-бързото прилагане на законовите разпоредби без да измества задълженията на регулатора. В този смисъл буди недоумение чл. 126 г. от ЗРТ, според който отговорността на СЕМ е
дезавуирана: „На доставчик на медийни услуги, който не изпълни в
срок решение на Етичната комисия към Фондация „Национален съвет за
журналистическа етика” и/или Сдружение „Национален съвет за саморегулация”, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.”[31]
В ЗРТ не са предвидени конкретни текстове за корегулация и с други институции или сдружения, защищаващи интересите на потребителите. Не
са отработени и ясни механизми за прилагане на постоянно, ефективно и
устойчиво саморегулиране от всички оператори на пазара и съвместно
регулиране в защита на плурализма, които да са припознати от обществото. Дори подписаното през 2012 г. (и подновено през 2013 г.) от председателите на Държавната агенция за закрила на детето, на Съвета за електронни медии и представители на 95 доставчици на медийни услуги
Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо и/или нравствено развитие все още не може да се похвали с добри
практики.[32] Подобна е и съдбата на Споразумението между Централната избирателна комисия, Съвета за електронни медии и доставчиците за
медийни услуги, подписано в навечерието на старта на кампанията за
предсрочните парламентарни избори през 2013 г., според което търговските доставчици на медийни услуги, които използват всеобхватни и многообразни платени и неплатени форми в радио- и телевизионните си програми, да правят това с цел да информират изчерпателно за партийните
програми и кандидати. [33]
- професионални стандарти: Гарантирането на свободата на изказ
и на различни гледни точки, както и разпространяването на достоверна
информация са сред основните задължения на журналистическата гилдия.
Широко застъпена теза в изследванията за медийния плурализъм в страната ни са проблемите, свързани с отговорностите на журналистите. Макар в
Етичния кодекс на българските медии да са очертани основните принципи за тяхното функциониране в интерес на обществото, липсата на консенсус у гилдията за общовалидни професионални критерии и норми на поведение води към отсъствието на навик у журналистите да се придържат
към единни стандарти.[34] Не са приети повсеместно и ефективни вътрешноредакционни механизми, които да регулират отношението на журналистите към тези стандарти. Нещо повече, целта на собствениците на търгов119
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ските медии да реализират печалби са причина да липсват редакционни
статути, гарантиращи професионално-етичните норми на журналистическата дейност. Никак не са редки и случаите, когато престъпването на обичайни за гилдията норми на поведение се определят като борба за разчупване на канони, рушене на табута или особени творчески постижения.
Свободният достъп до професията се отбелязва позитивно, без да бъде сериозно коментирана липсата на специализирано образование и недостатъчната квалификация на хора, които влияят на общественото мнение и
нагласи. Политическите и корпоративни изкушения водят до морално неприемлива търговия с влияние, особено по време на предизборни кампании. Най-често срещаната форма на резистенция към подобен натиск е
автоцензурата, но бягството от отговорност и от ясно заявяване на позиция, както и липсата на професионална солидарност и нетърпимост към
лошите практики, води до дезавуиране на мисията на журналистиката.
Тази тенденция се засилва вследствие и на вялото взаимодействие между
традиционните медии и структурите на гражданското общество. Те все потрудно могат да бъдат коректив на властите и въпреки че в първите години на демократичните процеси в страната са катализатор на промените,
двайсет години по-късно медиите сами се нуждаят от коректив. Окуражаващо е, че той може да бъде намерен в свободата на изказ и плурализма на
социалните мрежи.
- аудитория: Нормативната рамка очертава ясно правата на обществото за свободен изказ и достъп до информация. В съвременната медийна
среда, обаче, става все по-трудно да бъдат защитени тези права. Потребителските интереси и навици силно се разслояват вследствие на технологичните развития за производство на медийно съдържание и демографските характеристики на аудиторията, което води до процес на нейната
демасовизация и фрагментация. Същевременно, наличието на много медийни доставчици не е достатъчна гаранция за нормалното функциониране на пазара, нито за неговата независима регулация, нито за предоставянето на достъп до разнообразно и качествено съдържание. Неясната собственост и финансиране, опитите за политическо и корпоративно влияние,
неефективността на регулаторните и саморегулаторните механизми, дефицитът на професионални стандарти водят до компрометиране на концепцията за медиен плурализъм. В резултат, политическата и културна палитра се стеснява и обезцветява до предлагане на еднообразно, форматирано и комерсиализирано съдържание. В плен на пазара хората имат все
по-малка възможност да избират информация, която да е в „обществен интерес”. Изследванията на аудиторията се свеждат предимно до рейтингово
равнище и оценка на достъпното съдържание. Недостатъчно внимание се
обръща на трансформациите в новата медийна ситуация, инспирирана от
активността на социалната и гражданска журналистика. При силно наситения пазар на масово производство на стандартизирани продукти се проявява конструираният още през 1980 г. от Алвин Тофлър протребител,
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като следствие от все по-сливащите се роли на производител и потребител. Тази тенденция, катализирана от възможностите на информационните и комуникационни технологии, е своеобразен опит да бъде неглижиран пазарът и да се засилят комуникационните връзки между потребителите, продуциращи информация. Пред бизнеса стои предизвикателството да
се трансформира към масовата персонализация, т. е. към масово производство на силно персонализирани медийни продукти. В тази инфосфера,
предвижда Тофлър, макар и опосредствана, електронната връзка между
сходни по интереси индивиди „е далеч по-добро лекарство срещу самотата
от телевизията с нейните еднопосочни послания, които се изливат върху
пасивния зрител, безсилен да осъществи взаимодействие с трепкащия
образ върху екрана”. [35]
Неуспешните опити да се постигне обща позиция на странитечленки на Европейския съюз за разработка на Директива относно медийния плурализъм и собствеността на медиите отразяват различните подходи
към ролята на медиите в съвременните общества – дали те са съществена
част от демократичното устройство на националните държави или са самостоятелна транс- и наднационална система, която действа на принципа на
свободната пазарна инициатива. Или с други думи, дали те ще се развиват
в условията на все по-засилваща се вследствие на технологичната и икономическа конвергенция дерегулация в полза на пазара или на ефективна за
основните граждански свободи съвместна регулация.
* * *
Динамиката на обществените процеси през повече от двайсетгодишния период на демократизация на социалната сфера у нас се развива в условията на демонополизация, либерализация и трансформация на медийната система. Макар в съвсем кратки срокове тя да е променена драстично,
проточилите се във времето дерегулация, комерсиализация и неглижиране
на професионалните стандарти създава предпоставки за изкривяване на
нормалното функциониране на пазара и за развитието на два взаимообвързани процеса – политизация на медиите и медиатизация на политиката.
В съвременния свят медиите са си извоювали позицията на основен
източник на информация за политика и транслатор на нейните комуникативни техники. Същевременно, развивайки се в условията на нови технологични параметри и бизнес модели, пред тях стои голямото предизвикателство да съхранят социалното си предназначение в обществото. Тази задача е все пó трудно осъществима не само поради многоканалния характер
на комуникацията, но и поради нарастналата селективност на фрагментираната аудитория, която се превръща в активен протребител – едновременно потребител и продуцент на информация. Независимо от бързото развитие на новите медии и изнасянето на обществения дебат онлайн, телевизията продължава да се ползва с най-голямо доверие сред българското
общество – 68% срещу 51 % за радиото и по 42 % за печатните медии и
онлайн изданията. [35]
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Така медиите, и особено телевизията, неволно или целенасочено налагат на обществото своята персонализирана матрица и при отразяването
на света все по-често се потапят в мантрата на своята, отместена от реалните параметри, действителност. Налице е опасно за демокрацията взаимопроникване между медии, капитали и политика, което води до автоцензура и до изкривяване функционалността на свободната журналистика в
защита на свободното слово.
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Abstract: I discuss the roles of Hungarian discourse marker hát in organizing
discourse. Through examples I demonstrate what speaker attitudes enrich the
meaning of the particle, and what can assist in recognizing its discourse
functions. Results show that the particle hát in questions can transform
questions into statements, thus showing the different opinion of the speaker. Hát
occurs mainly in rhetorical and debating questions, and its roles are related
with facework.
Key words: discourse marker, talk show, facework, semi-institutional discourse.
Резюме: В статията се описват ролите на унгарския дискурсивен маркер
hát при организацията на дискурса. Чрез посочените примери се показват
какви нагласи на говорещия обогатяват смисъла му, както и какво може
да помогне за разпознаването на неговите дискурсивни функции. Резултатите показват, че използването на hát във въпроси може да ги трансформира в изречения, като по този начин изразява различното мнение на
говорещия. Това се случва най-вече в реторични и в дискусионни въпроси и
неговите роли могат да бъдат свързани с невербалната комуникация
Ключови думи: дискурсивен маркер, ток шоута, невербална комуникация.
1. Introduction
Even though discourse markers constitute a group of elements of
language that is difficult to define, researchers (cf. [1]) usually agree that
discourse markers connect segments of discourse and mark pragmatic relations.
There is a considerable difference between the written and spoken language
manifestations of some discourse markers, however, since in speech such
1

This research was realized in the frames of TÁMOP 4.2.4. A/1-11-1-2012-0001 “National
Excellence Program – Elaborating and operating an inland student and researcher personal
support system.” The project was subsidized by the European Union and co-financed by the
European Social Fund.
2
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elements occur more often and with more functions, most likely due to the
spontaneous and less pre-planned nature of spoken language. Of the various
spoken language genres, this paper aims to focus on the roles of the Hungarian
discourse marker hát in television talk shows. Hát is one of the most frequently
used Hungarian discourse markers [2], ccurring in a variety of roles besides that
of speech planning. In previous research [3], I discussed the grammaticalization
and modern functions of hát, mostly on the basis of written language discourse.
Now my goal is to examine what roles of hát can be identified in spoken
discourse which do not occur in written discourse. My hypothesis has been that
hát fulfills roles related with facework in television talk shows due to the nature
of this particular genre.
2. The characteristics of discourse markers
Discourse markers connect segments of discourse: they play a discourse
directing role and mark pragmatic relations. They form a functional category
rather than a part of speech – which makes them difficult to characterize as a
group, since their interpretation is heavily dependent on the context, and, also,
since the same element functions as a discourse marker in some contexts but not
in others, it is difficult to provide an exhaustive list of them. The most
frequently used discourse markers in Hungarian are as follows: aha ‘aha’, akár
‘even’, azért ‘because’, aztán ‘then’, bár ‘although’, bizony ‘sure’, csak ‘only’,
csakhogy ‘except’, -e ‘[question particle]’, egyáltalán ‘at all’, egyébiránt ‘by the
way’, egyébként ‘by the way’, egyik ‘one of them’, elvégre ‘after all’,
éppenséggel ‘actually’, és ‘and’, de ‘but’, hát ‘well’, hiszen ‘but’, hm ‘hmm’,
így ‘thus’, illetve ‘rather’, is ‘also’, izé ‘this thing’, jaj ‘ouch’, lám ‘see’,
legalább ‘at least’, már ‘already’, még ‘yet’, na ‘so’, nemde ‘no?’, nemhogy
‘rather than’, netalán ‘perhaps’, no ‘there!’, pedig ‘even’, persze ‘of course’,
pláne ‘what’s more’, sőt ‘what’s more’, szóval ‘that is’, talán ‘maybe’, tehát
‘thus’, tényleg ‘really’, tudniillik ‘that is to say’, tulajdonképpen ‘in reality’, úgy
‘thus’, ugyan ‘no way’, ugye ‘no?’, ugyebár ‘right?’, úgymond ‘so to say’,
vagyis ‘that is’, vajon ‘[question particle]’, valóban ‘really’, viszont ‘however’,
and voltaképpen ‘in reality’.
I regard the following characteristics of discourse markers the most
salient among those identified in the literature (cf. [4], [5], [6]): they usually
(although not exclusively) occur turn-initially and often undergo phonological
reduction. Syntactically and as far as their part of speech affiliation is
concerned, they are very varied, with a varying scope, and their pragmatic
functions include the expression of attitude, multifunctionality, and context
dependence. Besides expressing attitudes, they also have textual roles, since by
marking the relationships of discourse segments, they also contribute to creating
text coherence. Semantically, they have procedural meanings, usually not
affecting the truth conditions or propositional content of utterances but fulfilling
emotional and expressive functions [5].
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Some discourse markers were considered „filler elements” used in
spoken language even in Hungarian linguistics for some time – elements that
have no particular function and do not add anything to the content of a sentence.
For this reason, the use of some discourse markers (including hát) was strongly
stigmatized for quite some time. However, their role in language use was soon
recognized as a result of pragmatics research.
According to Bell’s 1998 core/periphery model [7], discourse markers
have a central, core meaning as well as several peripheral meanings. The core
meaning is related to the earliest meaning of the element, and the peripheral
meanings can be derived from it. Bell calls the core meaning also as ‘pragmatic
instruction’, referring to the fact that the marker provides instructions to the
listener regarding the relationship of discourse segments as well as their
interpretation, since this is what assists the listener in drawing correct
conclusions.
3. Corpus and method
In order to map up the functions of the discourse marker hát, I have
investigated television talk shows, using a highly empirical, data centered
method of analysis. The identification of the various functions of hát, however,
is not unproblematic. It is the textual function associated with discourse
markers, which is easiest to grasp – however, the precise description of
interactional and attitude marking functions is more difficult. When examining
the functions of discourse markers, it is important to bear in mind that „a
function is not a rigid category […] but a process-like phenomenon which is
created through processing by the speaker or the listener” [8: 350]. Thus, when
marking roles of the discourse marker, I have considered contextual factors as
well as the characteristics of the material under investigation.
The corpus analyzed for this paper consists of 3 hours of spoken text
from 4 Hungarian talk shows: the Médiaegyensúly ‘Media balance’ part of the
program Pro és kontra ‘Pros and cons’ and the program Közhang ‘Popular
voice’ broadcast by the Hungarian ATV channel in 2002, and two shows of the
program A szólás szabadsága ‘The freedom of speaking’ broadcast by the
Hungarian channel MTV in May 2010. I purposefully chose these programs to
include materials of slightly different structure since my assumption was that
the role of hát in facework is also affected by program structuring. In the
program Pro és kontra two well-known Hungarian personalities, Imre Kerényi
and Ilona Kocsis, representing two different points of view were debating the
issue of what is referred to as media balance (i.e. a balanced representation of
the ruling political party vs. the opposition in the media) in Hungary with the
help of a moderator. Közhang was an interactive program involving two guests
each, who debated issues with the host of the program directing the
conversation, and with viewers having the possibility of sending text messages
and calling in to the program. This program is especially suitable for analyzing
facework since, beyond the fact that the two debate partners represented two
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very different points of view, viewers also affected the debate of the program
with their texted and called in opinions. With an agenda of focusing on topical
issues of public interest, the program A szólás szabadsága differed from the
other two programs in having more subdued confrontations in the
conversations, with the host taking turns talking to the guests – curbing verbal
conflicts through an exclusive role asking questions and directing the discourse.
Talk shows are typical examples of face-to-face interaction, and this type
of programs provides information and entertains at the same time – being
basically viewer-oriented. Talk shows usually have multiple audiences: first, the
listeners who are addressed directly and are closely touched by the topic,
second, the audience in the television studio, and, third, the television viewers
who are watching the program (possibly accidentally).
The programs chosen for analysis here involve semi-institutional media
discourse [9], [10], which has expectations and rules that have to be followed
during the conversation, but the level of control is much lower than in the case
of institutional discourse but higher than in completely casual conversation. The
kind of programs selected typically have two types of actors: the moderator or
host of the program who directs the conversation and the debate partners. The
rules of the conversation are, to some extent, role dependent in the case of semiinstitutional discourse, since there are expectations regarding who can produce
what kind of utterances [11: 133–134]: there are in-character and out-ofcharacter utterances. Moderators’ questions are only constrained by journalist’s
neutrality [12: 163], whereas the debate partners’ utterances cannot include
personal questions directed at the host and cannot question the host’s right to
ask questions or the relevance of the questions the host asks. In addition to the
rules of the program deriving from its institutional nature, the conversational
character is manifested in the right to change topics, to ask questions, and to
control the length of conversational turns not being limited to the host but
extended to all participants.
The use of the discourse marker hát did not turn out to be limited to any
particular role in the analyzed programs: both the host and the debate partners
used it in their utterances, but, due to its typical answer marking role, it
occurred much more often in the utterances of the latter, as will be evident from
the illustrations in the following section.
4. Results
The element hát occurred altogether 61 times in the corpus, and these
occurrences patterned very similarly to the functions identified in written texts
analyzed by me before, exhibiting a rich pattern of meanings. Question–answer
adjacency pairs are typical units of political talk shows – thus, it is not
surprising that hát often occurred in an answer marking role. In such cases the
speaker used this element before expressing their own opinion – as is evidenced
by example (1), from the program Közhang:
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(1)
C: Illetve nagyon furcsállom, hogy a hölgynek a kokárdáról, erről az
áprilisi kokárdaviselésről az jutott eszébe, hogy itten Trianon revízióját
akarják, nem is tudom, hogy akkor
R: Ugye nem alaptalanul jut ez az embereknek az eszébe?
C: Hát szerintem teljes mértékben alaptalanul jutott eszébe.
C: „I find it very strange that cockades, the wearing of these cockades, in
April, made her think of the revision of [the Treaty of] Trianon, I don’t
know, so then”
R: „You don’t think that people don’t have a reason to make this
association?”
C: „Well, I think that the association made by her was completely
unwarranted.”
Another function of the answer marking role also occurred among the
examples in the corpus where hát marked the speaker launching into a longer
answer, monologue or story [1: 162]. Example (2), from the program Közhang
exemplifies this:
(2)
D: Hogy erről mi a véleményetek, hogy ítélitek meg, mennyire tudtok
vele azonosulni? És hogyha nem, akkor mi az, amiben nem?
C: Hát ezt próbáltam elmondani, hogy a miniszterelnök úrnak az volt a
beszédének az volt a lényege, hogy egy olyan közszolgálati televízióra
van szükség, ahol a baloldali értékrend és a jobboldali értékrend
megfelelő egyensúlyban van. Tehát legalább a választási eredményeknek
megfelelő egyensúlyt tud alkotni, ami azt jelenti, hogy 51-49, tehát a
baloldal 51%-ot kapott áprilisban, a jobboldal 49-et.
D: „What is your opinion about this, how do you experience this, can you
identify with this? And if not, what is it you can’t identify with?”
C: „Well, I was trying to say that the gist of the prime minister’s speech
was that public television should be representing the values of the left
and those of the right in a balanced way. The balance should reflect the
election results, like 51% vs. 49%, like the left got 51% in April, while
the right got 49%.”
The hát used to introduce answers to questions often expresses hesitation
and bargaining for time, as can be seen in (3):
(3)
A: De mitől fél?
B: Hát, sajnos Magyarországon sokaknak félniük van kell.
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A: „But what is she afraid of?”
B: „Well, unfortunately, many people need to be afraid these days in
Hungary.”
In such cases, hát is followed by pause and also often by other hesitation
markers (such as ööö). Such use of hát is very frequent also in statements, as in
(4):
(4)
B: Menjünk tovább!
A: Menjünk, ezen lépjünk túl, mert mind a két oldalról mondom lehetne
hozni ilyen-olyan példákat és hát ööö nem tudom.
B: „Let’s go on.”
A: „Let’s. Let’s go on with this, because we could bring various
examples from both sides and well, hmmm, I don’t know.”
In addition to expressing the subjectivity of the answer and hesitation, hát
was used in the talk shows when the person asked presented their opinion as if it
were fact. In such cases the discourse marker receives emphatic stress, signaling
that it is used by the speaker to emphasize their statement – as can be seen in
example (5), from Közhang:
(5)
A: És mitől fél?
B: Hát nem fogja nyilvánosan kiadni magát!
A: „And what is she afraid of?”
B: „Well, she won’t publicly disclose that.”
In this example the discourse marker hát expresses that the person
answering the question considers the answer completely as a matter of fact.
The corpus provided various other examples for the use of hát beyond its
signaling an answer. As is evidenced by the data, in television talk shows hát
can signal the continued holding of the floor and serve as a disfluency marker
fulfilling a self-repair role or as a means of explaining oneself. It can also stand
for a question particle, communicate affirmation, and serve as a conjunction of
conclusion. Of various speaker attitudes, it can signal a heightened emotional
state such as discomposure, doubt, indignation, and amazement. But it can also
serve as a face threatening element by emphasizing the rhetorical nature of a
question – an aspect I discuss in detail next.
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5. Facework
The linguistic notion of face originates with Goffman’s work and refers to
a group of characteristics that everyone possesses: „Face is an image of self,
delineated by approved social attributes” [13: 5]. In conversation, participants
usually try to minimize face loss and sustain their face, which they usually
achieve by employing the strategy of avoiding acts of losing their own face,
and, ideally, of threatening that of their conversation partner.
The semi-institutional talk shows analyzed by me contain various
instances of face threatening acts. Regardless of topic, the debate usually
follows the same basic pattern associated with specific face work. Dissecting
conversations into turns, Muntigl and Turnbull [14: 227] define the structure of
arguing in the following ways: they presuppose two speakers, A and B. Speaker
A makes a claim in Turn (T) 1, which B disputes in T2 – an act that Speaker A
then disputes in T3 either by supporting their own original claim from T1 or by
directly disagreeing with B’s disagreement in T2. By analyzing facework,
Muntigl and Turnbull have found that in verbal conflicts Speaker B’s utterance
in T2 damages Speaker A’s face. Speaker A responds by attempting to restore
their face – depending on how aggressive T2 has been, by either supporting T1
or attacking T2.
Because argumentation and arguing are necessary components of political
talk shows, it is not surprising that facework is accorded great importance in
them. In conversations involving several participants (such as in the analyzed
programs Pro és kontra and Közhang), it is the moderator’s job to begin the
debate, to elicit the differing opinions of the participants, and to make sure the
arguing does not get out of hand. It is then the moderator’s job to control and
direct the face threatening and face enhancing acts of the conversation
participants while attempting to remain neutral themselves. Conversation
partners cannot just say anything they want and in the way they want to, since
their utterances are controlled. In the talk shows analyzed by me, conversation
participants often used the strategy of using rhetorical questions to express their
opposing opinions rather than making open statements. This typically occurred
in argumentation monologs offered by participants – by using them, participants
protected their own face as well as attracting greater attention since, as a figure,
rhetorical questions worked very effectively. In such cases, what conversation
participants said was slightly different than what they thought, but their speaker
attitudes were made evident by the discourse markers they used. Hát was such
an often used discourse marker: its typical use in rhetorical questions is
illustrated by an excerpt from Pro és kontra in (6):
(6)
A: És szerintem maga is érti, hogy mi miről beszélünk, és maga segítsen
nekünk, és mi okosak szépen bújjunk össze, nem így, a televízióban, meg
a Parlamentben, hatan-nyolcan; hívjon meg embereket, a Hankiss tanár
urat hívja meg, a Verebes Istvánt hívja meg. Egy csomó ember a
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ballibből érti ám, hogy mi mit beszélünk. Hát milyen alapon lehet
megmagyarázni a magyarországi médiahelyzetet? Melyik isten
hatalmazta fel a szoclib tábort, hogy ez így legyen? Mi ezt vitatjuk, és
kérjük a maguk segítségét, és ezért ki kell mennünk az utcára. És akkor
engem nem zavar, hogy a magyar ATV-n a Fási Ádám hetvenöt darab
műsort csinált egyfolytában MSZP-s polgármesterjelöltekkel és
képviselőjelöltekkel, mer’ akkor majd a mi képviselőjelöltünk, őket
bemutatjuk ott. De hát így hogy lehet? Hogy az MSZP-s jelöltek
hetvenöt műsorban, a mi jelölteink meg sehol. Melyik isten hatalmazta
fel magukat erre?
A: „And I think you understand what we are talking about, so help us,
and us clever people should get together, not like this, on television and
in the Parliament, six or eight of us. Invite people – invite Dr. Hankiss,
and invite István Verebes, a whole lot of people from the among the
liberals and the left wing understand what we are talking about. Well, on
the basis of what can one explain the situation of Hungary’s media?
Which god authorized the camp of socialists and liberals to do this? We
are contesting it and are asking for your help, and that’s why we have to
go out in the street. And I’m not bothered that Ádám Fási made seventyfive programs one after the other on the Hungarian ATV with socialist
mayor candidates and candidates for members of Parliament, because
then it’s our candidates, we’ll introduce them there. But how can this
happen? That socialist candidates in seventy-five programs, while our
candidates in none. Which god authorized you to do this?”
This example contains four rhetorical questions, each of which can be
equated with an opposing statement (Semmilyen alapon nem lehet
megmagyarázni a magyarországi médiahelyzetet „On no basis can one explain
the situation of Hungary’s media”, Semelyik isten nem hatalmazta fel a szoclib
tábort „No god authorized the camp of socialists and liberals”, Így sehogy sem
lehet „This cannot happen”, and Semelyik isten nem hatalmazta fel magukat
erre „No god authorized you to do this”). The speaker did not expect an answer
to any of their questions but used them for effect, since when these questions
were asked, mental answers formed in the minds of the conversation partners
which were not actually the answers they would give but answers suggested by
the person asking the question and wanting to prove the point. If we leave the
discourse marker hát out of the two questions where it occurs, the questions still
remain rhetorical but their rhetorical nature loses both considerable emphatic
force and marking of speaker attitude. Taking into account a wider context of
this example as well as the intonation with which it was delivered, hát can be
unequivocally identified as expressing opposition, strong discomposure and
indignation, and defined as a face threatening element.
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Another typical question type occurring frequently in the corpus is the
debating question, which also often involved the use of hát. A typical example
is in (7), from Közhang:
(7)
A: Az az igazság, hogy mind a két oldalról lehetne mindenfajta példát
felhozni, tehát a jobboldal részéről is lehetne ugyanilyen példákat
felhozni.
B: Konkrétan gyerektáborról?
A: Most nem gyerektáborról beszéltem; lehetne felhozni példákat.
B: Hát akkor honnan?
A: „The truth is that we could bring all sorts of examples from both
sides, so we could cite the same kind of examples about the political
right as well.”
B: „Specifically about children’s camps?”
A: „I was not talking about children’s camps; we could cite examples.”
B: „Then from where?”
The question Hát akkor honnan? „Then from where?” can be regarded as
a debating question since the person asking it actually expects an answer. But it
is also very much like a rhetorical question in the sense that it involves a
statement of the opposite sense (Sehonnan „From nowhere”), since speaker A is
questioning the truth value of an utterance that came before. He does not request
information but, instead, openly debates B’s stand, and the intonation with
which the question is asked makes it clear that hát is used to emphatically
express the view that no such example can be cited, and the discourse marker
strengthens the opposition as well as makes the question rhetorical. By doing
so, hát is used in a face threatening role here as well.
In television talk shows the discourse marker hát often occurs in widely
different functions, making it impossible to treat the facework associated with it
in a unified manner. In the corpus analyzed for this paper, hát occurred in both
face threatening and face protecting functions: in bargaining for time, hesitation,
and expressing speaker uncertainty, hát can be regarded as a means of
protecting face (examples 3 and 4), whereas its use in rhetorical and debating
questions plays a face threatening role (examples 6 and 7).
6. Conclusion
This paper has analyzed the functions of discourse marker hát in semiinstitutional television talk shows. The analysis of the corpus has shown that hát
occurs in a great range of roles in this particular spoken language genre. In
addition to having a general answer marking function, this discourse marker can
signal the subjectivity or uncertainty of utterance content and the hesitation of
the speaker, as well as interpretation of the utterance content as evident. Beyond
demonstrating that hát can express a great range of functions, the analysis has
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also shown that, as far as questions used in strongly confrontational discourse
are concerned, hát occurs primarily in rhetorical and debating questions, and its
role is to assist in the process of interpretation: it strengthens the interpretation
of questions as statements, thereby signaling the relationship between the
discourse segment and speaker and expressing speaker attitude.
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ОБЕКТИВНОСТТА НА ВЕСТНИЦИТЕ
ПО ВРЕМЕ НА ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТИ
ас. Милен Филипов
Бургаски свободен университет

OBJECTIVITY IN THE NEWSPAPERS
DURING CIVIL PROTESTS
Аssist. prof. Milen Filipov
Burgas Free University
Abstract: The paper analyzes the nature of civic protest and the journalistic
objectivity during time of civil. The research examines the public opinion on the
role of the press it played as a social moderator during the social protests in
Bulgaria in 2013. The survey is part of the project Ethnopsycholinguistic and
sociolinguistic aspects of the language of the press in Bulgaria.
Key words: civil protest, objectivity, newspapers, journalism, politics.
Граждански протест
Когато политиците не искат да чуят гласа на хората, хората търсят
нови начини за общуване с тях. Ето защо правото на глас се оказва недостатъчно ефективен инструмент за пряко участие в политическия живот и
контрол на политическия елит. Ограничените възможности на гражданското общество за лесен и бърз пряк контакт с политиците, след като те
влязат в парламента, е една от причините гражданите да преминават към
протести и гражданско неподчинение. По този начин гражданският протест се превръща в ефективна алтернатива на силно ограничените и в голямата си част асиметрични канали за комуникация с правителство, политически партии и групите по интереси. Чрез протеста гражданските организации успяват да изградят нови идентичности и да вкарат в социалнополитическия дневен ред пренебрегвани и омаловажавани до този момент
проблеми. По този начин гражданското общество възпрепятства „политическите партии и групи по интереси да монополизират посредническите
взаимоотношения между гражданите и държавата” (Jenkins & Klandermans,
2005: 4).
Дженкинс определя протестът като политически акт, тъй като именно държавата регулира политическата среда, в която протестиращите
действат и комуникират с политическия елит. Това превръща обществения
протест в явна заявка за политическо представителство на гражданското
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общество при противоречиви политически решения или назначения и като
цяло в управлението на държавата.
Гражданският протест е инструмент за общуване, който изисква
бързо комуникационно или поведенческо действие от страна на комуникаторите. Той провокира незабавна ответна реакция от страна предимно на
властта, защото комуникацията е медийно опосредствана. Всяко забавяне
води до затвърждаване на нагласите в протестиращите и ескалация на
напрежението. Така един мирен протест може да премине в гражданско
неподчинение или сблъсъци с органите на реда или политически противници. Този резултат може да се получи и в случай на пристрастие на
вестниците по отношение на властта, което извежда на преден план въпроса за журналистическата обективност по време на граждански протести.
Журналистическа обективност
Обективността в журналистическата професия е понятие трудно за
дефиниране. Според Улрих Заксер обективността трябва да се разбира
като стремеж към представянето на информацията по възможно найблизкия до действителността начин. По този начин описва достоверността (едно от проявленията на журналистическата обективност) и издателят
на „Уошингтън поуст” Юджин Майър: „Толкова точно, колкото тя може
да бъде констатирана” (цит. по Попова, 2012: 213). Смисълът, който едни
влагат в обективността остава непроменен, докато за други обективността
търпи промяна с развитието на журналистическата професия и условията,
в които тя се практикува.
Стивън Уорд характеризира обективността със следните седем фактора: фактологичност, честност, безпристрастност, независимост, липса на внушения и коментар, неутралност, дистанцираност” (Ward, :19).
Фактологичността се свързва с адекватно отношение към фактите.
Журналистите „старателно да проверяват постъпващата информация, прецизно да цитират източниците на информация, така че да няма съмнение,
че журналистиката може да се използва за средствата на медийната манипулация или пропаганда, конкретизирането на имена и дати” (Попова,
2012: 211).
Честността се отнася до прилагането на един балансиран и акуратен подход при представянето на различни гледни точки и интерпретации
по даден проблем. Това се отнася както за търсенето на информация по
темата, така и за подготовката на самия вестникарски материал.
Безпристрастността в журналистическата работа е обвързана с
„избягването на всякакви форми на субективизъм и пристрастие” (Попова,
2012: 211). Като лидери на мнение и обществени посредници, които задават публичния дебат, прес журналистите трябва да бъдат предимно странични наблюдатели на случващото се, а не коментатори. В отразяването
на една новина трябва да се избягват емоционалния дисбаланс на различ-
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ните гледища, както и предразсъдъците по отношение на участниците в
събитието.
Независимостта в журналистиката се изразява в отразяването на
събития и новини без да се изпитват притеснения от евентуални после-дици за журналиста. Става дума за груба редакторска намеса в подготвения
материал, политически натиск или корпоративно извиване на ръце.
Традиционният поглед към обективността изисква журналистите да
не изразяват лично мнение или внушение на значения в своите материали.
В тясна връзка с избягването на изразяване на лично мнение от страна на
журналиста е и неутралността по отношение на отразявания проблем.
Репортерите трябва да съумяват да изключват своята емоционална, човешка същност, когато работят по журналистическите материали. На практика това е невъзможно, защото всяка история, освен своята фактологична
страна, носи и емоционален заряд, които въздейства върху журналистите.
Именно те са хората най-вътре в ситуацията след пряко засегнатите.
Дистанцираността е в пряка връзка с неутралността. Акцентът
обаче се поставя върху запазването на дистанция между ролята на журналиста и разглеждания проблем. Прекрачването на границата води до
разклащане на общественото доверие в медиите като „четвъртата власт”.
Много от тези фактори вече не звучат адекватно на фона на българската действителност. Независимостта, например е едно добро пожелание,
но реалността с нейния корпоративен и политически натиск са доказателство за това. Причината за общественото мнение, че пресата не изпълнява
безпристрастно функцията си на комуникационен медиатор в България,
вероятно се дължи на „[п]олитическия и икономическия натиск върху
медиите3” (БХК, 2012: 18).
От средство за информиране пресата в България се трансформира в
инструмент за политическа или корпоративна принуда и/или подкрепа.
Оказва се, че пресата е дегенерирала до ниво на механизъм за манипулиране на общественото мнение. Днес политически лидери открито говорят за
обръчи от фирми, за „клубове” на бивши съученици (old-boy club),
състоящи се от олигарси, медийни магнати и техните обобщаващи
интерпретации4 (straw man). Според анкета на Асоциацията на европейските журналисти – България (2011) натискът върху медиите идва от:

3

Правата на човека в България (Годишен доклад на Български хелзинкски
комитет) през 2011 г.
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/2011.pdf
4
В оригинала Free, but not independent, The Role of the Media in South Europe, in
KAS International Reports се използва терминът straw man. Това е тактика, при
която едната страна в дебат обобщава по неточен начин позицията на опонента
си, за да я отслаби и след това да опровергае вече неточната обобщена интерпретация.
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–

политическите среди „…чрез гневни обаждания по телефона
до издателите или главния редактор от страна на засегнати
министри ...”
– големия бизнес „…натиск от страна на компания-рекламодател и заплаха, че рекламният договор ще бъде разтрогнат ако
медията продължи да пише критични материали …”
– самите медии „Медийна концентрация в ущърб на плурализма…” (http://www.aej-bulgaria.org)
Изключването на личното мнение и превръщането на прес журналиста просто в наблюдател на случващото се също е невъзможно. В работата на журналиста се активизират много демографски фактори, психографски характеристики, етническа принадлежност и др. Журналистите са
хора, които не могат да контролират неосъзнатите си мотиви. „Върху позицията на журналиста оказват влияние неговия пол, възраст, образователна подготовка, културна и етническа принадлежност. Поради това новините и репортажите, които всеки журналист подготвя, никога не могат да
бъдат пълно репрезентиране на действителността, само тяхната трактовка
в неговото съзнание, пречупена през светогледа му” (Попова, 2012: 212).
Безпристрастността или по-скоро липсата на такава е пряко свързана
с разфокусирането на общественото мнение и насочването му към маловажни проблеми. За ситуацията с безпристрастността на българската преса
говорят резултатите от анкетата, проведена от Gallup International за нуждите на проекта „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти
на езика на пресата в България”.
Анализ
Според повече от половината респонденти (51%) вестниците вкарват
в дневния ред на обществото маловажни въпроси. Висок е броят и на
колебаещите се (33%). Само 7% смятат, че медиите са обективни и отразяват наистина важните за българските граждани проблеми. От всички
етнически групи, българите, близо 44%, поддържат мнението, че вестниците отвличат вниманието на обществото от същностните проблеми за
България. Висок е процентът на колебаещите се етнически българи –
27,4% и едва малко над 13% считат, че медиите не манипулират общественото мнение и не отклоняват публичния интерес.
Медиите „осъзнато или не […] влизат в ролята на социални посредници. Журналистите определят характера на разгръщащия се конфликт,
като избират кои аспекти да отразят и кои – да пренебрегнат, какъв тон и
език да използват, какви подразбирания да внушат” (Петев, 2009: 207).
Пресата се превръща в контактна зона, в която се представят мнения и
идеи, които получават подкрепа или изграждат силна опозиция. По време
на социална промяна или политическа криза пресата може да поляризира
обществото, което изправя журналистите пред редица рискове. Ето защо
журналистическата обективност играе ключова роля при отразяването на
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взаимоотношенията граждани – власт по време на граждански протести.
Основните качества като обективност и безпристрастност „продължават
да се считат за най-ценните качества на един съвременен качествен и
добър вестник. Към 2013 година близо 70% от пълнолетните застъпват
това мнение”, показват резултатите от изследването на агенция
„Медиана”, проведено отново за нуждите на проекта „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на пресата в България”. В
тази връзка е важно да се види какво е общественото мнение спрямо обективността на вестниците при отразяване на протестите в страната.
На въпроса „По време на протестите вестниците – бяха обективни” отговор да дават 28,4% от допитаните. От тях малко над 29% от
отговорилите мъже считат, че вестниците обективно са си вършили
работата по време на протестите. Жените, които споделят същото мнение
са близо 28%. Близо 17% от всички мъже и жени, които са дали своето
мнение, отговарят, че пресата е подходила тенденциозно и не е била обективна в отразяването на гражданските протести. От тях най-много са мъжете почти 20%, а жените са 13,4%. За съжаление 55% от отговорилите
мъже и жени не могат отчетливо да кажат, дали пресата обективно е отразявала гражданските протести или не.
Според своя образователен ценз почти 41% от завършилите професионална гимназия са на мнение, че вестниците са отразявали безпристрастно и обективно случващото се на улицата по врем на протестите.
Другата група от анкетираните, която най-силно споделя това мнение, е
тази на висшистите, близо 22%. От отговорилите с не отново най-голям е
процентът на завършилите средно професионално образование – 39,6%.
Висшистите (18,9%) и завършилите гимназия (20,1%) са почти равни в
мнението си, че вестниците не са били обективни по време на протестите.
Най-много от посочилите, че не знаят дали вестниците са били обективни
в отразяването на протестите, са притежаващите диплома за средно професионално образование почти 31%. образование.
По демографския фактор местоживеене 30,4% от жителите на големите български градове и по 27,2% от селата и малките градове са на мнението, че пресата – да обективно е отразявала недоволството на българските граждани. Процентът на респондентите от големите градове, които
са на обратното мнение, че вестниците не са представяли обективно протестите, надхвърля 43%. Анкетираните столичани, които посочват, че прес
журналистите не са били обективни в отразяването на случващото се на
Орлов мост и на други места в столицата и страната са едва 7,9%. От допитаните, които не могат да отговорят с твърдо да или не на зададения
въпрос са най-много респондентите от селата (почти 35%). Най-малко са
отговорилите от София, само 19%.
На въпроса „По време на протестите вестниците – представяха
различни гледни точки” 36,2% от анкетираните мъже и жени са намирали
разнообразни гледни точки на страниците на вестниците по време на
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националните протести. Мъжете посочили отговор да са 19,2%, а жените –
17%. Едва малко над 11% от анкетираните по демографския показател пол
посочват, че вестниците не са давали глас на различни гледни точки. На
мъжете се падат близо 6%, а на жените – 5,2%. Най-много са респондентите, цели 52,8% (мъже 24%, жени 28,7%), които посочват, че не знаят
дали пресата е представяла различни гледища по време на протестите.
По демографския признак завършено образование 36,2% от респондентите посочват, че вестниците са представяли различни възгледи по
време на протестите. Най-много са завършилите професионална гимназия
(39,7%). Висшистите са 20,3%, които са на същото мнение. Отговор да е
посочен и от почти равен брой завършили гимназия (15,0%) и притежаващите диплома за основно образование (14,4%). Онези от респондентите,
които не са срещнали различни позиции на страниците на пресата са едва
11% от допитаните. От тях на първо място с 36,7%, са завършилите средно
професионално образование, които посочват отговор не. Висшистите и
завършилите гимназия имат еднакви стойности на своето мнение (по
20,2%), че не са открили разнообразие от гледни точки във вестниците. За
съжаление повече от половината от допитаните, близо 53%, не могат да
кажат дали вестниците са представяли различни мнения по време на протестите, или не.
Разпределението на общественото мнение по показателя местоживее-не показва, че 36,1% от отговорилите на въпроса дали вестниците са
представили различни гледни точки по време на протестите посочват
отговор да. От тях най-много са жителите на големите градове цели 44%,
които са се запознали с различни мнения на страниците на пресата. На
второ място са респондентите от малките градове 37,7%, а на трето са
34,2% от отговорилите столичани. Жителите на селата са последни с
29,0%. Посочилите отговор не са едва 11% от анкетираните. От тях близо
16% са жители на големи градове. Столичаните посочили не като отговор
са 11,2%. Най-нисък е процентът на отговорилите с не при жителите на
селата, 8,3%. От всички близо 53% от посочилите отговора Не знам наймного са респондентите от селата 62,7%.
На въпроса „По време на протестите вестниците – нагнетяваха
напрежение” 23,2% от допитаните мъже и жени са на мнение, че вестниците не са успокоявали общественото напрежение. От тях с да отговарят
25,1% от мъжете. Жените (21,5%) дали положителен отговор са с близо
4% по-малко от мъжете. Тези, които са отговорили, че пресата тъкмо
обратно не е нагнетявала напрежението по време на протестите са само с
едни процент (24.0%) повече от отговорилите положително. Тук мъжете
(25,3%) отново изпреварват жените (22,8%) с близо 3%. За съжаление найголяма групата на респондентите, които не могат да преценят дали вестниците са нагнетявали напрежение, или не – 52,8%.
В зависимост от показателя образование 39,1% от завършилите професионална гимназия, близо 23% от висшистите и 19,1% от притежава139
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щите диплома за средно гимназиално образование посочват, че вестниците
са усилвали общественото напрежение. Отговорът не е посочен от 24,1%
от допитаните. От тях най-висок дял 39,2% имат отново завършилите
средно професионално образование. Висшистите са 20,0%, а възпитаниците на гимназия са 16,3%. Повече от половината (52,8%) от анкетираните
посочват, че не могат да определят дали вестниците са нагнетявали напрежение, или не.
Общественото мнение отчетено по критерия местоживеене по
зададения въпрос е разпределено по следния начин. Най-много са жителите на големите градове 42,4% отговорили с да. Интересно е, че близо 27%
от населението в селата счита, че вестниците са нагнетявали напрежението, за разлика от столичани, от които само 17,7% дават положителен
отговор. С 13,1% по-малко са гражданите на големите градове (29,3%),
които отговарят негативно в сравнение с посочилите да като отговор на
въпроса. Много повече обаче са жителите на малките градове – 30,1%,
които са на мнение, че пресата не е нагнетявала напрежението по време на
изборите (посочилите отговор да са едва 13%). Живеещите в селата дали
отговор не са близо 24%. Отговорилите с не софиянци (16,7%) са почти
толкова, колкото отговорилите с да. От всички анкетирани 52,7% посочват, че не знаят дали вестниците са нагнетявали напрежение, или не. От
тях най-голям дял имат живеещите в селата 37,2%, а най-малък е на столичани (15,1%).
Другият важен въпрос в анкетното проучване на агенция „Медиана”
е „По време на протестите вестниците – бяха на страната на
властта”
По показателя пол почти 16% от анкетираните смятат, че в отразяването на гражданските протести вестниците са били пристрастни към
действията на властта. От тях близо 17,8% са мъже, а жените са 13,2%.
Посочилите отговор не са с 7% повече (почти 23%). Тук мъжете са близо
24%, докато жените са 21,3%. Доста над половината респонденти (62%)
обаче са посочили отговора не знам. Жените (33,3%) изпреварват с близо
5%, посочилите този отговор мъже (28,7%).
По демографския признак завършено образование почти 40% от специалистите със средно професионално образование са на мнение, че пресата е била на страната на властта. Висшистите отговорили утвърдително
на този въпрос са близо 23%, като след тях се нареждат завършилите
средно гимназиално образование с 16,2%. Хората със средно професионално образование отговорили, че пресата не е била на страната на властта са 42,9%. На второ място са отново висшистите с 21,4%, а след тях се
нареждат близо 15,6% от притежаващите диплома за средно гимназиално
образование. Най-голям проблем да посочат конкретен отговор срещат
30,9% от специалистите със средно професионално образование и почит
25% от завършилите основно образование.
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Според критерия местоживеене най-много хора (47,4%), които
живеят в големите градове на България смятат, че вестниците са били на
страната на властта по време на протестите. Най-малко са столичаните
8,4%, дали положителен отговор на въпроса. Отговорилите с не са преобладаващо отново жителите на големите градове (30,4%) както и близо 30%
от хората живеещи на село. Резонен е и резултатът, който показва, че
именно респондентите с постоянно местоживеене в българското село
(33,9%) са най-затруднени в даването на категоричен положителен или
отрицателен отговор на зададения въпроса.
Изводи
Какво в действията и комуникацията на политическите субекти изкарва гражданите на улицата? Защо въпреки извинения и оставки от
страна на политици гражданските протести не спират? Защото политиците
обезценяват най-скъпия кредит, който гражданите им дават по обществения договор – общественото доверие. Ингелхарт определя общественото
доверие като отношението спрямо други граждани, което може да се използва ползотворно при решаването на колективни проблеми (цит. по
Inglehart 1990). „Доверието осигурява решението на проблема, създаден от
социалната несигурност” (цит. по Valencia, Cohen, Hermosilla, 2010: 64),
която възниква в следствие на бързото скъсване на временната елеторална
пъпна връв на политиците с обществената среда, която ги създава. В изгубилата посока, смисъл и идентичност българската политическа действителност, общественото доверие вече е единствената разменна монета между политическата класа и гражданското ни общество. Ето защо излъганото
доверие се превръща в искрата, която подпалва огъня на гражданските
протести и изкарва хората на площадите.
Гражданският протест е средство на гражданите за комуникация
лице в лице с политическия елит. Чрез него пренебрегнати и прикрити
проблеми биват връщани в дневния ред на политици, медии и общество.
Гражданските протести винаги биват мотивирани от рационални и емоционални подбуди, което затруднява предвиждането на тяхното развитие и
реакцията на властта. Ето защо медиите с тяхното обективно посредничество заемат ключово място по време на протест.
Обективността на медиите и в частност на вестниците е фактор, който може да се окаже решаващ в успокояване на общественото недоволство
или нагнетяване на напрежението на ситуацията. Въпреки растящото усещане за обслужване на политически и корпоративни интереси, българските вестници обществото продължава да ги възприема като стожерите
на гражданското общество. Безпристрастността и обективността продължават да ценят най-високо от обществото.
Анализът на данните от анкетата на агенция „Медиана” за нуждите
на проекта „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти езика
на пресата в България” показва, че преобладаващата част от респонденти141
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те не могат твърдо да определят дали вестниците са били обективни, или
не в отразяването им на граждански протести. Това вероятно е резултат от
намалената консумация на информация от традиционния вестник образоваността. Колкото по-образован е един човек, толкова повече чете вестници. Необразованите практически не четат вестници.” Друг фактор, който оказва влияние е промяната в информационните потребности на читателските аудитории, а именно бързина и достъпност на информацията по
всяко време и място. Това са изисквания, които традиционният вестник не
може да покрие. Това има отношение към засилващото се мнение, че вестникът, като достоверен информационен източник, губи доверието на хората. Тази тенденция се подхранва от вестникарските войни, които се разразиха през последните няколко години.
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МЕДИЙНИ РЕАКЦИИ НА КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ
Наблюдение над оформителските решения на първите страници
на българските ежедневници при кризисни събития
ас. д-р Фани Маздрашка-Михова
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

MEDIA EFFECTS OF CRISIS EVENTS
Monitor the front pages of Bulgarian newspapers in crisis events
Аssist. prof. Fani Mazdrashka-Mihova, PhD
Abstract: This article examines the media interpretation of crises in Bulgaria.
The main focus is on the graphic design of the first pages of the largestcirculation daily newspapers in Bulgaria in covering the event with a crisis
character. Due to the limitations that we have the volume, we present some
basic observations made based on an analysis of the front pages of several
newspapers in different periods of crisis. Traces the media coverage of
accidents, disasters, wars, international terrorism on the front page of the
newspaper „Труд”, 24 часа”, „Дума”, „Стандарт”, „Капитал”.
Key words: crisis, newspaper, graphic design

I
Един от подходите при типологизирането на кризите е в зависимост
от факторите, които ги пораждат и степента на техния ефект. Нюсъм, Търк
и Кракбърк разглеждат два основни вида кризи – разрушителни и неразрушителни, като във всеки от тях формулират отделна под класификация.[1]
Руси Маринов определя кризата като „духовен, човешки, технологичен и природен феномен, при който е налице срив в адаптационните
възможности на определена система, (организация, индивид, група, общност) с два възможни изхода: първият е фатален, водещ до загиване и
смърт на системата, а вторият – позитивен, свързан с успешен, релевантен
отговор на предизвикателствата, при което възниква нов тип структура, с
променен модел за поведение” [2].

1

Doug Newsom, Judy Turk,DeanKruckeberg/This is PR: The Realities of Public
Relations/ WandswothTomson Learning/2000
2
Маринов Р. Комуникационни стратегии. С., 2004, с.106
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Митроф, Пиърсън и Харингтън разглеждат 11 вида кризи, сред
които криминална и икономическа агресия, индустриален инцидент, криза, породена от разпространението на някакъв тип информация. Тази класификация е до голяма степен детайлизирана, тъй като отнася конкретен
вид събития към конкретен тип кризи и в същото време отчита отделните
сфери на тяхното проявление. От гледна точка на медийната им интерпретация, кризите покриват голям спектър от критерии за новинарска стойност. Адаптивната хипотеза за новинарските стойности приема, че колкото повече новинарски стойности могат да се отнесат към едно събитие,
толкова по-вероятно е то да се превърне в новина.[3] Различните видове
кризи изначално са медийно интересни, защото в тяхната дефиниция са
заложени характеристики като внезапност, силна отрицателна натовареност, отношение към големи групи от хора, наличие на някакъв вид
заплаха – за живота, системата, организацията, държавата и пр. Допълнителни характеристики на събитието като силен драматизъм, трагичност,
широк обществен и дори над регионален обхват превръщат кризата в
свръх събитие от журналистическа гледна точка. То не само „получава гаранции”, че ще стане част от медийното съдържание и ще заеме водеща
позиция, то на практика изземва голяма част от обема на това съдържание,
като се превръща в основна негова тема, основен акцент – кризата и „а сега останалите новини”.
Първата страница на съвременните вестници е натоварена с функцията да представя основните теми в съдържанието на отделните части на
вестника. Тя е обогатена със система от презентационни елементи, които
да насочват и ориентират читателя, да представят, да доказват богатство и
разнообразие от съдържания.[4]
II
Настъпването на кризисното събитие нарушава обичайната визия на
първа страница до степен на отказ от някои графични елементи и значителна корекция в други. Тоталността на случилото се внушава най-често
чрез отпадането на отправките и отварянето на повече пространство за водещото заглавие и снимката. Целият обем на страницата бива предоставен
за интерпретирането на една тема със средствата на фото изображението и
графичното внушение.
По отношение на заглавията най-честата реакция е силно свиване на
водещото заглавие като синтаксис, като брой думи и в същото време
увеличаване на неговия размер, в някои случай до една трета или дори до
една втора от печатното поле.

3

Попова М. Журналистическата теория., достъпно на www. newmedia21.eu
Вълканова, Веселина.Дизайн на вестника/Традиционни, хибридни и онлайн емисии на пресата.СУ, ФКМЖ., 2008, 179 с.
4
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Стремежът на медиите да представят един върхов момент на напрежение води в повечето случай до намаляване на броя на снимките на първа страница, но при рязко увеличаване на техния обем. По този начин изграждането на първа страница се приближава до някои оформителски решения, характерни за списанията.
Като примери за казаното по-горе можем да разгледаме медийната
реакция на Косовската криза през 1999 г. Брой 81 от 25 март 1999 г. на
вестник „24 часа” отбелязва промяна в традиционното подреждане и
акцентиране. Заглавието се скъсява – „Войната почва!”, за сметка на посилното напрежение, което внушава. Броят на тематичните акценти е помалък, като отправъчните елементи са изцяло към материали по основната
тема. Текстовата и визуализиращата част са изцяло разположени в полето
под главата на всекидневника. Макар да има някои промени, липсват крайни графични решения.
Напълно ново и максимално подчинено на темата графично изражение представлява визията на първа страница на извънредното издание на
„24 часа” със същата дата – заглавие в една дума „Война!”, една снимка,
обхващаща цялото печатно поле и няколко отправъчни елемента, свързани
с различни аспекти на кризата. От една страна подобно решение представя
максимално уплътняване на печатното поле с информация, която обаче е
поднесена чрез снимка. В същото време това емоционално и информационно насищане е организирано в изчистена от графични и текстови
натрупвания първа страница.(Виж приложение 1).
Нужно е да уточним, че в момента на настъпването на кризисното
събитие вестникът реагира с четири издания. В 18,30 часа, преди военния
удар, излиза първото, с водещо заглавие „Войната почва!”. 2 часа и половина по-късно е пуснато второ издание, в което заглавието е „Войната
почна!”, а малко след полунощ е готово третото извънредно издание –
„Война!”. Сходни са графичните решения вестник „Труд – силно редуциране на темите на първа страница и свеждането им до една, с изчистени в
графично отношение отправъчни елементи. Размерът на водещото заглавие се увеличава до около една втора от печатното поле. Свръх концентрацията на напрежението води до намаляване броя на снимките и увеличаване на техния обем. [5] Подобна е графичната реакция на вестник
„Стандарт” (виж. бр. 2326 от 25 март 1999). С акцент на визуализацията и
фактологическата интерпретация, осигурявана от снимките, е оформено и
извънредното издание на вестника (Приложение 2).

5

Вестник „Труд“, бр. 81, 25 март, 1999; бр.82, 26 март 1999 г.
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Приложение 1

Приложение 2

„24 часа”, 25 март 1999 г.

„Стандарт”, 25 март 1999 г.

По отношение на визуалните елементи могат да се откроят две основни тенденции в по-голямата част от наблюдаваните издания. Първата е
свързана с подчертан стремеж към илюстриране, към показване на събитието и детайли от него. Този стремеж е характерен не само за оформянето
на първите страници, но и за цялостното интерпретиране на драматичното
събитие. Той достига, а на моменти и прекрачва някои граници на етичните принципи в журналистиката, напр. в случаите на публикуване на снимки на мъртви хора в ковчези, части от тела и пр., които не са изключение
за българската медийна действителност[5]. Подобен стремеж за илюстративност обаче не е характерен само за събитията тип трагедия и понякога
изглежда доста самоцелен. В този смисъл е трудно да еднозначно да определим функционалната стойност на снимка на прасе в близък план до
главата на вестника (Приложение 5, вестник „24 часа”, 22 февруари 2013 г.)
по време на февруарските събития от 2013 г.
Другата основна тенденция е свързана не толкова с илюстративността и документалното фотопроследяване на кризата е с внушението за
нейния обхват, дълбочина, сложност или трагичност на събитията. Това
внушение се постига чрез подбора, плана и размера на изображенията.
Напр. снимката на нощното небе над Белград, разположена на цялото печатно поле, е много повече от илюстрация на война, тя внушава усещането
за такава(приложение 1). Първа страница по време на криза е показваща и
внушаваща и не толкова разказваща. Показателни в това отношение са
5

Виж в-к „24 часа“, 9 април, 2004
146

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” – МОН

реакциите и при друг тип кризисни събития, като големите катастрофи с
много невинни жертви. Размерът на трагедията при катастрофата в река
Лим през 2004 г. предизвиква траурно оформление в червено и черно на
първа страница, кадрите отново са с голям обем, обхващащ почти цялото
печатно поле.(Приложение 4)
Приложение 4

„Дума” бр. 81, 2004 г.

„24 часа”, 6 април, 2004 г.

Нужно е да подчертаем, че типът графична медийна реакция е обусловен от характера на съответните издания, от пазарното им поведение, от
тяхното по-консервативно или по-модерно разбиране за вестникарската
визия. В този смисъл реакцията на вестник „Дума”, например, е малко поразлична. Кризисното събитие предизвиква ярки, но не и крайни промени
в първа страница. Тя не пренарежда изцяло елементите, а модифицира
някои от тях.
Смяната на цвета и големината на заглавието са основните средства,
чрез които се търси емоционално въздействие и внушение за значимост, за
бруталност на настъпилите събития [6]. Това е една по-информативна на
ниво текст страница и по-малко внушаваща (Приложение 3). В този случай графичните елементи, снимките не носят толкова силно емоционално
внушение. Много по-кардинална се оказва промяната в графичното и
съдържателно решение на последна страница. Обичайната последна страница на в. „Дума” съдържа леки любопитни четива, цветни снимки и издателско каре. След започването на войната, тя променя изцяло своята
концепция – цялото съдържание е изградено от само от снимки, обединени
под едно общо най-честно еднословно заглавие – „Протестите”, „Децата”
6

Вестник „Дума“, 26 март, 1999
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и т.н. Кадрите са в близък план, драматични, съчетаващи информационно
и емоционално внушение (Приложение 3).
Приложение 3

Вестник „Дума”, бр. 69, 1999 г.
Първа страница

Вестник „Дума”, бр. 70,
26 март 1999 г.
Последна страница

Политическата криза в сравнение с останалите разгледани видове,
като че ли най-малко променя подхода при оформление на първа страница
на българските ежедневници. Този вид събития не налагат отпадането на
някои графични елементи и много рядко обемат цялото печатно пространство. Внушението за значимост се постига основно чрез размера и
плана на изображенията, както и композирането на няколко графични елемента в едно. Политическата криза, гледана от първа страница, изглежда
до голяма степен персонифицирана. Всъщност при този тип събития медиите са в затруднение да подберат едно изображение, демонстриращо цялото събитие. В това отношение тук не е възможна онази илюстративност,
онова показване, което е характерно за големите катастрофи и трагедии. В
същото време медиите продължават да търсят начин именно да покажат
случващото се. В 90% от разгледаните броеве на български ежедневници
от февруари 2013 г. (периода на протести и падане на правителството)
първа страница е заета от снимки на политици в различен план и ракурс.
Благодарение на едрия план, изрязването на кадъра, което вписва фигурата
в текста и я прави да изглежда сякаш излиза от вестникарското тяло, гледана от първите страници на българските издания, кризата придобива посилен драматизъм. Съчетанието между графична и съдържателна част на
заглавието, снимки почти на цялата височина на печатното поле, както и
добавянето на допълнителни кадри на не толкова обичайни места (например до главата на вестника) придава зрелищност на политическата криза
(Приложение 5).
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Дизайнът на първа страница на вестник „24 часа”, бр.51 и 52 от 2013 г.
(периодът на протести и падане на правителството), не претърпява кардинална промяна. Обичайното оформление на фронталната страница включва множество тематични акценти, които трудно се степенуват, уплътняване на пространството, мащабна снимка на една трета или една втора от печатното полет. Пикът на кризисния процес или събития изтласква една тема като основна. Във визуално изражение това води до по-ясна подредба и
степенуване на акцентите. Докато при обичайната визия на това издание
има затруднена ориентация на читателя в множеството отправъчни елементи, то кризата като чели променя нещата по посока стилистична издържаност, ясно структуриране и акцентиране чрез размер, място и цвят.
Приложение 5

„Стандарт” 21.02. 2013 г., „Стандарт” 22.02. 2013 г.

Вестник „Труд” 19.02. 2013 Вестник „Труд” 20.02.2013
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Много по-различа ситуация наблюдаваме при седмичника „Капитал”.
Теми, които буквално разтърсват в графично отношение ежедневниците,
не предизвикват подобна реакция я напротив – последователно се спазва
възприетия маниер на оформление. Темата, разбира се съществува, тя
заема основно място и големи вестникарски обеми, но не се въвежда гръмко, зрелищно, не се придава допълнителен визуален драматизъм. Подчертаната сериозност и аналитичност на това издание предопределя своеобразния „по-хладен” тон на графично оформление(Приложение 6). Липсват
каквито и да било белези на медийна истерия, на вкопчване в илюстративния трагизъм и драматизъм. Този начин на интерпретация разбира се е
свързан със спецификата на самия вестник, както и с интервала на излизане, който предполага, че той не се конкурира на полето на ежедневно обновяваната информация. Най-видимата, най-ярката промяна в оформлението на първа страница, която предизвикват напр. войната в Косово и
взривяването на кулите-близнаци в Америка, е отпадането на обичайната
към този момент голяма карикатура от първа страница и поместването на
снимка от събитието.
В заключение можем да отбележим, че реакцията на българската
преса на кризисни събития е свързана със значителни промени във визията
на първа страница, стремящи се да представят по адекватен начин необичайността на събитията, тяхната значимост и драматизъм. Това се постига
главно посредством реорганизация на отделните визуални елементи, отпадане на някои от тях, увеличаване на обема на изображенията, цветово
подчертаване на заглавията, разширяване на илюстрациите до размера на
цялата страница, както и включване на главата в целия нов графичен комплекс. Времето, в което изданията запазват тази по-различна визия, е в
рамките на период от два до пет броя, след което започва постепенно връщане към обичайния графичен изглед. Този процес на връщане в едни
случай е постепенен – включване на един или няколко от отпадналите елементи, но запазване на основната тема като водещо заглавие; постепенно
увеличаване на броя на допълнителните акценти; присъствие на кризисната тема на първа страница, но като отправъчен елемент към съдържанието.
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Приложение 6
Вестник „Капитал”

20-26 март 1999 г.

27 март - 2 април,1999 г.

15-21,09. 2001 г.

Най-резките, най-крайните промени в графичното оформление на
разглежданите издания, всъщност променят и функционално първа страница – тя вече не е толкова комплекс от отправни елементи, анонсиращи
различни части от съдържанието, а по-скоро корица, визуализираща по
внушителен начин основната тема от съдържанието.
От друга страна, нужно е да отбележим още, че дори и най-кардиналните промени в първите страници се вписват до голяма степен в стилистиката на самите издания. Те не надскачат и не успяват да избягат от
утвърдения вече маниер на поднасяне на информацията като комплекс от
текст и изображения. Тези промени от друга страна могат да бъдат разглеждани и като елемент на медийната конкуренция – в условия на засилено напрежение и заострено обществено внимание към една определена
тема, първата страница се превръща в генералната медийна оферта, бореща се за читателското внимание. В динамични ситуации, каквито обикновено са кризисните, печатните издания или в по-ново време книжните
версии на вестниците, са поставени в по-неблагоприятни условия от гледна точка на възможността за проследяване и предаване на събитията в процеса на тяхното протичане. Т.е. на полето на конкуренцията, и то в условия на криза, която предполага увеличен интерес към потреблението на
информация, поради своята технология вестниците в още по-голяма степен са принудени да търсят информация, графични решения, изображения
с които да компенсират това времево изоставане, като предложат една
внушителна, емоционална и подробна картина на станалото.
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TEMATA „ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ” НА СТРАНИЦИТЕ
НА В. „КАПИТАЛ”
гл. ас. д-р Мария Неделчева Манева
Бургаски свободен университет

THE TOPIC „EUROPEAN UNION” VIEWED IN „CAPITAL”
NEWSPAPER
Аssist. prof. Maria Nedelcheva Maneva, PhD
Burgas Free University
Abstract: The text is under ‘Ethno Psycholinguistic and Sociolinguistic Aspects
of Media Language in Bulgaria’ project, financed by ‘Scientific Research’ fund
of the Ministry of Education, Youth and Science.
In this paper an attempt is made to study, in qualitative method, Capital
newspaper during a five-year period – 2007 - 2011. A total of 256 issues and
3945 publications are viewed. The object of the study is how the European
Union topic is presented on the pages of the newspaper.
Key words: European Union, newspaper „Capital”, quantitative research
method, media language.
Текстът е по проект „Етнопсихолингвистични и социолингвистични
особености на медийния език на пресата в България”, финансиран от Фонд
„Научни изследвания” към МОMН.
Социолингвистиката е наука за езика във връзка с обществото. Тя е
емпирична и теоретична наука. Речта, като средство за комуникация и
идентификация на обществените групировки, има социална функция.
Връзката между езиковите явления и социалния им контекст е стабилна.
Не съществуват дори и двама души, говорещи един и същ език, защото
езиковият опит на всеки човек е уникален. При оформянето на езика на
всеки говорещ роля играе жизненият опит на човека, а не генетичното му
устройство. Речта на всеки индивид е уникална.
Чрез количествения анализ ще се разкрие значението, което журналистите отдават на темата „Европейски съюз”. Дневният ред на обществото по отношение на ЕС може да се измери чрез броя на текстовете, публикувани по темата. Ще се установи „тежестта”, която журналистите отдават
на темата, обект на изследване, и чрез която влияят на общественото мнение. Честотата на публикациите дава възможност да се идентифицира степента на значимост на темата „Европейски съюз” за обществото. Може да
се предположи, че в началото, след присъединяването на България към
153

БСУ

Европейския съюз, явлението е ново, непознато и предполага по-солидно
разработване, което експлицира в количеството текстове. Дали това предположение ще се потвърди, ще се установи след направеното емпирично
социологическо изследване. Изследването на голям брой текстове ще покаже в каква степен количествените променливи са чувствителни към
социалните променливи. Членството на България в Европейския съюз променя социалния фон, което се отразява на страниците на българските
вестници. Социалните промени – членството на България в Европейския
съюз – водят до изменения в броя публикации, което кореспондира с представата за значението, което се отдава на темата „Европейски съюз” и нейната роля в обществото. Всяка променлива – имам предвид честотата на
статиите в даден период от време – определя значението, което се отдава
на членството на България в ЕС. Интерпретира социалния контекст.
В настоящия доклад ще се направи изследване по количествен метод
на в. „Капитал” за период от пет години – от 2007 г. до 2011 г. Разгледани
са общо 256 броя на в. „Капитал” и общо 3945 публикации. Обект на
изследване ще бъде темата „Европейски съюз”, представена на страниците
на вестника. Обхванати са сто процента от наблюдаваните единици, изследването не е извадково, а представително. Ще се направи макроанализ
по отношение на броя статии, посветени на темата „Европейски съюз”.
Обработката на цифровите данни включва преброяване на идентифицираните публикации по темата и сравняване на цифрите с различни периоди
на изследването и с различни видове вестници. Ще се наблюдават значимите разлики и ще се търсят причините за пораждането им, каузалните,
т.е. причинно-следствени връзки. Значимостта на цифрите предполага боравене и аргументация с факти. Използва се статистически метод на едномерното разпределение.
Ценността на количествения метод се състои в това, че той дава
точна, обективна, реална и цялостна представа за състоянието на журналистическия интерес по темата „Европейски съюз”, разкрива значението,
което комуникаторът отдава на този проблем. Чрез метода се създава
обективна картина, цел на всяка наука. Дава се детайлна представа за
социалния фон, който вестникът създава по отношение на темата. Извадковото изследване крие потенциал за отчитане на грешки, донякъде изкривява, а логично следствие е и да манипулира данните. При настоящото изследване се отчита всяка единица, което е принос в създаването на реална,
не оценъчно натоварена картина. Фактологичната, описателна и констативна по своя характер информация, която предпоставя метода, дава възможност да се обхванат 100% от изследваните единици. Когато фактите са
налице, това дава възможност за качествена интерпретация. Данните сами
по себе си също са ценни, защото те са база и отправна точка за по-нататъшни изследвания.
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В следващите редове ще се представят разпределения на публикациите за всяка от годините от 2007 до 2011 във в. „Капитал” по темата
„Европейски съюз”.
Таблица 1
2007 г.
Бр. публ.
януари
53
46
35
23
февруари
26
32
29
22
март
25
32
28
25
28
април
30
24
28
20

2008 г.
Бр. публ.
януари
11
9
15
20
февруари
17
12
22
16
март
15
20
16
16
12
април
19
14
19
26

2009 г.
Бр. публ.
януари
18
13
14
14
февруари
14
13
13
15
март
8
17
17
14

2010 г.
Бр. публ
януари
9
17
15
22
февруари
22
13
13
15
март
15
15
18
13

2011 г.
Бр. публ.
януари
12
8
12
15
февруари
9
19
13
8
март
6
17
10
10

април
12
13
15
17

април
13
13
12
12

май
30
27
17
19

май
11
10
13
17
14
юни
21
16
24
17

май
9
11
13
10
8
юни
8
16
18
22

май
11
14
13
17
11
юни
9
13
16
14

април
10
16
9
11
11
май
17
9
7
9

юли

юли

юли

юни
26
24
42
23
18
юли
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16
21
19
19

12
21
17
22

10
9
14
10

август
7
15
16
13

6
11
12
16
5
август
10
8
12
12

11
5
16
10
12
август
7
9
13
9

август
август
13
5
13
10
13
9
6
12
11
11
септември септември септември септември септември
5
20
12
7
8
13
14
19
16
12
12
9
18
10
15
16
21
14
13
24
26
октомври октомври октомври октомври октомври
25
20
18
14
7
20
15
15
19
7
19
23
13
9
20
22
20
9
12
13
14
9
11
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
13
22
11
6
24
26
21
11
12
10
23
16
6
12
15
13
17
11
13
15
22
декември декември декември декември декември
26
10
19
10
20
17
18
21
12
10
14
20
15
10
11
17
11
11
5
12

Годишното разпределене на броя публикации във в. „Капитал” е
следното: 2007 г. – 1193; 2008 г. – 843; 2009 г. – 669; 2010 г. – 665; 2011 г. –
575.
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КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ
В таблица 1 е направено изследване на броя на всички публикации
от в. „Капитал”, посветени на темата „Европейски съюз”, от 2007 г. до
2011 г. Най-голям е броят на публикациите, посветени на ЕС, в брой първи
от 2007 г. – 53 статии, както и в брой втори – 46 статии, а също и в брой
трети – 35 статии. Спад в публикациите има в първите броеве на месеците
август и септември – съответно по 7 и по 5 статии (става дума за брой 31 и
35). От месеците февруари до май статиите не надвишават 32 и са не помалко от 17. През месец юни в брой 24 има 42 статии. Най-малко публикации има през юли – 21 публикации максимум – и август – 16 публикации
максимум. Това се обяснява с фактът, че през лятото политическият сезон
е в застой. Постепенно броят на публикациите нараства през месец септември – от 5 до 26. Последният брой на декември завършва само с 12
статии за ЕС.
Данните показват, че еуфорията след приемането на България в ЕС е
голяма. И това личи от завишеният брой публикации. В края на годината
този факт – приемането на България в ЕС - се приема като нещо обичайно.
Затова и статиите на тази тема са съвсем семпло представени.
За 2008 г. месец януари минимумът статии е 9 (бр. 2 от 12.01.2008 г.), а
максимумът – 20 статии (бр. 4 от 26.01.2008 г.). За месец февруари статиите варират от 12 до 22. За месец март варират от 12 до 20. Сериозен
спад на публикациите има през месец май – от 11 до 17. През юни статиите достигат 24. В брой 34 от 23 август има само 6 публикации,
посветени на темата ЕС. Като цяло максимумът през този месец е 13 статии. Спадът се обосновава с факта, че през този период Народното събрание е в отпуска и се случват по-малко политически събития. Най-малко
статии за годината има през месец август – 6 (брой 34 от 23 август), а наймного – 26 в брой 17 от 26 април.
Прави впечатление, че в предходните години спрямо 2009 г. често се
наблюдават над 20 публикации за брой, посветени на темата „Европейски
съюз”. През 2009 г. подобно явление е рядкост. Това се дължи на факта, че
са минали вече две години от членството на България в Европейския съюз.
Събитията, свързани с процеса на членство, са актуални. Но вниманието,
което обръщат журналистите на темата, не е засилено. То спада. Пикът за
тази година е 22 статии (брой 25 от 27 юни 2009 г. и брой 44 от 7 ноември
2009 г.). Минималният брой статии са 5 (брой 30 от 1 август 2009 г.).
Пикът на публикациите за 2010 г. се наблюдава през месеците
януари и февруари – 22 (бр. 4 от 30.01.2010 г. и бр.5 от 6.02.2010 г.). От
март до май броят на статиите, посветени на темата „Европейски съюз”,
варира от 11 до 18. Както в предходните години, спад се наблюдава през
летните месеци юли и август – от 5 до 16 публикации. Това явление се
обуславя от факта, че политическият сезон е в застой заради ваканционния
период. До края на годината – от септември до декември – статиите
варират от 7 до 19.
157

БСУ

Най-малко публикации за 2011 г. има през месеците юли и декември –
по 5 в бр. 27 от 09.07.2011 г. и бр. 51 от 24.12.2011 г. Най-много публикации има през месец юни – 24 на брой – в. „Капитал”, бр. 25 от
25.06.2011 г.
На фигурата-графика е представено месечното разпределение на
броя публикации, посветени на темата „Европейски съюз” във в. „Капитал”
от 2007 г. до 2011 г. Вижда се, че най-много публикации има през 2007 г.,
а най-малко – през 2011 г.
Месечно разпределение на броя публикации във в.
"Капитал"

157

138
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102

2007г.
2008г.
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47

67
63

78

ю
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63
59
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Почти два пъти повече са публикациите, посветени на темата
„Европейски съюз” през 2007 г. спрямо 2011 г. Това показва, че еуфорията
около приемането на България в ЕС е отминала в края на изследвания
период. Постепенно в годините от 2008 г. до 2011 г. статиите намаляват.
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СЕМАНТИЧЕН АНАЛИЗ
Ще се направи семантичен анализ на темите, които експлицират
през първия ден от влизането на България в ЕС. Този първи брой на в.
„Капитал” от 6.01.2007 г. съдържа най-много публикации – 53, посветени
на темата „Европейски съюз”, спрямо всички останали броеве от 2007 г.
до 2011г. Чрез контент-анализ ще се установи дневния ред на новините.
Най-общо статиите могат да се разделят на следните теми:
1. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА, В КОЯТО СЕ НАМИРА
БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО В ЕС. Общо 33 публикации.
Статиите, в които се наблюдава положителна конотация от присъединяването на България към ЕС, са 17 на брой.
Приемането на България в ЕС се свързва със следните ключови думи и изрази, които звучат като лайтмотив: по-ефективен контрол, сигурност, предсказуемост, права на гражданите на Европейския съюз, възможности, ще станем богати, сами ще правим промените, спазване на правилата и законите, интерес на инвеститорите към България; реформи за подобряване на бизнес средата в България, реформи в съдебна система, полицията, прокуратурата, висшето образование, бюрокрацията; избягване на
корупцията и организираната престъпност; повече конкуренция – в икономиката и обществените поръчки; да си търсим правата в европейските
съдилища; положителни промени в обществото, значително подобряване
на стандарта на живот.
Някои от заглавията са: „България празнува влизането в ЕС”; „И
шампионите по новогодишно празнуване са... /България и Румъния получиха своя ден медийна слава”; „Джефри ван Орден, докладчик за България
в европейския парламент”/Динамото е икономическият растеж”; „Очаквам
подмладяване на автомобилния парк”; „Надявам се бизнесът да не зависи
от политиците”.
Статиите с неутрална конотация спрямо влизането на България в
ЕС са 7 на брой. Някои от заглавията са: „Тигре, тигре/Няма рецепта за
ирландския модел”; „Бизнесът ще се окрупни”; „Година на реалностите”;
„Индивидуална отговорност, глобални възможности”.
Статиите с негативно внушение са 9 на брой. Някои от заглавията са:
„Нали ще тичаме?”; „Тържествата за влизането на България в ЕС/ В капана на рамката/ Истинско празнуване на членството в ЕС (като изключим
наистина доброто светлинно шоу) нямаше”; „Надеждите ни за подобрение
не са пряко свързани с членството в ЕС”; „Защо да е лесно.../Проектозакон
на екоминистерството може да замрази милиарди левове на бизнеса”;
„Европейци дори не на хартия/ Здравната система се оказа неподготвена за
ЕС”; „Евро-тумба-лумба/ Българите празнуваха – по-убедително Нова
година, по-сдържано еврочленството ни”; „Защо не отидох на площада”;
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„Никой няма да ни свърши работата вместо нас”; „Нещата ще се променят
към по-лошо”.
2. Втората по тежест тема е свързана с ИКОНОМИКАТА. Има
9 публикации. Някои от тях дават песимистични прогнози, а други –
оптимистични. Ето и някои от заглавията: „Кабинетът атакува с комисия
спекулата с цените”; „Икономиката ни трябва да стане конкурентна”;
„Десетте акции на 2007 г./ Кои български компании ще са печеливша
инвестиция и накъде ще се движат индексите”; „По-качествени услуги в
разнообразни „опаковки”; „Динамично развитие на българския фондов
пазар”; „Печалба по поръчка/Обществените поръчки могат да бъдат
сладки както за бизнеса, така и за инвеститорите в акции”; „ Пътеводител
на европейския шофьор/ Собствениците на автомобили масово са объркани за къде важи „Гражданска отговорност” и какво стана със „Зелена
карта”.
3. Отчитат се 5 публикации на ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКА ТЕМАТИКА. Някои от заглавията са: „Македонците на опашки за български
визи”; „Икономиката на Гърция; „13-ата годеница на еврото/На 1 януари
Словения влезе в еврозоната”; „Европа по германски/ Берлин поема
председателството на ЕС с амбицията да сложи ред в много области” и др.
4. ТЕМАТА ЗА ЛИБИЙСКИТЕ МЕДИЦИ се появява в 2 статии.
5. КУЛТУРНАТА ТЕМАТИКА се засяга също в 2 материала със
заглавия: „Диалектика” и „Още музика/ All Saints”
6. Само 1 публикация има посветена на тема ОБРАЗОВАНИЕ:
„Европейски сертификат доказва компютърни умения/ 20 центъра в
България провеждат курсове и изпити”
Нека обобщим темите нагледно във фигура 1 – 63% от темите са
свързани с анализ на ситуацията, в която се намира България след преимането си в ЕС. От тях 52% са с положително внушение, 21% – с неутрално
и 27% имат негативен оттенък (фигура 2).
Прави впечатление, че три четвърти от публикациите принадлежат
на интерпретативния дискурс, 23% – на информационния и само едно
интервю. (Фигура 3) По този начин се потвърждава правилото, че във
вестника се съдържат аналитични, задълбочени статии. С особена сила
това важи за сериозен вестник като „Капитал”.
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Фигура 1
Тематични направления

4%

10%

4%

2%
Анализ
Икономика
Външна политика
Либийския въпрос

17%

63%

Култура
Образование

Фигура 2
Разпределение на публикациите според техния контекст

27%
Положителен
Неутрален
52%

Отрицателен

21%

Фигура 3
Жанрово разпределение

2%

23%
Информация
Коментар/анализ
Интерв ю

75%
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Страницата, на която се публикува материалът, представлява своебразен прочит и интерпретация на значението, което се отдава на разглежданата тема. Текстовете за Европейския съюз се намират на страници
от 1 до 81. След 27 страница в. „Капитал” публикува дванадесет анализа
на експерти в различни браншове. В стила на в. „Капитал” е да дава думата на хора с високи статусни позиции. Те правят коментар на новото състояние, в което се намира България. Медията представя противоположни
позиции – оптимистични и песимистични прогнози за бъдещето на страната на новия социален фон.
В бъдеще обект на изследване ще бъдат останалите наблюдавани
вестници по проект „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България” – по методика, публикувана в
настоящия доклад.
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CHARITY IN BULGARIAN PRINT MEDIA.
01-31 DECEMBER 2012.
SOME PROBLEMS IN COMMUNICATING CHARITY AND ITS
REFLECTION IN BULGARIAN PRINT OUTLETS.
Assist. Prof. Evelina Christova, PhD
New Bulgarian University

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА В МЕДИИТЕ.
1-31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.
НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД КОМУНИКАЦИЯ НА
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА И ОТРАЗЯВАНЕТО Й В
БЪЛГАРСКИТЕ ПЕЧАТНИ МЕДИИ
гл. ас. д-р Евелина Христова
Нов български университет
Abstract: The Conference talk presents some of the results of a research about
the publications in the Bulgarian press related to charity, conducted for the
period 01-31 December 2012. The main goal of the research is to establish how
are charitable activities presented in the Bulgarian press – the main topics of
the publications, the usage of terminology, the key words associated with
charity (giving, sponsoring, sponsorship, philanthropy) and whether the topics
are a matter of present interest. The attention is focused mainly on the
publications’ headings – the language used in the headlines and do they
correspond to the content of the publications. For the purpose of comparison
and analyzes of the data, a research is being referred to a similar research,
which has been conducted for an earlier period, namely 01-31 December 2006.
Key words: Charity, media, Bulgaria, communication, philanthropy, reputation.
Резюме: Докладът представя данни от изследване - анализ на публикациите
на тема „благотворителност” в българския печат в периода 1-31 декември
2012 г. – основни теми, използване на термините, свързани с темата, и
тяхната актуалност. Основно внимание се обръща на заглавията на публикациите. За сравнение и анализ на данните се използва изследване, проведено за периода 1-31декември 2006 г. Основна цел на проведеното изследване е да се установи как се говори за благотворителността – кои са
основните теми, асоциирани с ключовите думи, свързани с благотворителност, какъв е езикът, който се използва в заглавията, дали те съответстват на съдържанието на самите публикации.
Ключови думи: Благотворителност, медия, България, комуникация, репутация.
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Doing good is a matter of personal choice. There are individuals who are
doing good things in response to their internal inclination, some do good by
choosing not to perform bad deeds, to some the good-doing has evolved into a
personal cause, and to some of them it is the choice of profession, development
and personal realization. The issue which arises interest is how does good-doing
in its form known to society as charity, benevolence, manifests itself in the
Bulgarian media – with what language, by the force of what communication
logic, and what are the main topics – object of the media interest.
As a starting point, we have to offer a definition of what actually is
„charity”. The Bulgarian Center on Non-Commercial Law offers detailed
explanations of the variety of legal entities with non-commercial goal (LUNCG)
– associations and foundations. In addition, it offers a choice of two differing
statutes under which any association or foundation may exist: statute for private
benefit and statute for public benefit. Naturally, the legal form that a definite
charitable activity may take or may not take is of significance to its
development from the point of view that any activity should be placed in the
context of the social relations and taking into account the prevailing norms. The
form as such might contribute to the positive expansion of the charitable
activities, yet the leading factor is still the internal impulse of the individual and
his/hers need for self-establishment through good deeds. As for me, I am
interested in the charity activities of the organizations, which are linked to the
understanding and the communication of the organization’s reputation, and
hence I evaluate as an important step the tracking down of what and how is the
theme considered in the common public space. This publication reflects a stage
in the search for a broader view in regard to communication of the
organizations’ activities and the positioning of the organization in the society,
thrive for the establishment of the organizations as citizens and their role as
socially responcible enteties.
Therefore it would be important to specify the choice of the specific
media outlets and the period that is object of the research. The selection of the
printed media provides with the opportunity to easily follow the materials, to
analyze them as texts, not to allow for the non-verbal part of the communication
to exert influence. The chosen period is the month of December 2012, first of all
due to the tradition in Bulgarian society to talk about charity more than usual
during that month and therefor providing us with the chance to screen the
situation based on a more representative volume of material of how and what is
being said. An important argument in support of applying the chosen approach
was that, as Blaxter points out, „surveys lend themselves to future replication”
(Blaxter et al., How to Research, 2001: 79). Nother argument that was
determinant for the selection of the period was the availability of a research
study from 2006 conducted in the month of December, which renders itself to
be used as comparison and eventually to allow drawing some more generalized
conclusions, or to follow up on trends. The 2006 research refers only to the
headlines of the publications, but by repeating the used methodology and the
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comparison of the data we are at ease to expand the information on the theme. It
is in that sense that in the current publication and in any future work on the
subject I intend to pay special attention to the headlines.
The research encompasses publications in Bulgaria’s national and
regional printed media in the period 01 – 31 December 2012. The included
outlets – daily, weekly and monthly issues, provide with an overview on a
national scale. The selection was conducted on the basis of searching for key
words – charity, charitable and their derivatives; sponsor, donation, benevolence
and their derivatives; philanthropy. With the access to the specialized software
kindly secured by Agency „Cross” one could ascertain with a reasonable level
of confidence that there are no publications in the Bulgarian printed media
outlets of the designated period, which in their headlines or in the texts contain
some of the indicated key words, and which had not been included. It is
important to specify a constriction in research - the study does not reflect on the
location and positioning of the publications within the printed body and this fact
contributes to a certain extend to limiting the data analyzes.
In the process of searching with the key words indicator, 818 pages with
publications have been found, in Word, adjusted to print „Arial”, size 11,
which encompasses publications with a total of 430 905 words. At the stage of
gathering the publications and their first-hand review it was recognized that
despite the presence of the key words, the themes of some of the publications
did not correspond to the common theme of the present research - charity. This
discovery brought to the initiation of a stage of selection of the publications
based on subjective estimation. The publications containing the key words but
not reflecting on the charity subject were cast aside. The result of that separation
showed to be extremely interesting and its’ analyzes could also add up to the
acquisition of a common vision in the way printed media outlets in Bulgaria
perceive charity.
Out of the total of the 818 pages with key words, 483 are publications on
the theme, 401 are other publications. The general volume of the articles which
speak of charity is 252 145 words, while the number of words in the rest of the
articles is 182 629. This means that almost half of the publications containing
one or more of our key words do not actually consider our theme, but are
connected to different daily issues or that the use of the terms is not in their
correct sense – due to misunderstanding or due to other reasons. This could be
taken as an interesting trend – words connected to traditionally good and
positive activities are made use of in order to illustrate social relations, which
are connected to negative reactions, not desired practices and vicious
interrelations.
Amongst the dismissed publications are such that ascribe to the key
words the following meaning:
• sponsorship (sports) without charity element
• sponsor in the negative context – for illegal or immoral acts,
unrealistically huge profits
165

БСУ

• political party sponsors and donators, persons with doubtful image,
figureheads
• donating – rewarding and make over, usually used to describe
business transactions avoiding tax legislation
• donation – against a favour, for example bribe in a hospital or other
public entities
At the very begining of the month of December publications prevail in
which one speaks of sponsorship. A great part of these are directly or indirectly
linked to sports. These publication and such which make mentioning of
corporate sponsorship were put aside in order to concentrate on the analyzes of
the publications dealing indeed with charity, donations, philanthropy. Yet, I
have included in the research publications linked to sponsorship on behalf of
companies and organizations of children tournaments, or children sports
activities. Example: CEZ Organizing children hockey tournament | |
10.12.2012 00:53 | Class | page 2 |
Some publications which I included in the analyzes contain only the key
word sponsor, sponsors, sponsorship, but it is used in the sense of actually
donating financial means, work or materials, and judging from the context, there
has been used the term sponsor because of lack of understanding of the precise
terminology. An example in this is the article about „Pustretz Jr.” in Mont-Press
of the town of Montana, dated 04 December 2012, in which they talk both about
charity work and about social activity, yet the sole key word in the article I have
detected in my search was „sponsor”.
Some articles which were not included in the next level of review of the
publications, refer to the typical corporate sponsorship without the element of
charity an approach as for example:
GLOBAL BUSINESS WITH TRADITION | | 11.12.2012 16:36 |
Forbes Bulgaria | page 117 |
Interview with Fred Noe, 7th generation distiller and member of the Beam
Family, which is in the bourbon production for over 200 years. „...How is the
brand presented in Eastern Europe, where are traditionally other hard drinks
consumed such as vodka, brandies, ouzo and so on? You need to educate the
consumer and to show him how to enjoy. Just placing a bottle on the shelf
won’t do.
We are sponsoring events that are attended by key groups of consumers
from our perspective. We place the name Jim Beam there, where its potential
fans are.”
The word sponsor is at some instances also used in a negative aspect,
bearing the meaning of a person who is involved in illegal or immoral deeds, as
well as linked to unrealistically high profits. Example: 10 МiG-23 waiting for
a buyer in the yard of the former collective farms | | 07.12.2012 02:18 |
Airborne Landing, Burgas | page 4; 5 | ANI PETROVA „…One could not
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rule out the possibility that the expenses for the deal as well as the commission
would be covered by „sponsors” from across the Ocean”.
I have also put aside all articles about the report by Transparency
International that speaks about the donors to political parties. Also articles about
„donations” (meaning bribes) received on the election silence day prior to the
first Referendum in Bulgaria ьnd articles about candidates for the position of
Chief State Prosecutor and for other actual posts in the legal system of the State,
relevant to the analyzed period, were put aside.
Other articles containing our key words but irrelevant to our theme that
were excluded pertain to the supposed sponsorship to the Football Club
„Levsky” by „Gazprom” and to the Prime-Minister’s visit to the USA, where
there is talk about party sponsors. The word „sponsor” is encountered more
often than in comparison to the word „donor” (donation), but it is used to
convey several varying meanings, at least two out of which are negative.
Sponsor (businessman with a dubious image) and sponsor of political party
(dubious or fake personality) are other meanings used. The positive meanings
are sponsor – the tipical meaming of sponsor, sponsor – donator, who does not
want publicity, makes indeed a personal donation, but is called sponsor in the
publication.
The articles that stayed into the texts for analyzes due to their containing
the word „charity” had two distinctive features – they were almost completely
connected to the theme of charity, as differing from the ones containing the key
words donation and sponsor. They also repeated „charity” more often,
sometimes exchanging it with „donorship”, „donation”, „sponsorship”,
obviously in order to avoid tautology. That is, if an article contains the word
charity and it is not used to illustrate by the way how good a certain person is,
then the usual case is that this article speaks exclusively about charity.
The word „donation” is used most often in the context of donorship, but
there are some exceptions where it is used in the legal aspect of grantorship,
rewarding and make over, usually used to describe business transactions
avoiding tax legislation. Such texts were excluded from the analysis as well.
I have not included in the analyzes publications in which the word
„donation” is used in order to describe relations with medical establishments,
where one has to make the payments under the form of a donation, in order to
receive the corresponding service. There are cases in which the word „donor” is
used as a substitute to the word „donator”, in the sense of donator of organs.
Some of the leading themes about charity during the period are the
campaign called Bulgarian Christmas, the events in the town of Pernik which
received damages by a strong earthquake and the flood in the village of Biser,
the dismissal of the Value Added Tax (VAT) in cases of food donations in order
to assure the creation of Bulgarian foodbank and the blood donorship subject.
There are many publications informing of individual causes – the need of some
child or of some person for help. It is delightful to note that there are articles
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carrying news of successful campaigns – collected means for some of these
individuals.
I regret to say that there are articles which describe abuses in the charity
work – as for example about a burglar plundering religious sites, about abuses
of donated means and materials in municipalities, etc. It is good that despite the
large number of such articles, the number of themes they contain is small – i.e.
the media demonstrates sensibility on the theme and reprimands similar ill
deeds actively.
Another actual theme is the one about blood donation. Counting on from
the start of the year, over 131 630 persons have become voluntary blood donors.
This is reported by the five regional centers on transfusion hematology in the
country. Experts expect the number of blood donors to increase by the end of
the year. The daily „Duma” reminds that during the whole 2011 their number
was 165 255. The number of voluntary blood donors is exceeding 131 630 | |
28.12.2012 01:30 | Duma | page 5 |
Often the information about charitable activities or donorship is included
in the column named „News”, or in the general information pages of the
newspapers, and is made mentioning of along with other general topics in short
informative style. Although the selected method of analyzes does not permit to
judge about the positioning of these materials within the body of the printed
media, still placing the information about charitable activities in these sections
is indicative that no special attention is being paid to them. Out of a total of 707
publications on the theme, 29 in all fall into this category of short reports
(News, Events, Occurrences, In Short, the Events in Brief), where some other
short information are also to be found.
Among the main themes, connected to our key words, three main
categories may be identified: campaigns by companies and organizations which
are active in promoting their own activities, news on a regional scale in the local
press, actual themes of the day which make use of the key words but are as a
matter of fact not linked to the theme of charity. Occasionally, themes squeeze
through and find their place in the media that are connected to charity but do not
fall into any one of the three categories.
The missing themes are the themes about compassion and mercy, sincere
benevolence, the ordinary people doing good things. There are such people and
their activity is important, but usually doesn’t make its way to the media - these
are small NOGs, small scale associations whose activity is not aimed at making
profits, various groups of individuals who are dedicated to some common noble
cause. Themes about charity through free labour are also almost missing – „One
of each three Bulgarians (31%) has helped unfamiliar persons by labour and not
with money during 2012. This is disclosed in a study of the World Charity
Index – the largest thus far research on a world scale. The study is measuring
three aspects of charity activities – donation of money, donation of time
(voluntarism), and rendering help to an unfamiliar person. „In Short” | |
21.12.2012 02:39 | „Free People” (Svoboden narod) | page 4 |
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However, articles that reflect this kind of charity are in very low
numbers. This probably indicates that the dally efforts of the ordinary person do
not manage to reach the media space – on one hand, there is no one to
communicate these efforts, because they are performed motivated by internal
impulse, inner need, and not in order to be posted or advertised. On the other
hand, however, this speaks of absence of interest in the media in connection to
this matter, lack of searching of information on the theme. The question arises –
if the information is forwarded – would it receive its realization? Because the
daily effort is there, it exists, one can read about it in blogs, internet forums and
social networks where the individuals and small scale NGOs are getting
organized, make plans, gather together and report to each other. A whole
parallel world exists, which is not covered by the Bulgarian press.
Names of individuals and entities
It is difficult for the individual to be included in the press publications
about charity with his or her name, if he or she has not proven themselves as
good specialists in some other areas. Therefore, for their charity initiatives the
press reflects on names such as the singer Vanja Kostova, prof. Petja Vassileva
- ophthalmologist, the sportists Maria Grozdeva and Hristo Stoichkov. Some
famous Bulgarians are included in the publications for their charitable acts, but
only few of them make it to the headlines. Whether this is due to their stronger
recognition, or to the fact that their names are attracting attention, and they are
hence positioned in the headlines – as to draw the readers’ attention to the
article, is a question to which no answer could be found. Most probably it is
both. There is an interesting trend to talk about some actors with the names of
their most famous screen heroes – Djaro from „Under Cover”. For inctance in
the headline „The „Hook” introduced orphans into the cinema” it is not
clear whether „The Hook” should be classifies as a name, as a company, or as a
product.
There are some headlines where a given person’s name, usually a famous
individual, is mentioned and in the article the word charity is found, but this is
not the theme of the publication. One can observe a tendency, in cases of
general articles, introducing a well-known person, or in interviews, somewhere
at the end of the material to add that he/she has participated in some charity
campaigns, but these are rarely indicated more specifically, and are rather used
to add value to the description of the celebrity.
It is very rare that an ordinary person is mentioned. He should have either
done something exceptional or be a member of a group. There is a tendency I
would like to mention, without being able to support with specific proof, that is
taking shape as a result of observations in various spheres including the one of
charity – everyone wants to enter the media, but there usually turn out people
with problems, linked to scandals or spectacular behavior and ones connected to
whatching the fun tendency.
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In the service sector exists the understanding that people do not like those
to whom they pay their bills. The banks and the mobile operators are part of
these companies and they also appear to be the ones who are the main
intermediates and carriers of the charity campaigns, providing bank accounts
and SMS servises for charitable activities. Maybe as an attempt to offer
compensation for their not very attractive everyday attitudes and activities and
because of the specific role as a inevidable mediator the banks and the mobile
operators are among the most active charity providers and due to this they
appear comparatively more often into the publications and even in the
headlines. It is not possible to prove it but there is a hypothesis that their
comparatively frequent mentioning in this sort of articles is due also to the fact
that they are amongst the biggest advertisers in the same editions.
„Vivacom” is one of the companies that manage to get by the gatekeepers and to be included with its name not only in the common texts but also
in the headings. This company exept as a mediator is an iniatior and is engaged
in numerous initiatives – in the sphere of culture, in educational initiatives for
altruistic children, develops projects like the one named „Small Coins”, under
which small coins are being collected for the sake of some cause – this year for
abandoned children. The „MTel” clients will be receiving a special document
added to their monthly payment confirmations with detailed information about
the donations they have committed for the cause „The Bulgarian Christmas”
through SMS-messages, through which this company is included in
publications.
All three mobile operators are present in the articles, but as
intermediaries, because they offer their capacities for sending the SMSs. Globul
excludes VAT on the SMSs linked to donations, and thus succeeds to
„capitalize” its mediator’s role and to turn it into supportive role.
The role of intermediaries is played also by most banks which open
donors’ accounts and are made mentioning of through them. MKB Unionbank
is a bank that is included in the texts through its initiatives for deserted children
and not as just a mediator.
Other companies, which manage to make it to the headlines are „AsarelMedet” for having provided two replicas from the Golden Treasure of
Panagjurishte; „Tehnopolis” for issuing discount vouchers for children of
deceased policemen; „Fihealth” for donating vaccines Vaxigrip, „CEZ” with
its donation for young scientists, „AVON” for its campaign against breast
cancer, „Refan” for its activites.
Facebook is included in the headings yet I need to make the point that the
company’s name is not linked to the corporate identity, but rather to the public
role of the social net. Putting it in a direct way, I do not think that by writing out
Facebook, journalists are aware that this is the name of a company. Facebook
collected blood for a sick child | People helped the two-year old son of the
stage-producer Drago Sholev | 29.12.2012 01:00 | Standard | page7 |
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It is of interest to present the observations about the media outlets’ role.
Besides being the intermediator, they are often the partner to such initiatives
and also sometimes – the initiator. However (it is not clear whether because of
fear mentioning the competition, or simply because of the still being formatted
culture of charity), it is often the case that the initiative of a given media is not
made mentioning of in the other media, even if they happen to be from the same
media group. A clear example of this is the campaign by the newspaper „Trud”
for people with brain hematoma. This conclusion is drawn upon the analisis of
the printed media and I have not attempted making a parallel to electronic
media.
The headlines
In the total of 707 articels we could detect the following key words in 107
of the headlines:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Charitable – 26
Charity – 13
With charitable aim – 4
Devoted to charity – 13
Donor – 0
Sponsor – 0
Philanthropy – 1

Donator – 13
Donators – 7
Donors’ – 6
Donate – 14
Donations – 7
Donated – 3

There are some other words that are repeating. Very often there could be
detected words connected to childrenq they even outnumber our keywords
acosiated to charity:
• Orphan, orphans – 8
• Toys – 2

• Children – 103
• Childrens’ – 20
• Child – 13

Another words that often make it to the charity headlines are the ones
referring to financing means
• Leva – 46
• Money – 38
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With regret to say it, but many of the headlines have word that are related
to unpleasant situations comaped to the positive ones
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Sick, sickness – 22
Poor, Poverty – 9
Misfortune, calamity – 1
Cancer – 7
Gifts – 13

Present – 3
Happiness – 3
Love – 2
Gladness – 1

Another category of word that could be considered as tendency in being
mentioned in the headlines is the jobs:
• Businessman – 3
• Business – 9
• Member of Parliament – 8
If you wish to talk about charity you then have to consider carefully how
and whether to use the words donation and sponsor, which are very often being
associated with not-charitable activities and with disrespectable deeds.
The review of the headlines on the theme of charity as well as the general
review of the articles with the aim of selecting these which are not connected to
the theme of charity revealed some very interesting trends in the use of our key
words, but also made possible some general conclusions in respect to the
coverage of the theme of charity with the words linked to the same theme.
If one reads the two files separated only by the indicator of the usage of
the key words, it is possible to receive the impression that the talk is about two
different Bulgarias. One of them is being described as suffering state in which
however there are good people with good intentions who manage to fulfill these
intentions. The lexicon in these publications is carefully selected, elegant,
taking care of not offending anyone because of their special needs or difficult
position. In the other we discover a state that deals solely with criminal acts and
sports activities, at that the sports activities being determined by circles of
individuals offering financing connected to the other, the criminal part and
connected to the political figures. In this sport there are almost no sportsmen
and there are no young talents or investment in such, in this sports there are
arrangements and influences. The language is rough, at instances intentionally
sarcastic and mocking, unrestrained.
Another general impression that is left after reading the articles in the
charity section is that it still seems to compensate lapses and omissions in the
organization of our public life.
Many articles devoted to charity direct the attention towards questions for
which it is presumed that should be addressed by the institutions, but they are
negligent towards them and hence it is necessary to seek help from the society,
from the citizens. One can recognize a trend that the majority of articles are of
that kind and are not linked to social development. Rather to social
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compensation. This eventually is the reflection of the actual state of affairs, but
bearing in mind the formatting role of the media it worries me to think of the
negative effect on the reader – the feeling that something is not as it should be
and the depressive feeling of not managing to cope, instead of enthusiasm for
creativity and development.
After seperating 483 pages of publications on the theme with general
volume of 252 145 words it turns out that the total number of publication on
charity is 707 articles. Compared to 115 articles in 2006 we could say that
charity has increased as topic of interest to the printed media in Bulgaria. This is
important if we want to talk about charity, showing that there is room for the
theme and if we want apply the results of this research to evaluate some social
processes in the further analisis of the data gathered.
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BULGARIAN MEDIA IN SEARCH OF WOMEN CORPORATE
IDENTITY
Emilia Paskaleva Nikolova, PhD
Burgas Free University
Abstract: Докладът разглежда медийните прийоми за популяризиране на
образа на жената предприемач. За целта на изследването са анализирани
четири печатни медии, в периода 2009-2012 г. Като резултат са изведени
и обобщени характеристиките, конструиращи този образ, предадената
им от медиите стилистична окраска и начинът, по който медийните
послания формират реалния образ на българката.
Key words: жена предприемач, медийно влияние, стереотипизация, комуникативна реалност, обществени нагласи
Един от актуалните проблеми на съвременното общество е влиянието на медиите върху начина, по който се формират определени обществени представи, създават се обществени настроения и се изгражда публичен
образ, съответстващ на желанията на дадени групи/слоеве от населението.
Много от средствата за масова комуникация са съдържателно центрирани
върху излъчването или публикуването на негативна, дори заплашваща по
характер информация, като се пренебрегва положителния елемент и търсенето на позитивната насока в публичното послание. Този факт с основание
поражда следните въпроси: „Може ли чрез личността, непосредствено възприета от журналиста, чийто образ е премоделиран с оглед на пропагандисткото внушение върху реципиента, да бъде измерен характерът на журналистическото въздействие, неговия аксеологически и тематичен параметър?”, „Доколко са кодирани в представата за положителния герой на
днешното общество не само непосредствената, перцептивна страна на персоналното възприемане, но и специфичните, присъщи само на отделната
национална журналистика методи на подбор, информационна селекция,
отразяване и възприемане от аудиторията на внушенията за личността?”.
Медиите, като част от средствата за масова комуникация, спадат към
всекидневното ни обкръжение – нещо повече – те до голяма степен дефинират самата ни съвременност. Най-общо можем да различим четири
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взаимосвързани фази в процеса на проникване на медийното съобщение:
излагане; приемане; обработка и взаимодействие. В този смисъл медийният дискурс често се възприема като междинна връзка между идеологията и властта в обществото. Следователно, естествено е да се очаква, че
членовете на обществото, които искат да навлязат в полето на властта ще
разчитат на медиите с цел създаване и поддържане на дискурси, които да
затвърдят мястото им в сферата на обществените отношения.[5] При излагането на дадено съобщение индивидът се оказва изложен на информационен източник. Голям брой други лица са изложени на него по същото
време или най-малко в кратък отрязък от време. Индивидът получава от
този източник, който се изразява посредством определен канал, съобщение, което може да се характеризира чрез своето съдържание и форма,
чрез своите семантични и стилистични качества. Това съобщение е обработено, т.е. то е станало обект на когнитивна работа, свързана с интерпретиране, класифициране, интегриране и запомняне на различни степени и в
различни форми. Тази когнитивна работа зависи от чисто индивидуални
детерминанти, свързани с историята на субекта, с неговата личност и неговите способности (тя зависи и от интериндивидуални детерминанти, които
могат да бъдат социално диференциращи), а когнитивната му активност е
отключена или придружена, заменена и информирана на свой ред от
взаимодействия с партньори (семейство, приятели, познати, съседи, колеги от работа и пр.). Тук е необходимо да изтъкнем факта, че взаимодействията съставляват един съществен аспект на явленията – във всеки
наблюдаван случай. Простото съобразяване с двойката, формирана от източника и от индивидуалния приемник, се оказва недостатъчно за отчитане начина на функциониране и влияние на масовите комуникации в съвременното общество.
Има и нещо друго. Според Милко Петров „…до голяма степен самият индивид избира медиите, които консумира и на които се излага – той
избира съдържанието, което отговаря на неговите личностни, социалнопсихологически и социални характеристики. Неговите атитюди представляват много чувствителен филтър. От друга страна „фабрикантите” на медии винаги визират една особена категория от приемащи, които съставляват определен профил от клиентелата, подкрепят ги и се конфронтират с
тях. В този смисъл рекламирането на успяващи в обществото личности иска да събуди не само „принципна надежда”, но и да демонстрира справедливостта и безупречността на социалния механизъм, който чрез признанието дава всекиму заслуженото”. [2]
Без да изключваме случайната възможност от директно масивно
влияние, се смята, че проникването на медиите преминава през междуличностен процес, който се развива в предварително съществуваща социалнопсихологическа тъкан. Априорно масовите медии – вестници, списания,
кино, телевизия – често се свързват с развлеченията и поради това се възприемат като не особено съществени за живота на повечето хора. Подобно
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гледище е много подвеждащо. „Масовите комуникации – казва Антъни
Гидънс – участват в много аспекти на нашия живот и социални дейности –
те влияят по определен начин на нагласите ни, освен това са достъп за знание, от което зависят множество социални дейности”. [1]
Медийната среда става определяща по отношение на нашето възприемане на актуалната реалност, а също и по отношение на нашето участие в
нея, научавайки ни на определени модели на поведение, ценности, идеали
и пр. Медиите формират и променят културата, националния характер, типичните особености на съвременното мислене и поведение. За да бъде разбрано влиянието на медиите върху индивида, трябва да се отчита това, че
те пресъздават реалността, в която съществуваме, но с акценти, които
манипулират и с мащаби, които ограничават. Това им дава възможност да
изградят у нас определена режисирана представа за света, за реалността, в
която живеем в много отношения по-силна от възникващата под прякото
влияние на нашето ежедневие.
Масмедиите са основен източник на информация, а всички други
форми – собствени наблюдения, междуличностна комуникация, различни
изследвания и пр., са един относително малък дял от света на достъпната
на публиките информация. Те имат редица съществени характеристики:
създават комуникативна реалност; достигат до десетки и стотици хиляди
хора; съобщенията им са универсални; информацията се предава чрез специални технически средства; фокусират вниманието; интерпретират събития. [3]
Медиите са в състояние така да организират своите послания, че да
улесняват публиката в нейната ориентация в потока от информация –
нещо много важно в условията на информационното свръх предлагане. Те
тиражират модели на поведение, предават социален опит между поколенията, подпомагат ориентацията и адаптацията на публиката към промените в околната среда. Глобализацията на медиите разшири информираността на хората и им предложи различни и ефективни варианти на решения на
проблеми, с които десетилетия те е трябвало да живеят.
Методологически съображения на изследването
•

•

Изхожда се от презумпцията, че в българските медии съжителстват противоречиви тенденции при изграждането на образа на
жената, в случая на жената предприемач. Необходимо е да се
има предвид, че в отношението към другостта в женския образ
медиите проектират своята специфика – съществуват и толерантни (във висока степен) медии, почитащи идеята за равнопоставеност на половете. Като цяло обаче медиите създават впечатление за избирателност и непоследователност.
В случая може да се изходи от методологическото съображение,
че стереотипите са обобщени и същевременно опростени представи – икономични мисловни конструкции. Погрешно би било
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•

да се смята, че образът на работещата жена (във всички негови
измерения – като предприемач, мениджър, служител и др.) страда само от обобщенията с негативен знак. Много често в разнообразните стереотипи за публичния женски образ се срещат и
произвеждат значително по-сложни преценки и преоценки,
които съвсем не съдействат за добрата комуникация между жената и нейната социална интеграция, като пълноправен и равнопоставен участник в обществените процеси на всяко равнище.
Съществуват множество стари (изтъквани, познати) стереотипи
за изучавания публичен женски образ – в резултат на тях
различните другости изглеждат съответно повече или по-малко
приемливи.

Целта на доклада е да се установят начините и формите, чрез които
различните печатни медии в България (акцентът е поставен върху вестниците „Капитал” и „Пари” и списанията „Мениджър” и „Жената днес”, а
периодът на изследване е от 2009 до 2012 година включително) представят
успешната и делова българка. Изборът им е предопределен от тяхната тематична насоченост, жанрова специфика и влиятелност в публичното
пространство. Неслучайно са предпочетени печатни медии с различна
периодичност на издаване: вестник „Пари” е всекидневник (тук е важно да
се направи уточнението, че през 2011 година излиза първият брой на
„Капитал Daily”, като продължение на съществуващия до този момент
вестник „Пари”); вестник „Капитал” – седмичник, а списанията „Мениджър”
и „Жената днес” са месечни, но с аудитория, имаща отношение към жената и нейното развитие в личен и професионален аспект (резултатите в
доклада са част от авторско научно изследване, свързано с цялостния
образ на жената предприемач в посочените печатни медии в периода 1999 2012 година).
За получаването на по-пълна и цялостна картина за начина, по който
различните медии, обект на настоящото проучване, представят жената
предприемач, е направен подробен анализ на най-често срещаните в
регистрираните по темата публикации (293 броя), които тук ще бъдат обособени като записни единици (ключовите думи, характеризираща образа
на жената предприемач). За целта на проучването са изведени 696 записни
единици, като най-често използвани от журналистите са следните 13:
трудолюбива, креативна, отдадена, успешна, отговорна, професионалист, последователна, амбициозна, борбена, гъвкава, стилна, предприемчива и рискуваща. Останалите записни единици, характеризиращи образа
на съвременната жена предприемач, са с обща повторяемост съответно:
•
•
•

уверена, удовлетворена и упорита – 8 повторения;
балансирана, любознателна и постоянна – 7 повторения;
оптимист и свободна – 6 повторения;
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•
•

•
•

•

доверчива, коректна, лоялна, образована и опитна – 5 повторения;
адаптивна, активна, динамична, енергична, ентусиазирана,
женствена, известна, инициативна, контактна, лидер, нетрадиционна, принципна, самостоятелна и уникална – 4 повторения;
дисциплинирана, изискваща, комуникативна, находчива, планира, решителна, смела, талантлива, уравновесена, чаровна и
щастлива – 3 повторения;
ангажирана, бизнес дама, взискателна, волева, всеотдайна,
горда, деликатна, делова, експериментатор, елегантна, изобретателна, индивидуалист, интуитивна, квалифицирана,
концентрирана, напрегната, натоварена, новатор, открита,
партньор, перфекционист, почтена, самотна, скромна, твърда, точна, търпелива, специалист, страстна и храбра – 2 повторения;
агресивна, артистична, безкомпромисна, властна, внимателна, грешница, далновидна, дейна, дипломатична, дисквалифицирана, добра, добронамерена, дръзка, единствена, експерт,
екстремна, еманципирана, емоционална, изкусителна, интересна, категорична, космополит, майсторка, максималист,
мотивираща, мъжествена, надеждна, независима, необичайна, неспособна, неуверена, обсебена, общителна, отзивчива,
откровена, пластична, позната, популярна, претенциозна,
прецизна, провокативна, работеща, разговорлива, различна,
разумна, самокритична, сериозна, силна, социална, специална,
спокойна, спътница, стресирана, стриктна, творец, толерантна, традиционалист, тревожна, трезва, уважителна,
умееща, умерена, управляваща, усвояваща, устойчива, хармонизираща и целеустремена са използвани само по веднъж.

Образът на деловата и предприемчива българка в списание
„Мениджър”, се представя най-често със записните единици професионалист – 21.73 % (изгради професионална кариера, има професионален
опит) и отговорна – 17.39 % (работата ми е огромна отговорност,
общото е постоянството и отговорността, работата в екип е отговорна, отговорността към всичко, например – брой 1, 2009 г., с. 50;
брой 3, 2009 г., с. 14; брой 6, 2009 г., с. 36; брой 10, 1999 г., с. 37; брой 8,
2009 г., с. 118; 05.02.2012 г.; 15.12.2012 г. и др.)
За същия период в списание „Жената днес”, при представянето на
образа на жената предприемач, журналистите акцентират върху записните
единици отдадена (семейството е на първо място в приоритета на
ценностите ѝ, отдаденост, отзивчивост и отдаденост), борбена (разбрала е отдавна, че не полът, а доказваната в стотици всекидневни бит178
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ки индивидуалност е онова, което има истинска стойност във времето,
когато конвертируеми са само каратите на успеха) и предприемчива
(млада стопанка с предприемачески дух, лъчезарна и общителна, предприемчива дама), като техния процент на повторяемост е 22.22 %.
Сравнително по-рядко срещани са записните единици амбициозна – 11.12 %
(жената днес е автономна, еманципирана и твърде амбициозна),
отговорна (притежавам известна лудост, но съм и доста отговорна)
и рискуваща (вярва, че всеки риск си е заслужавал) с по 11.11 %
(например – брой 2, 2009 г., с. 90; брой 2, 2009 г., с. 90; брой 12, 2009 г.,
с. 68; бр. 9, 2010 г.; бр.5, 2012 и др.).
При анализа на вестник „Пари” прави впечатление използването на
всички записни единици, избрани като ключови за представянето на
женския образ и тяхното сравнително равномерно разпределение – между
5.26 % и 9.47 %. Причина за това е големия абсолютен брой регистрирани
публикации (68 броя), което прави извадката по-представителна и статистическите данни по-точни (например – 13.01.2009 г., с. 29; 27.01.2009 г., с. 24;
29.01.2009 г., с. 24; 28.10.2009 г., с. 24; 15.07.2009 г., с. 22; 26.10.2011 и др.).
Във вестник „Капитал” за същия период са използвани само 4 от
всичките 13 ключови думи, а именно: креативна – 42.86 % (наложих нов
формат и нова концепция, експериментирах, провокирах и влияех върху
типичните нагласи, необходима е креативност в работата), професионалист – 28.57 % (необходими са професионализъм и бързи
действия), предприемчива – 14.29 % (предприемчивата бизнес дама) и
успешна – 14.28 % (когато човек опознае себе си е успешен навсякъде,
стабилните позиции са най-големия ни професионален успех). Доста порядко (в съотношение 1 към 4) тези ключови думи са използвани в останалите печатни медии, независимо от тяхната аудиторна насоченост (например – 01-08.05.2009 г., с. 6; 30.05-05.06.2009 г., с. 6; 28.02-06.03.2009 г.,
с. 6; 18.10.2012; 14.12.2012 и др.).
От всички изследвани публикации, само в 27 броя (17.65 %) жената
предприемач е описана като участник в семейния бизнес. Сравнително
малкия брой на тези статии означава, че при отразяването на публичния
образ на жената предприемач журналистите акцентират повече върху нейните индивидуални качества на самостоятелен бизнес „играч”, отколкото
на такива, които я определят като човек, който може да се реализира
единствено чрез участието си в семейния бизнес (например: в-к „Пари” –
15.01.2009, с. 2; 27.01.2009, с. 24; 05.02.2009, с. 23; 02.04.2009, с. 24;
в-к „Капитал” – 07-13.02.2009, с. 6-7; сп. „Мениджър”, 08.2012 г. и др.)
От съществено значение за популяризирането на образа на жената
предприемач в публичното пространство е и начинът, по който тя е представяна в различните медии – като основен или като второстепенен участник в изграждането, управлението и развиването на даден бизнес. Това
представяне предопределя журналистическото послание, създава различни
функционални и дисфункционални ефекти и формира определени пози179
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тивни или негативни обществени нагласи към публичния женски образ.
Струва си да отбележим наличието макар и само на три публикации от
списание „Жената днес”, чиито автори – Тодор Гергишанов и Димитър
Шумналиев чрез употребата на изрази като: „в съзвучие с мъжката ни
беззащитност дамското лоби все по-безапелационно демонстрира властта си; тя е спътница на отците, която има право само да им измие
краката; жените не обичат да култивират в себе си умереността като
качество на характера си” и др.(сп. „Жената днес”, 08-09.2009 г., с. 72-73;
11-12.2009 г., с. 50-51 и с. 52-53) лансират утвърдени в миналото стереотипи и използват медийната инерция, насочена в подкрепа на „заклеймяване” на образа на съвременната българка. Така те внушават негативизъм у читателя и провокират към емоции, които по никакъв начин не допринасят за създаването на положителен женски образ.
Казаното до тук като че ли влиза в противоречие със схващането, че
образът на жената предприемач пред обществеността не е положителен.
Това е свързано с факта, че нейната дейност и прояви не са видими и често
остават неразбрани от обществото. В този смисъл, все още доста по-често
социалната мобилност в обществото се представя предимно като резултат
от модерната „деус екс махина” [2], но не показва пътищата към реалния
социален и професионален успех на българката. Целта е утвърждаване на
съществуващите норми-рамки, които представят успеха повече в контекста на предвидимите поведенчески реакции, като към придържането
към нормите-цели на индивидуализма се прибягва само когато трябва да
се събуди чувството за общност на членовете на обществото, т.е. социалната ефективност, в контекста на предприемаческия процес, се разглежда
по-скоро като случайно явление, а не като резултат от последователните и
целенасочени действия на личността, което подсилва чувството на краен
индивидуализъм и морално несъвършенство. [4]
Всъщност как по-точно изглежда този образ в огледалото на конкретния анализ? Обобщеният (публичен) образ на жената предприемач,
интерпретиран от масмедиите, е проекция на нейната дейност, доминиращи ценности, материални и нематериални ресурси, символи, знаци и ритуали и т.н. Цялата тази амалгама, която отличава една личност от друга,
като във фокус се концентрира върху медийния имидж. Отговорът на този
въпрос се съдържа в тезата, че представата за дадена личност, разпространявана в и от печатните медии, не е и не може да бъде константна величина. Веднъж конструирана, тя се захранва с информационни единици,
съдържащи данни, факти и митове, които подсилват, поддържат или отслабват първоначалното масово впечатление.
В конкретното проучване образът на жената предприемач е представен най-вече като съвкупност от фактори, културни наслагвания и стереотипи на общуване и възприятие, които правят в една или друга степен
възможно влиянието на персоналните имиджи чрез медиите. В този смисъл изследването се стреми да изведе комплекс от явни и скрити характе180

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” – МОН

ристики на женския образ, вградени в многообразните журналистически
текстове. Какви са основните изводи?
•

•

•

•

•

•

Специализираните медии, обект на настоящото изследване, допринасят за популяризиране на успешни модели в сферата на
женското предприемачество. Представянето на такива успешни
модели, особено по време на криза, отразява способността на
българката чрез личен пример да подбужда към креативност,
творчество и свобода на личността и желание на медиите да популяризират нейната бизнес активност.
Преобладават случаите, в които журналистите сами търсят силните и атрактивните сюжети, без да разчитат да ги получават наготово на организирано за медиите събитие. В статиите доминира сериозната информация, подплатеният с факти журналистически изказ, а не хаотична, повърхностна и комплицирана от
различни източници информация – т.е. журналистите говорят
след лични срещи, впечатления и разговори (отразените в периода на изследването теми са лични истории).
В журналистическите текстове превес имат описанията и оценките, за сметка на обясненията, „подплатени” с приложен към
тях снимков материал. Паралелно с това се отчита липса на схематични и неангажиращи малки илюстрации – т.е. илюстрацията се използва предимно, за да се подсили ефекта на текстовото съдържание и да се стимулира осмислянето на подаваната
образна информация, а не се прилага като основен журналистически „трик” за привличане на читателското внимание.
Говоренето по темата за женското предприемачество все по-отчетливо става повод не за заобикаляне на конкретността и за
уголемяване на общите страхове, подозрения и нагласи, относно
способността на българската жена за активно и успешно участие
в бизнеса, а за по-задълбочен анализ на успешното женско поведение, за затвърждаването на цялостния женски образ и присъствието му в публичното пространство.
Не се отчита само „сухо” изброяване на фактите, а се търсят начини и форми на атрактивно и същевременно професионално
представяне, които да направят материала по-близък до читателя – т.е. той да се припознае или да се почувства съпричастен –
да изпита чувство за принадлежност към успеха като възможен
за всеки.
Жената предприемач е представена като добре интегрирана в
икономически и социален аспект личност. Не се лансира стереотипът, че жените имат шанс да успеят в каквато и да е сфера в
бизнеса, само ако са привлекателни – ако се има предвид субективността на категорията „красота”, то жените са поставени в
доста стабилна позиция, а използването на експресивна стилис181
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тика при тяхното описание по-скоро е в подкрепа на изграждането на цялостния образ на съвременната жена, отколкото да е
основен акцент, върху който се разгръща многопластовият жен
ски образ.
През представения от медиите образ на жената предприемач,
мнозинствените възприятия преминават напълно необезпокоявано и това се потвърждава от факта, че в конкретното изследване
жените са най-често сочени като позитивен пример, като участници в предимно успешни/позитивни роли. В голяма част от
публикациите този процес се осъществява чрез включването на
съвкупност от социални микро (в редки случаи – макро) ситуации – ситуациите дават възможност да се покаже персонажът
в действие (тезата е на Милко Петров, изведена в книгата „Персоналният имидж”, 2005), където без да се отбелязват (като правило) пряко определени персонални качества, се отправят имиджови внушения за тяхното убедително присъствие (тук се има в
предвид, че ситуациите позволяват образът на персонажа, т.е. на
жената предприемач, да се извайва постепенно, ненатрапчиво и
убедително, защото при внимателен подбор личността се показва във върховите си изяви, сред своето обкръжение, семейство,
колеги, привърженици и др.).
Рядкото използване на „модната” дума бизнес дама става индикатор за това, че чрез „заиграване” с подобни думи, журналистите не се стремят към поддържане на общественото напрежение
по темата за равнопоставеността на предприемчивата българка,
а творят образа ѝ чрез конкретни истории/случки, за които има
достатъчно информация за реална женска активност, реални сюжети от „истинския” живот на българката в сферата на бизнеса и
предприемачеството (например – в-к „Пари”, 26.01.2009, с.2;
24.04.2009, с.32; 15.07.2009, с.22).
Различните прояви на женска бизнес активност, дават някаква
фактологична основа, върху която се опира „говоренето” на медиите за жената като ръководител в бизнеса (включително в
текстове, неекспониращи конкретни случки), т.е. женският образ се очертава чрез факти и тълкувания, а не като конструкт,
произведен повече от квалификации. Тези прояви представляват
реалности, в които наред с фактите, даващи на читателя известна възможност за самостоятелна оценка, присъстват и условия
за „морализиране” на медийния дискурс.
Общата картина на всички изследвани текстове показва избягване на експертното говорене и еклектичната лексика, които водят
до неизбежна клишираност, ограничаваща визията на читателите за онова, което действително се случва и възпрепятстваща
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процеса на получаване на по-реална представа за образа на жената предприемач.
Макар и по-скоро стихийно, отколкото целенасочено, изследваните издания дават своя принос в популяризирането на женския
образ – на страниците на медиите жената е представена като
личност, която постига успехи независимо от условията, в които
е поставена, т.е. затвърждава се образът ѝ на успешна, благодарение на личните ѝ качества, а не на благоприятно стечение на
обстоятелствата. В заключение бихме могли да кажем, че и четирите издания имат специфичен принос към позитивната стереотипизация на образа на предприемчивата българка, но това е
само първата стъпка към изграждане на стабилна медийна политика в областта на женското предприемачество, към откликване на обществения интерес по тема, изграждаща новия имидж
на съвременната българка.
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СИРАК СКИТНИК КАТО АРТКОЛУМНИСТ
НА ВЕСТНИК „СЛОВО”
проф. д-р Людмила Симеонова Стоянова
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

SIRAK SKITNIK AS ARTKOLUMNIST IN THE NESPAPER
„WORD” („SLOVO”)
Prof. Lyudmila Stoyanova Simeonova, PhD
Varna Free University
Abstract: The paper presents the participation of the Sirak Skitniki in the
newspaper „Word” („Слово”) in the 20s to 20. century as a journalist and critic,
commentator on the cultural life of the country and Europe. Were examined
content and formal stylistic characteristics under „Art and Audience," which he
kept in a daily newspaper.
Key words: Sirak Skitnik, artkolumnist, art, audience, culture, art critic, theater
critic, talent and culture.
Резюме: Статията отговаря участието на Сирак Скитник във в. „Слово”
през 20-те години на 20. век като коментатор на културния живот в
страната и Европа. Коментират се съдържателните и формално стилистичните характеристики на водената от него в изданието ежедневна
рубрика „Изкуство и публика”.
Ключови думи: Сирак Скитник, артколумнист, изкуство, публика, културен живот, артрубрика, художествена критика, театрална критика,
талант, култура.
„НАШАТА редакция бе щастлива, че дълги години Сирак Скитник
бе неин редовен и даровит сътрудник. Неговата колона се следеше с внимание от всички литературни и художествени среди в един период, когато
„Слово” се появи за първи път между българските вестници.”1 Това са думи, написани от Тодор Кожухаров – главния редактор на авторитетния
национален всекидневник „Слово”, наричан от съвременниците му „професорския вестник’. Изречени са по повод кончината на художника през
1943 г.

1
Кожухаров, Т. Сирак Скитник. (По случай девет месеца от смъргта му). В:
в. „Слово” 4 декемврий, 1943 /бр. 6414
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Тайната на онова неотразимо влияние, упражнявано от Сирак
Скитник в артистичните ни среди между световните войни, се дължи преди всичко на безспорния му талант и ерудираност, но и на още нещо, свързано с делото му в „Слово”, което ще се опитам да осветя в тази статия.
В „Слово” Сирак Скитник сътрудничи като артжурналист, наблюдаващ „производството” и пазара на висока културна продукция у нас и в
чужбина. На видяното реагира с критически рефлекс, чийто динамизъм, но
и чиито аналитични дълбочини, удивяват и днес. По страниците на вестника художникът-интелектуалец разгръща мощен талант на критик-интерпретатор, публицист и полемист. Участието му в списването на „Слово”
обаче е неразискван факт от неговите биографи и по тази причина делото
му там остава встрани от възможността да получи полагащото му се обществено внимание, оценка и признание.
В редакцията на „Слово” Панайот Тодоров – Сирак Скитник – си
създава почтено име на интелектуалец и общественик, подготвяйки се за
главната си задача в живота. Всеки има своята задача в живота, а Панайот
Тодоров, вече като зрял мъж, с богат житейски опит, по волята на съдбата е
определен да вложи всичките си дарби в организацията на националното
радиоразпръскване. Когато тази служба става държавна, той е определен за
първия неин ръководител. Зад него няма никакъв опит и традиция. Но той
доказва, че даровитият човек може с щастлива интуиция да се прояви като
творец даже и в една нова, непозната за него област.
Времето, в което Сирак Скитник е начело на българското радио, е
златен период от историята на току-що проходилия информационен институт. За седем години под негово ръководство то се налага като найвлиятелната българска медия. По идеен проект на новоназначения главен
уредник и под негов непосредствен контрол е издигната бялата постройка,
в която и до днес се помещава БНР. Освен, че решава най-трудния проблем
за приютяването й в специално предназначена за нуждите й, функционална сграда, радиочовекът Сирак Скитник блестящо разгръща и мисията на
новата държавна медия: да изпреварва вестника, концертната зала и академичната сбирка с многопосочната си комуникативна енергия – новинарска,
просветно-образователна, културотворяща... Плод на инициативността на
Панайот Тодоров впрочем е и изграждането на регионалните радиостанции във Варна, Стара Загора и ... Скопие, а и на радиопредавателя при
Вакарел.
Върху две рядко срещани у българския висш администратор качества, притежавани от началника на държавното радиоразпръскване – човеколюбивата му демократичност и безкомпромисна принципност, акцентира
писателката Ана Каменова. „Eдна топла усмивка – пише тя, – едни добри
очи с проницателен поглед, едно свежо лице, над което сияеха сребристи
коси, ви посрещат във всяко време. Широките му рамене, широката му усмивка, широката му душа веднага ви предразполагат.
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В строгия официален кабинет на началника на радио-службата ви
посреща добрият човек. Начеващ поет или художник е пред масата му, но
не мачка шапката си с ръце, а гледа и слуша с благодарност... На официален прием, загубен сред разсеяните и студени погледи, новодошлият се
отправя стремително към него. Сиракът е един оазис, един остров всред
широкото море от безлични или преситени хора, един дъб, под чиято сянка
ще се подслониш. Той ви вдъхва своето спокойствие, своята самоувереност.
Той е донесъл със себе си, още с внушителната си осанка, едно предразположение, което ви кара да му се доверите и да не му се сърдите, дори
и когато лично ви засегне. Сирак Скитник умееше да изкаже и най-неприятните истини, без да дразни, дори когато много ви огорчи. Защото ви
внушава, че е искрен и, че това, което ви казва, е истина...”2
В поредицата от мащабните културостроителни дела на Сирак Скитник влизат също основаването на движението „Родно изкуство”, водачеството на ориентирания към експресионизма български художествен
авангард, създаването и ръководството на Обединения съюз на дружествата на българските художници... Към това трябва да прибавим и брилянтната му работа като художествен оформител на първите издания на десетки книги на български писатели – бъдеща национална класика: Чавдар
Мутафов („Марионетки”), Христо Ясенов („Рицарски замък”), Теодор
Траянов („Български балади”), Ран Босилек („Неродена мома”), Елин
Пелин („Песнички”), Анна Каменова („Харитининия грях”).
... А също и шестте изключително експресивни графики, с които
илюстрира българския превод на поемите на Едгар По и, разбира се, и съвсем не на последно място – онези над триста живописни шедьовъра,
които завещава на българските поколения...
Не по-малко важни за националната ни културна история са и смелите му реформаторски действия като драматург, артистичен секретар и
режисьор постановчик в Народния театър, двадесетгодишното партниране
на Вл. Василев в редактирането на достолепния „Златорог”, десетките високоерудирани статии, рецензии и отзиви и в други водещи национални
издания за литература и изкуство, с които полага основите на българската
художествена и българската театрална критика... А служенето му в храма
на изкуството всъщност започва с поезия – още от 1910 г., когато на
27 годишна възраст издава стихосбирката „Изповеди”, издържана в естетиката на емблематичния за времето символизъм.
Но да се върнем към първите стъпки в културостроителното дело на
Сирака, както любовно го наричат съвременниците му. Те са извървяни във
вестник „Слово”. Там между 1924 и 1931 г., редувайки се с писателя
Димитър Шишманов, Сирак Скитник води ежедневната артрубрика
„Изкуство и публика” във в. „Слово”. Поддържана с будеща възхищение
2

Каменова, А. Да питаме Сирака...В: сп. Златорог, кн.3/1943, с. 108
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системност, тя съприкосновява със случващото се в полето на текущия
художествен живот. Отворена е към една специална категория читатели с
вкус и потребност от културна информация, но й е вменена и стратегическата задача да образова естетически и по-широката вестникарска аудитория, като обогати оптиката й за възприемане на съвременното изкуство.
Доказателство за специалната роля на „Изкуство и публика” в общата концепция на елитарното новинарско издание е фактът, че е разположена винаги на първа страница – най-горе, вдясно от заглавното каре. Къде
днешната преса позиционира рубриките за култура по-добре да не споменавам...
„Липсата на една обща художествена култура в нашата публика
винаги ще спъва художественото ни развитие и ще създава условия за
угодничество на лошия вкус.”3 – пише през 1930 г. в „Слово” Сирак
Скитник. На поместваните в пресата критически отзиви той гледа като
на „съюзници на изкуството”, високо оценява потенциала им за „художествено възпитание на публиката”, а просветната роля на артжурналистиката сравнява с тази на първите ни родни културни огнища – възрожденските читалища. Днес пресата почти не оставя поле за високата
българска култура, а културно-образователната информация в новинарските блокове и изобразителната публицистика е посветени на интимния
живот на звездите от попфолка и на физическите прелести чалга певиците.
Това най-често изчерпва съдържанието на културните хроники у все пожълтеещите български таблоиди. В обектива на артколумниста на „Слово”
обаче попадат най-значимите събития в културния афиш на софийските и
провинциални театри, изложбеният репертоар на първите артсалони в
столицата и страната, прощъпулникът на българското средно и висше
художествено образование, националната културно-празнична система...
Любовно-укорно е обгледано почти цялото българско културно пространство: Народния театър и Кооперативния театър, театър „Одеон” и театър
„Роял” с художествените им и продуцентски проблеми; Народният музей и
Народната библиотеката с въпросителните около съхраняването и допълването на националното богатство в тях; Художествената академия и дилемите около обучението и реализацията на възпитаниците й; организацията
на националните художествени и архитектурни конкурси; дефицитът на
изложбени помещения в столицата; отговорността на издателите за
достойното оформление на българската книга...
Смела публицистика, която подлага на щателна ренгеноскопия държавната политика в областта на културата, културното наследство и отношението към таланта – този неоценен национален капитал; стотици респектиращи с професионализма и обективността си критически отзиви за
художествени изложби, театър, кино и балет; десетки релефни очеркови
портрети на наши и чужди живописци, драматурзи и театрали; образцова
3
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етнопсихологическа и философска есеистика, артистични поетични импресии – такъв е изумително широкият жанров диапазон на текстовете на
Сирака в „Слово”. Като артжурналист той с лекота влиза в най-различни
социокултурни роли – на изкуствовед, театровед и киновед, на специалист
по история на културата, на изкушен от етнографията и фолклора музеевед
и даже на просветен експерт, познавач на проблемите на образованието по
изкуствата... Тази дръзка многопрофилност на вестникарското му писане е
безкрайно далеч от добре позната ни журналистическа всеядност, органично чужда е на така често срещаното у членовете на новинарската гилдия повърхностно скороречие. И това е така, защото зад арт- и културжурнализма на Сирака стои една неординерна академична школовка – първо
по богословие, философия и класически езици в Семинарията в София, а
след това и по живопис, сценография и модерна естетика във висшата
школа по изкуствата в Санкт-Петербург. Там негови състуденти са бъдещи
звездни личности в световната живопис – Василий Кандински и Марк
Шагал. Впечатляващите контакти и културни натрупвания в младежките
му години обясняват защо при оперативната си работа като артколумнист
на „Слово”, той излиза пред читателите не с бързопреходни критически
еднодневки, а с дълбоко промислени и концептуално задълбочени рецензентски текстове. В тях има перспективни идеи и напътстваща предписателност, неизгубили значението си и днес. Същественото в случая е,
че рецензентът с най-голяма лекота преминава от високия културологичен
сондаж, изискващ специални познания и подготовка, към приземяващо
конкретни журналистически апострофи. Удивително е как плавно прехожда от абстрактната теория към живата национална художествена практика
и как винаги е готов да излезе с коригиращи препоръки и съвети.
В публикациите си в „Изкуство и публика” Сирака не се държи като
претенциозен книжен естет, а следва собствената си обществена практика
на ползващ се с всеобщо доверие, високо ценен художествен експерт. И
тук е най-добре пак да дадем думата на писателката Анна Каменова, която
си спомня:
„Тъкми се издаването на „Златорог” – да питаме и Сирака...
„Слово” ще почне да излиза, да викаме Сирака – какво ще каже за разните отдели... – Изложба ще се открива – да дойде Сирака, да видим кои
картини да бъдат изложени... Стихотворна сбирка ще се печата, жури
или комитет ще се учредява – да поговорим със Сирака ... ... .... И когато
вече сме видели премиерата на театъра, когато сме били на балетния
спектакъл, когато сме прочели новата книга или сме видели току-що
нарисуваната корица – пак ще помислим за него, пак ще искаме да проверим, да сравним впечатлението си с неговото, защото вярвахме в сигурността на неговата преценка. Вярвахме в неговия тънък художествен
усет, в неговия изискан вкус, в широтата на възгледите му..."4
4
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Съвременниците единодушно виждат в лицето на Сирак Скитник
първопроходец с изключителни заслуги в историята на националното културно строителство. За редактора-стопанин на „Златорог” Вл. Василев той
е „човек на театъра”, който в момент, когато институцията се намира на
завой, действа с необикновена културна смелост за реформирането й, учи
„как да гледаме на сцената и какво да дирим в нея, за да не бъде
театърът ни повече провинциален”.5 Художникът Ненко Балкански пък
подчертава насърчаващата сила на критическото му писане: „За дълги
години тоя водач на новото изкуство у нас ... ... ... със статиите и критиките си върху пластичните изкуства даде смисъл и смелост на младите
художници.”6
Културното поле, върху което Сирак Скитник рефлектира с видимо
предпочитание, са художествените изложби. Тук той има възможност да
разгърне с пълната й мощ богатата си професионална ерудиция. Но и таланта си в т. нар. екстериорна критика, когато коментарът на конкретен артефакт се превръща в отправна точка за по-широки разсъждения върху
морално-етични проблеми, иначе казано – когато критическата оценка възлиза към други брегове на живота... Един характерен пример. Анонсирайки предстоящото откриване на изложба на българската карикатура, артколумнистът на „Слово” намира повод да предложи на читателите оригинална формула за естетиката на жанра, като същевременно открои негативите
в идеологията и стилистиката на родната ни карикатура, повлияни от негативите в националната политическа практика: „Любим сюжет на карикатурата ни – пише той, са политическите борби и партизанските недомислия, които засягат голяма част от обществото. Жанрът скоро доби
гражданственост у нас и политическат карикатура в своя финес, в
своите съвършени образци, на малцина е достъпна. Колкото по-груба и
вулгарна е, по-лесно се възприема. Нашите карикатуристи успяха да приближат голяма част от публиката до своето разбиране на карикатурата, но и публиката успя да понижи техните разбирания.” 7
В. „Слово” Сирак Скитник всъщност изписва едни от най-важните
страници на битието си като оперативен художествен критик. Малцина
могат да съперничат на плътната му потопеност в ежедневния културносъбитиен поток, но още по-малко са онези, които имат професионалната
му легитимация, енергия и талант да открояват образа на изкуството и
образа на художника в българското новинарско поле. Колумнистът на
„Слово” визира не само утвърдени, а и новолегитимиращи се творчески
присъствия, но не за да лансира или ласкае, а за да представя и оценява.
Прословута е неприязънта му към комплиментарното рецензентско писане в пресата, към онези „най” и „по”, при които мащабът на преценката
5

Василев, В. Сирак Скитник – човек на театъра. Пак там, с. 102
Балкански. Н. Сирак Скитник и новата ни живопис. В: Златорог, кн. 3/1943, с. 100
7
Скитник, С. Изложба на карикатурата. В: в. Слово, бр. 2324 /1930 г.
6

189

БСУ

безотговорно се мени, които безмислено угаждат и фокусничат, и които
правят твърде съмнителни услуги на публика и изкуство.”8
Удивително е как в кратката вестникарска форма художникът публицист съумява да разкаже цял един творчески живот и да открои уникалното в него; да изгради христоматийни образи на знакови имена в националния културен живот: Антон Митов, Иван Мърквичка, Иван Милев,
Константин Щъркелов, Борис Георгиев, Илия Петров, Борис Денев,
Никола Танев, Александър Божинов, Давид Перец, Емануил Мутафов,
Христо Каварналиев, Николай Масалитинов, Исак М. Даниел, Сава Огнянов, Елена Снежина, Кръстьо Сарафов, Мими Балканска, Николай Фол,
Богдан Филов, проф. Александър Балабанов и мнозина други...
В „Слово” художникът излиза и с обзори за състояли се у нас и в
големите европейски градове представителни изложби, както и с коментари върху симптоматичните естетически търсения в тогавашна Европа и в
българските творчески среди. Така, медиазирайки го, той допринася за издигане на обществения авторитет на изкуството пред българската публика,
облъчва я и с внушенията на по-високите чужди културни модели. Критическото му перо подпомага общественото озвучаване на десетки даровити
живописци, графици, карикатуристи... Но то с охота и теоретизира върху
стилове, жанрове и процеси в изкуството: от времето на класицизма и романтизма до собственото му съвремие.
И тук е мястото да се каже, че портретните критически ескизи на
Сирака, посветени на големите наши и чужди художници, театрали, хореографи, писатели, днес спокойно могат да бъдат ползвани и като христоматийни текстове за изучаване на историята на изкуството.
По страниците на „Слово” Сирака разгръща и мощен талант на театрален критик – оставил ни е първите критически прочити върху премиерни спектакли на пиесите на национални класици в Народния театър – на
Йордан Йовковите „Албена” и „Милионерът”, на драмите на Антон
Страшимиров, Димитър Шишманов... Рецензентските му текстове пренасят през тунела на времето важни сведения за историята на българския
театър, а и на българската хореография дават ценна информация за постановки, режисура, сценография, актьорска игра... А и за укрепващата връзка
между изкуствата на театралите и живописците, за нарастналата роля на
художника-сценограф при конструирането на модерния театрален спектакъл като откройваща се нова тенденция върху театралната сцена:
„Когато се говори за съвременната сцена и за реформи и търсения
у нея, първо място се пада на съвременния художник. Едва ли ще бъде
пресилено, ако се каже, че първи сценични реформатори се явиха художниците – някъде с пряко участие на сцената, другаде с въздействието на
своята живопис, която далеч изпреварваше рутинните разбирания на
театъра. Първите опити на Майерхолд са някакви сценични трансфор8
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190

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” – МОН

мации на „декадентската” живопис през това време. … … ... И в тоя
момент на сцената властвува художникът със своите багрова и конструктивна изобретателност. И може би затова, че художникът играе
една от първите роли на сцената, съвременният театър е твърде много
зрелище, твърде много зрителна забава и изненада.”9
Може би пръв в журналистическата гилдия артколумнистът на
„Слово” обръща внимание на едно злокачествено епидемично заболяване,
молепсало нашите творчески среди – ранната смъртност на българските
таланти:
„Онзи, който познава добре проявите на българина в различните
области на наука, изкуство и обществен живот, не може да не бъде
изненадан от едно качество на народа ни общата негова одареност. В
миналото и днес можем да посочим процентно твърде много талантиви
хора за един четири милионен народ... И все пак малцина оставят следа
подир себе си. Какво пречи на тяхното развитие? Незначителен талант?
Липса на култура? Изглежда, че последното обстоятелство е решающо
за обезличаването на нашите таланти. И не само липсата на лична култура, но и липсата на обща култура свеждат усилията на творящите
хора до нищо.”10
Вслушвайки се в тези му разсъждения, може би е уместно да се
запитаме достатъчна ли е общокултурната подготовка, която предлагат на
възпитаниците си днешните български университети, за да ги изградят не
само като експерти в определено професионално поле, а и като пълноценно образовани интелигенти?
В отзивите и в рецензентското си писане Сирак Скитник никога не
остава само до конкретния художествен повод и конкретната творческа
фигура, а предлага смели обобщения за настоящето и бъдещето на българското изкуство – излиза с осъдителни декларации, но и с промислени програмни напътствия за развитието на българската графика, живопис,
скулптура, архитектура, кино, сценичен танц, оперетен, детски и куклен
театър, детските и младежки художествени школи... Над всичко обаче,
мощни и силни, кънтят предупредителните сигнали за занемарената
културна инфраструктура на страната, за неглижирането на материалните
и духовни нужди в българското културно поле и то тъкмо от онези, които
са призвани да се грижат за поддържането на националните културни
стандарти.
Като противотежест срещу песимистично настройващи рецидиви в
културната област, Сирака излиза и с публикации, от които струи романтично културно визионерство. С тях събужда светли надежди за утрешния ден: „Нашето изкуство – пише той в 1926 г., – не е за западния пазар, но в него има талант и надежда. То е първите стъпки на даровито
9
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дете и не неговото съвършенство е ценността му – а скритите сили и
възможности.”11
Подготвяйки аудиторията на всекидневника за среща с изкуството
им, Сирак Скитник представя художественото дело на голям брой български и чужди творци, но заедно с това той фактически представя и „описва”
и самия себе си – с професионалното си верую, с естетическите си предпочитания, с гражданските си позиции.
В рубриката „Изкуство и публика” творецът се представя и с впечатляващи етнопсихологически етюди, в които щрихира менталния профил на
своя народ, върнал се едва преди около петдесетина години в лоното на
европейската цивилизованост след пет века насилствено разлъчване от
нея. С последното обстоятелство обяснява проявите на „инфантилност” в
отношението на българина към изкуството: „Ний като култура и народ
сме още близко до детето. Забавната несъобразност и елементарност на
детския разказ ни е близка – самият ни народ е още дете.”12 Да си спомним, че един от доскорошните ни премиери възторжено обяви, че любимата му книга е детско-юношески приключенски роман на Карл Май.
Етнопсихологът Сирак Скитник не е безкритичен „патриот”. Склонен е да се съмнява в общоприетите митове за изконните български добродетели: „Българинът е трудолюбив, българинът е пестелив, българинът е
храбър. Това са стереотипни фрази, с които често чужденците искат да
определят физиономията ни. Като всяко галантно обобщение, те нито
изчерпват, нито напълно потвърждават племенните ни особености.”13
Артколумнистът на „Слово” обаче никога не забравя „миналото, предишните завоевания на хилядолетната ни култура”. Текстовете му държат
винаги отворен въпроса за приемствеността, за безценното родово художествено ядро. Изпод перото му излизат истински есеистични шедьоври,
посветени на народното изкуство на народната песен, народната приказка
и народните хора; на килимарството, шевицата, фолклорния костюм...
Художникът дава ценни съвети или спори с първите наши реставратори на
национални черковни светини. Гневи се заради архитектурните недомислия при реставрирането на сакралните древни оригинали... Възмущава го
безхаберието на властите в отношението им към един изключително ценен
национален капитал – античното наследство по нашите земи. Саркастичната му реторика от етюда „Злато на улицата” сякаш е прицелена в греховете на днешния ни ден:
„Да, ние сме бедна страна, и тъкмо затова златото, което имаме,
не трябва да го хвърляме на улицата. На нашите старини, на нашите
художествени богатства време е да погледнем с други очи. Досега като
че ли държавата с досада и снизхождение е предвиждала суми за издър11
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Скитник, С.Талант и култура. В: в. Слово, бр. 1825/1928 г.
12

192

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” – МОН

жане на художествено-археологическите сбирки. Обидата, че се гледа на
тях така, да оставим настрана, но това отношение издава твърде лекомислен държавно-стопански поглед. Та това е лихвоносно богатство.
Това е истинският резервен капитал на земята ни. Не го оставяйте на
улицата да се руши. Създайте му условия да бъде запазено. Защото тежък ще бъде упрекът на бъдещите поколения.” 14
И тук ми идва наум печалната съдба на античната Рациария край
Арчар в наши дни, спомням си за дузината все още несоциализирани уникални гробници от долината на тракийските царе и за обречените, неподкрепяни от държавата, битки на нашите археолози с иманяри и международни трафиканти на археологически ценности. Но цитирания публицистичен етюд води и към друг съществен извод: преди близо 80 години
Сирака, оказва се, вече е напипал икономическата формула на т. нар. културен туризъм, която разучаваме и се опитваме да направим ефективна в
националната си стопанска практика едва напоследък. Вестник „Слово” е
онази гражданска трибуна на художника-интелектуалец, от която той императивно-осъдително се обръща към овластените компетентни институции и културната администрация и ги атакува за начина, по който се отнасят към оставения в тяхно разпореждане държавен ресурс. Ролята на артжурналистиката той очевидно разбира не само в аспекта на публичното озвучаване, анотиране и коментиране на артефактите, но и като задължение
да бъде професионален и нравствен коректив спрямо поведението на
свързаните с изкуството и културата официални институции.
Забележителното си дълголетие артрубриката „Изкуство и публика”
в „Слово” дължи в значителна степен на темпераментно и остро публицистично и критическо перо на Сирака. Към публикациите си там той
пристъпва с чувство за мисия, с високото съзнание, че трябва на всяка цена
да успее да съпричасти към културните си грижи не само читателите на
всекидневника, а и национално отговорната българска интелигенция, художествените творци и държавните мъже на България. Критикът у него с
безпогрешен усет реагира на всичко ново в многогласието на националния
художествен живот, но не идеализира този живот и води своите битки за
културен растеж с енергията и темперамента на съзнаващ обществения си
дълг интелектуалец. И всичко това не в стила на банално заядливата вестникарска реторика, а с патоса на един граждански и емоционално ангажиран културен енциклопедизъм, който е изпитание за личността и който е
почти непостижим за редовия журналист.
През 1931 г. Сирак Скитник поема отговорни административни
задължения като пръв председател на Съюза на дружествата на художниците в България и напуска вестника. Там обаче очевидно дълго не могат да
го забравят. И въпреки че след излизането му от редакцията рубриката
„Изкуство и публика” е спряна, само в два броя от 1933 г. тя е специално
14

Скитник, С. Злато на улицата. В: в. Слово, бр 2089/1929 г.
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възстановена. Това се прави, за да бъде поздравен Сирака за първата му
самостоятелна изложба в салона на Постоянната галерия тъкмо от онази
знакова вестникарска колона, чийто инициатор и всеотдаен поддръжник в
продължение на десетилетие е бил именно той.
От днешна гледна точка текстовете на Сирака в „Слово” са изключително ценни като свидетелство за забележителното културотворческо дело
на тогавашната българска интелигенция, за силата й да създава духовни
стойности и да вярва в българското бъдеще, въпреки преживените жестоки
травми отдвете национални катастрофи. Тази интелигенция, чийто забележителен представител е и самият Сирак Скитник, чертае смели културни
стратегии и реализира напрегнати творчески планове с неизтощима упоритост. Тя е обществено активна, но без фанфарна патетика. Тя е волева,
упорита, настъпателно съзидателна... И най-важното органично чужда на
нихилизма и отровния скепсис, от които жестоко боледуват днешните разобщени, изгубили патриотичните си ценностни ориентири, български интелектуалци.
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ЕЗИКОВИ РОЛИ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ И АУДИТОРИЯТА
В ОНЛАЙН МЕДИИТЕ
д-р. Ивайло Георгиев Йошков
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Факултет по журналистика и масова комуникация

LINGUISTIC ROLES OF JOURNALISTS AND AUDIENCE
IN ONLINE MEDIA
Ivaylo Georgiev Yoshkov, PhD
Abstract: This paper examines the new roles of journalists and audience
regarding the language in the online media. It reviews the approach of online
audience to the traditional journalistic role in the web sites of traditional media
and in the phenomenon of citizen journalism - social media on the internet. Free
access to the means of information publishing leads to an inability to control
the observance of linguistic norms.
Key words: media, language, web, gatekeeping, social media.
Появата на Интернет и неговото масово навлизане в живота не обуславя моментална промяна в средствата за масова комуникация. Съвременните изследвания разграничават три стадия на развитие на уеб пространството, всеки от които обогатява и развива комуникационните му специфики –
Web 1.0, 2.0 и 3.0. Въз основа на това развитие можем да определим и
промените в традиционните комуникационни и езикови роли на журналистите и аудиторията в процеса на масовата комуникация.
Ако разгледаме онлайн медиите от първия етап в развитието на уеб
средата с изненада можем да установим, че тяхното функциониране и
употреба до голяма степен приличат на тези на традиционните им предшественици. Материалите и на двата носителя представляват статични масиви от текст, разнообразен тук там с някоя снимка. В някои от сайтовете
се наблюдават опити за създаване на обемност на информацията чрез система от линкове, докато други просто качват в мрежата pdf-файл с точно
копие на хартиеното издание. Съдържанието се обновява веднъж на ден и
не може да победи актуалността на радиото и телевизията.
Според Terry Flew, за Web 1.0 са характерни статичните лични
сайтове, публикуването на информация и контент-мениджмънта. Дизайнът
на сайтовете в Web 1.0 си има своите характерни черти:
- Сайтовете са статични, няма генерирано от потребителите съдържание
- Линейност на информацията
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- За създаването на сайтовете се използват фреймове
- Използват се патентовани HTML тагове като <blink> и <marquee> .
Това е отличителна черта и на първата „Война на браузърите”
между Internet Explorer и Netscape Navigator
- Онлайн книги за гости
- GIF-бутони, промотиращи самите браузъри или други продукти
- HTML формуляри, изпращани чрез e-mail.
В този етап от развитието на масовата комуникация, уеб-средата все
още представлява просто едно от възможните средства или канали за пренос на журналистическите съобщения. Комуникацията в Web 1.0 е на пръв
поглед неинтерактивна, или в най-добрия случай реактивна, поради възможността за обратна връзка, която в същността си не е нищо повече от
еднократна реакция. Голямата проява на интерактивността обаче се състои
в деинституционализирането на комуникатора. За първи път реципиентът
може да избира източниците си на информация свободно и да използва неограничен брой от тях според нуждите си, благодарение на хипертекстуалните възможности на глобалната мрежа. Според доц. Дерменджиева това
прави традиционните „пазачи на входа на канала” ненужни, защото всеки
потребител може да затвори информационния си вход за съобщения или
части от тях, които не желае да получава. Това не е еднократно действие, а
изцяло променена комуникативна роля на аудиторията, която вече има
възможност да влияе постоянно върху медиите, дори и само чрез възможността за избор между тях.
Това се променя с преминаването на уеб-пространството от статичната към социалната мрежа или с други думи в епохата на Web 2.0, която
позволява на аудиторията да поеме инциативата за развитието на мрежата.
От пасивен консуматор на журналистическите материали, потребителите
се превръщат в активен комуникатор, търсещ, подбиращ и пресяващ журналистическата информация, но заедно с това и създаващ такава – както
добавяйки стойност към журналистическите материали чрез коментари и
дискусии, така и чрез създаване на собствено съдържание, което може да
бъде публикувано и споделяно пред широка аудитория. Дан Гилмор
акцентира върху присъствието на потребителя в процеса на комуникацията. Използвайки конвергентните възможности на интернет според
него, всеки създава по-добра новинарска емисия според нуждите си, отколкото би могла да му предложи, която и да е традиционна медия или
уеб-сайт сам по себе си. Благодарение на нови технологии като мейлинг
листите, форумите, уики местата, RSS, кратките текстови съобщения, блоговете, излъчването в реално време и комуникацията от тип един-къмедин тези любителски създадени новинарски емисии могат да бъдат споделяни, което от своя страна представлява добавена от потребителите
стойност на новините и начало на социализацията в Интернет. Това променя цялостната същност на мрежата от средство за публикуване към среда за споделяне не информация.
196

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” – МОН

Андрю МакАфи (Andrew McAfee) използва абревиатурата SLATES,
всяка буква от която отбелязва отделна характеристика:
¾
Search – лесното намиране на информация по ключова дума,
което е може би най-ценното качество на мрежата
¾
Links – Системата от линкове отвежда към по-важната информация. Обикновено към най-добрите сайтове има най-много линкове.
¾
Authoring – възможността да се създаде постоянно актуализираща се база от данни, която не е създадена от няколко души, а се
създава от потребителите. В Уики-местата те могат да коригират
работата на тези, споделили информацията преди тях. В блоговете
пък създаването на информация е кумулативно. Информацията се
събира чрез натрупването на коментари под постовете, които обаче
не могат да бъдат коригирани от посетителите.
¾
Tags – категоризация на съдържанието чрез тагове, които представляват прости описания с една дума, улесняващи търсенето.
¾
Extensions – автоматизация чрез алгоритми на част от работата
¾
Signals – употребата на RSS (Really Simple Syndication) за
уведомяване на потребителите за актуализираното съдържание
на сайтовете чрез електронна поща.
В периода на Web 2.0 започва преходът на медийните сайтове от
традиционния масово комуникационен модел, който както отбелязахме се
запазва в голяма степен и в епохата на Web 1.0, към същинска онлайн
журналистика. Материалите вече се изготвят специално за онлайн изданието
и се публикуват по всяко време, а не със строго определена пе-риодичност.
Все по-високото ниво на интерактивността и мултимедийността позволява на аудиторията сама да конструира пътя си в сайтовете, структурирайки по този начин собствена новинарска емисия и избягвайки всички
публикации, които не я интересуват. Споделяйки тази собствена емисия с
други потребители и добавяйки стойност на журналистическите материали чрез коментари и дискусии, членовете на аудиторията приемат роля,
доближаваща се до тази на традиционните журналисти.
Този процес постепенно дава основа на развитието на най-важния
феномен на Web 2.0 – журналистиката на гражданите. Тя се създава от
граждани, непрофесионалисти. Те престават да бъдат просто зрители, а
проявяват активност, благодарение на заложените в сайтовете методи за
обратна връзка. Така се получава преход от схващането за „журналистиката като лекция” към това за „журналистиката като разговор”.
Началото е поставено, чрез превръщането на сайтовете в места за
публични дискусии. Най-първата проява на журналистиката на гражданите са „е-зините”, а по-късно и различни стаи за разговори и форуми. Може
би най-ярък пример за журналистиката на гражданите са уики-местата.
Тези сайтове са базирани изцяло на колективното създаване на уебстраници от голям брой хора. Потребителите могат да конструират и редактират съдържанието, използвайки единствено произволен браузър.
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Тези промени в Web 2.0 възникват като следствие от необходимостта на аудиторията от споделяне, изпитвана от новото поколение, което наследява Baby Boom и Х поколението. Именно тя е основната предпоставка
за появата на журналистката на гражданите. По тази причина особено
популярни в ерата на Web 2.0 стават социалните мрежи – YouTube, Flickr,
Facebook и т.н. В тях всеки може да сподели всяка информация, която
смята за важна. Затова постепенно се оформят и групи по интереси, в
които е много по-лесно откриването на специфична информация, отколкото в традиционните медии.
Два от най-интересните феномени в Web 2.0, свързани с в журналистиката на гражданите са подкастинга и уеблоговете, станали известни в
последствие като блогове.
Отначало подкастинга стартира като онлайн магазин за музика, от
който легално да свалят файлове потребителите на плейъра Apple iPod.
Постепенно обаче се формира друго явление – обмен на аудио-файлове
между потребители. Тук не става дума за пиратска мрежа, защото тези
файлове са авторско произведение на тези, които ги споделят. Действието,
което се нарича подкастинг, представлява записът и публикуването на
аудиофайлове в MP3 формат, съдържащи любителски шоупрограми, интервюта и всякакви други записи, които могат да бъдат наречени предавания. Всеки желаещ може да бъде свой продуцент и говорител в тези мини
шоупрограми.
В Интернет съществуват хиляди подкастинг сайтове, както и сайтове – агрегатори на подкаст емисии, и дори търсачки сред тях. Предаванията се публикуват на уебсайт (обикновено блог), поддържащ RSS, и всеки, който ползва приложение за прослушване на подкастове, може да се
абонира за тях с едно щракване на мишката. Подкастове се създават на
всякакви теми – от глобалното затопляне до спорта, изкуството и политиката. Много църкви излъчват чрез подкаст своите проповеди, а някои от големите новинарски агенции, сред които ABC и NBC News, използват вече
подкаст, за да разпространят в аудио формат последните новини от деня.
Oсновно подкастовете се създават от любители. Много от тези подкастове представляват отделни, самостоятелни предавания, които наподобяват радиопредаванията, познати от традиционните радиостанции. За разлика от тях обаче, подкастингът не подлежи на лицензиране и не е нужно
да се поддържа 24-часово онлайн предаване. Така подкастингът се превръща в една лесна за поддържане от всекиго медийна алтернатива на Интернет радиостанциите.
В края на 90-те години на ХХ век киберпространството се връща
към социалната комуникация чрез блоговете. В същността си блогът представлява форма за създаване на журналистически материали, създавани от
един или няколко индивида в неформален разговорен стил. Този публичен
разговор може да бъде следен от всеки.
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Дефинициите за блоговете са много разнообразни. В общи линии
повечето автори подчертават, че на блога се гледа като на нова медия,
различна от познатите досега. Информацията в нея е тематично преработена и за разлика от всички останали медии (дори и от социалните мрежи и
други сайтове, предлагащи различни възможности за осъществяване на
журналистика на гражданите) не подлежи на модериране или друг вид
институционално редактиране.
Блогът е истинската нова медия или „журналистическа версия 3.0”.
Той дава трибуна за изява на всекиго и професионалните журналисти губят монопола си над информацията. В недемократичните страни блоговете
са единствената алтернатива на официалните медии. Като официално
признаване на блоговете за медия може да се посочи приетият на
25.01.2006 година от Националния съюз на журналистите във Великобритания професионален кодекс за гарантиране на професионалните и етични
стандарти в новата медийна среда.
Тези възможности за свободно публикуване на информация са
характерни за всички видове социални медии като социални мрежи, сайтове за споделяне на съдържание, уики места и т.н. Техните похвати обаче се
възприемат и от уебсайтовете на традиционните медии в Интернет. Макар
възможностите за потребителско генериране на информация в тези уеб
сайтове да са ограничени преди всичко до добавянето на стойност към
публикуваната информация чрез коментари и дискусии, те са фокусирани
към създаване на общност от социализирани потребители, актуализиращи
наличното вече съдържание.
Това довежда до промяна в една от основните роли на журналистите
в традиционните медии – тази на пазач на информационния вход. Известната теория за пазачите на информационния вход (известни още като
гейткийпъри) е въведена от Курт Левин и развита с медийна насоченост от
Дейвид Манинг Уайт, който наблюдава поведението на „wire editor” във
всекидневник в малък американски град, чиито задачи включвали подборка, оценка и разпространение на пристигащите в редакцията агенционни
новини. Според Уайт по време на комуникационния процес информацията
се предава от един пазач на друг – от репортер към редактор, през директор на бюро в офисите на прес асоциациите до споменатия вече „wire
editor” който е последния гейткийпър, преди съобщението да стигне до
аудиторията. Според наблюденията на автора, избирането и отхвърлянето
на новини се извършва по субективните логики на личния опит и предпочитания на „пазача”. По този начин гейткийпърите могат да контролират
подаваната към аудиторията информация и, ако използваме по-късно въведеното от Максуел Маккомбс въз основа на теория понятие, оформят
„публичния дневен ред”.
От опита на Уайт става ясно, че в традиционните медии пазачите на
информационния вход имат решаваща роля за информираността на аудиторията. Често тяхната работа се оправдава и с липсата на достатъчно вре199
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ме или място. Този аргумент обаче е несъстоятелен в уеб средата, чието
пространство е неограничено. Доц. Грета Дерменджиева отбелязва, че
много хора въпреки неограничените възможности за търсене на информация в Интернет, все пак предпочитат да се абонират за онлайн вестници,
които подбират и организират информацията вместо тях.
И докато ролята на гейткийпъра в традиционния смисъл е в сила за
отделната медия в Интернет, то за уеб-средата като цяло тя е неприложима. Неограниченият брой на източниците, които аудиторията може да
използва, както и засилването на журналистиката на гражданите и новите
журналистически форми като блогове, социални мрежи, подкастове и т.н.
на практика правят невъзможно контролирането на информираността.
Както отбелязва Рафаели в мрежата организационният принцип е да няма
организация. Той посочва, че Интернет е създаден в борба с цензурата и
съответно притежава механизъм за заобикалянето й. Това е т.нар. „комуникация на пакети”, при която отделни пакети от едно информационно цяло могат да имат няколко алтернативни маршрута. Освен, че повишава
скоростта на достъп, това осигурява гъвкавост и надеждност. Вероятността да бъдат блокирани всички възможно маршрути на пакетите е минимална. Следователно аудиторията може винаги да стигне до него, без това да
зависи от гейткийпъра.
Означава ли това, че ролята на гейткийпъра изчезва? Всъщност
гейткийпинга не изчезва, а еволюира. Той вече не е прерогатив на професионалната журналистическа гилдия. Възможностите за персонализация
на съдържанието дават на аудиторията властта сама да пази информационния си вход, избирайки кои източници и категории информация да
използва и кои да отхвърли. Дори когато се осъществява вътрешна интерактивност в рамките на аудиторията, отделните потребители играят ролята на гейткийпъри, споделяйки информация според опита, ценностите и
предпочитанията си, което отговаря на принципа на действие на „пазачите” установен от Уайт. Това означава, че в комуникационния процес се
добавя още един гейткийпър – самия потребител.
Свободният достъп на потребителите до ресурсите за публикуване в
уеб пространството води до липса на традиционния редактор в линията на
пазителите на информационния вход. Това неизбежно поставя въпроса за
поддържането на качеството на цялостното съдържание в сайтовете. Една
от възможностите за това е система от санкции за потребителите, публикуващи некоректно съдържание. Санкционирането в уеб сайтовете на традиционните медии може да бъде осъществявано от журналистите по различни начини – например изтриване на коментар, който не отговаря на условията за коректност, описани в сайта, или деактивиране на потребителския
профил на некоректни потребители. Тъй като възможността за създаване
на втори профил винаги е налице, често се предвижда блокиране на неспазващите правилата на сайтовете потребители по IP адрес – уникален
номер за свързване на машините в мрежата. Това спира достъпа до сайта
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или части от него от определен компютър, но отново не дава гаранция за
цялостно деактивиране на съответния потребител.
За да се избегнат съмненията за цензура, санкциите понякога се налагат от самите потребители. Пример за това са системите за гласуване за
коментарите. След определено количество отрицателни гласове коментарите биват скривани или изтривани. По същата схема може да се прилага
и временно деактивиране на потребители.
Някои социални медии като Wikipedia разчитат на т.нар. „общ разум” за гарантиране, както на достоверността на публикуваните материали, така и на езиковите норми. Възможността всеки автор да коригира
публикациите на всеки друг до известна степен гарантира до известна
степен тяхното спазване. В останалите типове социални медии обаче спазването на езиковите норми е изцяло в ръцете на всеки отделен потребител.
Една от най-големите критики към социалното уеб пространство е
насочена именно към езика. Липсата на традиционния редактор, в ролята
на пазач на информационния вход по отношение на езиковите норми, довежда невъзможност за контрол на тяхното спазване. Езикът се елементаризира и приближава към неговата масова „улична” форма, а образността
му се замества от емотикони. Аудиторията става основен фактор в развитието на онлайн езика, определящ нормите за неговото използване. Това е
истинската езикова промяна, предизвикана от социалните медии.
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ИСТОРИИ ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ… ?!
МЛАДЕЖКИТЕ ПЕЧАТНИ МЕДИИ В ХЪРВАТИЯ
В НАЧАЛОТО НА НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ
ас. Дончо Георгиев
ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград

STORIES FOR TEENS...!
YOUTH PRINT MEDIA IN CROATIA AT THE BEGINNING
OF THE NEW MILLENNIUM
Doncho Georgiev
SWU „Neofit Rilski” – Blagoevgrad
Abstract: The study reveals the development trends - historical, socio-cultural
and linguistic - in creating the image of modern youth print media in the
Republic of Croatia. Attention is given to the strong Western influence in
shaping this particular media niche as well as to the distinctive „home-grown”
nuances, in particular the religious youth media – a sort counterpoint to the
popular „yellow” press.
The Bulgarian and Serbian youth media situation are compared and parallels
are drawn.
Key words: youth print media, Balkan media, youth policy, popular „yellow”
press, religious youth media.

Балканите след '89-a – политики към младежта
Ако краят на XX век донесе на Балканите повея на политическата
промяна, а с нея и децентрализация на всички сфери на обществения живот, то началото на XXI век постави ясно иначе започналата да се изгражда в средата на 90-е години тенденция на преход от индустриално-писмено
към постмодерно-електронно общуване. Пряк резултат от този преход е
промяната от политически към естетизирани младежки култури, както и
засилване на обособяването им (Воденичаров, 2007: 65, 140).
Английската писателка и културен социолог Сара Торнтън
(Thornton, 1996:25) и канадският антрополог Г. Петит (Pettit, 1970:36)
говорят за няколко типа политики, изграждани от различните общества
към младежта – марксистка, консервативна и либерална. В началото на новото хилядолетие някои социолингвисти (Воденичаров, 2007:140) смятат,
че балканските общества са типичен представител на либералния тип политика. Схващане, което сме склонни да приемем поради няколко фактора:
202

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” – МОН

1/ свръхразвито технократично общество, което не използва младежката сила като работен фактор, а изпитва нужда от високоспециализиран труд;
2/ либералното управление изолира младежта от пазара на труда,
политическия живот и религиозния радикализъм; заменя го с мощна образователна и развлекателна индустрия (либерализиране на достъпа до висше образование, все по-продължително обучение, но нисък процент на
намиране на работа по специалността);
3/ либерализмът спрямо младежите се основава на няколко стълба –
култ към прагматичността, специализация, социален конформизъм, свободен пазарен избор. В културен аспект това води до постоянен културен
експеримент и мултикултуралност;
4/ либералната политика се противопоставя на културно-религиозната монолитност (за нея тя води до социална и културна инертност) и
моралните задръжки в пазарния избор (Воденичаров, 2007:65, 141).
В областта на младежкия (и не само) медиен пазар тези промени се
отразиха най-вече по отношение на гъвкавостта на новите форми за изразяване и оформяне на новината и до разширяване на мултимедийните
предизвикателства при общуването, пряка последица от което е динамизирането при образуване на младежките микрообщества и хиперсегментация
на културното и езиковото им себеизразяване.
Балканите след '89 – а сега накъде?
Медийният пазар
Ако за Гърция може да се твърди, че е с относително най-дълга традиция в демократичното медийно пространство, сътрудничеейки си с големи чуждестранни асоциации като „Havas” и „Reuters”, основавайки още
в 1895 г. „Новинарска агенция” в Атина, Румъния има своите демократични издания в лицето на „Adevarul”, „Rumanul”, „Demokratia” и „Timpul” в
края на XIX век, а в Турция по традиция издаването на вестници е семеен
бизнес, който след 80-е години се превръща все повече в корпоративен, то
страните от бивша Югославия и България са изправени в началото на 90-е
години на прага на медиен хаос и липса на вякаква правна и моралноетическа рамка, в която естествено да се впише печатния и електронен
медиен поток. Сърбия, Хърватия, Македония, Словения, а и България са
обхванати от една мощна и масова тенденция – драстичен спад на четенето1 за разлика от бързо и ясно нарастващата тенденция то да бъде заменяно с различен вид „електронно набавяне” на информация. Телевиизията
се превръща в най-предпочитания източник за осведомяване и забавление
1
За тази тенденция и процентната ѝ съизмеримост виж по-подробно в: сб. „Медиите и езикът им/ни” под ред. на И. Ликоманова и Й. Трифонова, Издателство
„ЕТО”, София, 1999, статията „Общуването на българина с текстове (резултати
от социологическо проучване)”, с. 13-22; J. Jовановић, Лингвистика и стилистика
новинског умећа. Jезичке и стилске особине новинарства, НК Jасен, Београд,
2010, 36-41.
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(един пример: в Косово 80,7% от хората над 15 години предпочитат
телевизията, 12,4 % – радиото, а само 5,6 % четат вестници (Воденичаров,
2007:168)).
Неразвитият медиен пазар в България, Сърбия, Хърватия, Македония и в известна степен Словения (влиянието на австрийския и италианския медиен пазар отличва донякъде страната от общата тенденция), зависимостта на пресата от политико-партийни и икономически интереси, липсата на дълготрайни и стабилни чуждестранни капитали в тази сфера, недостатъчната и „незряла” еманципация на интелектуалния елит от масата
и парийно-финансовия елит лесно довеждат до комерсиализация и таблоидизация на изданията. На него трайно се настаняват изданията от т. нар.
„хибриден”, а понякога дори „жълт” тип преса, които се превръщат и в новото лице на значителна част от балканските медии.
Тенденденцията за хибридизация и таблоидизация на пресата на
Балканите обаче не е нова тема. Още през 80-е години в Гърция и Турция,
началото на 90-е години в Румъния, а след 1993 г. и в България тя започва
да си пробива път чрез разширяване на информацията и обособяването ѝ в
отделни, често нови рубрики, посветени на престъпността, скандалите в
обществото, живота на известните личности, псевдонаучните открития.
След 2000 година се засили този процес до степен, че медийните
анализаторите започнаха да говорят за промяна на медийното статукво
изобщо (Воденичаров, 2007:165-170, Jовановић, 2010:36-41). Печатът започна да се развива под политическия знака на критиката „за националния
упадък” на новите балкански демокрации, за сметка на одобрителното и
главоломно нарастване на материалите и рубриките за забава, астрология,
сензации, живот във висшето общество. Появи се като явление прецитацията на други медии, а сензационността доведе до измислени и непроверени новини. Както справедливо отбелязва П. Воденичаров: „Медийте – от
посредници в представянето на реалността – се превръщат в партии от нов
тип – медийното пространство се превръща в единственото публчно
пространство... ” (Воденичаров, 2007:166)
Новото хилядолетие – въпреки либерализацията и демоктатизацията
на печата – разкри и някои нелицеприятни факт за медийния пазар, с
които отделните балкански страни не успяха да се преборят: турският медиен пазар прояви тенденция на силна монополизация (към 2001 г.) и
посрещна XXI век със значим списъкът от теми табута – арменския
геноцид, армията, делото на Ататюрк, кюрдския проблем, ролята на исляма в светския живот; румънският печат се оказа неконкурентноспособен
спрямо електронните медии, които заеха над 75% от пазарната ниша и
дори 1950 вестника и списания (към 2002 г.), от които общо развлекателни
и сензационни са около 260, не можаха да обърнат тази тенденция, а
албанските медии не се пребориха с крайно ограниченото разнообразие на
темите, малък тираж и ниско качество на поднесената информация
(Воденичаров, 2007:165-170).
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Старата балканска „империя” с нови проблеми.
Периодизация в развитието на медиите в страните от бивша
Югославия след 60-е години на XX век
Медийната ситуация в бивша Югославия най-общо се характеризира
с осезаем спад на четенето и купуването на печатни издания. Електронните медии, в лицето на телевизията, се превръщат във всевластен господар
на медийния пазар.
След 60-е години на XX век бившите югославски републики преминават интензивно през няколко етапа в своето развитие, които условно
можем да поделим така:
1/ десетилетията между 60-е и 70-е години, когато социалистическите медии отбелязват първи тенденции към либерализация; въвеждат се
отделни елементи на самоуправление в отделните федеративни републики
и някои принципи на пазарна икономика. В Сърбия официозът „Политика” се
опитва да поддържа автономна журналистическа линия, а в Хърватия
излиза „Vjesnik” по италиански и германски образец;
2/ десетилетието на 80-е години – времето на първите наченки на
федеративната икономическа и политическа криза и силно изразени тежнения за децентрализация (особено от страна на Хърватия и Словения).
Централното правителство в Белград сменя редакторите на всички основни медии, поставяйки с този символичен акт началото на медийна война
между републиките; засилва се държавната цензура. В Хърватия „Vjesnik”
преминава в „Danas” като седмично политическо обзорно списание, опозиция на режима на Милошевич. В самата Сърбия медиите се поляризират
силно – от една страна остават проправителствено ориентираните „Политика” и много популярният „Politika Express”, а от друга – седмичниците
„Vreme”, „Nezavisne novine” и ежедневниците „Borba” и „Danas”.
В този период акцент трябва да бъде поставен и върху появата на
хибридния, създаден с помощта на немски капитали ежедневник „Blic”,
както и на таблоида „Dnevni telegraf”;
3/ десетилетието на 90-е години, белязано от разпада на Федерацията, насилственото и кърваво отделяне на Хърватия след т. нар.
„Domovinski rat”, конфликтите в Босна и Херцеговина и в Косово. Тези
политически и военни проблеми довеждат и до медийни реформи – обявяването на „Акт за публичната информация”, с който се въвежда правителствена цензура и глоби за независимите издания.
Поляризацията на пресата се проявява и в Македония (особено силно след събитията от 1991 г.); проправителствени остават изданията, гравитиращи около наследилия държавното издателство „Нова Македониjа”,
а опозиционно ориентирани – „Дневник”, „Fakti”, „Утрински весник”,
„Денес”, „Старт”;
4/ времето след началото на новото хилядолетие – най общо се
характеризира с успокояване както в политическо отношение, така и на
медийните пазари във вече отделните и независими бивши югославски
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републики. Дългото и често съпровождано от военни конфликти последно
десетилетие на XX век довежда до остра реакция и недоверие в политиката и политическите субекти у читателя в тези страни и рязко засилване
на интереса и тенденцията към предпочитание на „леките” четива. Това
закономерно налага бума на таблоидната преса: в Сърбия такава редакционна политика поемат „Вечерње новости” (съществуващ още от 1953) и
„Blic”, както и по-новите „Story”, „HELLO!”, „Puls”, „Scandal!”, „Star”
„Gloria”, в Хърватия „24 sata”, „Globus”, а в Македония „Нова
Македониjа” (създаден със словенски капитали ), „Дневник” „Утрински
весник” и „Вест” (издания на Westdeutsche Allgemeine Zeitung )2.
Направената ретроспекция на балканския медиен пазар, и в частност
на този в страните от бивша Югославия, налага няколко основни извода за
структурата, стила, тематиката и езика на новото медийно пространство,
които можем да обобщим в няколко основни тезиса:
1/ продължаваща тенденция на силно колебание и слабост при изграждане на самостоятелна и независима позиция, т.е. ниско ниво на гражданската култура, което пряко рефлектира и върху еманципацията и нуждата от силен и отговорен интелектуален елит;
2/ липса на аналитичност и критицизъм при подбора на темите и
списването на материалите;
3/ силно изразени клиентелистки нагласи от страна на политическите елити към медиите;
4/ ясно изразено манипулативно експлоатиране на плебейската градска култура от страна на комерсиалната хибридна и таблоидна преса;
5/ оформяне на обществени нагласи посредством слухове, излагане
на скандални, но непроверени факти, предразсъдъци; неглижиране на журналистическите качествени способи за излагане на информацията (журналистическо разследване, анкета, интервю) за сметка на експресивните, но
недостоверни клюки, слухове, мълви, скандали, псевдофакти.
Младежкото медийно пространство – хърватският случай
Младежките печатни медии като цяло се вписват в общата тенденция на развитие на вече очертания балкански медиен хоризонт. Разбира се,
предназначени за една конкретна възрастова група, те имат и своите специфики, които най-ясно проличават именно в „хърватския случай”. Позволяваме си да го наречем условно така, защото той изразява трите основни
тенденции, съответно и разновидности на младежката преса, характени, но
и оразличаващи Балканите като цяло:
1/ масова, популярна преса – най-често с хибриден характер – която
изцяло е привнесена и/или калкирана от различни европейски или световни младежки издания;
2
Разделението по периоди е условно, направено от автора (Д. Г.), опиращо се на
данни за медийната ситуация, изнесена от П. Воденичаров в цит. труд, с. 168-170.
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2/ масова, популярна преса, често заимстваща похвати и езикови
способи от хибридната или „жълтата” преса, създадена в национални условия, но по образец или под силното влияние на чуждата младежка преса;
3/ религиозна младежка преса.
Преса назаем
Под този наслов обединяваме всички издания, които недвусмислено
и директно представят в хърватски вариант различни световни издания
предназначени за младежи. Най-често те са национални клонове на големи
медийни корпоративни структури, финансирани директно от централите.
В Хърватия от този тип са издания като „Cosmopolitan”3, „ELLE”4, „Men's
Health”5, „Story”6, „ОК! (достъпно на сайта на списание „Teen” поради обединението му с него)”. Тук спадат и всички „домашни” издания, които
изграждат своя облик по образец на различни световни модели. Сред тях
лидерско място безспорно е отредено на списание „KLIK”7, което има
колажна структура, вземайки по малко от популярното немско списание за
музика и забава „Bravo” и култовото английското издание „ОК!”. Заедно с
него в тази поредица са и списание „Teen”/ „Teen 385”8, „Ideš!Magazin”9.
Този тип издания, свързани и с други младежки характеристики като
нарасналите възможности за образование и специализация, голяма мобилност, наличие на свободно време, правят младия човек най-типичния представител на масовата потребителска култура. Според американския социолог, социален критик и професор по гражданско право Ернест Ван ден
Хааг този тип хора и продуцираната от тях култура, съответно и медийните субкултурни продукти, се характеризират с няколко особености:
1/ пасивност – производителят на култура се отделя от потребителя
на култура; животът на медийния човек се обуславя от външните поражения, а не от вътрешните, собствени решения; културата се превръща в масов зрителски спорт;
2/ комерсиалност – производството на масова култура е все по-печеливша индустрия, в която търговецът следва да неглижира всичко, което
би предизвикало недоволство или тревога у консуматора; предлагат се
леки и необвързващи четива, а резултатът е апатия и социален конформизъм;
3/ ескейпизъм – медийният човек е по-склонен да избяга от живота,
отколкото да го проумее. Клюките, новините за звездите, чуждите разкази
3

Изданието е достъпно на хърватски език на http://www.cosmopolitan.hr/
Изданието е достъпно на хърватски език на http://www.elle.hr/
5
Изданието е достъпно на хърватски език на http://menshealth.net.hr/
6
Изданието е достъпно на хърватски език на http://www.story.hr/
7
Изданието е достъпно на хърватски език на http://www.klik.hr/
8
Изданието е достъпно на хърватски език на http://www.teen385.com/lifestyle/coolprijedlog/ok-magazin
9
Изданието е достъпно на хърватски език на http://magazin.net.hr/
4
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са уютни, предлагайки сантименталните обичайни метафори за живота
вместо тревоги, неочаквани обрати и необходимост от вземане на решения; налага се постепенна пристрастеност към преработения опит и леснодостъпните послания, без да остане място за самостоятелно мислене;
4/ конформизъм – публичността се превръща в норма; масовият читател се страхува от самотата, алиенацията и непопулярността, поради
което публичното одобрение е единствен морален критерий, а известността – мярка за успеха;
5/ колажност – прекалената информация – характерна за младежките
и таблоидни издания – изолира хората от другия индивид, а личният опит
потъва в забвение, така комуникацията, разширявайки връзките ги отслабва; хората стават прекалено толерантни към всичко, защото са безразлични към всичко; произволно се съчетават разнородни и противоречиви
послания в мултикултурни мозайки10 като типичен пример за такива са
именно младежките развлекателни медии.
Същите или сходни печатни младежки издания са характерни и за
българския, и за сръбския, и за гръцкия медиен пазар. Списния като
„Cosmopolitan”, „ELLE”, „Men's Health”, „Story”, „ОК!” са се настанили
със своя структурен, тематичен и езиков шаблон трайно като предпочитано четиво сред младите хора на Балканите. Не по-различно е положението и с „одомашнените” издания. В България такива паралели могат да
се намерят в сп. „Хай клуб”11, вестник „Тийнейджър LOVE”12 , а в Сърбия –
„Puls”13, „HELLO!”14, „Star”15.
Религиозната младежка преса – различният прочит
Различността в „хърватския случай”, който го отделя и поставя в
друг дискурсен порядък от останалите балкански младежки печатни медии
е съществуването на силна, добре структурирана, с ясни послания към
аудиторията религиозна преса.
След продължилия над две десетилетия посттоталитарен преход в
България, Сърбия, Македония и Румъния подобен вид издания не само, че
не успяха да намерят своето достойно място на общия балкански медиен
пазар – те просто не се случиха. Макар обществените причини да бяха
различни – разколът в българската православна църква, кървавите и без10

По-подробно вж. интервю на Е. Ван ден Хааг под наслов „Несъгласие с обществото на съгласието”, сп. Балканистичен форум, кн. 1-2-3/2000, Благоевград,
с. 100-106 (характеристиките са представени по П. Воденичаров, цит. труд, с.73-74).
11
Изданието е достъпно на български език на http://www.hiclub.bg/
12
Изданието е достъпно на български език на
https://www.facebook.com/pages/%D0%A2%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B5%
D0%B9%D0%B4%D0%B6%D1%8A%D1%80-LOVE/350165901443
13
Изданието е достъпно на сръбски език на http://www.pulsonline.rs/
14
Изданието е достъпно на сръбски език на http://www.hellomagazin.rs/
15
Изданието е достъпно на сръбски език на http://www.novinarnica.net/
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смислени военни трагедии, в които правителството на Сл. Милошевич
„хвърляше” смело сърбите, изпитвайки националното им чувство за съхранение до безкрай, нагнетеният и изкуствено поддържан религиозен конфликт „християни срещу мюсюлмани”/„православни срещу шиптери косовари” в Македония, румънският окървавен преход към „новото демократично начало” – те по категоричен начин успяха да отблъснат повечето
балканци от религията като възможен път за индивидуален, но и общонационален преход към нов тип общества. Напротив, трагедиите в Осиек и
Вуковар и гражданската война обединиха хърватите около католическата
религия, тя се превърна в спасителен мост към трудно извоюваната, но
заслужена независимост.
Младежките религиозни издания в Хърватия можем да класифицираме в следните няколко тематични направления:
1/ издания на различни католически ордени или течения в католическата църква – типично такова издание с история в над 400 броя е
„Radоsna vijest”16, орган за младежи на Светата Апостолическа църква в
помощ на бедните и неразвити страни от Африка, Азия, Южна Америка и
Океания; подобен е и „Vjesnik Biskupa Langa”17, с над 40-годишна история,
тръгвайки първоначално като издание в памет на загребския помощник
епископ и ректор Йосип Ланг, а днес вече като орган на обединението на
младите загребските богослови; списание „Mi”, с над 35-годишна история, католически орган на Сдружението на младите мисионери;
2/ издания, посветени на различни католически светци, свързани с
хърватската духовна история или историята на католическата вяра изобщо, както и на действащи проповедници и духовници – сред най-известните е списание „VERITAS”18, орган на Ордена на Свети Антун Падуански
(основан в съвременния си вид през 1962 г.). Често издава отделни свои
книжки или подлистници за младежи, свързани с организираното църковно католическо движение; изданията от поредицата на преподобния
Златко Судац „Velećasni Zlatko Sudac”19, състоящи се от проповеди,
беседи, поучения, наставления за младите хора и начина им на живот;
3/ издания, в които младежите са пряка функция на хърватското
семейство, семейния живот и ценности – най-популярно е създаденото
през 1968 списание „KANA”20, орган на Центъра към Съвета за
изследвания, документация и информация „Kršćanska sadašnjost”.
16
Изданието е достъпно на хърватски език на http://www.misije.hr/Radosnavijest.aspx
17
Изданието е достъпно на хърватски език на http://www.nbszg.hr/aktivnosti/vjesnik-biskupa-langa
18
Изданието е достъпно на хърватски език на http://www.veritas.hr/
19
Изданието е достъпно на хърватски език на
http://www.velecasnisudac.com/naslovna/vijesti/duhovna-obnova-u-vojarni-zemunik
20
Изданието е достъпно на хърватски език на http://www.ks.hr/
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Разпространява се именно под мотото „Kršćanska obiteljska revija”
(„Християнски семеен преглед” – превод мой, Д. Г.);
4/ издания за подрастващите и тийнейджърите – с най-дълга история
и значим принос в католическия детски и младежки живот е списание
„Mali koncil – MAK”21, основано през 1966 г.; издание на Светия архиепископски престол в Загреб с мото „Цвете на молитвите, познанието,
игрите и приятелството”.
Краткият обзор на религиозните младежки медии носи няколко посериозни обобщения:
1/ този тип издания имат значима медийна история, основана на
силната католическа традиция;
2/ обикновено критикува комерсиализацията на младежките култури;
3/ дава не само свободна и различна алтернатива на младите хора в
Хърватия за избор на четиво, наред с таблоидната младежка преса, но често и възможност за себеизява – чрез участия със свои творби, споделяне на
опит, присъединяване към екипите и работа в колектив – редакторски,
творчески, разпространителски;
4/ приучват младежите на почитание и респект към важни и стойностни за обществото институции.
Разбира се този тип преса и дълбоко религиозно всеотдаване от
тийнейджърска възраст е критикувано от либералната политика с аргументи, че на младите хора не е оставена възможност за реален свободен избор –
както на четиво, така и на изграждане на манталитетна нагласа, тъй като
от рано са приучавани към строгата догматика на канона и прекомерна
интровертност; че алтернативното, непопулярно и некомерсиално религиозно занимание по-скоро алиенира младите от останалите им връстници,
правейки ги „странници” в комерсиалния и глобален свят и т.н.
Епилог в изводи
Направеният преглед на балканския медиен пазар, и по-специално
на хърватския младежки печат, дава основание за няколко извода, които
очертават общи тенденции в предпочитанията на младата читателска аудитория в региона:
1/ новото хилядолетие при младежите също има своя преход, но при
него той е от индустриално-писмено към постмодерно-електронно
общуване. Пряк резултат от това е промяната от политически към естетизирани младежки типове култури;
2/ балканските младежки, а и не само, общества са типичен представител на либералния тип политика, основана на няколко стълба –
култ към прагматичността, специализация, социален конформизъм, свободен пазарен избор, културен експеримент и мултикултуралност;
21

Изданието е достъпно на хърватски език на http://www.glas-koncila.hr/mak/#.UbpU0ti6mqc
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3/ ярко изразена гъвкавост на новите форми за изразяване и оформяне на новината и разширяване на мултимедийните предизвикателства при общуването, пряка последица от което е динамизирането при
образуване на младежките микрообщества и хиперсегментация на
културното и езиковото им себеизразяване;
4/ оформят се няколко основни тенденции, съответно и разновидности на младежката преса, характени, но и оразличаващи Балканите като
цяло – масова, популярна преса – най-често с хибриден характер –
която изцяло е привнесена от различни европейски или световни младежки издания; масова, популярна преса, често заимстваща похвати и
езикови способи от хибридната или „жълтата” преса, създадена в национални условия, но по образец или под силното влияние на чуждата
младежка преса; религиозна младежка преса („хърватския случай”);
5/ моделиране на младия човек като най-типичен представител
на масовата потребителска култура със свои специфични медийните
субкултурни атрибути, подчинени на основните характеристики за този тип култура: пасивност, комерсиалност, ескейпизъм, конформизъм
и колажност;
6/ религиозната младежка преса в общобалкански контекст не
успява да се пребори и да се превърне в сериозен контрапункт на таблоидната и хибридна преса въпреки сериозната си медийна история,
основана на силната католическа традиция, даваща свободна и различна
алтернатива на младите хора и възможност за различна себе изява.
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ЦЪРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК,
ИЗДАДЕН ПРЕЗ 1943 ГОДИНА, И ОТРАЗЕНИТЕ В НЕГО
ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА БОГОСЛУЖЕБНА
ПРАКТИКА (ПО СЛУЧАЙ 70 ГОДИНИ ОТ
ОТПЕЧАТВАНЕТО НА ИЗДАНИЕТО)
гл. ас. д-р Стефан Ненчев Стефанов
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

THE LITURGICAL „VSEKIDNEVNIK”, PUBLISHED IN 1943,
AND REFLECTED IN THE IT FEATURES
OF THE BULGARIAN WORSHIP
Аssist. prof. Stefan Nenchev Stefanov, PhD
Abstract: The article analyzes the liturgical book „Vsekidnevnik” released in
the military in 1943, in view of the peculiarities of Bulgarian worship enshrined
in it. At first, the idea was it to be used in the temples of the annexed territories
during World War II, which are included in the diocese of the Bulgarian
Orthodox Church. Make an analysis of contents of the book. Provide detailed
information about how this liturgical book used in carrying out various church
services. Been found out for a number of shortcomings and gaps in the this
liturgical book. Make a comparison between „Vsekidnevnik” and another
Bulgarian liturgical book – „Tsvetoslov”. Are analyzed and a number of
features of parish worship in the diocese of the Bulgarian Orthodox Church,
which is reflected as a norm in the „Vsekidnevnik” Also the current spread of
the daily, and the extent of its use today when carrying out religious services in
real liturgical time in the churches.
Key words: liturgical book „Vsekidnevnik”, Bulgarian Orthodox Church,
Bulgarian worship
След Освобождението (1878 г.) Българската Екзархия е изправена
пред належащата нужда да издава съответните богослужебни книги, съобразени с особеностите на българското богослужение, което в преобладаващата част от енорийските храмове се извършва според Цариградския
типик. Получаваните от Русия богослужебни книги както преди Освобождението, така и след него, на първо време задоволяват до голяма степен тази необходимост. В началото на 20 век е инициирано обсъждане в
Църковен вестник (в броеве от 1901, 1902 и 1903 г.) дали е по-удачно
вместо нов превод на Свещеното Писание на Стария и Новия Завет усилията да бъдат насочени към издаване на богослужебните книги в пълен
обем. Предлагано е това да стане въз основа на съхранените дотогава старобългарски ръкописи. Постепенно идеята отмира и остава без реализация.1
1

Вж. Димитров 2005:99-100.
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Поради причини от различен характер (напр. липса на специализирани кадри и достатъчно средства), издаването на собствени богослужебни книги се забавя и първите по-значими издания са отпечатани в началото на 20 век. При тях обаче са внесени редица промени, които влизат в
противоречие с предходната ръкописна и печатна традиция. Когато става
въпрос за печатна традиция, се визират най-вече издадените на църковнославянски език книги за богослужебна употреба с благословението на
Константинополската патриаршия към средата на XIX век. Първоначално
те са отпечатвани благодарение на собствена инициатива и са плод на усилията на частни лица. Едва на по-късен етап издаването им се благославя
и организира от Светия Синод на Българската църква, особено след революцията и установяването на комунистическия режим в Русия, след което
става невъзможно получаването на богослужебни книги оттам. Всичко
това налага издаването на кратки богослужебни сборници, обхващащи основните празници от минейния и триодния цикъл. Една от издадените богослужебни книги през 20 век (1943 г.) е Всекидневникът, на чиято титулна
страница фигурира пълното му наименование: „Църковно-богослужебен
всекидневник. Съдържа Осмогласник и Общ миней, Постен и Цветен Триод”.
В отзива, публикуван в списание „Православен мисионер” през 1944 г. се
констатира, че новоиздадената книга „е предназначена да замести Октоиха,
Минеите и Триодите, защото съдържа: 1. Службите на седмичните кръгове от осемте гласа на Октоиха; 2. Всекидневните служби от двата Триода;
3. По една обща служба за господски, богородичен, ангелски и светийски
празник („общ миней”)” [Методий, архимандрит 1944:164].
Преобладава мнението, че е предназначен за ползване в храмовете
на присъединените територии по време на Втората световна война, които
са включени в диоцеза на Българската православна църква, но очевидно се
e предвиждало и широкото му използване в богослужебната ни практика.
Въпросът за степента на разпространението и използването му в храмовете на присъединените територии се нуждае от допълнително проучване. В
тези храмове очевидна е била липсата на редица богослужебни книги и
Всекидневникът е замислен да запълва на първо време тази празнота. През
следващите десетилетия той намира относително голямо разпространение
и употреба в българските енорийските храмове. В последно време, поради
достъпността на преиздаваните богослужебни книги в Русия, храмовете ни
си осигуряват необходимите за богослужението руски издания на църковнославянски език и Всекидневникът има сравнително ограничено приложение, без напълно да е изключен от употреба.
Известно е, че Часословът2 е най-необходимата църковно-богослужебна
книга за клиросните певци и четци и с голяма честотност на употреба. До отпе2

Ако се проследи историята на издаването на Часослова у нас, уместно би следвало да се
визира на първо място своебразното богослужебно пособие от Висарион Хилендарец, издадено в Пловдив през 1867 г. със заглавие: „Черковно пение за неделните и празнични дни
през цялата година“. Уместно е на това издание да бъде отделено място тук, защото то,
както и Часословите, е предназначено за певците и четците и в определен смисъл е аналог
на съвременния Часослов. – Черковно пение за неделните и празнични дни през цялата година. Пловдив, 1867. - Вж. Висарион (Хилендарец), священоинок 1867.
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чатването на българското издание на Часослова през 20 век са използвани
руски Часослови, в които са включени основните църковни служби от
ежедневния богослужебен кръг (Вечерня и Утреня), заедно с гравитиращите около тях второстепенни. В тези издания на Часослова без изключение липсва последованието на Литургията с всички необходими за пеене
и четене литургийни текстове. По мои наблюдения, в днешно време в
редица енорийски храмове все още се съхраняват излезлите от употреба
екземпляри от руски Часослови с различни години на издаване. Така
например, Часословите, отпечатани съответно през 1896 и 1901 г. в
Москва, са малък формат, еднотипни и са използвани у нас. В тези две
издания след Утренята не следва редът на Светата Литургия, чието
последование е вмъкнато на това място в българските Часослови, а са дадени последованията на богослужебните часове – първи, трети и шести.
Прочитането им по принцип не се пропуска в съвременното руско богослужение.3 В нашата страна Часословът претърпява две издания през 1929 г. –
като самостоятелна книга и в състава на богослужебен сборник, онасловен
Църковен Цветослов.4 По принцип Цветословът (Άνθολόγιον) съдържа „избрани
последования от месечния Миней за празници Господски, Богородични и на
светии, особено почитани в Православната църква” [Никольский 1995:103].
Тази богослужебна книга е предназначена за използване в храмове, където
липсват Минеи за отделните месеци, но е на разположение Общ Миней. В такъв
случай, Общият Миней и Цветословът се възприемат като две части на една и
съща богослужебна книга. Освен включеното съдържание на Часослова със
съответните текстове (с. 5-138), българският Цветослов от 1929 г. съдържа още:
последования от Октоиха (с. 139-295); празнични служби от Минея (с. 296-617);
триодна част (с. 618-816); катавасийна част (с. 817-824). Допълнен е още с
Богородични отпустителни тропари, полиелейни псалми, величания и общи
отпустителни тропари (с. 825-880). За нашите условия се оказва, че съществува
необходимост от още една богослужебна книга, която да е в по-голяма степен
универсална и да обединява последованията от Общия миней и Цветослова.
Всичко това е замислено да се реализира с отпечатването на Всекидневника, който
започва впоследствие да се използва на клиросите (певниците) и в семинарските
храмове, където богослужението се извършва в съкратен вид и тази книга се оказва
удобна за ползване при подобна ситуация. По принцип, всяка църковна служба в
рамките на ежедневния богослужебен кръг (Вечерня, Утреня и Света Литургия) в
богослужебната практика на Българската православна църква е възможно да се
извърши само при наличието на Часослов и Всекидневник, независимо от компромисите, които са направени във Всекидневника по отношение на пълнотата на

3

В Часослова, издаден през 1896 г., на с. 46 свършва последованието на Утренята и на
следващата страница започва непосредствено първия богослужебен час. – Часословъ
1896:46 сл.; В Часослова, издаден през 1901 г., Утренята свършва на с. 48 и на следващата
страница започва първия час. – Часословъ 1901:48 сл.
4
Вж. Църковен Цветослов:1929.
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стихирите, седалните, каноните и други текстове.5 Това свиделства и за замисъла
на съставителите да предложат една универсална за богослужебната практика
църковна книга.
Очевидно е, че след като години наред Цветословът е използван в
богослужението, са направени съответните изводи за неговите непълноти
и несъвършенства, констатирани в процеса на богослужебната практика.
Всичко това е взето под внимание при съставянето на Всекидневника. Ако
се продължи със сравнителния анализ на двете книги, разбираемо е, че те
като еднотомни издания трудно биха поели цялостния химнографски
материал за подвижните и неподвижните празници през годината.6 Затова
и двете издания са със значителен брой съкращения. Редуциран е броят на
стихирите и седалните за празниците. В почти всички църковни служби,
поместени във Всекидневника, липсват канони. В цялото издание са налични само четири канона – Великият канон на св. Андрей Критски в съкратен вид, Богородичният канон на акатиста, канонът на св. Андрей Критски
за Лазарова събота и Пасхалният канон. В тази връзка, в гореспоменатия
отзив в списание „Православен мисионер” с голяма степен на категоричност се твърди, че „предлаганата книга далеч не отговаря на предназначението си да замести Октоиха, Триодите и Минеите, защото в нея са
допуснати празноти, които с нищо не могат да бъдат да се запълнят”
[Методий, архимандрит 1944:164].
В Цветослова за възкресните служби от Октоиха, както и за
Господските и Богородичните празници, е поместен по един канон, който
в някои случаи е със съкратен брой тропари. В последованията за
Страстната седмица са включени трипеснеците и каноните в пълен вид.
В Цветослова също са изключени канони за редица особено почитани
светии, както и за други важни богослужебни чествания през църковната
година. В тази богослужебна книга липсват канони в църковните служби
на св. Симеон Стълпник (1. IX), Зачатие на св. Йоан Кръстител (23. IX), св.
Петка Търновска (14. X), св. Йоан Рилски (19. X), св. Димитър Солунски
(26. X), Събор на св. Архангелите и Ангели (8. XI). Представената фактология свидетелства, че по време на отпечатването на тези две богослужебни книги (Цветослова и Всекидневника) вече е установена повсеместната
тенденция каноните да се пропускат в енорийското богослужение. Освен
това, постоянното елиминиране на тези значими химнографски структури
от състава на Утренята превръща в известен смисъл тази неправилна
практика в богослужебна норма, която е фиксирана вече във Всекидневника. В случая е налице опит как една „доминираща неправилна практика да
бъде легитимирана и представена като общоприета богослужебна норма
чрез отразяването й в богослужебните книги” [Стефанов 2013:50]. С това
положение се нарушава многовековната традиция, според която канонът е
5

Вж. съответните указания за това в Приложенията в края на Всекидневника, онасловени:
„Пояснения към отделите”. - Църковно-богослужебен всекидневник 1943: 642- 655.
6
За сравнение между двете богослужебни книги вж. Димитров 2011:105-106.
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основен и неотменим текст в богослужебните последования на Утренята
и Повечерието (велико и малко). В настоящия момент в преобладаващата
част от енорийските храмове не се изпълняват канони. Прието е да се прочитат само влизащите им в състава кондаци и икоси, „които в съвременното богослужение се въприемат като най-представителните текстове на
каноните” [Стефанов 2011:113]. Очевидно, указанията за изпълнението на
каноните в използвания днес Типик не са достатъчно ясни и детайлизирани за певците и клириците. Поради този факт, последните в незначителна степен се влияят и ползват от тях. Най-вероятната причина за това е
незадълбоченото и непрецизно изучаване на историята на Църковния типик, на неговия регламент по отношение на богослужебната част, на богослужебните книги във висшите и средните богословски учебни заведения,
както и липсата на реално провеждана сериозна църковно-богослужебна
практика, която да е включена задължително в учебните програми и планове.7
Известно е че, при изданието от 1941 г. на Часослова, паралелно с
църковнославянските текстове са поместени и съответните им преводи на
български език, което легализира произнасянето им в реално богослужебно време. Става въпрос за псалми, молитви и тропари от различните
служби на денонощния богослужебен кръг. В общи линии, на български
език са дадени текстовете, които се произнасят с четене. В последованието
на трите основни служби от ежедневния богослужебен цикъл и на второстепенните, които се присъединяват към тях, църковнославянските текстове са дадени със съответния превод на български. В текстовете на Литургията, поместени в Часослова само Символът на вярата и Отче наш
фигурират на български език. И тук е приложен принципът, отразен в
Часослова, – песнопенията да се поместват само с църковнославянските
им текстове. Това положение остава в сила и за текстовете на литургийните песнопения. Същото издание на Часослова е отпечатано фототипно
през 1982 г. с незначителни поправки.8 Следващото издание на тази книга
е от 1996 г., в което ортографията вече е осъвременена. Всекидневникът
обаче съдържа само текстове на църковнославянски език, който са преди
всичко текстове на песнопения. В него не е включено последованието на
Светата Литургия, защото се предполага, че той ще се използва съвместно с наличен български Часослов, където в пълен обем са поместени
литургийните текстове, произнасяни с пеене. По принцип, за песнопенията
до този момент не е разпространена и официално установена практиката
да се изпълняват на български език, независимо от съществуващите опити
и начинания в това отношение в различните енорийски храмове. Все още
сравнително ограничено приложение имат новоиздадените нотирани сборници с песнопения на новобългарски език, съставени от протопсалт
7

Вж. в този смисъл Димитров 2011:106.
Така например, в изданието от 1982 г. текстът на тропара „Спаси Господи, Твоите
люде...” претърпява корекция, като изразът „благоверния наш цар Борис“, който стои в изданието от 1941 г. се замества с израза „православния български народ“ [Часослов 1982:33].
8
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Методий Григоров с благословението на Сливенския митрополит
Йоаникий.9
Особеното в българските издания на Часослова е, че освен главните и
второстепенни служби от денонощния богослужебен кръг, в тях е включено и
последованието на Светата Литургия. Тук става въпрос само за Литургията на
оглашените и Литургията на верните, защото редът на Проскомидията като
първа част на Литургията, се намира само в Служебника10 и се извършва от свещенослужителите без прякото участие на вярващия народ. Това положение в известна степен влиза в противоречие с историческото развитие на Часослова. Според
установената ръкописна и печатна традиция, тази богослужебна книга не съдържа
реда на Литургията. Последната се помества по принцип в Ирмология,11 откъдето
се ползва от клиросните певци и четци. До отпечатването на българското издание
на Часослова в употреба са руски Часослови, в които без изключение липсва
последованието на Литургията. По мои наблюдения, в днешно време в редица
енорийски храмове все още се съхраняват излезлите от употреба екземпляри от
руски Часослови с различни години на издаване. Така например, Часословите,
отпечатани през 1896 и през 1901 г. в Москва, са малък формат, еднотипни и са използвани у нас през 19 и началото на 20 век. В тези две издания след Утренята
не следва редът на Светата Литургия, чието последование е поместено на това
място в българските Часослови, а сe намират богослужебните часове – първи, трети и шести. Прочитането им по принцип не се пропуска в съвременното руско
богослужение.12 Всекидневникът също не съдържа последованието на Светата
Литургия, защото се предполага, че той се ползва съвместно с наличен Часослов,
където в пълнота фигурират текстовете на всички литургийни песнопения.
Изводът от направените изследвания в настоящата статия е, че е пренебрегвано основно правило при издаването на българските богослужебни
книги през целия 20 век, което е в сила и за анализираната богослужебна
книга Всекидневник. Внасяни са принципно нови промени в кодифицирани и утвърдени богослужебни книги. Въвеждането на нови и некоректни
богослужебни практики довежда до установяването на синкретична традиция, която не е обоснована исторически и е чужда на буквата и духа на
Типика. Такъв е случаят с литургийните антифони, чийто тект е подложен
на последователно редуциране и към настоящия момент е наложено унифицираното им неправилно съкратено изпълнение, което не отразява спе9

Вж. Обширен възкресник (осмогласник) на запазен и невмен нотопис 2004; Псалтикийна
утреня на западен и невмен нотопис 2004; Литургия по монодийните песнопения на
източноправославната Църква 2005.
10
Часослов 1929: 47-57; Часослов 1996:67-78.
11
Обособяването на Ирмология като самостоятелна богослужебна книга „вероятно е
свързано с практиката, установена в древната Църква ирмосите да бъдат пяти от
клиросите, а останалите стихове на канона – четени в централната част на храма”
[Авксентий, архимандрит 2005:175].
12
В Часослова, издаден през 1896 г., на с. 46 свършва последованието на Утренята и на
следващата страница започва непосредствено първия богослужебен час. – Часословъ
1896:46 сл; В Часослова, издаден през 1901 г., Утренята свършва на с. 48 и на следващата
страница започва първия час. – Часословъ 1901:48 сл.
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цификата на празника и богослужебния период.13 При бъдещи нови синодални издания на богослужебните ни книги, включително и при евентуално преиздаване на Всекидневника, би следвало последните да бъдат съставени и редактирани от компетентна комисия, включваща духовници и богослови, която да бъде координирана от Богослужебния отдел на Светия
Синод. Вследствие на това е необходимо да се фиксира в печатен вид автентичната традиция за изпълнението на каноните, антифоните, прокимните и алилуариите, която да се стремят да спазват свещенослужителите,
църковните певци и четци. По този начин ще бъде съхранено многовековното литургическо наследство в богослужението на Българската православна църква в автентичен и съобразен с Типика вид.
В издаваните (и преиздавани) Типици е необходимо да се отразява
адекватно и в пълнота правилният начин за изпълняване на горепосочените песнопения и текстове. Би следвало регламентът в Типиците за тези изменяеми текстове на Светата Литургия да пресъздава идеалното положение за тяхното изпълняване, което да рефлектира и върху издаваните богослужебни книги. В този контекст, като образец и своебразен идеал се възприема и цялостният църковен Типик, задачата на който е „да пресъздаде
един висок идеал на богослужението, който със своята красота да
предизвиква постоянен стремеж към неговото осъществяване, може би,
не всякога напълно възможно, както и осъществяването на всеки един
идеал... Такъв по своята същност е целият закон Христов – не напълно
осъществим в цялата му небесна висота, но със своето божествено величие, събуждащ у човеците неудържимо желание да го следват и оживотворяващ чрез това света” [Скабалланович 1913:23]. Чрез спазването
на духа и буквата на Типика християните се възпитават в точност и дисциплина. Тези качества, проектирани в областта на духовно-нравствения
живот, способстват да се внесе и в него подредба, като се води борба с
греховните наклонности и страсти, изпълнява се евангелският нравствен закон и се върви по многотрудния път на спасението с помощта на съдействащата Божия благодат. Освен това, „самото величие на литургичните
изисквания, описани в Типика, невъзможността на средностатистическата
общност да ги изпълни в цялост и строгостта на покайната дисциплина,
включена в литургическите книги, винаги служат като защита срещу всеки
опит да се идентифицира Църквата твърде близко с настоящия век, а и
[служат] като пътепоказател за Царството” [Майендорф 1995:155].
Въпреки оспорванията, несъвършенствата и пропуските, Всекидневникът намира своето място в богослужебната практика на нашата Църква, като
улеснява клиросните певци и четци в тяхната църковно-певческа дейност.
Всеобщото му разпространение и употреба през изминалите десетилетия
биха могли да бъдат индикация за Светия Синод на Българската православна
църква да продължи с установената в миналото традицията за издаване на
наши богослужебни книги, съобразени с богослужебния ни Типик.
13

Вж. Стефанов 2013.
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