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РАЗСЛЕДВАЩА ЖУРНАЛИСТИКА – ТЕОРЕТИЧЕСКИ АСПЕКТИ
проф. дфн Калина Лукова
Бургаски свободен университет
INVESTIGATIVE JOURNALISM – THEORETICAL ASPECTS
prof. D.Sc. Kalina Lukova
Burgas Free University
РЕЗЮМЕ: Анализират се теоретически проблеми на разследващата
журналистика, свързани с нейната същност, терминология, типологии, с
мястото ù в медийното пространство и етиката на журналистическото
разследване. Изследва се фигурата на разследващия журналист.
Ключови думи: разследваща журналистика, разследващ журналист,
етика, обективност, теория.
ABSTRACT: The theoretical problems of the investigative journalism are
analyzed, related to its essence, terminology, typologies, with its place in the
media space and the ethics of the journalistic investigation. The figure of the
investigative journalist is researched.
Key words: investigative journalism, investigative journalist, ethics,
objectivity, theory.
„Средно това са девет десети робски труд, безкрайно
пресяване на документи, огромна част от тях безсмислени,
дълги преговори с неотстъпчиви бюрократи, чести срещи с
ялови източници и умопобъркани консерватори, безсънни нощи,
студени кафета, безрезултатни следи, бездънни ями и (от време
на време) главоломен успех.”
Д. Нортмър

Този обобщен образ на разследващия журналист е мултиплициран в множество противоречиви теоретични представи. Разследващата журналистика като
същност, терминология, типологии, функции създава свой епимистемологичен
дискурс във времето. Изследователите ù проблематизират различни аспекти,
свързани с хетерогенната ù специфика, с мястото ù в медийното пространство и
връзките с правото и криминологията; с важните въпроси за фигурата на разследващия журналист, за етиката на журналистическото разследване, за неговата
обективност и др.
Различните определения и тълкувания изграждат напрегнат, дискусионен
контекст, който надхвърля представите за разследващата журналистика като
един от жанровете на журналистиката и я поставя в широко социално поле.
Актуалният изследователски интерес е насочен към комерсиалния натиск върху
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разследващата журналистика, който ограничава развитието ù и я насочва само
към читателските елити.
В концептуалността на разследващата журналистика решаващо значение
имат европейската и американската гледни точки. Един от най-големите анализатори е Хюго де Бърг – преподавател по медии и комуникаци в Лондонския университет. В книгата си „Разследваща журалистика. Контекст и практика” той реторично отговаря на въпроса си „Какво е разследваща журналистика?: „Разследващият журналист е мъж или жена, чиято професия е да търси истината и да
открива отклонения от нея в която и да е медия. Тази дейност се нарича разследваща журналистика и се отличава от аналогичната дейност на полиция, юристи,
ревизори и контролни органи в това, че няма строго отграничен обект, не е законово основана и е тясно свързана с публичността.” (Бърг, 2005: 21).
Хюго де Бърг характеризира разследващата журналистика чрез сравнителен
анализ с други типове журналистика. Той я разграничава от опозиционната журналистика, която невинаги достига до разследване.
Разследващата журналистика се различава и от новинарската журналистика,
защото се занимава с теми, за които се предполага, че са известни на всички, но
те се подлагат на съмнение и търсене на истината. Докато новинарите степенуват
събитията според важността на новините, разследващите журналисти имат свои
приоритети за значимост, които се опират на съществуващите морални норми и
отклонението от тях. В този смисъл определящата характеристика на разследващата журналистика е моралната цел и доказателствата, които я подкрепят. Уменията да се използват информационни източници, да се работи с документи са
много важни, според известните английски разследващи журналисти Филип
Найтли, Стив Хейуърд, Дейвид Ленърд.
В аспекта на работещите техники, Хуго де Бърг сравнява разследващата
журналистика със скандалната журналистика при използването на „метода на
ужилването” през 90-те години на ХХ век: това е „често срещан похват с цел да
се предизвика обектът под прицел да каже нещо, което го уличава във вина, особено хора, чиито откровения са по-скоро забавни за зрителите, отколкото от
полза за обществото. Таблоидите развиват у читателите си вкус към такъв вид
воайорство...” (Бърг, 2005: 30).
В подобен случай се достига до объркване между скандална и разследваща
журналистика, но различителният критерий е общественият интерес на разследването спрямо вълнуващото разобличение. Разликата е и в мотивацията на разследващите журналисти, които търсят истината и предизвикват ответни действия: създаване на закони, налагане на контрол и санкции.
Красноречиво е обяснението на Филип Найтли при разследване на лекарството талидомид: „Първоначално беше журналистическият интерес ... после, когато срещнах жертва – морално възмущение, гняв ... към абсолютната безочливост
на хора, които поставят паричните си интереси над живота на своите жертви.”
При проблематизирането и дефинирането на разследващата журналистика
Бърг достига и до други интересни и значими типологически връзки. Според
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него, както класиците на романа, така и разследващите журналисти съчетават
рационалното наблюдение с моралното съпричастие. Документалният реализъм
на Чарлс Дикенс, Зола ги прави първите разследващи журналисти. Важно е значението и на радикалната журналистика в Англия през ХІХ век.
Въпреки че радикалната преса в Англия умира, а журналистиката се тривиализира и комерсиализира през ХХ век, разследващата журналистика продължава
да се развива. Тя се предифинира като „обществено отговорна” журналистика, а
влиянието на американската разследваща журналистика върху британската се
осъществяна по модела „Уотъргейт”. Нейни задължителни елементи са: да изразява общественото мнение, да анализира държавната политика, да бъде информационен канал между гражданите и властта.
През 90-те години на ХХ век се достига до разцвет на разследващата журналистика, най-вече в телевизията. Нейното теоретизиране се свързва със засилените спорове за обективната журналистика и за „пристрастната” журналистика в
аспекта на новите дигитални технологии. Разследващите журналисти не заемат
ясна позиция по проблема. Например Пол Фут разграничава обективността на
журналиста от фактите, които той представя.
И сега журналистическата обективност е основен дискусионен проблем. С нея се
занимава британската изследователка Дебора Чеймбърс. Тя анализира променящия
се контекст на разследващата журналистика в края на ХХ век, свързан с динамиката
на медийната собственост и контрол. Това води до нови форми на консумативно
ориентирана разследваща журналистика.(Чеймбърс, 2005: 130).
Дебора Чеймбърс свързва дебата за разследващата журналистика с новия тип
публичност, характерен за епохата на глобализация в началото на ХХІ век. Пред
разследващите журналисти се явяват нови предизвикателства за запазване на
обществения интерес, защото те трябва да се съобразяват с идеята за по-демократична и по-отворена култура в глобалното общество.
Каръл Флеминг също проблематизира журналистиката във връзка с новите
технологии и идеята на Юрген Хабермас за публичната сфера. Дигиталното
пространство открива територии, до които достъпът за разследващи журналисти
е бил затруднен или забранен. Други очевидни предимства са: скъсяване на времето за получаване на информация; увеличаване на количеството на достъпната
информация, по-ефективно анализиране на данните.
В тази връзка Флеминг откроява новите проблеми при обработването на информацията, защото „журналистиката се развива в посока от представяне на факти към представяне на смисъл” (Флеминг, 2005: 229). Технологиите дават свобода на информацията и възможност за по-обективна гледна точка, както и за поголямо разпространение, защото Интернет е форум, в който има равенство и свобода (за тези, които го използват) в смисъла на Хабермас.
Сред британските теоретици Матю Киеран разглежда проблеми, свързани с
етичната рамка на разследващата журналистика, като купуване на сензационна
информация и законно купуване на сензационна информация, възстановки, гарантиране на анонимност на източниците. Интересни са неговите наблюдения
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при сравняването на Англия и САЩ в посочените аспекти. Докато в САЩ се избягва купуването на сензационна информация от журналисти, във Великобритания това е стандартна практика. И за двете страни, обаче, е характерна злоупотребата с анонимни източници. Често журналистите получават поверителна информация от политици, при условие, че няма да се посочват имена. В този случай
лесно може да се достигне до манипулация на журналистите. Според Киеран изключителна отговорност на жуналистите е да се гарантира или не конфиденциалността на информацията (Киеран, 2005: 209).
Проследихме важни тези от британския теоретичен дискурс за разследващата
журналистика, защото той във висока степен представя европейската гледна точка в това отношение. Необходимо е да се отбележи и паралелното негативно разбиране на тази проблематика, защото този тип журналистика не се приема еднозначно нито в теорията, нито в практиката.
Един от най-големите критици на разследващата журналистика е Бърнард
Ингам, който я нарича „най-низша форма на вестникарски живот”. За него тя не е
професия, а манталитет, присъщ за арогантните, привилигировани и саркастични
журналисти, които маскират желанието си за висок рейтинг и високи възнаграждения под формата на „гадни” твърдения за отговорността им към обществото,
нацията, зрителите и истината: „... убеждението, че правителството неминуемо,
неизменно и постоянно крои нещо, не заслужава доверие и е конспиративно.
Това е т. н. „синдром льо Каре”, който разваля и замърсява преценката на иначе
компетентни журналисти и ги прави деструктивни, неточни и ненадеждни. Във
връзка с това аферата Уотъргейт е виновна за много неща, както тук, така и по
света.” (Ingham 1991: 363).
Чарлз Мур, редактор на „Дейли Телеграф”, смята разследващата журналистика за отклонение от истинските функции на журналиста – да прави репортажи и
да анализира.
Други изследователи отричат компетентността на разследващите журналисти да
проучват властта, защото това трябва да се прави от специално подготвени служби.
Противоречията в разбирането на същността и функциите на разследващата
журналистика достигат и до самия термин. Според Джон Пилджър терминът разследващ журналист е тавтология, тъй като „всеки журналист би трябвало да прави разследвания”.
Споровете около терминологията и спецификата на разследващата журналистика лесно позволяват прекрачването от английския в американския теоретичен
дискурс. Английските изследователи често сравняват английската с американската разследваща журналистика. Те признават високия ù статут в САЩ, както и
факта, че там се изучава разследващата журналистика и се пише за нея много
повече, отколкото в Европа.
Съпоставителните връзки лесно се откриват. Близка е метафориката между
определението на Ингам „най-низшата форма на вестникарски живот” и прочутото определение на американския президент Т. Рузвелт за разследващите журналисти – „макрейкъри” („боклукчии”).
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По повод разкритията на Дейвид Греъм Филипс „Измяната на Сената”, президентът в публична реч през 1906 г. напада разследващите журналисти, защото
е достатъчно да събират „боклука по пода”, а не да се „отдават на черногледство”: „Опитът да се извлича финансова или политическа изгода от съсипването
на някого може само да предизвика обществен смут.”(Петров, 2010: 201). Т.
Рузвелт оприличава разследващите журналисти с образа на боклучаря от „Пътешественикът от този свят до онзи” на Бъниън, който е така отдаден на работата
си, че вижда навсякъде само боклуци.
Според наблюденията на М. Петров, на които се опираме, школата на
„макрейкърите” е първата вълна разследващи журналисти в САЩ и създават
представата за разследващата журналистика като хибридна форма между репортерство и детективско проучване, между социално изследване и политически коментар. „Макрейкърите” продължават персоналната журналистика на Хоръс
Грили от вестник „Трибюн” чрез реформаторския си дух и критична обществена
нагласа. Те наследяват най-доброто от стила на „жълтата” преса: усет за значим
факт, умение да се прониква зад привидностите, драматично и достъпно представяне на случката спрямо психологическите предпочитания на читателите
(Петров, 2010: 194, 204).
„Макрейкърите” като журналистическа школа се свързват и с техниките на
градската журналистика от края на ХІХ век. Към тях се отнасят и писателите
Джон Рийд, Джек Лондон, Ъптон Синклер, Теодор Драйзър, Уолтър Липман и др.
Журналистическите разобличения през първите две десетилетия на ХХ век
оформят два модела на разследващата журналистика в САЩ: разследване на
корупция и разследване на потискането на човека. Те водят до социални и законови реформи. „Макрейкърите” публикуват разследванията си в списание
„Маклуърс”. Началото е през 1903 г. със серия статии на Линкълн Стефънс
„Срамът на градовете”, в която се представят корупционни схеми в Сейнт Луис.
Следват силни журналистически разследвания на Айда Тарбъл. Тя публикува
общо 15 статии и разследва петролната компания на Дж. Рокфелер, като използва
множество факти. А.Търбъл създава модел на публицистично разследване, който
включва равнопоставеност на гледните точки, аналитично и документирано извеждане на авторската теза.
Сред класическите разследвания, публикувани в сп. „Маклуърс”, трябва да се
отбележи серията статии на Джошуа Флинт “Светът на подкупа”, в които се разкриват връзките между политици, полицаи и престъпници. Именно
„макрейкърите” извеждат връзката между журналистическите разобличения и
следващите обществени реформи.
Емблематичен пример в това отношение е романът на Ъптон Синклер
„Джунглата”, превърнал се в бестселър и оказал силно влияние върху президента
Рузвелт. За да проучи производството на храни, Синклер отива със сменена самоличност в консервен цех, за да събира фактологична информация. Чрез натуралистичния си стил той показва ужасяващи детайли от реалността в хранителната промишленост и предизвиква приемането на Закон за чистите храни и медикаменти.
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В тази връзка се изгражда и теоретичното описание на Моури от неговата
книга „Ерата на Теодор Рузвелт”: „Фактологична по съдържание, критична по
тон и изпълнена с моралистко, но и оптимистично негодувание, типичната, тъй
да се каже, боклучарска статия не предлага лек, а се опитва да даде на гражданите точно описание на това какво не е наред.” (по Бърг, 2005: 102)
Американската разследваща журналистика през втората половина на ХХ век
продължава традицията на американската журналистика, занимаваща се със социална критика, и най-вече на школата на “макрейкърите”. Употребата на термина „разследваща журналистика” („инвестигейтив рипортинг”) се свързва с разкритията на журналиста Сеймур Хърш за действията на американските войници
във виетнамското село Ми Лай.
В теорията на американската разследваща журналистика съществуват противоречиви тълкувания за същността и терминологията. Понятието се разглежда в
широк смисъл като социалнокритична и реформистка журналистика и в тесен
смисъл, който включва само журналистическите разследвания през 60-те и 70-те
години на ХХ век, предизвикали силен обществен отзвук.
Някои изследователи разбират разследващата журналистика като специализиран подход за събиране на информация, който предполага и детективски методи при търсене на свидетелски показания и потвърждаването им.
М. Петров посочва и по-късни публикации, като книгата на Питър Маас
„Серпико” за корупцията в нюйоркската полиция, които включват и “скандалната журналистика” към разследващата (Петров, 2005: 349).
За най-обобщаваща дефиниция на разследващата журналистика се приема
определението на Майкъл и Едуин Емери: „разследващият репортаж е събиране
на достатъчно източници, улики и документи за продължителен период от време
с цел да предложи на аудиторията убедителна интерпретация на вече протекли
събития” (Emery, 1992: 425). По подобен начин се дефинира понятието и от други анализатори, като Джудит Болч, Брюс Гарисън, Ленърд Дауни, както и в учебната литература по журналистика.
Като класически примери за журналистически разследвания в САЩ най-често се посочват: разкритията на Джек Андерсън в „Ню Йорк таймс” през 1972 г. за
администрацията на Никсън по време на Индо-пакистанската война, донесла му
наградата “Пулицър”; на Боб Грийн от „Нюздей” за отношенията на Никсън с
мафиоти от Флорида; на Джордж Ризънс от „Лос Анджелис Таймс” за разследване на корупция на пристанищните власти в Лос Анджелис, с което печели
„Пулицър”; на Дон Болс, взривен в колата си през 1976 г., заради проекта
„Аризона”, насочен срещу местната мафия.
Образцовият модел на журналистическото разследване, както за САЩ, така и
за Америка, е култовото разследване на Роб Удуърд и Карл Бърнстийн от
„Вашингтон поуст” по аферата „Уотъргейт”. Текстовете по него започват да се
публикуват от 10.Х. 1972 г. и предизвикват оставката на президента Никсън през
август 1974 г. Двамата репортери разкриват гигантска конспирация, свързана с
незаконни средства на президента Никсън. Той пречи на официалното разследва-
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не на обира в административната сграда „Уотъргейт”, използва правителствени
средства за партийни интереси, подслушва и записва посетителите си.
Всички публикации, както и професионалните техники на двамата репортери,
се включват в книгите им „Цялото кралско войнство”, по която е сниман едноименен филм, и „Последните дни”. Журналистите се превръщат в идоли, а случаят „Уотъргейт” обстойно се теоретизира и митологизира. Журналистиката в
САЩ се влияе от този модел, който доказва нови взаимоотношения между политици и журналисти, и изключителното значение на разследващия журналист.
В Англия митът „Уотъргейт” периодично се разглежда и се анализира въздействието му. Спрямо него има и по-скептично настроени изследователи, като
Хюго де Бърг. Според него „не може да се твърди, че „Уотъргейт” представя
американските медии в най-характерната им и добра функция на обществен
страж ..., защото дотогава разследващата журналистика в САЩ има вече дълга
история и отдавна търси сметка на политиците” ( Бърг, 2005: 101).
В САЩ аферата „Уотъргейт” се разглежда подробно от Ленърд Дауни, който
твърди, че финансовата независимост и предварителните репортерски проучвания са в основата на успешните журналистически разкрития. В книгата си
„Новите макрейкъри” той анализира съвременната американска разследваща
журналистика като продължение на традицията и успехите на „макрейкърите”.
Като пример се посочват разследванията на Тед Зулц от „Ню Йорк Таймс” за
американската намеса в преврата срещу президента на Чили, С. Алиенде; за свалянето на Хуан Перон, за провала при Залива на свинете в Куба и др.
Изследванията върху проблемите на разследващата журналистика са недостатъчни, за да се изгради систематизиран теоретичен дискурс. Повече са книгите на журналисти, които описват своите разкрития. Липсват мащабни теоретически анализи върху същността, жанровата, терминологична и стилистичната
специфика на разследващата журналистика, които да сближат разнородните и
откъслечни тълкувания. Разследващата журналистика сега е по-скоро проблем на
дискусии, но все повече се превръща в тема на сериозни теоретични проучвания.
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ТЕМАТА „ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ” НА СТРАНИЦИТЕ НА ПЕЧАТНИТЕ
МЕДИИ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДВЕ ГОДИНИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО
НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(2007-2008)
доц. д-р Мария Алексиева
Бургаски свободен университет
TOPIC "EUROPEAN UNION" ON THE PRINT MEDIA DURING THE FIRST
TWO YEARS OF MEMBERSHIP OF BULGARIA IN THE EUROPEAN
UNION (2007-2008)
Assoc. Prof. Mariya Aleksieva phD
Burgas Free University
РЕЗЮМЕ: Статията е част от работата по проект „Етнопсихо-лингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в
България”, финансиран от Фонда за научни изследвания при МОМН.
Целта на анализа е да изведе основните тенденции и аспекти в темите за
Европейския съюз, намерили място в 10 наблюдавани от екипа на проекта ежедневника: „24 часа”, „Експрес”, „Монитор”, „Телеграф”, „Новинар”, „Сега”, „Стандарт”, „Дневник”, „Дума”, „Труд” и националните
седмични вестника „Капитал” и „168 часа” през 2007 и 2008 година.
Въз основа на публикуваните журналистически материали е възможно
да се правят изводи за рефлексивната картина на печатните медиите.
Ключови думи: Европейски съюз, Eвропейска комисия, еврофондове,
европроекти, еврокомисар, евродепутат.
ABSTRACT: This article is part of the project “Etnopsiholingvistic and
Sociolinguistic aspects of media language press in Bulgaria”, financed by the
Fund for Research in Ministry of Education.
The purpose of the analysis is to derive the key trends and aspects of topics
for the European Union, found a place in the 10 monitored by the project team
daily: 24 hours Express Monitor, Telegraph, Novinar, Now Standard Diary,
Word, Work and the national weekly Capital newspaper and 168 hours in
2007 and 2008.
Based on the published journalistic material it is possible to draw conclusions
about reflexive picture of the print media.
Keywords: European Union, European Commission, EU funds, EU projects,
Commissioner, MEP.

Минути след 0.00 часа на 01.01.2007 г. в София и в други големи градове в
страната започва светлинно шоу и заря, която отбелязва началото на 2007 г. и
приемането на България в Европейския съюз.
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Часовникът на пл. „Батенберг”, който отброява дните до присъединяването
на страната, показва българското знаме в кръга на 12-те звезди на ЕС.
България вече е член на Европейския съюз.
Предприсъединителният процес започва през 1998 г. и завърши през септември
2006 г., когато Европейската комисия препоръчва присъединяването към организацията при строг мониторинг. България и Румъния завършват петото, найголямо разширяване на Европейския съюз.
Общи проекции на темата и аргументи за избора на методика за анализ
Анализът е свързан с тиражирането на журналистически материали за първите две години от членството на страната в ЕС.
За оценка и анализ на публикациите е избран методът „анализ на съдържанието”.
Смисълът на този тип медиен мониторинг с последващ анализ на журналистически материали е да се проследят честотата, обхватът, характерът и тенденциите в отразяване на темата за Европейския съюз през първите две години от
членството на България. На тази основа се извеждат основни тематични фокуси в
отразяване на събитията, очертават се тенденции и предпочитания към определен тип журналистически похвати като средство за отразяване и интерпретиране
на тематиката, идентифицират се ключови послания, излъчвани от наблюдаваните медии към читателските аудитории.
Известно е, че медиите и журналистите играят съществена роля както за навременното информиране на читателите, така и за формиране на нагласи към
проблемите, засягащи членството на България в ЕС. В този смисъл мястото и ролята на медиите могат да се определят като критични, доколкото медия пазарът е
сравнително малък, а медиите са зависими от рекламодателите.
„Писането” или „отразяването” на събития, изследвания, добри европейски
или национални практики е само едната посока, в която медиите могат да влияят
върху читателските публики. Другата посока е възприемане на социално-отговорно поведение от самите медийни групи и от журналистите, работещи за тях.
Очакванията са те да спазват основния журналистически принцип – истинно и
цялостно отразяване на проблематиката, свързана с темата.
Анализът на съдържанието се концентрира върху новините от България и
разглежда в частност тези с главна тема Европейския съюз и неговите институции.
Изборът на изследваните публикации е направен чрез специализиран програмен продукт на базата на предварително определени ключови думи по темата
„Европейски съюз”.
Цел, задачи и обхват на анализа
Анализът на съдържанието е замислен като инструмент за набиране на многоаспектна съдържателна информация за подходите на определени печатни медии към отразяване на темите за Европейския съюз и ключовите послания към
българския читател.
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Печатните медии притежават силата пряко да влияят върху читателските
аудитории. Тиражираните в печатните медии материали предизвикват генериране на нагласи, мнения и позиции.
Изборът на медии за анализ по темата е направен въз основа на предварителен анализ на данни, сочещи нивата на влияние на медиите върху читателските
нагласи. Отчетена е и популярността на медиите сред читателските аудитории.
Друг съществен критерии при избора на медии е начинът на отразяване на събитията по темата и моделите за интерпретацията им. Например в-к „Труд” и в-к
„24 часа” са медии, известни с общата си нагласа към кратко, схематично представяне на събитията, с подчертан афинитет към акцентиране върху скандалното
и пикантното. Предпочитаните модели са „хвърляне на огън” и „разпалване на
страстите”, дори при наличие на слаба фактологична подкрепа. Недостигащите
аргументи най-често се „компенсират” с интервюта, представящи позиции на политици, социолози, политолози, общественици. Този тип представяне на събитийната фактология е пряко свързан с цялостната медийна политика за изграждане на кратки и запомнящи се медийни клишета, които помагат за оформяне на
точно определени послания към аудиторията на тези печатни медии.
На този фон коренно различна е политиката на медии като „Капитал” и
„Дневник”, чиито материали се отличават с по-голяма задълбоченост и търсене
на причинно-следствени връзки за случващото се. На читателите се предлагат
разнообразни гледни точки и аналитични материали. Самата аудитория на тези
медии явно има специфични очаквания и интереси, които дават отражение и
влияят върху формиране на друг стил медийни модели за интерпретиране на
фактите.
Поради големия обем публикации, анализираните аспекти са изведени от
заглавието и първия абзац на материала. Избраният метод може да се обоснове с
факта, че според журналистическия принцип „обърната пирамида” най-важното
от новината се казва в началото на статията.
Друг критерий при анализа на съдържанието е свързан с преобладаващия
брой публикации за двете години от членството на България в ЕС.
За първата година (2007) преобладаващият брой публикации е през първите
три месеца на годината, а за втората година (2008) силно увеличен брой публикации се наблюдава през м. декември.
Основни категории на анализа
В съответствие с изискването за провеждане на анализ на съдържанието са
дефинирани основните категории на анализа (ключови думи). Респективно търсенето на журналистически материали в избраните медии е подчинено на тези
основни категории. Те са изведени след предложени по 15 ключови думи от всеки член на експертната група на проекта по темата „Европейски съюз”.
Те са следните:
• Европейски съюз, Европейска комисия, Еврофондове,
• Европроекти, Еврокомисар, Евродепутат.
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Количествени данни
Анализът потвърждава предварителната хипотеза за наличие на динамика в
интереса на наблюдаваните медии към темата за Европейския съюз.
Данните говорят за отчетлива тенденция към повишаване честотата и броя на
журналистическите материали интерпретиращи членството на България в Европейския съюз. Така например през първите четири месеца на 2007 година броят
на публикуваните материали по темата скача двойно в сравнение със същия
период на 2006 година.
Най-голям брой материали за Европейския съюз са публикувани в периода
01.01.-15.04. Обяснението за това е лесно и логично. Приемането на България за
страна член на Европейския съюз е чакано събитие, подготовката за това продължава в относително дълъг период и първите месеци са особено интересни за медиите.
Общият брой на публикациите по темата в наблюдаваните печатни медии,
отговарящи на критериите за търсене и оценка съгласно методиката на изследване е 1162 единици (Таблица 1).
Анализираните вестници са с различен брой страници. В зависимост от броя
на страниците варира и броят на рубриките, в които вестниците диференцират
публикациите си.
Средният относителен дял на рубриките в представените печатни медии е
16,53%. Най-малко рубрики има във вестник „Телеграф”– 5. Най-много са
рубриките във вестник „24 часа” – до 30.
Печатни медии
24 часа
Труд
Стандарт
Сега
Новинар
Монитор
Дума
Дневник
Капитал
Експрес
Телеграф
168 часа
Общо

Брой
публикации
163
93
107
30
42
76
178
181
57
52
142
41
1162

Таблица 1. Брой публикувани материали на страниците на печатните
медии за м. януари-април 2007
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Горепосочените данни са повече от красноречиви. Те позволяват да се направи категоричният извод, че темата за Европейския съюз присъства масирано в
най-големите печатни издания на българския медиен пазар.
Реферираните медии имат доказано силно информационно влияние върху
българската аудитория, респективно темите и дневният ред на тези медии до голяма степен следват пулса на реалното, „живото” ежедневие на хората. Фактът,
че постъпателно през последните години все повече аспекти от темата за Европейския съюз са обект на журналистически материали, подсказва, че тя заема
сериозно място в живота на хората.
Други изводи, които се налагат въз основа на представените количествени
данни за публикуваните журналистически материали през първите четири месеца
на 2007 година са:
Първо, темата за Европейския съюз е сред постоянните приоритети на няколко от наблюдаваните медии. Видимо се открояват два ежедневника –
„Дневник” и „Дума”, имащи специфични читателски аудитории и подчертан
вкус към аналитични материали, разностранни интерпретации и по-дълбоки
послания. „Стандарт” и „Капитал” формират ядрото на втората специфична
категория медии, на чиито страници темата за ЕС намира сериозно покритие.
Заслужава да се отбележи също така различният интензитет, с който се отразява
темата за ЕС в два от най-високо тиражните български ежедневника – „Труд” и
” 24 часа”.
Количествените данни навеждат на мисълта, че „24 часа” отделя повече
място на отразяването на темите, свързани с членството на страната ни в ЕС. Но
ако се вникне зад цифрите става ясно, че „Труд” предлага по-малко на брой
материали, но техният характер е подчертано по-задълбочен, докато политиката
на „24 часа” е да се поместват повече на брой, но по-леки, необременяващи читателя материали.
Второ, 2007 г. представлява повратна точка в отразяването на журналистически материали по темата ЕС. С присъединяването на България към ЕС проблематиката става все по-актуална. Европейските партньори поставят по-високи
изисквания към България, българската бизнес среда и българските политици.
При това положение, съвсем логично е общественият дебат да придобие нови
доминанти, една от които е интерпретирането на членството на България в неговите многобройни и разнолики проявления. Пикът в интереса към отразяването на темата „Европейски съюз” се регистрира най-силно при медиите
„Дневник”, „Дума”, „24 часа”, „Стандарт” и „Капитал”. През 2007 г. в количествено отношение техните материали, посветени на членството на България в
ЕС нарастват двойно, което е ясен сигнал за повишения публичен интерес към
темата.
Трето, последващият брой журналистически материали показва известен
спад на интереса по темата за членството на страната в Европейския съюз. Това
не е изненадващ факт, защото еуфорията отстъпва място на ежедневните взаимо-
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отношения и синхронизиране на действията на българските институции с тези на
ЕС.
Една година по-късно данните сочат съвсем други цифри и интерес към еврочленството на страната. За 2008 година най-голям брой публикации има през
месец декември – 297 (Графика 1).

Рязкото увеличение на броя на публикациите се дължи на началото на делото
в Софийския градски съд срещу злоупотребилия със средства от САПАРД
Марио Николов. Голямо внимание е отделено на изказвания на подсъдимия пред
медиите, както и на коментара на другия участник в престъпната група Людмил
Стойков. Тези данни ясно показват коя новина предизвиква най-голям интерес в
обществото и медиите. Негативната тема за злоупотреби с национални средства,
силното персонифициране в лицето на двамата обвиняеми, както и връзката на
единия с президента на България обуславят значимостта на новината. Това е също така тема, която би могла да има отражение върху изборите. Тя изважда на
преден план от една страна грешки на правителството по отношение на контрола
върху европейските средства, а от друга съмнителното финансиране на президентската кампания на Георги Първанов, който въпреки, че е безпартиен по конституция, продължава да олицетворява политиката на БСП за голяма част от
обществото.
Посещението на генералния директор на дирекция „Разширяване“ Майкъл
Лий също предизвиква множество публикации, главно на 8. декември.
Изборът на темата се обуславя от значението ù за България и свързаните с нея
негативни нотки по отношение на управлението на европейските фондове.
Визитата на Сергей Станишев в Брюксел на 18. декември, както и решението
на Европейския парламент за 48-часовата работна седмица са другите две основни събития за ЕС през декември.
Най-голям брой теми за ЕС през декември са публикувани във в-к „Труд”,
в-к „24 часа” и в-к „Дневник” (Таблица 2).
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Печатни медии

Брой
публикации

Труд

36

24 часа

39

Дневник

80

Телеграф

34

Стандарт

31

Монитор

27

Сега

26

Класа

11

Новинар

6

Капитал

5

Общо

297

Таблица 2. Брой публикувани материали на страниците
на печатните медии за м. декември 2008

От данните, представени в Таблица 2, става ясно, че в-к „Дневник” остава медията с най-голям брой журналистически материали по темата, свързана с членството на страната в ЕС.
Основни аспекти на темите за ЕС
Основните аспекти в темата за ЕС през 2007 година в първите четири месеца
са преобладаващо еуфорични и са свързани с комуникацията на България с ЕС и
участието на български представители в ЕИСК (Председателят на БСК Божидар
Данев поднася приветствие от името на българската делегация в ЕИСК на първата пленарна сесия на Комитета за тази година – 18.01.2007); отваряне на трудовия пазар за българи (Девет държави в ЕС отвориха напълно трудовия си пазар
за българи – 16.01.2007); ратифициране на нормативни актове от Народното
събрание (Народното събрание прие Закона за ратифициране на Конвенцията за
борба с корупцията – 16.02.2007); работата на български еврокомисар (ЕК прие
представената от Меглена Кунева Зелена книга за защита правата на потребителите – 08.02.2007); очакване на средства от еврофондовете, които да подпомогнат /”възродят“ българската икономика, борба с корупцията и др.
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Представяме някои от по-интересните заглавия в печатните медии за периода
01.01.2007 – 30.04.2007 година:
В-к „24 часа”
«Европолитици се изсипаха за половин ден у нас» – 3.01
«Пазим с хеликоптери границата на ЕС» – 3.01
«Трезво в Евросъюза» – 3.01 (без алкохол)
«Заради европразниците кабинетът спря работа» – 4.01
«Трети сме по боклук в Европа» – 4.01
«Българите искат да колят прасета и в ЕС» – 5.01
«11 години чакаме да поведем ЕС» – 8.01 (става дума за поемане на председателството в ЕС)
«При конфликт със закони на ЕС нашите не важат» – 8.01
«Рушат ледена стена пред НДК в чест на ЕС» – 13.01
«Ентусиазмът покрай ЕС продължава – 13.01
Готови сме за Шенген през 2009 г.» – 13.01
«Науката ни няма шанс в ЕС» – 16.01
«Учат занаятчии как да правят бизнес в ЕС» – 25.01
«ЕС ни реже пари за домати» – 7.01
«Парите от ЕС чак през август 2008 г.» – 18-02
«Българският език излиза скъп на ЕС» – 12.04
В-к „Труд”
«Честито, Българийо! Честито, Евросъюзе! И душа да ни е яка!» – 1.01
«Българинът – евроуникат» – 01.01
«Общ дом но не на всички етажи» –1.01
«И ний сме дали нещо на света» – 1.01
«Часове след влизането ни в Евросъюза бензинът поскъпна» – 3.01
«Еврокупонът. Невиждано досега в София светлинно шоу освети
пл. „Батенберг” в първите минути» – 3.01
«Ще ни научат да работим, ще ги научим да живеят» – 4.01
В-к „168 часа”
«Цялата държава се разтресе от мощни чалга ритми по случай влизането ни в
съюза» – 5.01
«Чалгата решава евроизборите» – 13.04
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В-к „Дневник”
«Ако не ЕС - какво?» – 11.01
«ЕС празнува 50-годишнина с баница и молитви» – 23.03
«Еврочалга – за избора за евродепутати, ще пеят чалга певци» – 20.04
«Европа за теб, кебапче за мен, Азис – всеки ден» – 23.04
В-к „Телеграф”
«Нашенци вдигнаха протести пред Европарламента» – 3.01
«ЕС дойде със зверско техно» – 3.01
«Ценови шок плаши всеки трети, 3,4% вярват, че доходите ще нарастнат 44%
не виждат за себе си полза от ЕС» – 4.01
«АЕЦ пред съвета за енергетика на ЕС» – 4.01
«Журналисти чакаха напразно вълна от български и румънски емигранти» – 4.01
«Италия спира наши цигани със специален закон» – 4.01
«Македонци на опашки за български визи» – 4.01
«2007 г. – чака ни работа, а не пиршество» – 4.01
«Към Европа – 4.01 (българите се канят да ходят на работа в Европа)
Европейски цени» – 4.01
«Съкращават митничари заради ЕС» – 5.01
«25-метрови знамена на ЕС прави новата Райна Княгиня» – 5.01
«Прилики и разлики между нови и стари» – 5.01
«Проверяват дали ни е евро месото» – 6.01
«Камери и сателит за комфорта на прасетата» – 9.01
«Само 10 страни казаха “да” за наши работници» – 12.01
«Получаваме 650 млн. евро от ЕС за 2007 г.» – 12.01
«Падат такси за наши студенти в ЕС. Българите ще плащат еднакво с чуждестранните си коллеги» – 12.01
«Тестове ще просвещават абитуриентите за ЕС» – 15.01
«Пуснаха гражданите на ЕС от приюта в Бусманци» – 15.01
«Къде са балканските одри? Няма емигрантска вълна, а отлив, отбелязва британският вестник» – 26.02
«ЕП вдига брадвата върху чашката» – 29.03
«Станахме бунището на ЕС» – 31.03
В-к „Монитор”
«Българи протестират пред Европарламента заради осигуровки» – 3.01
«България и Румъния промениха географията на ЕС» – 3.01
«Лъскавата фасада на абсурда» – 3.01 (по повод влизането в ЕС)
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«Мястото на родния език в европейското семейство» – 3.01
«Сините вещаят евроскептизицъм» – 04.01
«Влизаме в ЕС с мафиотски структури» – 4.01
«Драмата с ракията» – 10.01
«На дъното сме в Европа по инвестиции за наука» – 16.01
«Като какви сме в Европа?» – 25.01
«В ДПС готови за усвояване на европарите» – 26.02
«От ЕС пак целунаха българската мафия» – 31.03
«БСП рекламира ЕС с паста за зъби» – 4.04
«Валят сигнали от България към ЕС за опасни стоки» – 16.04
«Всяка втора наша фирма се страхува от Европейския съюз» – 26.04
В-к „Новинар”
«Първи наш протест в ЕС още този месец» – 3.01
«Граничната бариера от ГКПП Кулата отива в Историческия музей» – 3.01
«Страховете ни от ЕС – ценови шок и обедняване» – 4.01
«Немско издание ни нарече “втора класа в ЕС” – 5.01
«ЕС забрани да колим прасета по Нова година» – 5.01
«Изравняваме заплатите си с европейските през 2230 г.» – 27.01
«Приемаме ЕС като ограничение, не като шанс» – 16.02
«Стотици напирали за евролистата на БСП» – 23.02
«Българите – най-нещастни в Европа» – 27.02
«С чалга или духов оркестър в Европа?» – 19.04
«Има опасност да не усвоим европарите за земеделие» – 25.04
В-к „Сега”
«Еврочленството доведе до нови проблеми по границите» – 3.01
«Брюксел обеща щедрост, България – много старание» – 3.01
«Българи искат ЕС да отмени здравните им дългове» – 3.01
«Въпреки ЕС – без обезщетение за закъснели полети» – 4.01
«Страховете от ЕС – повече от надеждите» – 4.01
«Кирилицата затрудни европейските институции» – 5.01
«Социолози дават 3 г. за адаптация в ЕС» – 8.01
«Защо ЕС все още не е в България?» – 9.01
«МВР прави “Черна книга” за измамите с еврофондове» – 10.01
«Членството в ЕС – повече грижи, по-малко радост за политиците» – 12.01
«ЕС ни изненада. Факт!» – 13.01
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«Българи в люта битка за шефове в Брюксел» – 16.01
«Българският парадокс – вместо акциза на бензина, ракията предизвика бунтове» – 17.01
«ЕС изсмуква българските ІТ-кадри» – 27.01
«Кабинетът хвана последния влак за парите от Евросъюза» – 2.03
«България е третата страна в ЕС с най-висока инфлация» – 20.03.
«ЕС е най-големият донор на помощи» – 4.04
«Стигаме доходите на ЕС след 15 г.» – 25.4
В-к „Стандарт”
«Караме в ЕС с една застраховка» – 3.01
«Зъболекари точат брадва за пломбите» – 3.01 (като цените в ЕС)
«Човек не се събужда европеец» – 3.01
«Абитуриенти се потят над евротест» – 12.01
«ЕС готви морков и тояга» – 21.01
«Свикнахме да шием за Европа» – 13.02
„Eвропа ни развали рушветчийския рай» – 15.02
«Чиновници обръщат европравилата» – 19.03
«Еврокомисар закусва с търновски мекици» – 23.03

В обобщен вид заглавията, представящи взаимодействията и сътрудничеството “Европейски съюз – България“ през първата половина на 2007
могат да бъдат обобщени в следните тематични направления:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Българска и ЕС икономика”
“Миглена Куневав в битка за еврокомисар на годината”
“Българският бизнес иска обща данъчна основа с ЕС”
“Повишаване на цените в ЕС”
“Стресът на работното място – в България и в ЕС”
“Пристигат първите евро пари от ЕС фондове у нас”
“Корупция по програма „САПАРД”
“Чужди инвестиции в България”
“Българско и европейско образование”
“България N 1 по инфлация в ЕС”
“Тютюнопушенето – в България и в ЕС”
“Структурни фондове на ЕС”
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Като цяло може да се каже, че европейската тема устойчиво присъства
/”много високо ниво на присъствие” според социолозите/ редом с местните избори, борбата с престъпността и корупцията.
Общите изводи от анализа на данните за 2007 година могат да бъдат представени по следния начин:
1. Най-големият относителен дял от темите, свързани с Европейския съюз, е
посветен на икономиката; следователно, икономическите проблеми са най-силният център за България по отношение на връзката ù с ЕС (46.1 %).
2. Независимо как живеят, българите остават доста политизирани (22.1 %).
3. Социалните проблеми присъстват в българската преса почти колкото и политиката – нов момент за България (20.3 %).
4. Разочароващ в някакъв смисъл е фактът, че тематиката за развитието на
гражданското общество е много слабо застъпена (8.0 %).
5. Изключително нисък остава относителният дял на темите, свързващи българското и европейското образование (3.5 %).
7. Силно впечатлява резултатът, че един от най-четените от българите вестник –
„Труд”, относително слабо отразява проблематика, свързана с Европейския съюз.
Основните аспекти в темите за ЕС през 2008 година и по-конкретно през месец декември са свързани с комуникацията между ЕС и България, главно по повод управлението на европейските фондове (Таблица 3).
Основни теми през декември
Отношения ЕС-България

157

Решения ЕС

53

Проблемни теми

39

Връзки с други страни

20

Други

23

Таблица 3. Основни теми в печатните медии за м. декември 2008

Най-много внимание се обръща в частност на САПАРД, по повод удължаването на срока на програмата.
Силен акцент поставят критиките на ЕС към България, малка част от материалите са посветени на обратната връзка – атаки на български управляващи
срещу съюза.
Прави впечатление, че теми за ЕС не се поставят в контекст на предстоящите
избори. Въпреки това те оказват косвено влияние върху предизборната кампания
заради отрицателния си заряд и правителствените грешки, които изваждат на показ.
Решения на ЕС присъстват силно в българското медийно пространство. Внимание е отделено на проблемите около климатичния пакет, открояват се и мате-
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риали по повод пускането на телефон 112 в цяла Европа и таксите на мобилните
оператори. По отношение на спешния телефон 112 е интересно да се отбележи,
че в повечето случаи новината не е обявена в положителен аспект, а е обърнато
внимание на това, че България е избегнала предпазна клауза заради забавянето с
пускането на 112 („България се размина със съд за спешния телефон 112”,
в-к “Дневник“, 15.12. 2008).
Проблемни теми като финансова криза, месото от Ирландия и Лисабонския
договор също намират отзвук в отразяването на темите.
Топ 10 аспекта:
1. Отношения България-ЕС (34)
2. Решения на ЕС (32)
3. Управление на европейски средства (27)
4. Злоупотреби с европейски средства (24)
5. Критики на ЕС към България (20)
6. Световната икономическа криза (17)
7. САПАРД (11)
8. Климат, био-продукти и енергийни източници (11)
9. Международни отношения (11)
10. Субсидии за животновъди (7)

Интересен факт е по-различното представяне на вестникарски заглавия
в някои от наблюдаваните печатни медии:
„България се присъедини към дело срещу ЕК“ (в-к „Новинар” 12.12.2008)
• „ЕК съди България заради проблем с нотариусите“ (в-к «Сега»,
03.12.2008)
• „Раздор между Европарламента и правителствата в ЕС за работното
време“ (в-к «Новинар», 17.12.2008)
• „Нова директива въвежда гъвкаво работно време в ЕС“ (в-к «Дневник»,
19.12.2008)
• «Брюксел склони пред фермерския бунт» (в-к «Новинар», 16.12.2008)
•

Този резултат е пример за това как заглавието на един материал може да
повлияе на цялостната представа на читателя за темата. Дори и в основния текст
да са представени всички аспекти на темата, възприятието на заглавието е много
по-силно и с по-голяма вероятност остава в паметта на публиката.
Основна тема, която присъства в печатните медии и през 2007, и през 2008
година (в по-висока степен) е темата за корупцията.
Като се съди по заглавията на регистрираните във вестниците текстове, около
3,5% от тях са обвързани с Европейския съюз – пряко или косвено.
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Какво разкриват тези текстове:
ЕС е силата, която принуждава властите да действат, подтиква ги към създаване на правила: избраните за илюстрация заглавия са красноречиви: „ОЛАФ с
нов ужасяващ доклад за България, Фирми, злоупотребяващи с европари, щедро
спонсорирали партии» (в-к «168 часа», 24.10.2008), «За европейските пари и
«лошата» България» (в-к «Труд», 23.08.2008), «София била столица на корупцията в ЕС» (в-к «24 часа», 10.01.2008, «Наричат ни блато на Черно море» (за
корупцията у нас, в-к 24 часа, 10.05.2008).
• ЕС е арбитър: от една страна от ЕС се иска съдействие: „АБТО иска
съдействие от ЕС ” (в-к „Дневник”, 05.02.2008), „Сезирахме и Оли Рен за тв
лицензирането”(в-к „Сега”, 09.12.2008), от друга страна в Брюксел (столицата на
ЕС) може да се подават оплаквания срещу България: „Чужди фирми се жалват в
Брюксел от министър на ДПС” (в-к „Сега”, 11.09.2007);
• ЕС е силата, която има право да наказва, да налага санкции «ЕС заплашва
България с изолация» (в-к «Капитал», 10.05.2008).
Така се очертават контурите на фигурата на ЕС:
• подбудител към действия за преборване на корупцията, за създаване на
правила,
• арбитър на действията и правилата
• санкциониращ орган, ако установи нарушения.
От представеното образът на ЕС може да бъде оприличен на фигурата на
триъгълник със страни: правила, арбитраж, санкции.
Към триъгълника има и прилежащи щрихирани полета, също европейски.
На първо място, това са европарите (главно по САПАРД) – тях ги крадат или
се налага „Чиновнически десятък за проектите по САПАРД” (в-к „Новинар”,
22.12.2008) В евро се изчисляват подкупи, рушвети; с евро се правят далавери,
евроизмами; „свиват се” милиони евро.
Друго прилежащо поле са държавите от ЕС – там могат да се влагат откраднатите пари (Мирчо Циганина „Вложил част от откраднатите пари в Испания”
(в-к „Сега”).
Ако се върнем обаче към централната фигура на ЕС като триъгълник със
страни: правила, арбитраж и санкции, проекциите могат да се разширят по посока как членството на България в ЕС служи като лост за натиск за предприемане
на действия и мерки за преодоляване на корупцията.
Жанр и вид на материалите и основни количествени характеристики
Един от основните индикатори при анализа на съдържанието на реферираните медийни материали е жанровото разнообразие.
Анализът показва, че печатните медии предпочитат да публикуват информационни жанрове (съобщение, разширена информация, хроники) и коментари на
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отделни събития или изказани мнения. Този тип материали представляват 71,4 %
от всички реферирани материали.
Други 13,7% от материалите принадлежат към групата на интерпретативните
текстове, което е задължителна част от на политиката на медиите за дълбинно,
аналитично представяне на случващото се и предоставянето на кратки коментари.
Значим дял от материалите (14,9%) са посветени на отразяване гледните точки и позициите на водещи политически, синдикални и браншови представители.
В този случай, медиите са избрали най-прекият и достоверен начин за отразяване
на този тип мнения – интервютата.
Таблица 4 показва какво е жанровото съотношение на реферираните материали.
Абсолютен брой на
реферираните
единици

Относителен дял на
реферираните
единици в %

Уводна статия

20

1,7

Проблемна,
аналитична статия

66

5,7

Репортаж

73

6,3

Коментар

407

35,2

Съобщение

421

36,2

160

13,6

Позиция

2

0,2

Писма от читатели

8

0,7

Реклами

5

0,4

1162

100%

Жанр

Интервю или
разговор

Общо:

Таблица 4. Разпределение на реферираните единици според жанра
(в абсолютен брой и относителни дялове) – 2007 година

Прави впечатлeние, че медиите отделят видимо повече място и внимание на
кратките коментари и съобщения, докато аналитичните статии са едва 5,7%, а позадълбочените репортажи са 6,3%. Но това съотношение едва ли учудва някого.
Жанровата палитра и стилистика са подбрани така, че да съответстват на очакванията на аудиторията и потенциалните читатели. Освен това, трябва да се има
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предвид първо, кои са наблюдаваните медии и второ, общата политика за списване на медиите у нас. Печеленето на повече читатели и популярност минава
през отразяването на скандални, пикантни новини, задължително в стил
“горещи” новини. Затова е напълно логично на страниците на медиите да присъстват предимно кратки анонси на случващото се с препратки и представяне на
мненията на различните участници в събитията.
В случая, темата за присъединяването на страната към ЕС е отразявана основно с похватите на най-популярната журналистика – информационни бележки,
разширена информация и горещи коментари (71,4 %), свързани с различни събития, случили се през наблюдавания период, придружени с пикантни детайли,
особено когато са замесени публични личности. Направени са опити за разкриване на някои по-фрапантни случаи на нарушаване на законодателството, в част
от случаите се правят препратки към нарушените данъчни и осигурителни разпоредби, търсят се виновниците и се предлагат решения/мерки за недопускане на
подобни случаи. Но като цяло, предпочитаният похват на медиите е да представят кратки коментари за случващото се, като предлагат различни по характер
интерпретации и излъчват различни по сила и насоченост послания.
Най-голямо разнообразие в жанровата палитра се наблюдава при вестниците
„Сега”, „Стандарт”, „Дневник”, „Новинар” и „Труд” Докато медии като
„Монитор”, „Капитал” и „Дума” предпочитат да общуват със своите аудитории
чрез коментарни статии, с различна степен на аналитично ниво и дълбочина на
интерпретирането на материала.
По отношение на жанровото разнообразие за другия наблюдаван период (м.
декември 2008 година), също не се наблюдава особено различие. Преобладаващите журналистически материали са на информационния дискурс – информационни бележки и разширена информация). Жанровете на интерпретативния дискурс преобладават в ежеседмичника „Капитал” и във в-к „Дневник”.
При анализа на реферираните материали и за двата наблюдавани периода
(2007 и 2008 година) други съществени характеристики, които бяха отчетени, са
дължината на материала и наличието на придружаващ снимков и/или графичен
материал. Тези характеристики са важни, тъй като, от една страна индикират
отношението на медиите към отразяваното събитие, а от друга – подсказват каква
е възприетата от тях медийна политика спрямо отразяването на такъв тип теми.
Материалите над 100 реда са по-скоро в рамките на изключението, а найпредпочитаният формат е до 30 реда. Последната констатация е валидна за
«Новинар», «Монитор» и «Дума». За «Капитал», «Дневник», «Сега» и «24 часа»
е характерно поместването на материали от 30 до 100 реда, което е пряк индикатор за отделянето на повече внимание към темата. Най-обемистите материали
(над 100 реда) са в «Дневник», «Труд» и «24 часа».
«Монитор», «Сега», «Новинар» и «Труд» са медиите, които най-често илюстрират материалите си с релевантен снимков материал. Най-рядко това се прави
при реферираните материали на «Дневник», «Дума» и «Капитал».
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Графичен съпътстващ материал се предлага най-често в „Капитал”, „Труд” и
„24 часа”.
Наличието на снимков и/или графичен материал е елемент от възприетия от
отделните медии стил на представяне на информацията. Както е известно, това се
прави с цел постигането на по-висока разпознаваемост на информационните послания от страна на читателската аудитория. Освен това чрез умелото използване
на придружаващ снимков или графичен материал медиите упражняват много посилно директно влияние върху общественото мнение, формирайки го в желаната
посока.
В обобщение може да се каже, че най-често материалите, посветени на темата „Европейски съюз”, са кратки, имат коментарен характер, в 40,1 % от
случаите са придружени със снимка и само в 4,1% – с графичен материал.
Анализът на реферираните медии може да се задълбочи по линия на индикаторите за съдържателните и същностните характеристики на материалите.
Такива са:
• Предпочитанието на медиите към използването на определен термин
Европейски съюз, европейска комисия, еврофондове, европроекти, еврокомисар,
евродепутат.
• Характерът на заглавието – очевидно сугестивен, насочващ към определени изводи или неутрален и даващ възможност за самостоятелни изводи.
• Друг важен индикатор е дали ключовата фраза „Европейски съюз” се
явява самостоятелен обект на съответния журналистически материал или тя е била спомагателно спомената при интерпретирането на други явления и събития.
Главни действащи лица
Главните действащи лица в материалите за Европейския съюз през наблюдаваните периоди очаквано са Съюзът и неговите институции Европейската комисия и Европейският парламент.
Те са основни субекти в теми, засягащи взимането на решения на територията на ЕС, както и в повечето материали за отношенията България-ЕС.
От отделните представители на ЕС най-често се споменават Майкъл Лий (по
повод посещението му в София през 2008 г.) и Жозе Мануел Барозу (по повод
визитата на Станишев в Брюксел). Двамата са и често пряко цитирани в самите
заглавия на материалите.
Друга голяма група „актьори” са управляващите в България. Най-често се
споменава страната като цяло, като например в заглавието на в. „Сега” от 03.12
.2008 „ЕК съди България заради проблем с нотариусите“.
Отделни министри и правителството също са често срещани действащи лица.
От кабинета прави впечатление по-честото споменаване на вицепремиера
Меглена Плугчиева, което се обяснява с ролята ù по отношение на управлението
на европейските фондове.
Министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова е най-често цитирана в заглавията от всички министри на кабинета. Цитирането в заглавия е ва-
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жен аспект от анализа, тъй като директните думи могат да оказват силно влияние
върху читателите. Освен това така изпъкват и лицата, които медиите избират да
поставят на преден план. Интересът на медиите към изявленията на министър
Грънчарова е любопитен факт, защото нейните изявления пред журналистите невинаги са положителни и оптимистични, както изявленията на останалите членове на кабинета. Пример за това е заглавието на в-к „Дневник” от 4.12.2008 „Грънчарова: Опасността от предпазна клауза за България е реална”. Този резултат би
могъл да сочи тенденция за избор на негативни и/или „сензационни” изказвания
и предстои да се провери през следващите месеци.
Интересен факт е, че отделните партии от коалицията много рядко изпълняват роля в теми с европейски въпроси. През декември 2008 е публикувана само
по една статия за ЕС с главни лица БСП и НДСВ. ДПС не се споменава в контекста на теми за ЕС.
Прави впечатление също, че опозицията в България е по-скоро второстепенен
актьор в тези теми, като се среща най-често в критики срещу кабинета. Бойко
Борисов присъства в една статия като главно действащо лице. За разлика от това, голямо внимание се отделя на злоупотребилите със средства от САПАРД Марио
Николов и Любомир Стойков, които често са пряко цитирани, дори в заглавия. Марио
Николов е заместен с “президентски спонсор” само в едно заглавие – на в. „Сега”.
Второстепенната роля на партиите в теми за ЕС е важен извод в контекста на
предстоящите избори.
В материали за отношенията между ЕС и други страни най-често споменавани са Ирландия (по повод скандала със заразеното ирландско месо) и Румъния
(по повод увеличението на таксите за стари автомобили и съкращаването на румънски комисар). По-големият брой статии за Румъния би могъл да се дължи на
общото приемане на България и Румъния в ЕС, с цел сравнение между двете
страни.
Топ 10 на главните действащи лица
Главни действащи лица
Януари-април 2007
Декември 2008
ЕК
135
56
ЕС
248
41
ЕП
157
24
България
489
20
Министри от българския
121
19 (от тях най-често
кабинет
Плугчиева)
Българското правителство
197
18
Разследвани лица
68
18
Майкъл Лий
16
Жозе Мануел Барозу
11
Сергей Станишев
8
Таблица 5. Топ 10 на главните действащи лица за наблюдаваните периоди
през 2007 и 2008 година
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Тенденция на темите за ЕС
Близо половината от темите за ЕС за наблюдаваните периоди през 2007 и
през 2008 година са с неутрален характер и са в повечето случаи информативни,
без допълнителен анализ. Неутралният характер на материалите се обяснява с
факта, че повечето български печатни медии са с информативен характер, без
стремеж към аналитични и коментарни текстове. Тяхната информация се базира
главно на тази от информационните агенции и има за цел да отговори основно на
въпроса какво се е случило.
Близо една трета са представени в негативна светлина, като в по-голямата си
част това са теми за спрени европейски средства (в-к „Сега” и в-к „Дневник”).
По-големият брой негативни материали в сравнение с положителните се дължи
на факта, че новините за инциденти, злоупотреби и критики са по-атрактивни за
медиите.
Положителен характер имат част от материалите за присъединяване на страната към Евросъюза и големите надежди за промяна на стандарта на живот,
възможността за работа в чужбина, свободното пътуване и темите за удължаването на срока на САПАРД и субсидиите за животновъдите, както и някои решения на ЕС.
Прави впечатление, че материалите, в които действащи лица са представители на ЕС или на българското правителство, в по-голямата си част са по-скоро
негативни, отколкото положителни. Пускането на тел. 112 също е отбелязано
като успех на съюза (но не и на България).
По отношение на разликите межди отделните медии прави впечатление, че
вестниците „Дневник” и „Сега” са публикували значително повече негативни, отколкото положителни материали. Този резултат за „Дневник” и „Сега” се обяснява с факта, че съдържат и аналитични текстове.
Основни изводи от анализа
Първо, темата за Европейския съюз е постоянна за българските печатни медии. Независимо от интензитета на журналистическите материали, тя присъства
трайно в печатната медийна среда.
Второ, забелязва се различна динамика в интереса на наблюдаваните медии
към темата „Европейски съюз”. Няколко медии се оказват особено активни при
отразяване на темата – «Дневник», «Дума», «Труд», «Стандарт» и «Капитал».
Те тръгват с голям брой публикации по темата през 2007 година, показват умерен интерес през следващата година и към настоящия момент се наблюдава спад
в броя на публикациите по темата (изключение правят периодите, когато има събития, значими за страната). Други медии, като «Телеграф» и «24 часа» например, поддържат сравнително траен интерес, като пикът е през 2007 г., след което
се забелязва известен спад. За останалите печатни медии не се забелязват големи
разлики при тиражиране на журналистически материали по темата.
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Трето, основните аспекти в темите за ЕС са свързани с комуникацията между
ЕС и България, главно по повод управлението на европейските фондове.
Четвърто, теми за ЕС не се поставят в контекста на избори`2009. Въпреки
това те оказват косвено влияние върху предизборната кампания заради отрицателния си заряд и правителствените грешки, които изваждат на показ.
Пето, близо половината от темите за ЕС са с неутрален характер и са в повечето случаи информативни, без допълнителен анализ. В негативна светлина са
представени близо една трета, като в по-голямата си част това са теми за спрени
европейски средства.
Шесто, анализираните печатни медии и анализа на съдържанието очертават
контурите на фигурата на ЕС: подбудител към действия за преборване на корупцията, за създаване на правила; арбитър на действията и правилата; санкциониращ орган, ако установи нарушения.
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PR И ЖУРНАЛИСТИКА
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Бургаски свободен университет
THE CONFLICTUAL UNITY BETWEEN PR AND JOURNALISM
Assoc. Prof. Dr. Diana Popova
Burgas Free University

РЕЗЮМЕ: Статията разглежда противоречивото единство между PR и
журналистика. Обобщени са елементите, които ги сближават, спецификите, които ги раздалечават, и онези аспекти в работата на упражняващите двете професии, които обуславят взаимната им зависимост. И ако
съвсем доскоро PRи и журналисти са разделяни от взаимно недоверие,
днес повече от всякога успехът им зависи от проявеното доверие, взаимното уважение и професионалното сътрудничество за постигане на целите им.
Ключови думи: PR, журналистика, комуникация, общество, послание,
взаимодействие, взаимна зависимост.
ABSTRACT: The paper examines the conflictual unity between PR and
Journalism. Summarized are the elements they have in common, the
specificities that set them apart, and those aspects of the jobs of the PR
practitioners and journalists which determine their interdependence. And
while until very recently PR practitioners and journalists were set apart by
mutual distrust, today more than ever before, their professional success
depends on shared trust, respect and professional cooperation for achieving
their goals.
Key words: PR, Journalism, communication, society, message, cooperation,
interdependence.

Въпреки различията, които съществуват между тях, PR и журналистиката са
професии с много общи характеристики и функции. Обществото се информира,
активира, скандализира, обединява и образова от хората, упражняващи и двете
професии. PR специалистите разчитат, че журналистите ще използват техните
прессъобщения, за да могат да изиграят очакваната роля за изграждане на
имиджи, за успеха на каузи или кампании. От друга страна, журналистите очакват от PR специалистите да организират събития и така да стават източник на
новини, които те да отразяват в медиите.

33

Общото
Комуникация
И двете професии използват комуникацията като средство за постигане на
своите цели. PR специалисти и журналисти са комуникатори на информация,
която трябва да достигне до съответните целеви аудитории. И двете професии
използват езика (както и други средства) за предаване на определени послания.
Ако журналистите гледат на себе си като на хора, осъществяващи директна комуникация със своите аудитории, PR често пъти предпочита да се нарича Обществени комуникации.
От една страна, журналисти са хората, които правят репортажи, отразяват
новини и събития в и за медиите. От друга страна, медиите са обект на интерес за
PR професионалистите, които ги използват (наред с много други средства), за да
предадат конкретно послание, да изградят имидж, да стимулират продажбите на
продукт или да спечелят аудиториите за определена кауза. PR действията могат
да попаднат в медиите по два начина – в резултат на платена кампания или без
целенасочените усилия, когато са интересни за отразяване като новини.
Зависимости
Упражняващите и двете професии са зависими (макар и в различна степен) от
онези, за които работят. Журналистиката е призвана да служи на обществото. Но
от журналистите, наети от дадена медия и в най-демократичната страна, се
очаква да бъдат лоялни към медията си. Същността на PR професията, защитаваща интересите на личност, организация или компания, е преданост към работодателя. Следователно и двете професии трудно могат да постигнат във всеки един
момент абсолютна безпристрастност и обективност на истината.
PR и журналистиката са подложени на натиск, идващ както отвън (от обществото), така и отвътре (от собствените им институции и от самите тях). С
настъплението на онлайн журналистиката, журналисти, които не притежават
уменията да работят в новата електронна среда, преминават към PR. Този преход
е възможен поради общото, което двете професии имат помежду си.
И въпреки че границите между PR и журналистиката през 21 век все повече
се размиват, не трябва да се забравят различията между тях.
Различното
PR често пъти ни прилича на информация и ние невинаги осъзнаваме, че
сме обект на пропаганда и манипулация. Това прави и рекламата, а PR използва
рекламата по най-различни начини. Според Derrick Jensen връзките с обществеността са много по-измамни, тъй като „са замаскирани като информация“ и поради това ние „не осъзнаваме, че се влияем“ от тях.
При журналистиката сме по-склонни да бъдем нащрек, защото имаме нагласата да очакваме от журналистите да ни манипулират дори когато на пръв поглед
обективно ни представят новини/обективна информация.
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PR и журналистиката използват езика и визуалното представяне в своята
работа. Но освен тях, PR има още цял арсенал от средства за постигане на определени внушения и предаване на желаното послание. Рекламата, маркетингът и
публичността са част от тях.
Безспорен е фактът, че понякога PR специалистите действат не само като
пазители на интересите на своя работодател, а и като пазачи, спиращи достъпа на
журналистите до него или предоставящи му ограничена и/или пригодена информация. Но това е неизбежно, като имаме предвид основната функция на PR – да
защитава интересите на определена личност, институция или компания. Когато
информацията не е в техен интерес, тя се спестява или променя, за да изиграе желаната роля.
От една страна, на PR обикновено се гледа като на елитарна професия, чиито
услуги могат да си позволят онези, които имат много пари. Поради това обществото е изпълнено със скептицизъм относно PR посланията. Критиката е по посока на липсата на обективност и/или истинност на информацията и внушенията,
идващи от PR агенции и отдели. Почтеността им често се поставя под въпрос
поради натиска от бизнес интереси или залитането по стереотипното или преходно-актуалното. Но истината е, че ако PR на личност или организация бива хванат
в лъжа, което е възможно, тъй като журналистите търсят различни източници на
информация и могат да съпоставят наученото, той губи кредита на доверие, предоставен му от аудиториите. Така дискредитираният комуникатор може да стане
ненужен за своя работодател.
От друга страна, макар и твърде общо казано, обществото е настроено поположително към журналистиката в сравнение с PR, ако не навсякъде, то поне в
балканския регион. Причините за това могат да бъдат различни. Една от тях е
разпространеното схващане, че хората в PR по-рядко казват истината от журналистите и по-често от тях са принудени да манипулират общественото мнение.
Друга причина е в това, че журналистиката е далеч по-стара професия от PR и затова считана за по-надеждна като източник на информация. Относителността на
тези заключения е очевидна, но не може да се отрече, че масовото съзнание е
ориентирано в тази посока.
Не трябва да се спестява и фактът, че повечето журналисти имат пренебрежително отношение към PR „не само поради схващането за по-лошо представяне в
професионално отношение, но и защото предполагат, че те имат по-неетично
поведение и по-малко благородни намерения” (Stegal and Sanders, 1986: 347).
Съвсем естествено е подобно отношение да предизвиква негативни реакции сред
PR специалистите. От друга страна, практиката показва, че когато журналисти и
PR работят постоянно заедно, те се уважават и ценят взаимно работата си.
Взаимната зависимост
Могат ли двете професии една без друга? Категорично не. Особено в 21 век.
Въпреки противоречивите и често пъти конфликтни взаимоотношения между тях
типът връзка, който се налага, е този на симбиозата, а не на конфликта.
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Една от основните функции на PR е да осигурява присъствието на медиите
по време на различни събития. Затова може да се твърди, че PR създава работа за
журналистите, като подготвя прессъобщения, организира събития, на които кани
представители на медиите, по време на кампании поръчва материали, които
журналистите написват. По този начин се осигурява медийното отразяване на
случващото се в обществото като цяло и в отделните организации, институции и
компании в частност. Информацията достига до аудиториите. PR комуникаторите
активно търсят контакти с представители на медиите – журналисти, репортери и
оператори, за да гарантират присъствието им на необходимото място, в необходимото време. От ефективността на общата им работа зависи успехът на PR събитието,
изграждането имиджа на политици или известни личности, победата на техния
клиент в предизбрната кампания, налагането на даден продукт или услуга и др.
Но цената, която всяка от двете професии трябва да заплати за тази симбиоза,
е ненарушаване неприкосновността на териториите им. Журналистът трябва да
престане да гледа предубедено и враждебно на PR специалиста, който му предлага послание, отнасящо се до лицето или организацията, които представлява дори и
тогава, когато има резерви относно достоверността на изложеното. PR специалистът
от своя страна не трябва да очаква, че журналистът ще бъде просто проводник на
неговото послание и няма да използва своите журналистически умения за достигане
до аудиториите по начин, който той сметне за най-подходящ.
Журналистът почти винаги работи силно притискан от крайни срокове.
Когато трябва да подготви материал за личности, институции, или компании, той
рядко разполага с времето и ресурсите да осмисли фактите или да направи
нужните проучвания, за да достигне до тях. На помощ му идва PR специалистът,
който му предлага исканата информация и в повечето случаи във вид, който е
подходящ за съответния материал и за съответната медия. Това, разбира се, се
случва, когато работят добри специалисти, осъзнаващи взаимната си зависимост.
Често пъти с PR започват да се занимават журналисти и в този случай съвместната работа може да стане още по-успешна, тъй като PR комуникаторът идеално
знае какво очаква от него журналистът.
Доброто взаимодействие между PR и журналистиката е важно както за отделните известни личности от политиката, спорта и шоубизнеса, така и за правителствените институции и бизнеса. Във века на необхватния информационен поток
това взаимодействие става решаващо за спечелване на обществения интерес и за
стимулиране на хората към действия в желаната посока. Интегративната (да обедини и сплоти членовете на обществото около общи ценностни и политически
ориентации) и стимулационна функция (да стимулира желаната социална активност в рамките и съгласно нормите на обществото) на персоналната пропаганда
се реализират успешно именно при наличието на добра воля за действие в обща
посока от страна на имиджмейкъри и медийни специалисти.
Стремежът на медиите да привличат все по-големи аудитории води до нарастване делът на информацията за известни и/или скандални личности и развлекателни материали, което води до засилване влиянието на PR, тъй като те са из-
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точниците и авторите на повечето от историите за знаменитостите от шоу-бизнеса, спорта и политиката. Неоспоримо е силното влияние на много PR специалисти върху медиите, тъй като те могат да дадат или да откажат достъп до известни
личности. Неслучайно вече се говори за PRизация на медиите.
Изграждането и укрепването на гражданското общество зависят както от
журналистиката, така и от PR. Поради интензитета и системността на контактите
между двете професии, а също така и поради съвпадението на време и място на
действие, както и на целевите аудитории, взаимодействието между тях е особено
близко. (виж Brants, 2000).
Заключение
„Истина, доверие, неподкупност и репутация са ключови понятия за разбирането на връзката между журналисти и PR специалисти.” (Davis) Авторът подчертава, че добродетелите на отделните хора, упражняващи тези професии, са жизнено важни за градивните взаимоотношения между тях.
За да се преодоляват безболезнено противоречията между журналисти и PR и
да се сложи успешен край на кризата в идентичностите и сферите на действие,
трябва да се излезе извън съществуващите стереотипи за двете професии. Необходимо е да се даде кредит на доверие на по-младата професия и да се елиминират, доколкото е възможно, негативните нагласи сред журналистите към PR.
Спазването на морално-етичните норми на обществото от тяхна страна би довело
до промяна в отношението на аудиториите към тях и преодоляване на инерцията,
упражняващите тези професии да бъдат традиционно считани за нечестни,
користолюбиви или, в най-добрия случай, за конформисти, следващи интересите
на своите началници.
Твърде идеалистично е да се вярва, че журналистиката и PR „ще заживеят завинаги щастливо”. Но тъй като и двете професии се занимават с въпроси, които
пряко засягат обществените интереси, те трябва да си сътрудничат непредубедено. А правото и задължението да преценяват дали се справят с това, остава за
всички нас. С активната си позиция ние можем да бъдем коректив на взаимодействието между журналисти и PR.
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докторант Емилия Паскалева Николова
СУ „Св. Климент Охридски”

WOMEN - SOURCE AND AUDIENCE FOR POLITICAL
COMMUNICATION (ELECTIONS 2011)
Emilia Paskaleva Nikolova
Sofia University
РЕЗЮМЕ: Докладът разглежда някои аспекти от реалния политически
живот в страната, свързани с предстоящите президентски избори. Фокусът е съсредоточен върху готовността на българските жени за участие
във властта на най-високо политическо ниво. Проследяват се различните
обществени нагласи възгледи и възприятия и се изследва ролята на политическата еманципация като фактор за елиминиране на разделението по
пол и като мотиватор за равнопоставено участие на жените в предстоящите избори.
Ключови думи: жени политици, избори, обществена нагласа, публичен
имидж, политическа кампания.
ABSTRACT: The report examines some aspects of real political life in the
country related to forthcoming presidential elections. The focus is centered on
the readiness of Bulgarian women to participate in government at the highest
political level. The different points of view, public attitudes and perceptions
are studied and the role of political emancipation as a factor in eliminating the
gender division and as a motivator for equal participation of women in the
upcoming elections is examined as well.
Key words: woman politician, elections, public attitudes, public image,
political campaign.

Обществената роля на жените в политиката често се свързва с големите политически промени или дълбоките кризи, в които попада едно общество по пътя на
своето икономическо, политическо, социално и духовно израстване. Тези промени
получават първоначалната си легитимация в сферата на идеите, в размишленията
на философи и мислители за човешкото устройство във всички негови аспекти.
Живеем във времена, в които идеята за политическото и обществено еманципиране на жените се смята за типично модерна, дори противопоставяща се на
публичния дискурс тема, свързана с цялостното участие на жените във всички
сфери от живота на дадено общество. Факторите, съпътстващи и обуславящи
генезиса на женската еманципация и идеята за равноправно участие на жените в
политическия живот, имат своята дълга предистория. Каква всъщност е жената?
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За много хора тя е загадка за света, а защо не и най-голямата загадка. Жената е
загадка като личност – личността и в този смисъл е променяла световния процес,
световния ход. Жената е личност, която внася нещо ново в този свят; тя е цял
микрокосмос, цял универсум; тя е свободна и не е застинало състояние, а разгръщане, развитие, обогатяване и движение. Изграденият по този начин образ на
жената ù придава нужните характеристики, способности и чар в попрището и в
политиката, в отстояването на демократичните принципи в света. Нейната воля и
целеустременост внасят иновативен елемент в политиката и в усъвършенстването на демокрацията.
Две разбирания за ролята на жените идват от Древна Елада. Те са изразени от
двамата най-влиятелни древногръцки философи Платон и Аристотел, които
въпреки, че са учител и ученик, имат коренно различно мнение за женския пол и
неговите функции в човешкото съжителство. Това различие е свързано с противоположното им схващане за природата на нещата.
Според Платон жените в „идеалната държава” могат да заемат равни на мъжете социални роли (ако получат равно обучение, образование и възможности за
реализация), докато за Аристотел, който заявява, че човек по своята същност е политическо същество, жените не притежават граждански права (защото не са граждани в смисъла на Аристотел) и не могат да участват в управлението на държавата.
Противно на схващанията на редица древни мислители, че жената „няма
място” в политиката, сме свидетели на поредица от примери, които напълно противостоят на официално приетия още през 1234 г. закон на Римокатолическата
църква, в който се казва: „Същество от женски пол не може да заема църковна
длъжност, както според светските закони, не може да упражнява и публична
длъжност”.
През XVII и XVIII век се появяват и първите сериозни жени философи, като
Анн Брадстрийт, Елизабет Бохемска, Маргарет Кавендиш и Мери Шепърд. Въпреки, че не посвещават заниманията си директно на проблемите на равноправието, тяхната поява загатва за започналия процес на еманципация на женския пол, както в чисто семейния, така и в публичния живот на жените. Участието им в обществения дебат и следите, които са оставили в човешката история, ни
дават основание днес да говорим за тях като за „железните жени” на новото време.
Замисляли ли сме се кои техни качества ги представят в такава светлина?
Това са градивната енергия, политическия хъс, реформаторския дух и бунтарството, непримиримостта с несправедливостите. Но бунтарство не в смисъла на
изпитването на скепсис, а в утвърждаването на справедливото начало в политиката, на реформите, а защо не и на промяна на ходовете в политическите процеси. Всички знаем за историята на великите жени – политици, които макар и малко на брой, са стигнали до едни от най-високите нива в политическата йерархия:
Мария Антоанета (кралицата на Франция); Екатерина II Велика (императрицата
на Русия); Индира Ганди („желязната” лейди на Азия); Беназир Бхуто (символът
на модерността, модел за силната жена в мюсюлманския свят); Маргарет Тачър
(„The Iron Woman”); Корасон Акино (иконата на демокрацията на Филипините).
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България също оставя известни следи в даването приоритет на ролята на женското начало в политиката (расте тенденцията за включване на жените в политическия живот на страната). Въпреки този факт в представите ни образът на жената политик носи все още малко екзотичен привкус. У нас партиите не залагат
особено на подготовката и обучението на жени за бъдещи политически лидери, а
се активизират с подобна дейност преди всичко кампанийно – преди избори. Новите реалности в страната изискват и нова визия, нови подходи, нови стратегически модели на поведение.
Наближаващите избори за президент (октомври 2011 г.) изведоха на политическата сцена различни „играчи”, нажежиха политическите страсти и дори провокираха провеждането на специални обучителни семинари под надслов „Жените в политиката. Избори 2011”. Включването на жените в политическия процес
се оказва важно най-вече, за да се осигури включване на определени теми в дебатите. Идеята за включването на повече жени в управлението, за да се осигури подобро представителство на половината от населението, е колкото логична, толкова
и притеснителна. Няма ли опасност квотите да вмъкнат в управлението недобре
подготвени кадри? Няма ли дискусията за половете да измести сблъсъка на политики и решения? За равенство или за равен достъп трябва да претендират жените?
Ако опасенията на част от обществото за насилственото включване на жените
в политиката се окажат верни, то няма ли да се повтори сривът на политическото
представителство на жените, който те изживяха в Централна и Източна Европа
след падането на Желязната завеса. В отговор на всички тези въпроси можем да
цитираме „Платформата за действие”, приета на Четвъртата световна конференция на ООН за жените, Пекин, 15 септември 1995 г.
„Овластяването и автономността на жените и подобряването на социалното,
икономическото и политическото им положение е от съществено значение за постигането на прозрачно и отговорно управление и администрация и устойчиво
развитие във всички области на живота”.
Историята показва, че формалното политическо разбиране за равенство между половете не е достатъчно условие равнопоставеността да се случи на практика. Опасностите обаче не са извинение за бездействие. Управляващите и обществото трябва да се учат от миналото и да продължат на полагат усилия във всички
насоки, за да се постигне устойчивото развитие, а това означава и достойно участие на жените в политическия процес. [5]
Днес едва 2.3% от хората смятат, че президентът трябва да е жена, а на фона
на доста по-високия процент, жадуващ за твърда ръка, се вижда, че засега
България сравнително трудно ще „преглътне” Първа дама, освен в ролята на
съпруга на държавния глава. Косвено това се потвърждава и от символичния
резултат (под 1%) за жената, която натрупа популярност като столичен кмет –
Йорданка Фъндъкова.
Разбира се, тук трябва да се припомни случилото се в една друга държава –
САЩ, където на последните избори бяха разбити две табута – че скоро там няма
да има сериозен кандидат от средите на цветнокожите или на жените. Барак
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Обама, Сара Пейлин и Хилари Клинтън станаха сензациите на вота, противно на
всички прогнози и дефиниции. [3]
Според социолога Мира Радева жената претендент за президент не е малоценна кандидатура поради следните причини: Първо, жените са по-работливата
част от човечеството. По този въпрос едва ли има особени съмнения. Достатъчно
е да споменем, че в българските условия те са свикнали да работят ежедневно повече от мъжете – 8 часа в службата и поне още 6 часа вкъщи. Второ, точно това
ги прави и по-устойчиви психически. Жените са привикнали да бъдат недостатъчно оценявани, което ги кара да работят още и още, за да постигнат равни позиции с мъжете. Това е голям плюс в една предизборна кампания, защото тя е
тежко изпитание за всеки кандидат. Трето, жените по-добре от мъжете успяват
да намерят точния тон на общуване независимо дали става дума за отношения в
семейството, работа със съпартийците или избирателите. Това не е природна
даденост, а придобивка от вековете, привързващи жената в дома и семейството.
Тя по природа е балансьор и способността й да вижда ситуацията от много различни гледни точки ù дава уникални предимства в политиката. Четвърто, като
избиратели жените са повече от мъжете и у нас, и навсякъде другаде по света. В
България този фактор тежи още по-силно, защото сме застаряваща нация, а
мъжкият пол има по-ниска средна продължителност на живота. В този смисъл
една женска кандидатура няма никакъв проблем при равни други показатели да
изпревари мъжката.
В предаването „На среща с Люба Кулезич”, излъчвано по TV7, в рубриката
„Честно казано”, Леа Коен нарече този процес „фалшименто”, защото както подчерта българският дипломат и политик „…действието винаги се играе в два
плана”. Бившият министър-председател Ренета Инджова, пред bTV Новините от
19 април 2011 г. каза: „…когато е криза, жените винаги са на ход”. Тя обърна внимание и на една възможна опасност: „Битката да не се превърне в шоу за избор на Мис
Президент. Тогава ще стане опасно” – подчерта в своето изказване Инджова.
Темата за участието на жените в предстоящите президентски избори бе
дискутирана и в предаването на Милен Цветков „Часът на Милен Цветков” на 27
април 2011 г. По въпроса „Трябва ли на България жена президент?” дебатираха
Кристина Патрашкова (главен редактор на вестник „Галерия”), Стояна Георгиева
(главен редактор на „Медиапул”) и PR експертът Елена Вълчева. Според
Кристина Патрашкова в образа на българския президент се търси нещо различно
в манталитета, защото все още в България е на почит мачизма. Тя изрази мнението, че Миглена Кунева би била блестящия тпрезидент на страната, като направи съпоставка с идеята за жена президент, която по собствените и думи много
се вдъхновява от Дилма Русеф и българската следа. Според Патрашкова българският президент трябва да е „…човек, който да умее да успокои нещата, да има
европейска визия и да изглежда европейски”.
Според Стояна Георгиева в западните демокрации това е тема, която се дебатира, а в България този дебат дори не се води. „Добре е президентът да бъде обединител” – подчерта Георгиева – „но хората няма да търсят такъв профил, ще се
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гласува на политически принцип, а не мажоритарно”. На тези думи Елена
Вълчева реагира с възклицанието: „О, ужас, жена президент!” Тя изрази мнението, че хората в България искат личността да има възможност за представителство
извън страната, да има активна позиция в дипломацията, а в този образ не се
вписва личността на жената президент. Няма да бъде истина ако кажем, че присъствието на жените в политиката е все по-забележимо. Дори може да се направи
допускането, че доколко ще има жени в българската политика и особено доколко
те могат да достигнат до по-високи властови позиции до голяма степен е повлияна от определена инерция.
Според мнението на Александър Маринов: „Трудно у нас може да привлечеш
гласове с една жена като жена. В този смисъл не можеш да разчиташ да привлечеш нито женските гласове, нито мъжките”. По-скоро някои жени в българската
политика, а те не са много, са се утвърдили като авторитети с познанията си, с
опита си в някаква конкретна област. За жените в политиката все още се мисли
много стереотипно. Една част от хората считат, че когато жената е политик, то
тя няма да се справя и това въобще не трябва да се дискутира. Други са на мнение, че възходът на определени жени в политическия живот на страната се дължи
изцяло на непрофесионални фактори. „Ние сме общество с политическа култура
на ранно ниво на развитие, няма защо да се учудваме, че разсъждаваме по този
начин” – допълва Маринов. Това, което е важно, е да бъде дадена възможност на
жените в политиката да си изявяват способностите, а вече кой, доколко и как ще
успява, е въпрос на резултати. [10]
Според редица анализатори на политическите процеси в България женските
кандидатури може би се „пускат” в публичното пространство по-скоро за отвличане на вниманието или за някаква екзотика. Тяхното становище е, че жената,
макар и да влезе в политиката, си остава жена, но все пак трябва да има някаква
мярка, някакъв стил.
Таня Джоева в статията „Жени и политика, политика и жени”, изразява мнението, че характер, амбиция и инстинкт към властта са трите качества, които
държат дамите на върха. Доказва го историята, а не съвременните училища за
жени политички. Жалко е, че в днешно време темата за жените в политиката е
все по-казионна и сякаш лишена от дълбоки страсти. Разговорите за квотите за
жени в партиите или в националните парламенти са предимно занимание за професионалисти.
„Статистиката сочи, че като количество нежното присъствие в политиката
отстъпва пред мъжкото. За качеството могат да се водят спорове от различни
гледни точки – патриархална, феминистична и всякаква… Днес, въпреки че борбата за равноправието на половете продължава да тече, жените имат безкрайни
възможности да влияят върху политиката”. [4] По темата за жената президент
Христина Христова (бивш министър на труда и социалната политика) казва:
„Решихме вместо да търсим пост за личността, да опишем какво очакваме от
следващия президентски мандат в страната. В този смисъл мога да продължа и
пожеланията си за 2011 година – България да има жена президент. Мисля, че е
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време!” Поддръжник на изразената от Христина Христова теза е и президентът
Георги Първанов, според когото „…президентската институция няма пол и без
съмнение една жена може да бъде силен президент”. [15]
На точно противоположно мнение по въпроса доколко България е готова да
приеме жена за поста на държавен глава е Бриго Аспарухов. Той изрази своето
становище на страниците на пернишкия всекидневник „Градски вести”, в който
каза: „Българите все още не са готови да им се предложи жена за държавен глава.
Народът гледа по странен начин на кандидатките жени”. [1]
В напрегнатата политическа надпревара, когато имената на основните „играчи” все още не са известни, „Галъп Интернешънъл” проведе социологическо проучване, което имаше за цел да изследва доверието към българските политици и
електоралните нагласи в навечерието на „Избори 2011”. Проучването показа, че
не се забелязват резки движения в доверието към водещите политически фигури.
Резултатите посочват, че начело на класацията убедително стои еврокомисарят Кристалина Георгиева, Меглена Кунева заема пета позиция, а Председателят
на българския парламент Цецка Цачева е едва на девето място. Галъп разиграха и
сценарий, при който на втория тур на президентския вот един срещу друг
застават Меглена Кунева съответно срещу Плевнелиев, Цветанов и Борисов.
Резултатът показа, че еврокомисарката ще „бие” регионалния министър с
30%:24%, ще навие и вътрешния с 32%:20%. „Кунева обаче ще загуби от
Борисов на хипотетичен балотаж с 27% срещу 33%” – обобщиха от агенцията. [8]
Анализ на българските печатни и електронни медии показва, че спряганите
женски имена са на познати лица от политическия ни живот. В статията
„Надежда Нейнски се обяви за готова да участва в надпреварата за президент”
(вестник „Дневник” от 15 април 2011 г.) се казва, че всяка партия преценява
своите шансове, като чрез преговори се търси най-подходящия профил на
кандидат. Госпожа Нейнски (в същата статия) заявява, че смята че може да
участва в политическата битка за президентския пост. Според нея не е важна самата кандидатура, а дебатът за правомощията на държавния глава и това, което
той може да направи за народа и страната си. [13] Все пак евродамата си оставя
вратичка, която да я лиши от отговорност ако „играта” се завърти така, че тя се
окаже на президентския пост. Според нея от значение не е това, дали президентът, който ще поеме страната малко преди изтичането на календарната година,
ще бъде ляв, десен или от центъра. Много по-важно е българският народ да
проумее какви са функциите и правомощията на държавния глава и да не търси
нещо повече от него, да не го обвинява за несвършената работа и неизползваните
възможности.
За госпожа Нейнски очакванията в обществен план са паралелни – т.е. както
Европа е очаквала прекалено много от страната ни и в един момент се е разочаровала от реалните резултати, които постигаме, така и българинът прекалено се
надява президентът или който и да било друг политически играч „да повдигне
страната ни на собствените си рамене” и да я пренесе през кризата, мизерията,
политическите и граждански неуредици. Тези виждания бяха може би поводът
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Надежда Нейнски да даде съгласието си името ù да е сред дискутираните, но без
да обещава нищо и да проявява готовност за поемането на персонална отговорност пред избирателя.
Друг евентуален участник в предстоящите избори може да се окаже и Евгения
Живкова (внучката на бившия Първи – Тодор Живков), Според Ели Куманова,
Надя Панкова и Милена Минчева, Живкова също може да влезе в битката за
президентския стол. Според Николай Малинов (член на Изпълнителното бюро на
БСП) популярната дизайнерка и бивш червен депутат събира симпатиите на много
хора, не само на социалистите, което прави кандидатурата и напълно реална.
Спрягано се оказва и името на Йорданка Фандъкова (действащият столичен
кмет). Самата Фандъкова все още не приема често задаваните и въпроси относно
евентуално участие в надпреварата за поста на държавен глава и не скрива раздразнението си от журналистическото любопитство. В интервю пред вестник „24
часа” тя заяви: „Темата за изборите и въпросът за моето участие в тях е въпрос на
сериозно обсъждане и политическо решение, но темата не ми е на дневен ред”.
[6] Според ръководството на ГЕРБ, Фандъкова доказа, че може да действа твърдо
и не се плаши от проблемите. Може да работи открито и със замах. Това прави
кандидатурата и достойна, защото Първата дама на София се превърна в „универсалният боец”, в „мъжкото момиче” на „Московска” 33. [14]
Едно от най-обсъжданите женски имена през последните седмици е това на
Меглена Кунева. Според Волен Сидеров лансирането на Кунева за президент е
свързано с определени поръчкови кампании и оповестяването на нереални проценти за доверието към нея. [2] На 12 април 2011 г. във вестник „Стандарт” Ели
Куманова публикува материал, в който казва, че кандидатурата на Кунева е предизвикала вълна от недоволство сред червения електорат и е малко възможно тя
да бъде техният кандидат. В друга публикация пък тя е наречена „Мисис
Европа”. В същата статия Надя Панкова определя Меглена Кунева като една от
любимките на царя, но не и любимка на българските политици. Според Панкова
тя дълго време е отказвала да признае, че ще се впусне в битката за кандидат президент с думите: „Имаме нужда от свестни и добри политици във всяка формация. Това избират хората”. Кунева бе на мнение, че подобна конфигурация има
само в НДСВ. Но това според автора на материала не и пречи да поиска поширока подкрепа, за да се впусне в битката за „Дондуков” 2. [11]
Според мнението на Христина Христова, изразено пред читателите на
вестник „24 часа” „…кандидатурата на Меглена Кунева за президент може да
пребори статуквото на ГЕРБ”. Христова заявява, че е тесногръдо Кунева да е
само за НДСВ, защото „…вече е дошло времето следващият президент да дойде
не с подкрепата на определена партия, а с подкрепата на широки граждански
кръгове”. [9]
В различна светлина е представена личността на Кунева в статия във вестник
„Уикенд” с автор Янаки Петров. Той публикува снимка на Кунева с боса на
„Мултигруп” Илия Павлов. В публикацията Меглена Кунева е показана като
жена, която отдавна е решила проблема с финансирането на кандидат-президент-
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ската си кампания. „Кунева” – казва Петров – „е част от забравената Габонска
афера, възлизаща на около 400 милиона долара заграбени народни пари”.
Акцентът в статията е поставен върху амнезията на българина, който забрави за
„тъмните сделки” на евродамата и се готви да ù гласува доверие, което според
Янаки Петров, трябва да и окаже не обществото, а българската прокуратура. [12]
Автентичността на тази снимка бе опровергана с изказване на антрополога
Йордан Йорданов (в „Блок 7” от 12 юни 2011 г., излъчено по TV7), според който
жената на снимката в „Уикенд” не е Меглена Кунева, въпреки приликата между
двете дами. В коментар по темата истинската същност на въпроса се пренесе
върху плоскостта: „Това, че Кунева не е на компрометиращата снимка, променя
ли идеята за политика с нова визия и чист морал?”, „Доколко започналата от нея
кандидат-президентска кампания легитимира в публичното пространство принципите за прозрачност и открит обществен дебат?” Истинският въпрос не е дали
Кунева наистина е човекът от снимката. Истинските и болезнени за цялото общество въпроси са за сметките, които се извършват зад кулисите, за това, което
се крие от широката публика, и остава само там – зад фасадите.
Подобно негативно отношение показва и Руслан Йорданов, според когото
Кунева възкреси тройната коалиция в България. По повод старта на нейната кампания Йорданов пише: „Президентският бал на Меглена Кунева ще се завърти от
6 юни в „Шератон”, но никой отсега не може да предвиди дали танците ще
свършат на „Дондуков” 2. Бившият ни еврокомисар тогава ще обяви букет от интелектуалци и звезди, които ще я подкрепят в състезанието за държавен глава”.
Тезата на Йорданов е, че Кунева разполага с мощна „медийна каляска” – „Шоуто
на Слави”, което освен с изграждането на добродетелния ù образ може да се
заеме и с атаки срещу основните и съперници. [7] Въпреки всички изразени тези
вече е факт, че кандидатурата на Меглена Кунева е реална – това е първата и засега единствена оповестена кандидатура на жена за държавен глава.
Според Живко Тодоров (член на Изпълкома на ГЕРБ): „Не само кандидатурата на Меглена Кунева, но и много други за местните избори са всъщност
креатура на Първанов. Партиите от тройната коалиция са изгубили доверие и се
опитват да се разграничат от самите себе си с нейното издигане”.
Участието на жените в предстоящата кандидат-президентска кампания Люба
Кулезич оприличи на „балетна постановка, в която проличава царско женската
теория на конспирациите”. По мнение на известната журналистка никой не ще
каже истините за „този салонен и дворцов сюжет”. Основният въпрос е: „Кой
иска да използва жените за ракетоносители?” – пита Кулезич. (избрано от предаването „На среща с Люба Кулезич”, излъчено по TV7 на 10 април 2011 г.).
Политическата ситуация в страната показва, че едва ли може да говорим за
женски успех на политическата сцена на предстоящите избори. Изобщо допускаме ли възможността жените да играят много по-голяма роля в политиката, а не
само остро да критикуват съпартийци и опоненти (като Татяна Дончева) или да
правят неуспешни опити да спасяват затъващи партии, какъвто беше случаят с
Екатерина Михайлова и Надежда Михайлова (Нейнски) и падналото от власт СДС?
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От гореизложената проблематика е видно, че в българското общество все още
властва схващането, че са необходими целенасочени мерки, които да не създават
основно фалшива публичност, а да способстват за премахване на дълго наслагваните стереотипи за жената като за човек „втора ръка”. Все пак държавата и гражданското общество носят отговорност за премахване на пречките пред половата
равнопоставеност във всички социални области. Именно поради тази причина в
наши дни мерките, насочени към женската равнопоставеност и по-широка представителност в политическия процес, са по своята същност либерални. Основното схващане тук е, че са необходими действия, които да премахнат формалните
пречки пред женското участие в политиката и управлението. По една или друга
причина обаче, в обществото се е възприела второстепенна роля на жените в политическия процес, което от своя страна произтича от общото схващане за второстепенната роля на представителите на женския пол в почти всички публични
сфери – точно това трябва да се промени днес.
Ако се остави на обществото самò да достигне до идеята за балансирано
женско участие в политическия живот на страната, може да се чака още дълго
време. Това обаче не означава, че разширяването на женското участие трябва да
бъде уредено сàмо от законодателни мерки. Привържениците на либерализма осъзнават, че основната промяна трябва да се извърши преди всичко в обществените
настроения към ролята на жената. Те вярват, че този процес може да бъде иницииран и подкрепян, като всяка нормативна инициатива съпътства пътя към промяна, а не урежда цялостно положението на жените в политическото пространство.
Политическият проблем, пред който стои България, е, че обществото трябва
да изгради нов тип държавен елит, нов тип държавни лидери, които да имат способностите и капацитета да изведат държавата от тежката ситуация на последен
по икономическото си състояние член на Европейския съюз и да я тласнат в едно
успешно следпреходно развитие. Този проблем днес е особено актуален. Съчетан
с политики, целящи промяна на обществените нагласи в подкрепа на половото
равноправие, те ще дадат равен шанс на жените.
Никой от участниците в българския политически живот не се противопоставя
на тезата, че трябва да се избират качествени хора, било то мъже или жени. Но
като че ли стереотипите, които властват в обществото ни са по-скоро „…да, хубаво е да има жени, но нека ги сложим за цвят някъде в средата или във втората
половина на листата. А защо не и да ги превърнем в ракетоносители, които да
подбуждат обществените настроения, да формират целенасочени обществени
нагласи, да обират негативите на политическото говорене, докато на сцената излязат истинските играчи?”
Защо е необходимо насърчаването на участието на жената в политиката?
Първо, не можем да говорим за демокрация, без да оставим място на жената на
политическата сцена. А това е същината на демокрацията. Постигането на демокрацията предполага партньорство между мъжа и жената в процеса на обществените дела, в които те работят заедно, като се допълват и се обогатяват взаимно.
Успехът без демокрация е невъзможен; демокрация без жената е също невъзмож-
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на. Второ, страни, които насърчават и подкрепят участието на жените в политиката
като равни, имат по-високи стандарти на живот. Трето, участието на жените води до
развитието на местни и национални политики, благодарение на които е по-вероятно
да се обърне внимание на социално-икономическите и политическите предизвикателства пред жените, техните семейства и хората в неравностойно положение.
Днес можем да кажем, че социалната рамка в страната отдавна е разчупена.
Обществото ни премина през много тестове, в които се учеше и продължава да се
учи на демокрация, свобода, равенство, еманципация. Хората очакват лидерите
преди всичко да си свършат работата, но балансът продължава да се оказва труден и непредвидим. Докато едни имат смелостта да застанат зад изцяло женски
кандидатури, други, по-опитни политически играчи „строят пъзела на предстоящото изборно домино”. Дали жената кандидат президент ще бъде „царица” или
ще остане в тила в „ролята на пешка”, тепърва предстои да разберем. Някои
говорят за женските кандидатури като за източник и аудитория за политическа
комуникация, а за други те са поредното доказателство за женска сила, воля, последователност, хъс и много политическа амбиция.
Засега остава отворен въпросът: „Възможно ли е следващият президент на
България да бъде жена?” а отговор ще получим през октомври 2011 г. Изборът на
президент (мъж или жена) само ще даде повод за нови дебати в обществото:
„Готови ли сме да приемем жената като равнопоставен партньор или все още сме
в началото на пътя към утвърждаване на пълноправното женско участие във
всички сфери от обществения живот?”
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Borisova, R., Brigo iska Tsharya za prezident. http://gradski.org/archives/4006
Genchev, Е., Volen Siderov: Znam kakvo shte otstoyavam kato prezident.
http://www.ataka.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=5475&Itemid=61
Germanov, Т., С 16% Kristalina Georgieva vodi kato nay-predpochitan kandidat za
prezident http://afis.bg/?rel=pub&id=90
Dzhoeva, Т., Zheni i politika, politika i zheni.
http://www.temanews.com/index.php?p=ema&iid=181&aid=4668
Dimitrova, М., Коtsheva, Т., Ravenstvoto na grazhdanite i neravenstvoto na zhenite. Open
Society Institute, Hungary, 1999.
Ilieva, D., Kray s marshrutkite v tshentura na Sofiya. 24 chasa, No. 102, 2011.
Yordanov, R., Kuneva vuzkresi troynata koalitshiya. Standart, No. 6601, 2011.
Yordanov, R., Polovinata bulgari iskat Vtora atomna. Standart, No. 6554, 2011.
Klisurova, L., Tesnogrudo e Kuneva da e samo za NDSV. 24 chasa, No. 99, 2011.
Marinov, А., Za zhenite v politikata vse oshte se misli stereotipno. http://www.focusnews.net/?id=f17250
Pankova, N., Misis Evropa tursi podkrepa. Standart, No. 6554, 2011.
Petrov, Ya., Izkochi snimka na Iliya Pavlov s Meglena Kuneva. Uikend, No. 15, 2011.
Redaktshionna, Nadejda Neynski se obyavi za gotova da uchastva v nadprevarata za
prezident. http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/04/15/
Ruseva, R., Universalniyat boetsh, Standart, No. 6554, 2011.
Sandulova, R., Purvanov: Nyama da vodya debat s GERB za datata na izborite. 24 chasa,
No. 102, 2011.

47

МЛАДИТЕ ХОРА, ДЖЕНДЪР СТЕРЕОТИПИТЕ
И РЕКЛАМИТЕ
доц. д-р Татяна Коцева
Бургаски свободен университет
YOUNG PEOPLE, GENDER STEREOTYPES AND ADVERTISEMENTS
Associate Professor Tatyana Kotzeva
Bourgas Free University
РЕЗЮМЕ: В статията се дискутират джендър стереотипите във възприемането на популярни телевизионни реклами от младите хора в
България. ТВ рекламите са мощен инструмент за социализацията на младите хора и те възпроизвеждат основни джендър стереотипи относно образите и ролите на мъжете и жените в обществото. Сексуализирането на
стереотипите и дискриминацията на жените са водещ принцип в ТВ рекламите на комерсиални продукти, където жените са показани разголени, съблазняващи и представящи хигиенни продукти, коли, домакинско
оборудване, алкохол и др. На основата на данни от проучване сред 533
студенти от 8 български университета са представени резултатите, които
показват, че половината от младите хора са чувствителни и критични
спрямо унизителните образи на жените в ТВ рекламите, като също така
една четвърт от анкетираните заявяват, че харесват подобни реклами.
Ключови думи: джендър стереотипи, ТВ реклами, млади хора, сексизъм, джендър дискриминация, масмедийни възприятия.
ABSTRACT: This paper aims to delineate gender stereotypes in perceptions
of popular TV ads among young people in Bulgaria. TV ads present very
important instrument for young people’s socialization and they reproduce
main gender stereotypes concerning men’s and women’s images and roles in
society. Sexual stereotyping and women’s discrimination is an organizing
principle in many TV ads of commercial products where women are shown as
naked, seducing men and representing cleaning products, cars, home
appliances, alcohol, etc. Based on the data of the survey conducted among
533 students from 8 Bulgarian universities, the results show that half of the
young people are sensitive and critical towards demeaning images of women
in TV ads whilst one forth of them report that they like these TV ads.
Key words: gender stereotypes, TV advertisements, young people, sexism,
gender discrimination, mass media perceptions.

Влиянието на масмедиите и в частност на визуалната култура върху младите
хора в съвременното общество е огромно. Отвсякъде съвременният човек е атакуван от образи – от големите билбордове по улиците до телевизионните образи
у дома. Рекламата, особено телевизионната, е изключително мощно средство за
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формиране на образи и за създаване на естетични вкусове. Рекламата е комерсиално послание, което залага изключително на образите и представите за женственост и мъжественост в едно общество. На ценностно равнище рекламите поскоро подкрепят различни очаквания към жените и мъжете, вместо да унифицират джендър ролите. Въпреки че рекламите имат игрови и многозначен смисъл,
те умело експлоатират и възпроизвеждат т.нар. огромно джендър стереотипи,
като на свой ред чрез огромното си въздействие влияят върху формирането на
женските и мъжките образи, върху стандартизирането на женските и мъжките
роли и като цяло върху общественото мнение.
Сексизмът в рекламите е добре познато явление на специалистите в медийния
бранш, както и опитите той да бъде премахнат или минимизиран. В повечето развити страни съществуват строги регламенти за позволените граници в медийното
конструиране на женски и мъжки образи в рекламната индустрия. През 2008 г.
Европейският парламент приема резолюция относно влиянието на маркетинга и
рекламите върху равенството между жените и мъжете, където експлицитно се
заявява, че половото стереотипизиране в рекламите е част от половата дискриминация в обществото (Резолюция на ЕП, 2008).
Сексизмът в рекламата има различни степени на проявление: от показването
на жената като сексуален обект и жертва („смачкване”) през наблягане върху
романтичната и донякъде сексуална визия на жената („да си знае мястото”) до
демонстриране и на подчиненост, и на независимост („противоречивост”)
(Кафтанджиев, 1998:71). В най-ярката си форма сексизмът в медиите се свързва
със следните характеристики в поведенията, рекламните продукти и личностни
черти: 1)жените като правило перат, чистят и готвят, докато мъжете дават съвети
и наставления как да се готви например; 2) жените най-вече рекламират продукти за хигиена, хранене, козметика, облекло и стоки за дома; мъжете рекламират
коли, пътуване, банки, алкохол, цигари; 3) жените са пасивни, романтични, емоционални, съблазнителни, глупави, слаби, зависими, докато мъжете са агресивни,
силни, смели, рационални, компетентни, активни, амбициозни (Januz, 1996:7-8).
Проблемът за сексизма и обективизацията на жените в рекламите се отнася
не просто до налагането на асиметрични образи за мъжа и жената, където жената
се явява като подчинена на мъжа, но той касае по-общо връзките между жените и
комерсиалната и масмедийната култура, в която той вирее. Най-крайната форма
на сексизма в рекламата е сексуализирането на женското тяло и представянето на
жената като обект на сексуалното мъжко желание. Комерсиалният ефект на разсъблеченото или голото женско тяло в рекламата невинаги носи сексистки смисъл, а само когато в него се съдържа порнография. Последното означава визуализиране на женското тяло (или части от него) като стока, което служи за задоволяване на мъжките сексуални желания и представя жената беззащитна, уплашена,
уязвима, молеща и в крайна сметка в подчинена спрямо мъжа позиция (Kaplan,
1983; Willis, 1983). Най-често жените са показани отзад, наведени, в
(полу)легнали пози на легло или под, облечени в оскъдно бельо (бански).
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Най-цялостна критика на сексизма в рекламите се прави във феминистките
медийни изследвания, които заклеймяват порнографското съдържание на рекламите, където жените са представени като предмети или продължение на предмети (особено в рекламите за коли, мебели, алкохол и др.), изложени на показ и
подтикващи мъжете към насилие или воайорство (Macdonald, 2003; Wolf, 1991).
Подчертава се също, че този образ на жената като жертва е всъщност проекция
на мъжката фантазия като по този начин се демонстрира мъжката сила и хегемония (Kaplan, 1983:310-311). Подчиненото и унизително представяне на жените в
рекламите в крайна сметка е част от мъжкия патриархален модел в обществото и
неговото стереотипизиране в масовата култура (Коцева, 2010; Попова, 2009).
Изследването
В периода 15 март - 30 март 2009 г. беше проведено анкетно проучване1 сред
533 студенти от осем български университета, три частни (НБУ, Бургаски свободен университет, Арт колеж) и пет държавни (Минно геоложки университет,
Софийски университет, Полицейска академия, УНСС и Югозападен университет), от които два извънстолични. Групата на студентите е хомогенна в голяма
степен по своя социален статус – само шест от анкетираните имат баща, който е с
основно и с по-ниско образование, на 306 бащата е със средно образование, на
211 – с висше. Сходна е и структурата по образование на майката. Според
местоживеене най-малък е делът на студентите от село – 5.9%, следвани от малък град – 23%, град-областен център – 43.4% и столица – 27.6%. По пол сред
анкетираните преобладават жените 69.3% , мъжете са 30.7%.
Като самоидентификация преобладаващо е съотнасянето на студентите към
средната класа (76.8%), работнически е произходът на 16.4%, от фермерски семейства са 0.6% от анкетираните. Към високата класа се съотнасят 5.3%.
Една трета от анкетираните студенти работят по време на следването (33.2%).
Пълна работна седмица 35 часа, посочват половината от работещите студенти.
Доходът от работата на 9.2% от студентите е до 200 лв., на 47.4% – от 200 до 500 лв.
и на 43.4% – над 500 лв.
Изследваната съвкупност е достатъчна като обем и състав, за да позволи изводи за нагласите на студентите в България по поставените въпроси.
Дейности в свободното време
Структурата на свободното време е необходима, за да откроим обичайните
канали, през които медиите и рекламите достигат до младите хора. Кои са основните дейности, които изпълват свободното време на студентите, и кои са тези
неща, които най-малко привличат тяхното внимание? На фигура 1 представяме
дейностите, с които всекидневно или няколко пъти седмично са ангажирани
1
Проучването е част от проекта „Джендър идентичности в преход: ролята на медиите и масовата
култура в България преди и след 1989 г.”, изпълняван от Българска асоциация на университетските
жени и спонсориран от фондация ERSTE.
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студентите, и съответно дейностите, които липсват в техния график. Пет са найчесто извършваните дейности от младите хора – „слушам музика” (95.3%),
„влизам в Интернет” (93.4%), „гледам телевизия, DVD, видео” (91%), „срещам се
с приятели” (89.6%) и „пазарувам” (76.3%). Всеки втори студент твърди, че
спортува всекидневно или няколко пъти седмично (52.3%) и всеки втори студент,
че чете книги всеки ден или няколко пъти седмично (50.4%).
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Фиг.1. Дейности през свободното време, които студентите извършват всекидневно
и няколко пъти седмично, и такива, които никога не извършват

Срещите с приятели доставят най-голямо удоволствие на студентите – за над
90% от тях това е голямо удоволствие и много им харесва. Спортуването е голямо удоволствие за близо 30% от студентите и за още 30% е дейност, която им
харесва. Гледането на телевизия, DVD, видео е голямо удоволствие за 24.4% от
студентите и 39.3% от тях харесват да правят това. Оптимистично изглеждат
цифрите, че за 29.1% от студентите четенето на книги им доставя голямо
удоволствие и за 28.6% е много харесвано занимание. Четенето на книги е почесто свързано с работата или ученето – 48.4%. Художествена литература четат
37.8%. Не четат нищо едва 4.6%, което все пак не е за пренебрегване, доколкото
става дума за студенти. Тези отговори насочват към основните канали, през
които масовата култура влияе върху вкусовете на младите хора – радио, интернет, телевизия.
Оптимистично изглеждат и емпиричните факти, че само 15.5% от студентите
заявяват, че не спортуват или не се занимават с някаква физическа дейност. Огромната част от тях (85.5%) са активни физически, като сред най-често посочваните дейности са фитнес, аеробика, плуване, йога, бягане и др.
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Попитахме студентите защо спортуват или се занимават с фитнес. Бяха посочени четири основни причини, за всяка една от които студентите трябваше да посочат степента на важност. Студентите спортуват или ходят във фитнес залите
най-вече заради „физическото и психическото здраве” – 70.7 % посочват като
най-важна тази причина, и заради това „да изглеждат добре” – за 62.1 % това е
също много важна причина. „Да се срещам с други хора” като много важна причина за физическа дейност е посочена от 21.8 % от студентите, а състезателният
мотив („да се състезавам с другите”) е най-важен само за 10.1 % от тях.
Данните показват различия в мотивацията на момичетата и момчетата по отношение на заниманията със спорт. Нагласата, която идентифицира заниманието
със спорт предимно със състезанието с другите, присъща повече на мъжете, е
аргументирана добре от Пиер Бурдийо в “Мъжкото господство”(Бурдийо, 2002).
Откриваме я и сред отговорите на студентите. За 16.7 % от жените да се състезавам с другите е важно като мотивация за занимание със спорт, докато при мъжете този мотив е много по-значим – 45.9 % от тях го посочват. Спортуват, за да
изглеждат добре 90.8 % от жените, срещу 87.5 % от мъжете. Втората нагласа –
спортуването заради красотата, диференцира по-малко двата пола от състезателната нагласа, която обаче със сигурност е по-изявена сред мъжете.
Младите хора и идолите
„Бихте ли желали да приличате на някоя публична личност?” „Ако да, коя е
тя?” Тези въпроси бяха зададени на студентите и отговорите на първия въпрос
показват, че за огромното мнозинство от тях (81.4%) кумирът, идолът отсъства.
Дефицит на влиятелни личности, резултат от трансформиращото се общество и
трудно постигания обществен консенсус, както и присъщото за младите хора
бунтарство и непризнаване на чужди авторитети могат да обяснят този резултат.
Останалата част от изследваната съвкупност – 17.6 % от студентите – посочват имена на личности, с които биха искали да се идентифицират. Имената на
влиятелните публични личности варират от известни актьори и попзвезди от световното кино и музика (Аджелина Джоли, Джордж Клуни, Брад Пит, Вин Дизел,
Шварценегер, Ева Лонгория, Шакира, Бритни Спиърс, Бионсе и др.) до български звезди от попфолка (Ивана, Десислава, Галена, Преслава), шоумени
(Слави Трифонов), ТВ журналисти (Гала, Мария Игнатова, Венелин Петков,
Мира Добрева, Лора Крумова и др.), политици („бат” Бойко Борисов), бизнесмени (Васил Божков), шахматисти (Топалов), спортисти (Бербатов) и интелектуалци (Георги Лозанов, Александър Кьосев). За почти половината от анкетираните
студенти (44.6%), които са посочили своя идол, той е повлиял на външната им
визия – начин на обличане, козметика и пр.; на другата част от избралите своя
кумир (55.4 %), той е повлиял на начина им на мислене и поведение, на отношението им към живота. Влиянието на публичните личности при жените е по-често
върху избора им на външна визия за себе си (52.9%), отколкото това е декларирано от мъжете (39.4%).
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Джендър стереотипите и рекламите
На въпроса „Как най-често постъпвате по време на рекламите?” най-големият
брой студенти – 65 % – отговарят, че превключват канала. 18.5 % от анкетираните твърдят, че гледат рекламите с досада и само 6.6 % - че ги гледат с интерес и
че ги намират за полезни. И въпреки изразената съпротива, рекламите действат,
защото залагат на някои традиционни представи, които са добре застъпени и
сред студентите.
Повече от половината от анкетираните студенти – 59.4 % – са съгласни с
твърдението, заложено в анкетната карта, че „Масовата култура и рекламата показват различни модели на поведение за мъжете и жените”. Според огромната
част от студентите – 90.6 % – рекламите са строго диференцирани в посланията
си към двата пола и едва 9.2 % смятат, че няма разлика в рекламите между
жените и мъжете. По-често са разпознаваните реклами като насочени към мъже
(50.7 %), по-рядко, но достатъчно много са рекламите, предназначени за жени
(38.5%). Рекламите са ориентирани повече към получаващите по-високите доходи в семейството и в обществото, респективно по-често намигването е към мъжете.
Как се разпознават рекламите в зависимост от това, че са насочени предимно
към жени или предимно към мъже? Зададохме тези въпроси в отворена форма и
се опитахме да обобщим най-често срещаните отговори. Три са най-общо характеристиките, по които младите хора разпознават рекламите за мъже:
 атрибути/продукти, които се употребяват от мъже – „бира”, „бормашини”, „алкохол”, „стрес”, „мъжки тип коли”, „футбол”, „спортни стоки”,
мъжка козметика – „крем за бръснене”, „пяна за бръснене”, „мъжки парфюми”, „строителни материали”, „мъжки дрехи” ;
 символи на мъжествеността – „рекламите са по-кратки и еднообразни”, „по-екстремни”, „обещания да направят силни и богати”, „мъже
мачо”, „силни”, „мъже без грижи”, „спортно насочени”, „по-прости” и
пр.;
 присъствието на жените като сексуални обекти – „голи жени”,
„красиви жени”, „еротични”, „женски тела”, „жените фолкпевици”, „жени с оскъдно облекло”, „разголени мацки”, „има сексуални намеци”,
„сексуален мотив”, „сексуално насочени”, „снимат се почти голи манекенки”.
По какво студентите разпознават реклами, които излъчват послания предимно за жените? Три са основните характеристики в рекламите, разпознавани като
насочени към жени, които можем да изведем на основата на отговорите:
 представяне на женски козметични продукти и аксесоари – „епилатори”, „парфюми”, „гримове”, „мода”, „козметика”, „шампоани и бои
за коса”, „дрехи”, „външен вид”, „бижута”, насочени към женската
физиология – „дамски превръзки”, „интимна хигиена”;
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символите на женското – „женските реклами са по-изкусителни”,
„по-украсени”, „с по-изтънчено послание”, „има шоколад”, „меки
цветове”, „емоционалност”, „не се залага на женската сексуалност”,
„нежни, дискретни”, „елегантни”;
„обърнати към домакинството” – „по-битови”, „за дома”, „домакини”,
„чистене”, „пазаруване”.

Каква е чувствителността на студентите към реклами, в които има подчертано
агресивно експлоатиране на
женския образ, каквито са
рекламите на водка „Флирт”
и придобилите огромна популярност
реклами
на
„Мастика Пещера”, озаглавени „Страст на кристали”
и „Сезонът на дините” с
участието на фолкпевиците
Емилия и Галена?
Последната
реклама
(фиг. 1) е емблематична,
защото провокира публична
дискусия и протести относно дискриминационния ù хаФиг. 1. Галена в рекламата
рактер. През 2009 и 2010 г.
Комисията за защита от дискриминация бе сезирана от група жени, засегнати от
рекламата. В своята жалба жените посочват това, че рекламата ги дискриминира
като жени, представлява незаконна намеса в личния им живот и нарушава европейското право за равно третиране на половете.
Етичната комисия към Националния съвет за саморегулация на рекламата
(НСС) също е сезирана относно нарушаващите морала и благоприличието сексуални изображения в рекламата на мастика „Пещера”, като се отбелязва атрактивността ù за младежката аудитория поради участието на известни фолк певици и
младия актьор Калин Врачански. Жалбоподавателите обосновават мотивите си с
положения от Етичния кодекс на НССР, където се казва: „Търговската комуникация не трябва да показва прекалена еротика и да промотира прекалена податливост на сексуалността чрез изобразяване на насърчаване и готовност за секс,
разголване на човешкото тяло по неподходящ начин и не трябва да представя
продукта като средство за отстраняване на сексуални бариери. Човешкото тяло
може да се показва само при зачитане на правата на личността и човешкото
достойнство” (НСС, 2011).
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Етичната комисия към НССР намира жалбите за основателни, като счита, „че
границата на толерантността е премината, принизени са значими за обществото
ценности, унизява се личното достойнство на жената, принизявайки я единствено
до сексуален обект. Подобно възприятие сериозно вреди на моралното и на психическото развитие на малолетни и непълнолетни” (НСС, 2011). Тя препоръчва
спиране на излъчването на рекламата и свалянето ù от корпоративния сайт на
дружеството.
Поради тези причини сензитивността на младите хора към подобен тип
реклами бе от особен интерес в изследването на студентите. На въпроса „Смятате ли, че има реклами на водка „Флирт”, които са обидни за жените?” близо две
трети от студентите – 60.8 % – не смятат, че те имат обидно съдържание за
жените. За останалите 39.2 % рекламите на водка „Флирт” са обидни за жените,
защото “жената е играчка”, “показани са като леки и лесно достъпни”, “жената –
парче месо”, “служи за удовлетворение на мъжа”, “изкривена женска същност,
представена като проститутка”, “жените са стриптийзьорки”, “лъха на животинска агресия и хищничество, далеч от нормалните взаимоотношения”, “не
всички жени са алкохолици”, “показват жената като стока”, “показват жената на
колене, което е обидно”, „показват жените като неморални и лесни, поставят ги
под общ знаменател”, “жените само като обект на плътски наслади”, “жената –
лесна плячка на подпийналия мъжкар”, “жените в ролята на развратници”,
“жените в промискуитетна светлина”, “жените като изкусителки, примамка за
мъжете”. Това дава основание тези студенти да определят рекламите на водка
Флирт като прекалено вулгарни, перверзни, пошли, сексистки и като цяло обидни за женската и за мъжката аудитория.
На въпроса „Спомняте ли си рекламата с Емилия и Галена за „Мастика
Пещера” в сезона на дините? Харесва ли Ви тази реклама?” се получи следното
разпределение на отговорите:




Да, харесва ми
Не, не ми харесва
Не, не си я спомням

25.8 %
44.4 %
29.8 %

Какви са мотивите на една четвърт от студентите, които са заявили, че харесват рекламата? Анкетираните обръщат внимание най-вече на забавния, разкрепостения характер на рекламното послание: „мастика – чашка без чалга какво
е”, „все пак е лято и сме разкрепостени”, „дините са напращели”, „дините са узрели и са евтини”, „лятото, то е сезонът на дините”, „обичам дините”, „обичам
мастика”, „забавна, слънчева и се запомня”, „свежа”, „забавна”, „закачлива”,
„провокира много забавни моменти, музиката е хубава”, „създава лятно
настроение”, „увлекателна и провокативна”, „простичка е и има какво да се
види”. В другата част от отговорите акцентът е върху женската (телесната)
знаковост на рекламата: „опиянението от жените, показват прелестите, които жените крият”, „еротична и привлича вниманието”, „изглеждат много секси”, „има
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сексапил”, „има хубави жени”, „има хубави тела”, „показва сексапила на женското тяло”, „имат големи гърди, особено Галена”, „провокира хората и е създадена
така, че мъжкото око да бъде насочено към тях”, „тези жени са толкова изкуствени и напомпани, колкото формите на дините”.
По-голямата част от анкетираните студенти заявяват, че не харесват рекламата поради нейния вулгарен и принизяващ достойнството на жената характер:
„пошла”, „без замисъл”, „безвкусно направена”, „в рекламата жените са играчки”, „всеки има дини, но трябва ли да бъдат обществено достояние”, вулгарна
и просташка – жените имат и трета диня – главата”, „възможно най-порочна
представа за жената и женското”, „възпитава в подрастващите култ към силикона”, „глупава”, „голяма порнография”, „грозно и отвратително като евтино
порно и закачка”, „действа на много ниско ниво”, „дините и всичко свързано с
тях е много първично”, „до известна степен унижава жените”, „доста простичка”,
„вулгарна – залага на разголеността и човек забравя какво се рекламира”, „глуповата”, „евтино зрелищна и елементарна”, „малко брутална и вниманието е насочено не точно към мастиката”, „много евтина и нестойностна”, „нелепа, цинична”, „обидна за жените и внушава на мъжете изкривена представа за същността
на жената”, „по-скоро реклама на плът”, „порнографска и пошла”, прекалено
вулгарна и тъпа”, „просташка и безсмислена, пък и обидна за тях и за зрителите”,
„жените са представени с половите си белези”, „жените са фалшиви, а трябва
всичко от тях да е натурално, от природата”, „залага на първичното и животинското”, „изкуствени и антипатични жени”, „излъчва първичност”, „набляга се
върху силиконовите гърди, отколкото на рекламирания продукт”, „не се рекламира мастика, а хирургически намеси”, „не харесвам изпълнителките и рекламата е насочена към нискоинтелигентните мъже”, „погубва самочувствието на жената”, „подценява интелигентността на зрителя”, „поставя комплекси на много
млади момичета”.
Заключителни бележки
В глобалното общество, в което властват медийните образи, ролята на рекламите е огромна като социализиращ инструмент в живота на младите хора. От
една страна, рекламите улавят нагласите на масовото съзнание. Те са отражение
на културата на конкретно общество и се вписват в общия контекст на комерсиализацията на телевизията като цяло, на култа към женското тяло и физика. От
друга страна, възпроизвеждането на джендър стереотипите, когато се престъпва
тънката граница между вулгарност и деликатност в представянето на женското
тяло, следването на максимата „сексът продава всяка стока” прави този тип
реклами част от т.нар. чалга култура („чалга естетика с мастика и дини”), в която
женствеността бива деградирана до евтина и достъпна стока. Както в рекламата
на мастика „Пещера”, жената бива символизирана чрез диня, която може да бъде
разрязана, използвана сърцевината и след това изхвърлена (изядените резени).
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Както показват данните от изследването, стереотипното възприемане на жените и мъжете в рекламите е присъщо на една немалка част от младите хора. А
стереотипите заобикалят критичното мислене, като налагат модели на подражание и поведение. В този смисъл рекламите и медиите имат огромно влияние за
възпитаване на равноправни отношения между половете, за формиране на добър
естетически вкус и в крайна сметка за намиране на баланса между комерсиално и
естетично. Така рекламите ще бъдат не само проводници на стереотипни представи за ролите на жените и мъжете, но и мощен „инструмент за оспорване и
оборване на стереотипи”(Резолюция на ЕП, 2008).
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ЕТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ПРОЦЕСА НА
ОБРАЗОВАТЕЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
/(РЕФЛЕКСИВНИ АСПЕКТИ)
проф. д-р Ирина Колева
СУ „Св. Климент Охридски”
ETHNOPSYCHOLOGICAL MODEL OF THE PROCESS
OF EDUCATIONAL INTERACTION
/REFLEXIVE ASPECTS/
Prof. Dr. Irina Koleva
Sofia University St. Kliment Ohridski
РЕЗЮМЕ: Статията е част от работата по проект „Етнопсихолингвистични и
социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България”, финансиран от Фонда за научни изследвания при МОМН. В нея се дискутират парадигми на етнопсихологически изследвания по проблема за образователната
интеграция на уязвими етнически общности и групи у нас с фокус към ромите.
Тя доказва мултиплициращите дейности по проекта, спрямо стратетията на
НССЕИВ към Министерски съвет на Република България и разработеният от
членове на екипа – национален план за действие./ 2011- 2020/.
Ключови думи: етнопсихология, етнопсихологически модел, образование, социална интеграция, етнопсихологически подходи,уязвими етнически общности
и групи.
ABSTRACT: This article is part of the project „Ethnopsycholinguistic and
Sociolinguistic Aspects of Media Language of the Bulgarian Press”, financed by the
National Science Fund of the Ministry of Education. It looks into paradigms of
ethnopsychological research on the issue of educational integration of vulnerable
ethnic communities and groups in our country with a special focus on the Roma
people.
The article proves the multiplication effect of the project activities, according to the
strategy of the National Council for Cooperation on Ethnical and Integrations Issues
at the Council of Ministers of the Republic of Bulgaria and the National Action Plan
/2011-2020/ developed by some of the team members.
Keywords: ethnopsychology, ethnopsychological model, education, social integration,
ethnopsychological approaches, vulnerable ethnic communities and groups.

Нашата страна представлява едно мултиетническо общество, което я поставя
в равнозначна позиция относно разработването и популяризирането на етнопедагогически и етнопсихологически модели по междукултурно образование в рамките на европейската общност.
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Една от задачите на проект „Етнопсихолингвистични и социолингвистични
аспекти на медийния език на пресата в България”, осъществяващ се от БСУ, чрез
фонд „Научни изследвания„ на МОМН е разработване на етнопсихологопедагогически модели за стимулиране на интеркултурната компетентност на българският читател на базата на формиращите се установки за представата за различни
етнически общности и групи в уязвима социална ситуация у нас, чрез средствата
на електронните и печатните медии.
През 2011 година НССЕИВ разработи национална стратегия за интегриране
на ромите и други уязвими етнически групи/общности в сходна ситуация в
България (2012-2020). Тя е политически рамков документ, задаващ насоките за
изпълнение на политиката за социална интеграция/социално приобщаване на
ромите и други етнически групи, които живеят в сходна ситуация в българското
общество и за координиране на действията на държавните органи, областни и
местни власти, граждански организации за провеждането ù.
Стратегията кореспондира с международни стандарти в областта на правата
на човека и закрилата на малцинствата. Международни инструменти на ООН,
отнасящи се до зачитане на правата на човека, към които Р България се е присъединила: Международна конвенция за премахване на всички форми на расова
дискриминация, 1966 г. (в сила за Р България от 1992 г.); Международен пакт за
граждански и политически права, 1966 г. (в сила за Р България от 1970 г.);
Международен пакт за икономически, социални и културни права, 1966 г. (в сила
за Р България от 1970 г.); Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, 1979 г. (в сила за Р България от 1982 г.);
Конвенция за правата на детето, 1989 г. (в сила за Р България от 1991 г.).
Тя се ръководи от принципите на политическата рамка на Европейския съюз
за защита на правата на човека, за съблюдаване на принципа за гарантиране на
равни възможности за всички граждани и недопускане на дискриминация въз
основа на различни признаци, включително етнически произход, като: Директива
2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно
третиране на лица без разлика на расата или етническия произход, Директива
2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите и др.
Рамковият документ се вписва в контекста на развитието на европейските
политики в областта на интеграцията на ромската общност, като отчита насоките,
дадени в: Съобщението на Европейската комисия /ЕК/ от 05 април 2011 г. – Рамка
на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г. и Заключенията на Съвета на ЕС, приети на 19 май 2011 г.; Общите основни принципи за
включване на ромите, приети от Съвета на ЕС на 8.06.2009 г., с отчетената необходимост от нарастване на усилията на правителствата за постигане на видими
резултати от интеграционните действия спрямо ромската общност, със съответните европейски политически инструменти и институционални механизми, програми и инициативи; резултатите от действията в рамките на Европейската платформа за ромско включване, Европейските срещи на върха за ромите, Съобще-
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ние на Комисията до Европейския Парламент, Съвета, Европейския Икономически и Социален Комитет и Комитета на Регионите – Недискриминация и равни
възможности: подновен ангажимент {SEC(2008)2172} от юли 2008 г., Заключения на Съвета на министрите на ЕС от 8.12.2008 г. относно включване на ромите,
Резолюция на Европейския парламент от 11.03.2009 г. относно социалното положение на ромите и подобряването на техния достъп до пазара на труда в ЕС
(2008/2137\INI), Резолюция на Европейския парламент от 01.06.2006 г. относно
ситуацията на ромските жени в Европейския съюз, Резолюция на Европейския
парламент от 28.04.2005 г. относно ситуацията на ромите в Европейския съюз, и
др.
Една от трите стратегически задачи е свързана с преодоляването на негативни стереотипи и предразсъдъци и утвърждаване на позитивни обществени
нагласи към ромската общност и всички уязвими етнически общности и
групи.
Част от участниците в нашият проект са и автори на националния план за
действие към стратегията на НССЕИВ в направление: „Образование“.
В основата на нейните концепти е кодирано следното разбиране за процеса
на социална интеграция:
• Двустранна активност от страна на мнозинството и малцинството насочена към:
1. Разчупване на доминиращия модел на етническа моделна личност.
2. Гарантиране на правото на недискриминация на всяка личност.
3. Преодоляване на етническите стереотипи и предразсъдъци чрез позитивно представяне на малцинствените групи за устойчива промяна в
междугруповите взаимоотношения.
4. Преодоляване на етническо обусловеното неравенство във възможностите на личността за образование, трудова реализация, местожителство, жилищни условия, здравеопазване и участие в гражданските
структури и политическия живот.
В теоретичен план екипът по научноизследователския проект извърши задълбочен научен анализ на Класификация на Ф.Бок за направленията в психологическата антропология спрямо следните научни школи:
първа школа: психоаналитична антропология, състояща се от два подхода:
ортодоксален /З. Фройд/ и неофройдиски /Е. Фром, Е. Ериксон/
втора школа: „Култура и личност”, включваща 4 подхода:
• теорията за конфигурация на културите /Р.Бенедикт/
• теорията за базовата и моделна личност /Кардинер, Дюбуа,
Линтън, Инкелс/
• теорията за националния характер /Хсю, Хорер/
• сравнително-културната теория /Дж. Уайтинг/
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трета школа: „Социална структура и личност”. Към нея се отнасят три
подхода:
а/ материалистически/ Маркс, Енгелс, Бухарин/;
б/ позитивистки /Вебер, Мертън/;
в/ интеакционистки /Г. Мид/.
четвърта школа: когнитивна антропология
Подходите са структурирани по предмети за изучаване:
а/ изследване на примитивното мислене, /Тейлър, Леви-Брюл, Боас, ЛевиСтрос/;
б/ анализ на проблемите за възрастовото развитие /Пиаже, Коул/;
в/ етносемантични изследвания /Берлин, Кей/.
Вследствие на извършения научен анализ определихме рефлексивният и етнокултурният подходи като целеполагащи за целите на нашето етнопсихологическо изследване.
В емпиричен план беше извършен анализ в системата на българското образование, доказваща отсъствието на:
- пълен пакет педагогически технологии, ориентирани към развитието на детето от небългарски национален и етнически произход. /т.е. ромски, турски и
други /. Този факт ограничава учителите в ситуиране на собствена концепция за
развитието на детето от друга етническа общност или група.
- непознаване на значителен процент от учителите /67 %/ на основни национални и международни документи: Европейската стратегия за учене през целия
живот, Конвенцията на ООН за правата на детето, Закона за защита от дискриминация, Закона за закрила на детето и други ....
Емпиричните анализи в различните форми за следдипломна квалификация на
учители на “Св. Климент Охридски”, доказват:
• 73% непознаване на интерактивни дидактически технологии на форми, в
процеса на педагогическо взаимодействие с ученици и родителите, спрямо различния от българския национален и етнически произход в условията на образователната институция. /2006 -2008/
• 75 % от учителите не прилагат интерактивни технологии с деца и ученици в различните форми в условията на мултиетническа среда.
• 86 % от учителите и директорите на образователни институции не познават и не прилагат интерактивни форми за работа с помощник-възпитателя
и помощник на учителя .
Поради несъответствие с културологичните и етнопсихолого-педагогическите аспекти на образователни програми, ориентирани към етапа на постмодернистичното общество голяма част от децата от ромски и турски произход се идентифицират като неуспешни и отпадащи от образователните институции.
В педагогическата практика не се прилагат вариативни и алтернативни модели и средства за социализация на детето и ученика в мултиетническа среда.
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Съществува неяснота относно връзките на партньорство: образователна институция – неправителствени организации/ в пряка връзка на педагогическо
взаимодействие: училищно-родителско настоятелство/.
Тези образователни парадокси изискват от държавната система гъвкавост на
образователните програми, изграждане по профила на типа и вида образователна
институция на групи за анализ и стратегическо планиране в конкретната община
и район., което вече е кодирано /отново с част от участниците в нашия проект/
в концепцията и проекто – закона за предучилищното и училищното образование
на МОМН.
Извършената теренна работа по проекта ни даде възможност да мултиплицираме своите идеи в стандарта по интеркултурно образование на МОМН.
Изведени са в национален контекст интеркултурните компетентности за:
• познаване на политическия и правен контекст на социокултурното разнообразие.
• рефлексия на различните измерения на разнообразието относно външната
и вътрешната педагогическа среда.
• познаване и прилагане на педагогически технологии за образование в
мултикултурна и мултиетниеческа среда.
• познаване и прилагане на дидактометрични процедури за социо- културното разнообразие.
• изграждане на мултикултурна рефлексия у учителя и родителя в интелектуален, комуникативен, кооперативен и личностен план.
• смяна на психологическите подходи, определящи формите на дидактическо взаимодействие с децата и учениците.
Философията на една концепция за развитие на българското образование
спрямо сега действащата стратегия на ЕС /2007-2014 година/ и бъдещата, ориентирана към Евро-азиатския социо-културологичен фонд се определя от:
• развитието на образователния субект спрямо неговия индивидуален статус.
• педагогическия подход, определящ избора на основни и допълнителни
форми на дидактическо взаимодействие в рамките на образователната
институция, общността и държавните институции.
• педагогическия подход, определящ избора и структурирането на дидактометрично съдържание по изучавани предмети.
• психологическият подход, определящ разработването и прилагането на
конкретна дидактическа /педагогическа/ технология в основните и в допълнителните форми на педагогическо взаимодействие с обучаемия.
• Предлагам за дискусия в условията на българското образователно пространство следния модел по междукултурно образование.
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МОДЕЛ НА ПРОГРАМНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
В МУЛТИЕТНИЧЕСКА СРЕДА
Програмен
подход
Образовател
на услуга

Педагогически
субекти,
осигуряващи образователна
услуга

Участници

Обекти

дете
ученик
родители
общински
структури

оцеляване;
допълнително
развитие;
социализация;
междукултурно
образование;
интегрирано
образование;
образование в
междуетническа
среда,
мултиетническо
образование

учители, директори на детски
градини:
специалисти по
образованието в
община и район:
експерти в РИО
на МОН:
родители;
семейство;
общество;
етногрупа и
общност;
консултанти
помощник на
учителя
помощник на
учителя при
обучение на
деца – билингви
и трилингви

права;
отговорности;
променящи се
негативни образователни
установки;
подобряване и
разработване на
актуални педагогически технологии;
рефлексивни
педагогически
технологии

Образователни модели
семейни грижи;
алтернативни семейни образователни институции за деца и ученици от ромски произход,
квалифицирани помощник-възпитатели – трета степен на
професионална квалификация на
НАПОО:
квалифициран помощник на учителя при работа с деца –
билингви – трета степен на
професионална квалификация на
НАПОО:
изграждане на верига от центрове в образователните институции за междукултурен диалог и
образование;
формални и неформални институции на държавно и общинско
равнище
Интерактивни форми на работа
с родителите;
образование на родителите, съобразно европейските образователни приоритети в български
контекст.
Клуб “Родител”;
програми за
социализация “Дете-дете”;
средства за масова информация :
партньорство с неправителствени организации.
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социално
развитие

развитие
на
националните образователни
ресурси

Програми
по
междукултурно
образование
за
обучаемия

етническа
общност;
лидери;
повишаване на
равнището за
социално
развитие и
социална
ориентация;
членове
/субекти/

развиваща ангажираност;
установка за действие;
променени външни и вътрешни педагогически условия: класове /групи/ за социална
адаптация, мотивация и ориентация.
Стимулиране на
социалната и
емоционална интелигентност у
детето и ученика.
развиващо културиндивидуална
/лична/ програма но образование;
междукултурни
на учителя;
портфолио на учи- педагогически
теля и на дирек- технологии;
програми и учебтора:
ни помагала за
сертифицирани
от НАПОО по- възрастни и деца:,
образователни
мощник-възпипредписания по
татели и помощ- междукултурно
ник на учителя.; образование;
етнопсихолози;
дидактични матеетнопсихопериали по междукулдагози;
турно образование
етнопедагози;
/лингводидактичен,
психолозиетнопсихолингантрополози.
вистичен, психосемантичен, психолингвистични
и психологически аспекти/
Неправителстве развиваща отговорни организации: ност;
разработена образокоординатори
по разработване- вателна политика;
то на образова- повишено търсене;
телната политика; смяна моделите
на поведение на
общество;
специалисти по учителя, спрямо
прилаганата димеждукултурно
дактическа техобразование.
нология с деца
от различен етнически и национален произход.

информационна осигуреност;
социална мобилизация /установка/
приложение на адекватни образователни технологии на етапа
на постмодернистичното общество.

междукултурно образование;
експериментални образователни
микропроекти по
междукултурно образование;
укрепване инфраструктурата;
подобряване законовата уредба:
оперативни програми за обучение на помощник-възпитатели и
учители

изборност; социален маркетинг;
разпространени знания;
авторски модели на образователни институции:
национален анализ за антидискриминационна оценка на програми и учебници.
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Този модел се основава на следната представа за кореспонденция между
образователните субекти.

Схема 1
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Внедряването на рефлексивния и етнокултурния ценностно-ориентиран
подходи се определя от разбирането ни за технологично включване на образователните субекти от небългарски етнически и национален произход.
Схема 2

Ученето през целия живот интегрира всички дейности (формални и неформални), които развиват личността на индивида с цел стимулиране на неговите
знания и компетенции. В условията на пазарна икономика макро средата на развитие на образователната институция се променя съществено. Това налага всяка
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детска градина и училище да се стреми да наложи свой образ, своя специфична
система на образование и стремеж за въвеждане на нови психологически подходи.
Постмодернистичните концепти в план – образование налагат стимулиране
на междукултурната рефлексия в европейското образователно пространство.
Критериите за национална идентификация на образованието са подчинени на
европейските индикатори за социо-културното разнообразие.
Целеполагащите от тях са:
1. Публичност – като отворена система за всички образователни субекти
и обществени групи, които са носители на националните и европейски
традиции в образованието.
2. Приемственост – като синтез на националния положителен опит от историческото ни минало и настояще в образователното пространство, но при
използването на перспективата за европейска интеграция и взаимен обмен на иновационни педагогически технологии.
3. Междукултурна рефлексия – като процес на осъзнаване, самооценка и саморегулация на образователния субект в конкретен тип и вид образователна институция и конкретното населено място, отчитайки маркерите на
езиковото, демографското, географското, етническото, екологичното и
друг тип многообразие.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Eksperten obrazovatelen analiz na polushenite rezultati ot diagnostichnoto prouchvane
predi i sled provedenite obucheniya s 5670 roditeli i uchenitshi ot razlichen etnicheski
proizkhod /materiali za sbornik/ sdruzhenie „Dvizhenie Predtechi”, 2006.
Kenrik D., Gr. Puksun., Sudbata na tshiganite v Evropa., Stigmati, 2006.
Katanski Ch. Evropeyski prioriteti v bulgarski kontekst., S., Veda - Slovena.,2005.
Koleva I. Etnopsikhologopedagogicheski model na vzaimodeystvieto: dete – uchitel roditel”., S., FV., 2008.
Koleva I. Etnopsihopedagogika na roditelya., S., SEGA.,2007.
Koleva I.., Etnopsihopedagogika from Children., S., 2003.
Kontsheptshiya na zakon za preduchilishnoto i uchilishjno obrazovanie na MOMN., 2011.
Strategiya za integratshiya na romite i uyazvimite etnicheski obshtnosti i grupi v
bulgarskoto obshtestvo., NSSEIV., 2012.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:01:BG:HTML
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:01:BG:HTML
Suobshtenie na Evropeyskata komisiya do Evropeyskiya parlament, Suveta na
Evropeyskiya i sotshialen komitet i komiteta na regionite - Ramka na ES za natshionalni
strategii za integrirane na romite do 2020 г., KOM(2011)173
Ramka na ES za natshionalni strategii za integrirane na romite do 2020 г., Zaklucheniya na
Suveta na ESЗ, Bryuksel 26 may 2011 г., 10658/11
Zaklucheniya na Suveta za vkluchvane na romite. 2947-mo zasedanie na Suveta po zaetost,
socialna politika, zdraveopazvane i potrebitelski vuprosi, 8 yuni 2009 g.
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ЦЪРКОВНАТА СЛУЖБА НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ –
БОГОСЛУЖЕБНИ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕНИ АСПЕКТИ
гл. ас. д-р Стефан Ненчев Стефанов
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"
THE CHURCH-SLAVONIC OFFICES OF SAINTS CYRIL AND METHODIUS LITURGICAL AND SPIRITUAL-ETHICAL ASPECTS
assist. prof. Stefan Nenchev Stefanov
Constantine of Preslav University of Shumen
РЕЗЮМЕ: В статията се прави анализ на богослужебните последования
на светите братя Кирил и Методий на църковно-славянски език, които
са част от техния литургичен култ и се използват в съвременното богослужение в Дена на Светите братя Кирил и Методий. Редактирането и
адаптирането за съвременната богослужебна употреба на църковнославянската служба за 11 май на св. св. Кирил и Методий е извършено от
епископ Партений Левкийски. Богослужебните последования са включени в църковната богослужебна книга, озаглавена „Литургични богослужения” за цялата година, за живота на равноапостолните славянски учители. Книгата е съставена и издадена от Светия синод през 1958 г.
Ключови думи: службата на Кирил и Методий, Партений, епископ
Левкийски, църковна богослужебна книга, Църковно-славянски език.
ABSTRACT: The article analyzes the office of Saints Cyril and Methodius in
the Church-Slavonic language, which are components of their liturgical cult.
They are used in contemporary worship in the day when their memory is
celebrated: 11th Мay. The adaptation of the Church-Slavonic offices for
contemporary liturgical use was made by Bishop Partenii of Leuka. The office
are included in the church liturgical book titled Liturgical Services for the
whole year with the lives of the holy equal to apostles Slavonic educators
which he compiled and which was published by the Holy Synod in 1958.
Keys words: the office of Saints Cyril and Methodius, Bishop Partenii of
Leuka, the church liturgical book, the Church-Slavonic language.

Светите братя Кирил и Методий и техните ученици в България завещават на
своите последователи велико християнско наследство, което придава духовен
облик както на църковната мисия сред нашия и другите славянски народи, така и
на характера на самата българска култура. На първо място чрез извършения
подвиг на превода на Евангелието и цялото Свещено Писание, а така също и на
духовно-поучителна и богослужебна църковна книжнина на говоримия тогава
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славянски и старобългарски език, те създават изцяло нова писмената култура и
полагат основите на славянската литература. С това се утвърждава правото и възможността да се използва този разбираем за новопокръстените славянски народи
език писмено и говоримо в християнското просвещение и да се въведе в богослужебна употреба един изцяло нов за тогавашното време официален църковен език.
На 11 май Българската православна църква празнува деня на светите братя Кирил
и Методий и тържествено възпоменава тяхното равноапостолно и просветителско дело.
В Русия празникът бил възстановен за честване по инициатива на славянофилите И. Аксаков, С. Хомяков, А. Рачински и др. През 1862 г., когато се отбелязвало едно хилядолетие от създаването на славянската азбука в църквата на
Московския университет, било извършено първото тържествено богослужение,
посветено на солунските братя. „Българите като че ли по-рано се пробуждат
от тази забрава на своите първоучители. След като отец Паисий Хилендарски
ги изтъква като първокласни светци на българския род в своята „История
славяноболгарская”, постепенно се стига до ежегодното честване на тяхната
памет на 11 май. Има сведения, че още през 1849 година се празнувал този ден
на българска земя като голям празник, докато постепенно това начало се
разпространява по всички български краища и този празник става знаме на
българско национално самосъзнание още далеч преди освобождението от
турско робство” [Партений, епископ Левкийски 1958:8].
Култът към светиите предполага богослужебната им прослава и богослужебното им празнуване, за което е необходимо наличието на църковни служби. Те
представляват особен вид химнографски творения. Съдържат всички необходими текстове, които се интегрират в съответното богослужебно последование, например във вечернята [за вечернята като първа църковна служба от денонощния
богослужебен кръг вж. Вениамин (Румовский), архиепископ 1999:73-100] или в
утренята [за утренята вж. пак там, 107-123]. По този начин, заедно с непроменящите се (константни) текстове (четива и песнопения) от Часослова [за Часослова
като църковно-богослужебна книга вж. Чифлянов 1997:82], конструират цялостна и завършена богослужебна структура. Църковнославянските служби на св. св.
Кирил и Методий са съществен и неотменим компонент от съвременния им богослужебен култ.
Редактирането и адаптирането за съвременна богослужебна употреба на църковнославянската служба за 11 май на св. св. Кирил и Методий е извършено от
епископ Партений Левкийски в съставената от него и издадена от Светия Синод
през 1958 г. църковно-богослужебна книга, онасловена „Богослужебни последования за цялата година с житията на светите равноапостолни славянобългарски просветители”. През 2008 г. Зографската света обител издаде сборник с
църковни служби на българските светии. В него беше включена същата църковна
служба, заимствана от изданието на епископ Партений.
В предговора към сборника с църковни служби, издаден през 1958 г., епископът информира за своята редакторска дейност, която е била с цел да се преодо-
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леят грешките, несъвършенствата и непълнотите в предишните църковни служби
на славянските просветители. В тази връзка епископ Партений пише: „Службата за 11 май заимствувах из второто издание на свв. Иоановите служби от
отца Неофита Рилски и из туку-що поменатото руско издание (става въпрос за
следното издание на църковната служба на св. св. Кирил и Методий: Службы
преподобнымъ отцем нашымъ равноапостолнымъ Мефодию и Кириллу, учителем словенским. Санкт Петербург, 1885. – б. м). Главните недостатъци на
тази служба се състоят в това, че са много дълги отделните песни и че над
тях не са указани подобните мелодии за музикалното изпълнение, а са означени
само гласовете. Аз се постарах да отстраня тия недостатъци с една основна
преработка, стегнах излишното многословие, а отделните песни пригодих към
подобно песненно изпълнение. Така се получи една бисерна служба. Единствената литийна „Слава” заимствувах от изданието на отца Неофита Рилски,
чието творение трябва да е тя, като я подложих на основна преработка ...”
[Партений, епископ Левкийски 1958:13].
Освен богослужебното честване на съответния празник, почитането на светите мощи (облагодатени свети останки на тела) също е компонент от култа към
Божиите угодници. Почитането на светите мощи е един от отличителните белези
на Православната църква и е свързано с уникалната и срещаща се само в православието идея за обожението, за преобразеното в Светия Дух творение, явяващо
се икона на Светата Троица; за обожението, като възможност за оличностяване в
Христа, за „участие в божественото естество” (1 Петр. 4:2), за изобразяване
и иконизиране на Христос в човека.
Мощите (на гр. λείψανα, на лат. Reliquiae) са останки на светците, почитани
от светата Църква, изпълнени с благодат за чудотворство. Почитта на светите мощи води своето начало от християнската древност и е свързана с благоговейното
отношение към телата на мъчениците и формирания им богослужебен култ. Църковният историк Евсевий Кесарийски споменава, че след мъченическата смърт
на св. Игнатий Богоносец вярващите събрали тленните му останки, които не били изядени от зверовете, пренесли ги в Антиохия и тук ги пазели като „по-ценни
от скъпоценни камъни и по-изпитани от злато” [Цит. по Стефанов 2011:6].
Светите мощи се съхраняват и почитат с духовно-нравствени и литургически
цели. Според учението на Православната църква те се явяват носители на благодатна сила, която Бог преподава на вярващите посредством телесните останки на
светите Божии угодници. Чудотворството на мощите се дължи на обитаващата в
тях Божия благодат както свидетелства преп. Ефрем Сирин: „Виждаш ли живот
в останките на мъчениците? Кой няма да повярва, че те са живи? Те са силни
твърдини, които защитават от хищниците и са укрепление на града, което
предпазва от завоеватели. Високи и непоклатими стълбове са за идващите при
тях, защото избавят от погубващите и смъртта не се приближава до тях ...
Бог обитава в тях и чрез Него те извършват всички чудеса” [Св. Ефрем Сирин
1851:232].

70

Във връзка с почитта към светите братя сред гръкоезичното паство на Охридската архиепископия интересни са проучванията на Константин Нихоритис. Той
констатира, че не са известни богослужебни текстове, съставени на гръцки език,
за солунските братя св. св. Кирил и Методий през ІХ-Х век. През този ранен
период не е било възможно да съществува почитане и богослужебен култ към
двамата светци-просветители, защото са липсвали елементите, свидетелстващи
за тяхната святост, т. е. наличие на гроб или на свети мощи.
Различна е била съдбата на Наум и Климент – ученици на светите братя. За
установяването на почитта към тях без съмнение спомогнало съществуването на
гробовете, на мощите им и на храмовете, посветени на тях. Те са непосредствени
свидетелства за тяхната святост. Култът към св. Наум и към св. Седмочисленици
в Гърция е бил разпространен там, където се е простирал диоцезът на Охридската архиепископия. През XVII и XVIII в., и по-специално по времето, когато
митрополит на Сятиста е Зосима (бивш Охридски архиепископ), се строят и се
възстановяват много църкви. На споменатия митрополит принадлежи заслугата
за разпространението и утвърждаването на почитта към св. Седмочисленици в
Сятиста. Изводите, до които достига гръцкия богослов, са, че „богослужебни
текстове в чест на св. Наум и на св. Седмочисленици, създадени в Охрид, в
Мосхопол, в Берат и в Корча, като цяло са продукт на Balkania Orthodoxa,
Балканското православие, тъй като те са възникнали от единната балканска
традиция на гръцки език и са адресирани към паството на Охридската
архиепископия, което тогава е било многонационално и предимно с гръцка
просвета” [Нихоритис 2007:552].
На първо място с най-голяма честотност в църковната служба на св. св.
Кирил и Методий се среща понятието „светлина” и нейните производни.
Темите за светлината и просвещението са водещите в църковната служба на
равноапостолните просветители. Православната традиция под светлина разбира
не физическата, а Божествената, нетварната, таворската светлина. Така например, св. Климент Охридски в своите слова, за да изрази Божията същност, употребява светоотеческия символ – „светлина”. „Бог е светлина вечно съществуваща, съвършена, неприкосновена, непостижима и недосегаема. Над Нея никой не
може да се издигне, нито пък някой може да Я обхване, защото нищо не е, не е
било и не ще бъде по-високо и по-велико от Нея. Само Тя единствено познава
Себе Си, такава, каквато е: само Тя съзерцава и обхваща Себе Си, като показва
малко от същината Си на ония, които са извън Нея. Никой не е видял или
слушал, нито някои може да види Бога в Неговата същност” [Св. Климент
Охридски 1970:188].
Бог е абсолютната Светлина, която просвещава човеците. Това е разбирането
на Древната Църква. Св. Дионисий Ареопагит пише: „Божествената Светлина
се разпространява между всички същества по волята на Промисъла, според
тяхната мярка на приемане. И така за всички освещавани същества извор на
светлина е Бог по природа, същностно и собствено като същност на Светлината, Причинител за нейното битие и съобщаване” [Святой Дионисий Ареопагит
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1995:50]. По подобен начин пише и св. Григорий Богослов: „Този Бог за съществуващите същества Сам е Светлина, а не някой друг, понеже необходима ли
е вторична светлина за тези, които притежават най-висшата Светлина?”
[Цит по Хубанчев 1987:21].
В „Слово за Рождество Христово”, написано под силното влияние на св.
Григорий Богослов, Охридският светител Климент също потвърждава: „Отец е
светлина, и Син е светлина, и Светият Дух е светлина. Всичко това е една
светлина, както казват и светите отци, които са разбирали това с разум и
чрез видение; и не само чрез разума, но в действителност те разбираха това
чрез божествено известяване, бидейки по-силни и по-богати по ум. Ако някой
казва, че е видял или узнал нещо друго, което да стои над Бога, той нито е узнал, нито е видял Самия Него” [Св. Климент Охридски 1970:165]. За даруването
на тази светлина се моли св. Ефрем Сирин: „Господи! Да сияе върху нас видимата светлина на Твоята човешка природа. Да сияе и скритата светлина на
Твоето величие. Едната светлина да се съчетава с другата светлина и да възсияе върху нас Слънцето на правдата”[Св. Ефрем Сирин 1851:381].
Църковно учение за Бога като Светлина обширно е разкрито и богословски
обосновано в творенията на св. Методий Олимпийски (Патарски): „Радвай се и
свети Йерусалиме, понеже дойде твоята светлина” (Ис. 55:1) – пише той.
Светлина винаги съществуваща, Светлина вечна. Светлина най-висока. Светлина невеществена,Светлина единосъщна на Бога Отца, Светлина съществуваща в Духа и в която (пребивава) Отец, Светлина просветила света. Светлина
над космичното и намиращото се в света” [Цит по Хубанчев 1987:21]. Сам Бог
е светлина, озаряваща цялото творение. Затова и св. Климент Охридски заключава: „От Тебе, Дарителю на светлината, всичко се просветлява”[Св. Климент
Охридски 1970:84]. Тази светлина е свръхразумна и свърхсетивна реалност, свята и непостижима тайна. Тя е символ на непознаваемата Божествена Същност,
която винаги остава напълно недостъпна за човешкото познание. Следователно
спрямо Самата съкровена Божия Същност е налице абсолютна непознаваемост.
Паралелно с това обаче познаваемостта на Божиите енергии в творението разкрива възможността да се постигне истинско знание чрез разума както за Бога
като трансцендентна духовна действителност, така и за обективно съществуващия материален свят.
Просвещението не се възприема само като разпространение на грамотност и
образование, а като освещаване на цялостния човек със светлината на Христовата вяра. В този смисъл в църковната служба св. св. Кирил и Методий се
споменава, че те са просветили „със светлината на Евангелието” славянските
народи, потрудили са се в просвещението на славяните „със светлината на
богопознанието”. В литийната стихира на вечернята се говори, че са просветили
народите „със светото кръщение” [Партений, епископ Левкийски 1958:98].
Налице е и упоменаването на факта, че светите братя са просветили славяните
със славянската писменост, но последната е била само средство за просвещение
с Христовата вяра. За просвещение в този смисъл се споменава двадесет и един
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път в текста на службата. Равноапостолите не само са просвещавали другите, но
те самите „са се устремили към Непристъпната светлина” и пребивават в нея
[Пак там].
Подвигът на светите мъченици и другите категории светии в творенията на
светите отци и в православната химнография винаги се озарява от светлината на
Светата Троица и е съпътстван от благодатта на Светия Дух. Например, св. Григорий Нисийски в своето „Похвално слово за първомъчeника архидякон
Стефан” казва: „Описанието делата на Стефан говорят не, като че съзрял
видението вследствие на своя особена сила или е бил изпълнен с ангелска
помощ. Какво се говори? „А Стефан, изпълнен с Дух Свети (...) видя славата
Божия”, Единородния Син Божий (Деян. 5:55). Не може, както говори пророкът, да се види другояче светлината, освен да се види посредством светлината,
понеже “в Твоята светлина, говори, ние виждаме светлина” (Пс. 35:10) ...
Стефан гледа Божеството не като се осланя на човешката природа и сили,
но изпълнен с благодатта на Св. Дух, с която той се издигнал до съзерцание на
Бога. Понеже, ако без Духа не може никой “да нарече Иисуса Господ” (1 Кор.
12:3), то как говори апостолът, без да разбере славата на Отца. Ясно се открива, че където е Духът, там се вижда и Синът и заедно се съзерцава славата
на Отец”. [Цит. по Марчевски 2001:154 ].
Например, подвигът на св. мъченик Николай Софийски е съпътстван и
подкрепян от благодатта на Светия Дух. Това е отразено в неговия тропар: „С
блясъка на Духа си се обогатил, славне, и оттук си приел преславно дръзновение;
мъжествено си изповядал пред съдилището единосъщната Троица ...”
[Часослов 1929:175]. Светият Дух възгаря в сърцата на мъчениците и подвижниците Божествената любов като особен дар. В тропара на св. преподобномъченик
Онуфрий Габровски се пее: „Невещественият огън на Господнята любов беше
запалена в твоето сърце ...” [Часослов 1941:235]. Чрез богослужебните последования и църковните песнопения Светият Дух винаги води вярващите „само към
един живот – чист и свят, все повече ги възвисява в делото на нравственото
съвършенство. Ето защо Църквата говори: „Чрез Светия Дух се оживява всяка
душа и с чистота се възвисява (Неделна утреня, 3 антифон, гл. 4)” [Серафимъ
(Соболевъ), архiепископъ 1943:186].
На второ място по честотност на споменавания в църковната служба на светите братя е премъдростта. В тази връзка текстът на втория тропар от трета песен
на канона гласи: „Този, Който в древност показа на Йаков в сънно видение
стълбата, достигаща до небесата, Той Същият и тебе, свети Кириле, още като младенец в дивен сън те сгоди за девицата София, а тя бе седящата на
Божия престол Премъдрост, Която те утвърди в любовта към Всевишния”
[Минея 1987:412; Минея 1992:541]. Във втория тропар на песен първа от канона,
съставен от московския митрополит Филарет, се споменава за видението, в което
се явява девойката София, олицетворяваща премъдростта: „Богомъдри Кириле,
Бог, на Когото са известни от вечност всичките му дела, те определи още от
младенческа възраст да бъдеш почитател и служител на Неговата премъд-
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рост, като в сънно видение ти показа сгодяването ти с девицата София.
„София”означава премъдрост”[Минея 1987:411]. Във втория тропар на песен
четвърта се пресъздава събитие, което има аналог в житието на св. Кирил
Философ [Партений, епископ Левкийски 1974:55]. Когато бил изпратен да се
обучава той се помолил да му даде Господ да разбера, кое е богоугодно и
„заедно с външната философия, свише приел духа на Премъдростта и страха
Божий, а счел за нищо земна мъдрост, възклицавайки: „Слава на Твоята сила,
Господи!” [Минея 1987:413; Минея 1992:542]. Тук е изразен традиционният за
византийското богословие възглед за разграничаването на външното знание или
любомъдрието (философията) и вътрешната мъдрост, дарувана от Бога със съдействието на Светия Дух. Небходимостта от светско знание не се отрича от
светите отци, но то трябва да се подчинява на висшата премъдрост, която произлиза от Бога. Светската мъдрост и знание се освещават и възвисяват, ако те са
съгласувани и не противоречат на висшата божествена премъдрост.
На трето място по честотност на споменаванията в църковната служба заема
„учителстването”, т.е. учителската дейност на светите братя, свързана с проповедта на християнството сред другите народи. Така например, във втората стихира на „Господи воззвах” братята са наречени „мъдри учители”, които съчетават
мъдростта и учителството. Друга стихира назовава Кирил „златоговорещ”
[Минея 1987:406], което насочва към асоциация със св. Йоан Златоуст и сравняване с него. Благодарение на свети Кирил и Методий, които са „работници на
христовото лозе”, славянските люде са били „присадени” като дива маслина на
доброплоден корен [Минея 1987:406]. Тук се съдържа скрита аналогия с
написаното от св. ап. Павел в посланието му до Римляни: „Ако пък някои от
клоните са се отчеснали, а ти, бидейки дива маслина, си се присадил на тяхно
място и си станал съучастник на корена и на маслинения сок, то не се хвали
пред клоните. Ако пък се хвалиш, знай, че не ти държиш корена, а коренът –
тебе.” (Рим. 11:17-18). В друга стихира се говори, че те потърсили славяните
като „загубената драхма”, за която се споменава в евангелието по св. Лука:
„Или коя жена, имайки десет драхми, ако изгуби една, не запаля светило и не
помита къщата и търси грижливо, докле я намери? А като я намери, свиква
приятелки и съседки и казва: порадвайте се с мене, защото намерих изгубената
драхма. Такава радост, казвам ви, бива пред Ангелите Божии и за един каещ се
грешник” (Лк. 15:8-10). В тропара на светителите са наречени още „равни по
нрав на апостолите”, „учители на славянските страни”. По-нататък в текста на
тропара се отправя молба „да утвърдят в православие и в единомислие всички
славянски народи” [Минея 1987:409; Партений, епископ Левкийски 1958:99]. И
така, като първоучители и учители светите братя се възпяват общо 14 пъти.
На четвърто място по брой на споменавания е равноапостолското им достойнство. Подвизите, които са извършили, се равняват на тези на Христовите
апостоли. Вторият тропар на шеста песен на канона има отношение към св.
Методий. Там фигурира следният израз: „Приел си, отче, еднаква на апостолите благодат на Светия Дух ...”. Според тропара, Методий е равноапостолен не
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само заради това, че е проповядвал Божието слово като апостол, но и заради
получената благодатт на Светия Дух в същата мяра, както и апостолите в деня на
празника Петдесетница. В същата степен това се отнася и за св. Кирил. В първия
тропар на четвъртата песен на канона се говори, че Методий преобразувал храма
на своята душа в жилище на Светия Дух [Минея 1987:413; Минея 1992:542].
Този момент е съзвучен със следните слова, отправени от св. ап. Павел към коринтяните: „Не знаете ли, че тялото ви е храм на Духа Светаго, Който живее
във вас” (1 Кор. 6:19).
Във втората стиховна стихира на вечернята светителите се възпяват като
„равнопрестолни на апостолите”. Вероятно съставителят на текстовете на богослужебното последование, възприема „равнопрестолността” в пряк смисъл: те
ще седнат заедно с Христовите апостоли по време на Страшния съд, за за участват в съденето. [Минея 1987:408; Минея 1992:536]. В текстовете на църковната
служба от апостолите се споменават Петър, Павел и Варнава. Варнава и Павел се
споменават във връзка със събитие, за което се повествува в книга „Деяния на
светите апостоли”. Когато Христовите ученици се молели и постели в
Антиохия, Светият Дух им казал: „Отделете ми Варнава и Савла за делото, за
което съм ги призвал” (Деян. 13:2). В третия тропар на шеста песен на канона
св. Кирил и Методий са сравнени с тези апостоли. Те също са избрани от Светия
Дух, който ги е „отделил” от останалите и ги е насърчил да извършват делото,
определено от Бога.
В четвъртия тропар на четвъртата песен от молебния канон за св. Кирил се
констатира следното: „Ти, премъдри, си се изявил като нов Павел, и целия свят
си придобил за Бога ” [Минея 1987:421]. В една от стихирите, които се изпълняват след молебния канон, Кирил е назован „втори Павел” и „ученик на Петър”:
„О, втори Павле и ученико на Петър, в чийто град си пожелал да свършиш
земния си път ...” [Минея 1987:425]. Тук се има предвид кончината на Кирил в
Рим. Аналогията със св. ап. Петър в най-силна степен е прокарана в шестата
песен от канона на утренята. Във всичките три тропари, в ирмоса и в богородичния тропар се съдържа молението: „Както Петър, Управителю (Водителю), ме
спаси” [Минея 1987:415].
На следващото (пето) място се нарежда защитата на св. Кирил и Методий на
учението за Пресветата Троица. В текстовете те се представят като „гръмогласни
проповедници на Единосъщната Троица” [Минея 1987:406; Минея 1992:534].
Благодарение на тях сме познали „Вечносъществуващата Троица, Отец, Син и
Светий Дух” [Минея 1987:406-407; Минея 1992:535].
Тропарът [за тропара като вид църковно песнопение вж. Иванов 2006: 317318] по принцип в кратък и обобщен вид съдържа основните идеи на чествания
празник и предлага обща визия за живота, делата и подвига на празнувания
светец. Тесктът на трапара на светите братя е на гл. 4 и е следният: „Като равни
на апостолите и учители на славянските страни, Богомъдри Кириле и Методие,
Владиката на всички молете, да утвърди в православието и в единомислието
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всички славянски народи, да умиротвори света и да спаси нашите души”
[Партений, епископ Левкийски 1958:99; Минея 1987:409].
От канона на службата на славянските просветители по-долу представям
текста на кондака, който заедно с икоса в съвременното богослужение очевидно
се възприема като най-представителният текст на каноните. Кондакът и икосът
се прочитат в реално богослужебно време дори и в случаите, когато се пропуска
изпълнението на каноните. Кондак, гл. 3: „Да почетем свещенната двоица, нашите просветители, които като преведоха Свещеното Писани, ни отвориха
извора на богоразумието, от който черпим обилно. Просветени, ние ви ублажаваме Вас, Кириле и Методие, които предстоите пред престола на Всевишния и
се молите усърдно за нашите души” [Партений, епископ Левкийски 1958:106;
Минея 1987:415].
За да бъдат в по-голяма степен възприети богословските и духовно-нравствени послания на църковнославянската служба за 11 май като химнографско поетическо произведение, изборно ще се позова и ще пресъздам цялостно отделни
църковни песнопения от нея. Представям ги в собствен превод от църковнославянски на български език.
Първата стихира, която се изпълнява след константното песнопение на вечернята „Господи возвах... ”, е на глас 2 със следния текст: „С какви духовни песни
да възвеличим богоумъдрените учители, които по апостолски се потрудиха да
просветят славянските люде със светлината на богопознанието. Те отвориха
затворените пред него врати, изобретявайки славянските букви. Като влизаме
през тези врати, разбираме тайната на Евангелието и получаваме от Христос
голяма милост” [Партений, епископ Левкийски 1958:95; Минея 1987:407].
Стихира „Слава” на „Господи возвах ... ”, гл. 6: „Дойдете вие, които
почитате празника, с песни да възпеем равноапостолните наши славянски просветители и горещи застъпници, като казваме: Радвай се, Кириле, златоизкована флейта на богословието, който си изяснил тайната на Светата Троица и с
това си затворил злохулните уста на агаряните. Развай се и ти, Методие,
който заедно с него в единомислие си се подвизавал... И сега, отци всеблажени,
не преставайте Христа Бога да молите да нас, които с вяра и любов ви прославяме” [Партений, епископ Левкийски 1958:95].
Стихира „Слава” на стиховните стихири, която е на гл. 8, по следния начин
възхвалява двамата светии: „Радвайте се, вие двамата, двоица свещена, озарила ни със светлината на богопознанието. Радвай се, Кириле, който си извор на
духовна мъдрост и си напоил погиващите от жажда славянски народи. Радвай
се, Методие, който си драгоценна обител на молитвата и с търпението на
земеделец си допринесъл да израсте семето на благовестието. Като стоите
прославени пред Христа, молете се усилено, за да го възвеличаваме и превъзнасяме заедно с вас през всички векове” [Партений, епископ Левкийски 1958:99].
На утринната служба, след изпълнението на константното песнопение „Бог
Господ и явися нам ... ” и след първото стихословие се изпълнява с пеене следният седален на светителите, който е на глас 3: „Като предстоите пред жи-
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вотворящата Троица, която непрестанно славословят небесните ангелски
воинства и която с висок глас сте проповядвали на народите, Кириле и Методие
богомъдри, усърдно молете Христа Бога да ни дарува голяма милост”
[Партений, епископ Левкийски 1958:100; Минея 1987:409].
След второто стихословие се изпълнява с пеене следният седален на гл. 3:
„Да се възрадват днес славянските народи, които празнуват свещената памет
на богоумъдрените учители. Те започнаха да извършват Божествената литургия на разбираем за тях език и да проповядват Евангелието, чрез което се откри непресъхващ кладенец с течаща вода за вечен живот. Като пием от нея, не
преставаме да ги възхваляваме, молейки се усърдно да бъдат спасени душите
ни” [Партений, епископ Левкийски 1958:100; Минея 1987:409].
Седален, който се изпълнява след полиелейните псалми и величанието на
светиите, глас 8: „Дойдете гръмогласно да почетем с похвали нашите просветители, които нахраниха с манната на богомъдрото учение погиващите от глад
за Божието слово славянски народи... И ние, приелите озарението на благочестието, с благодарност към тях възклицаваме: Вечнопрославяни Кириле и
Методие, молете нашия Христос Бог да дарува прощение на греховете на нас,
които с любов честваме драгоценната ваша памет” [Партений, епископ
Левкийски 1958:101].
Стихира, която се изпълнява на утренята след прочитането на псалом
50: „Изля се благодат във вашите уста, преподобни отци. Вие сте били
пастири на Христовата църква и сте поучавали словесните овци да вярват в Светата Троица, Която е единосъщна и е едно Божество” [Партений,
епископ Левкийски 1958:101].
Първата хвалитна стихира, която се изпълнява в края на утренята след
константното песнопение „Всякое дихание да хвалит Господа... ”, е със следния
текст: „Богомъдри Кириле и Методие, вие сте последвали стъпките на апостолите и сте се постарали да потърсите заблудените. Като орли високолетящи
сте кръжали над славянските страни, озарявали сте ги със светлината на богопознанието и сте ги довели до Христос човеколюбеца. Молете го да бъдем
избавени от тление и беди ние, които празнуваме вашата всепочитана памет”
[Партений, епископ Левкийски 1958:109].
Богослужебната прослава и молитвеното възпоменание на светите братя има
за съвремениците смисъла и значението на непрестанно възвръщате към извора
на Кирило-Методиевото дело и постоянно утвърждаване в заветите на първоучителите. Защото духовно-просветната и спасителна мисия на Българската църква
през вековете винаги е била свързана изконно и неразривно с делото на славянските учители, а верността към духа на това евангелизаторско дело е определяла
насоките на нейното служение за благото на народа и спасението на духовните ù
чеда.
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ABSTRACT: Starting with Walter Benjamin’s essay “The Task of the
Translator”, the paper examines the central importance of translation in the
Irish Literary Renaissance. Included is an analysis of J.M. Synge’s
translations of Petrarch's poetry into his „invented” language. The paper
charts the historical vicissitudes of translation as a cultural phenomenon in
Ireland and looks at Irish historiography of translation and some of its key
concepts.
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РЕЗЮМЕ: Като започва с есето на Уолтър Бенямин „Задачата на преводача”, настоящият труд изследва централната важност на превода за
Ирландския литературен ренесанс. Включен е анализ на преводите на
Дж. М. Синг (вчастност поемите на Петрарка) на „измисления” от ирландския поет език. Накратко се проследяват историческите перипетии
на превода като културен феномен в Ирландия и се разглежда ирландската историография на преводното дело, където понятия като прозрачност, еквивалентност и директна преносимост на келтския субстратум са
от ключово значение.
Ключови думи: превод, Ирландски литературен ренесанс, еквивалентност, прозрачност, Ж. М. Сенж.

While Synge’s plays may leave their readers (if not their original audiences) with a
shadow of a doubt as to their attempt to swipe away accepted (fashionable) standards
of literariness, his literary translations reverse the arrow so that Hiberno-English is now
the target while canonical European texts are the source. What are the strategies
available to a modernist who wishes to subvert the standard of literariness of the
prestige variety of English? In this section, I will have a brief recourse to the issue as it
is theoretically resolved by Irish historiography before I go on to consider Synge’s
translation work. Since the target language of Synge’s translations is itself a translation
and since this is the language he used in his plays, one can easily see how this
translational aesthetic extends to the discussion of his dramatic output. First and
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foremost, however, I want to start with Walter Benjamin’s essay ‘The Task of the
Translator’ since it talks directly to the main issue at hand: the literalness of translation.
[1] ‘Translation is a mode’ – from this main tenet, Benjamin extracts the concept of
translatability. A work of art is translatable to the extent to which it asks to be
translated. This is a quality of the literary work which intensifies in its ‘afterlife’. Thus,
the statement that translatability is ‘an essential feature of certain works’[2] applies
more strongly to works with a significant after-life, i.e. precisely those masterpieces
which were the targets of Synge’s (as well as Lady Gregory’s) translation efforts.
Canonicity seems to be directly proportional to translatability. In all such long-lived
works there is a ‘hidden significance’ which is over and above their meaning. The
translation of this significance, which is not equivalent to a transmission of subject
matter, is the task of the translator. The significance is not the meaning of the work but
its participation in a much larger relation: ‘a central reciprocal relation between
languages’.[3] What does this mean?
Once a literary work is written, it starts its after-life. But since the particular
language in which it is written changes and since the language into which it is
translated also changes,[4] there is much more to the linguistic make-up of the work
than its meaning. It enters into a universal relation as soon as it escapes the narrow
confines of the immediate language in which it was written (and due to linguistic
change as well the very difference in languages it must of necessity escape). There is a
higher realm, Benjamin asserts, where languages tend to supplement each other as they
strive towards the state of ‘pure language’. While each language is a different mode of
intending reality, the fact of intention (‘intensio’) itself is universal.[5] Translation
amounts to a rendition of this intention – hence the language of translation is always on
the way to the pure language; without managing to fully attain the status of absolute
language, it is at least ‘an embryonic attempt at making visible’[6] what is an otherwise
hidden dynamic: the tending towards the language of purity evident in both the
language of the original and the language of the translation. Translatability is then the
capacity of a literary work to enter this relation of supplementarity.[7]
1

Benjamin, Walter, ‘The Task of the Translator’ in Illuminations, ed. Hannah Arendt, Schocken Books:
New York, 1985, pp 69-82.
2
‘Task of the Translator’, in ibid., p. 71.
3
Ibid., p. 72.
4
‘While a poet’s words endure in his own language, even the greatest translation is destined to become
part of the growth of its own language and eventually to be absorbed by its renewal. Translation is so far
removed from being the sterile equation of two dead languages that of all literary forms it is the one
charged with the special mission of watching over the maturing process of the original language and the
birth pangs of its own.’ (Ibid., p. 73)
5
Ibid., pp 74, 76, 79.
6
Ibid., p. 72.
7
‘In translation the original rises into a higher and purer linguistic air, as it were. It cannot live there
permanently, to be sure, and it certainly does not reach it in its entirety. Yet, in a singularly impressive
manner, at least it points the way to this region: the predestined, hitherto inaccessible realm of
reconciliation and fulfillment of languages.’ (Ibid., p. 75)
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Translation is a ‘perpetual renewal of language’, a ‘revelation’ that languages are
not as remote as their irreconcilably different modes of intending reality seem to
suggest. In the higher realm of pure language, there is a deep ‘kinship’ which ‘does not
necessarily involve likeness.’ By pointing to this universal kinship (this reciprocal
relation) among languages, the translation supplements the original by letting it escape
into the region of absolute fulfillment. (‘While all individual elements of foreign
languages – words, sentences, structure – are mutually exclusive, these languages
supplement one another in their intentions.’) [8]
What does all this talk of absolute language mean in terms of practice? How does
one render the changed ‘tenor and significance of the great works of literature’ into the
‘mother tongue’? First of all, regarding the use of Hiberno-English, it should be noted
that it seems almost the ideal example of what Benjamin is talking about. Its very
existence is change and this makes it an ideal target language into which to translate
the change inherent in (the language of) great works of literature.[9] Conversely,
employing a language whose very condition of possibility is change is equivalent to a
radical change of the original work of literature. When that work is ‘great’, translation
entails nothing less than a revision of its greatness, its canonicity. If in translation ‘the
great motif of integrating many tongues into one true language is at work’, how is that
to be achieved? How is the target language to be allowed to ‘[ripen] the seed of pure
language’ in the translation? [10]
Curiously, Benjamin – who more than once reiterates the idea that translation is not
a process of building equivalence of meaning – resorts to the strategy of literal
translation. Literalness ends up being the selected mode which would do justice to the
spirit of change at work in language. The nineteenth century had laughed at Hölderin’s
translation of Sophocles, with its direct rendering of syntax, but this is precisely the
method Benjamin advocates. One of the virtues of the ‘literal rendering of syntax’ is
that it ‘completely demolishes the theory of reciprocation of meaning and is a direct
threat to comprehensibility… Thus no case for literalness can be based on a desire to
retain the meaning.’[11]
What is retained in such a mode of translating is the idiom’s own power – not its
paraphrased meaning. This again suggests a belief in an absolute language[12] but also –
crucially for the Irish case – a refusal to let go of the original and a desire to set it free,
to let it escape into the realm of the pure. Amorous linguistic attachment to the Gaelic
substratum allowed the Irish to fashion a language (Hiberno-English) which is in its
very essence a translation. Without theory, they had done in the nineteenth century
what the nineteenth century, in its rejection of Hölderin, had thought of as ‘monstrous
8

Ibid., p. 74.
To quote Benjamin in full: ‘For just as the tenor and the significance of the great works of literature
undergo a complete transformation over the centuries, the mother tongue of the translator is transformed as
well.’ (Ibid., p. 73)
10
Ibid., p. 77.
11
Ibid., p. 78.
12
The Irish folks whose drive to acquisition had helped them develop a feeling for language in general
occupy the same space of absolute language.
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examples of literalness’. (‘[A] translation, instead of resembling the meaning of the
original, must lovingly and in detail incorporate the original’s mode of signification,
thus making both the original and the translation recognizable as fragments of a greater
language…’) [13]
This type of literal translation Benjamin calls transparent – he sees that as the only
available option whereby intention may become linguistic matter in a different language:
A real translation is transparent; it does not cover the original, does not
block its light, but allows the pure language, as though reinforced by its own
medium, to shine upon the original all the more fully. This may be achieved,
above all, by a literal rendering of the syntax which proves words rather than
sentences to be the primary element of the translator. For if the sentence is
the wall before the language of the original, literalness is the arcade. [14]
Literal rendition taps into the original language – which Benjamin sometimes calls
dead. This dead language, like one of Kristeva’s mothers, lies crypto-hidden within the
cache of a culture’s heritage and is somehow accessible despite having been apparently
trampled underfoot. A unique nexus is thus created: the colonized culture (the
original/dead language) persists in the language of the colonizer and creates its own
pocket there. Traversing the new language with the skills inherited from learning the
native language, it stakes off for itself its own foreign-own clearing. Luxuriating in the
clearing it has created for itself in a foreign land, this dialectal excrescence is a thorn in
the flesh of the accepted standard. Little by little, the diseased outgrowth comes to
define the common language. First it submits, then it strikes back imperceptibly as the
nibbling of a multitude of ants working on a fallen trunk. Indeed, Synge’s dramatic
work as a whole can be viewd in this light. From the shy formality of In the Shadow to
the strategic position-taking in The Tinker’s Wedding to the confident explosion of
demotic lyricism in The Playboy, Synge’s stage language represents an attempt not
only to expose the translatability of established dramatic forms (e.g. tragedy, comedy)
but also to approach the realm of the absolute. It is from this ‘pure’ (but also highy
hybrid) linguistic position that the dialect of the plays begins to strike back until it
becomes a definitive signature both of Synge’s style (let us call it Synge-speak) and of
the common language more generally.
We see then that Synge works under Benjamin’s absolutist premise of the
mechanism of literal translation – the assumption that the expression of the substratum
will take care of itself provided that language is left to its own devices in a literal-style
translation. Ethos will out! It will not change with the change of the sounds and the
alphabet. Ultimately, this implies that what matters is language, not individual
languages. Thus, the search for one’s own language takes place in a space of absolute
language, which is, as it were, before and outside of all particular languages.
13
14
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***
Michael Cronin delineates two views of translation in Irish historiography. On the
one hand, translation promotes understanding, and in Irish culture (where translation
was a necessity) this was of the utmost historical importance. Translation in this view
is a ‘bridge between cultures’ while ‘equivalence is difficult but possible’. The other
view holds that languages are expressive of national genius, hence it is impossible to
translate the Irish spirit in another language. In this view, ‘translation is coercive. It is a
strategy by the colonizer to assimilate the language of the colonized and deny their
right to be different and free.’[15] As Cronin shows, none of these views captures the
revolutionary work of translators like Hyde, Synge and Lady Gregory.
At first sight, Hyde, the pioneer of literary Anglo-Irish dialect, seems to indicate a
happy compromise between the two views. His preface to the Love Songs advertises
the virtues of literal translation whereby a cultural bridge is built despite the coercive
need to use English:
This I do not wholly regret [having to translate from the Gaelic original
into English]; for the literal translation of these songs will, I hope, be of some
advantage to that at present increasing class of Irishmen who take a just pride
in their native language, and to those foreigners who great philologists and
etymologists as they are, find themselves hampered in their pursuits through
unavoidable ignorance of modern Irish idiom which can only be correctly
interpreted by the native speakers, who are, alas! becoming fewer and fewer
every day. [16]
A closer look at Hyde’s achievement, however, changes the meaning of the word
‘advantage’. As Cronin notes[17], the decisive difference between Hyde’s literalism and
that of previous translators (such as Sigerton) is that the target language becomes
crucially affected by the translation. Instead of looking for the ideal equivalent, for the
transparent word, this direct translation – importing as it does the sound system, syntax
and phraseology[18] of the source language into the target language – subverts the
latter, changing it, as it were, to reflect the original. The subversive potential of this
translational aesthetic did not escape authors like Synge and Lady Gregory who were
looking to forge a distinctive language which would not hide the fact that it is a
translation but would openly advertise the source language as a substratum. In Cronin’s
words, ‘literalism in translation can be seen to have both a conservative and a
subversive function’[19] – the latter function consists in the fact that translation allows
‘the target language, the language of the colonizer, to be colonised in its turn by the
language of the colonised.’[20]
15
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Synge was drawn to Hyde’s literal method[21] and, as Declan Kiberd explains, on
his visits to the Aran Islands, he ‘was able to note the similarity between Hyde’s prose
commentaries and the sort of English spoken by recent learners of that language.’
‘What struck him most was …that the people were themselves already consummate
self-translators…’ The experience of the shock of the hybrid English used by Hyde
coupled with the further proof Synge received first-hand allowed his method to
crystallize.[22] Unlike previous translators striving for an ideal equivalence (a ‘bad
premise’, according to Kiberd), the Irish renaissance authors allowed the English
language to be ‘massively remoulded by the source language.’ Far from being a
representation of ‘Paddy the Irishman’ who by necessity minces his words and
mishandles the language of the master, the language of these translations boldly
announces its own hybridity. ‘Instead of concealing translation, the process was now
foregrounded in the public search for a new literary idiom.’[23] This seems to be the
answer to the much controverted issue concerning the possibility of expressing Irish
essence in the English language. The direct translation of the Irish (source) substratum
manages to keep the thought intact since the target language (the super-stratum) is not
allowed to dominate.
The fact that this half-way house was not palatable to purists on both sides (i.e.
both English and Irish/Gaelic) points to the revolutionary character of the venture. The
Irish renaissance writers shared the strong faith in translation of the Young Irelanders
who believed that ‘an Irish nation can express its own distinctness in the English
language.’[24]
But unlike their predecessors, the translations of Synge and Gregory had an
additional crucial function. As Cronin puts it regarding the work of Lady Gregory:
Translating Molière into ‘Kiltartan’ is an act of cultural self-confidence.
It implies that Hiberno-English is a fit vehicle for one of the greatest
playwrights of the European literary tradition… The translation of Molière
into ‘Kiltartan’, rather than British English, is replicating the initial Tudor
‘conquest’ of the classics through translation that is at the heart of rising
linguistic self-confidence in sixteenth and seventeenth-century England. [25]
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In the almost nonchalant last sentence of his preface to his Poems and Translations, Synge, like Hyde
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What I want to claim is that by translating great works of literature, authors like
Hyde, Synge and Gregory were in a crucial sense modifying the notion of what
constituted literary language. The translation work of Synge and Lady Gregory, in
particular, manages to deconstruct inherited models of canonical literary value and of
literariness. It is significant, in this connection, that Synge and Gregory translated
European canonical works in an attempt to trace a hitherto untraced streak in the
genealogy of literariness – a sort of parallel literary universe which starts at the very
juncture when European vernaculars were only beginning to establish themselves as
the accepted prestige variety vis-à-vis Latin. By literally re-discovering some of these
celebrated origins of canonical literariness (the works of Petrarch, Molière and Villon
for instance), the two Irish authors seemed to imply at least the possibility of a
different model of canonicity. In an important sense then, the translation of, say,
Petrarch into Hiberno-English amounts to more than just linguistic terrorism. As
Declan Kiberd has said:
These exercises [in translation] were far more successful than many
standard English versions of the work of these poets. This genius went far
deeper than a conventional flair for turning a piece of Irish poetry or prose
into English. It involved a capacity to project a whole Gaelic culture in
English.[26]
One could go even further and claim that a whole new culture is projected back
onto the original culture. This is quite in line with the philological spirit of Synge’s
overall work. That spirit relies on comparative linguistic and cultural analysis of the
past. In many ways, Synge’s translations bring the Italian and Irish traditions closer
together by leapfrogging a whole English tradition of literary translations of Petrarch.
The diaphanous love poetry of the original Italian is rendered via the earthy materiality
of the Anglo-Irish dialect. At first sight, the language of the translations sounds slightly
odd, but once the ear gets accustomed to this defamiliarized Pertrach, the dialect begins
to expand its limits and reach back in time to a distant sensibility. It is the sincere
rendering of Petrarch as defamiliarized that draws him much closer to us than, say, the
sentimentalized Petrarch of the Victorian tradition. [27]
Instead of trying to replicate the complex rhyme schemes of the original, Synge
reverts to prose in order to translate the urgency of the emotion. The result is a prosepoetry hybrid whose emotional intensity Wordsworth would approve of.[28] Instead of
sounding awkward, the Hiberno-English of the lover’s lament for the lost Laura begins
to redefine the original’s translatability [29] by adding a unique sense of rhythm to the
26
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poems. The cadences are clearly Hiberno-English, and this, paradoxically, makes them
all the more convincing.
LAURA BEING DEAD, PETRARCH FINDS TROUBLE IN ALL THE THINGS
OF THE EARTH
Life is flying from me, not stopping an hour, and Death is making great strides
following my track. The days about me and the days passed over me, are bringing me
desolation, and the days to come will be the same surely.
All things that I am bearing in mind, and all things I am in dread of, are keeping me
in troubles, in this way one time, in that way another time, so that if I wan’t taking pity
on my own self, it’s long ago I’d have given up my life.
If my dark heart has any sweet thing it is turned away from me, and then farther off
I see the great winds where I must be sailing. I see my good luck far away in the
harbour, but my steersman is tired out, and the masts and the ropes on them are broken,
and the beautiful lights where I would be always looking are quenched.[30]
The cadence of ‘will be the same surely’ renders the fatality of the situation better
than any precisionist translation aiming for direct semantic or prosodic
correspondence. If read with the pacy tempo typical of a lot of Synge’s dramatic
dialogs, the lament seems to grow in urgency. The phrasal verbs and the contractions
suggest a spontaneous outflow of emotion, and here Synge seems to be following
Wordsworth’s recipe once more. The sense of reality is perhaps strongest in the phrase:
‘If my dark heart has any sweet thing in it, it is turned away from me.’ This is clearly
no longer the pre-Raphaelite, daintily archaic Petrarch but a voice embodied and
naturalized.
HE IS JEALOUS OF THE HEAVENS AND THE EARTH
What a grudge I am bearing the earth that has its arms about her, and is holding
that face away from me, where I was finding peace from great sadness.
What a grudge I am bearing the Heavens that are after taking her, and shutting her
in with greediness, the Heavens that do push their bolt against so many.
What a grudge I am bearing the blessed saints that have got her sweet company,
that I am always seeking; and what a grudge I am bearing against Death, that is
standing in her two eyes, and will not call me with a word.[31]
This self-absorbed series of expostulations would threaten to sound really stilted if
rendered by anything that looks like a standard poeticism. At the same time, it is hard
to imagine a more chilling and immediate representation of the lover’s sadness than the
one achieved by the simple phrase ‘standing in her two eyes’ (the same eyes that the
lover had praised in numerous poems, e.g. Canzone IX and X, Sonnets LV, CCXXIII).
30
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Perhaps a comparison of Synge’s translation of a sonnet to that of Francis
Wrangham (1769 – 1842) would serve best to show the different conception of what
constitutes literary language.
Synge:
HE ASKS HIS HEART TO RAISE ITSELF UP TO GOD.
What is it you're thinking, lonesome heart? For what is it you're turning back ever
and always to times that are gone away from you? For what is it you're throwing sticks
on the fire when it is your own self that is burning? [32]
Wrangham:
HE ENCOURAGES HIS SOUL TO LIFT ITSELF TO GOD, AND TO
ABANDON THE VANITIES OF EARTH.
WHAT thou? think'st thou? wherefore bend thine eye
Back on the time that never shall return?
The raging fire, where once 'twas thine to burn,
Why with fresh fuel, wretched soul, supply? [33]
In place of the more neutral ‘fuel’, Synge has quite simply ‘sticks’. The selfsearching of the original poem is much more contextualized, and therefore more
immediate, than in Wrangham’s translation where the fire, although ‘raging’, never
manages to get “translated” with quite the same convincing power that the HibernoEnglish conveys. Synge’s Petrarch is more convincing because he is given a more
earthy voice. The language of the mourner’s complaint is rendered as petulant selfdeprecation and this creates a sense of reality of the lament. One can almost hear the
voice of a distracted keener breaking from his keen to argue with finely chopped logic
precisely at the moment of greatest tragedy. This is not the feeling one gets from
Wrangham’s translation, where the mourning voice is more distanced while its toil is
more artificial because more deliberate.
Here is the remaining part of the same poem as it was translated by Synge and
Wrangham respectively.
Synge:
The little looks and sweet words you've taken one by one and written down among
your songs, are gone up into the Heavens, and it's late, you know well, to go seeking
them on the face of the earth.
Let you not be giving new life every day to your own destruction, and following a
fool's thoughts for ever. Let you seek Heaven when there is nothing left pleasing on the
32

Ibid., p. 32.
Petrarca, Francesco, 1304-1374, The Sonnets, Triumphs, and Other Poems of Petrarch, translated into
English verse by various hands, with ‘A Life of the Poet’ by Thomas Campbell, George Bell and Sons:
London, 1879, p. 241.
33

87

earth, and it a poor thing if a great beauty, the like of her, would be destroying your
peace and she living or dead.[34]
Wrangham:
Those thrilling tones, those glances of the sky,
Which one by one thy fond verse strove to adorn,
Are fled; and—well thou knowest, poor forlorn! –
To seek them here were bootless industry.
Then toil not bliss so fleeting to renew;
To chase a thought so fair, so faithless, cease:
Thou rather that unwavering good pursue,
Which guides to heaven; since nought below can please.
Fatal for us that beauty's torturing view,
Living or dead alike which desolates our peace. [35]
The implications of Synge’s translation work do not get exhausted with the mere
statement that he was trying to test the limits of the Hiberno-English dialect. In many
ways, literariness – a quality which Petrarch (possessing as he does a high degree of
translatability) almost automatically brings to the table – is reflected back onto the
language of the Irish folk. Again, a statement is made in the spirit of comparative
philology: that a residue of “literariness” is to be found in the language of the Irish
poor. That a parallel tradition, no less distinguished than the literary tradition, had been
leading its secluded existence – and to tap into it is, in a sense, to enter a possible
world where the literary tradition would have developed differently. Thus, by his
translations, Synge does nothing less than interogate the very logic of the accrual of
canonical value to literary works.
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Кръгла маса на тема
„ПРОБЛЕМИ НА ПУБЛИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИИ
В БУРГАСКИЯ РЕГИОН”
доц. д-р Тодор Георгиев
Програмен координатор
на Програмен съвет по Обществени комуникации, ЦХН
На 31 март в Бургаския свободен университет се състоя кръгла маса по
въпроси, свързани със състоянието и перспективите на един особено важен сегмент от националната комуникационна мрежа – регионалните и местните средства за обществена комуникация. Известно е, че в тази сфера през годините се
очертаха някои негативни тенденции и се натрупаха проблеми, които препятстват функциите на организациите от комуникационния бранш в интерес на
гражданите и общините, както и тяхното ползотворно взаимодействие с публичните власти, бизнеса и третия сектор по места. Сред участниците в научното събитие бяха преподаватели и студенти, журналисти, пиар специалисти, мениджъри и други дейци, ангажирани професионално-творчески със състоянието на
публичните комуникации в региона. Кръглата маса се проведе в рамките на юбилейната програма по повод 20-годишнината на Бургаския свободен университет.
Нейният замисъл и реализация бе плод на сътрудничеството на Центъра по хуманитарни науки и бургаската организация на Съюза на българските журналисти.
Във встъплението на декана доц. д-р Евелина Динева акцентът бе поставен
върху профила на професиите на журналиста и пиар специалиста, върху необходимостта те да притежават съвременни теоретически и практически знания, широка обща култура, умения за общуване, способност за реакция към актуални,
включително кризисни, ситуации. През последните години Центърът по хуманитарни науки все по-успешно търси баланса между теоретическата подготовка на
студентите, учебните практики в Университета и стажовете в реални условия. В
тази посока се разширява партньорството между академичния състав, медийните
и пиар организациите. Ректорът на БСУ проф. д-р Васил Янков поздрави организаторите за избора на темата, и сподели очакванията си за повече инициативност
в полето на подготовката на кадрите от страна на работодателите и бизнеса.
Дискусията бе предхождана от демонстрация на специално изработена карта
на медиите в Бургаския регион, с която се онагледява покритието на региона с
комуникационни услуги. На участниците бе предоставен справочник за медиите
и пиар структурите в региона, чието предназначение е да се потърси отговор на
въпроса „Кой кой е в комуникационния бизнес?”
Модераторите на научния форум доц. д-р Мариана Лазарова и Десислава
Георгиева, журналист, председател на Дружеството на журналистите и кореспондентите в Бургас, се погрижиха да насочат дебата в руслото на реалностите и да
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поддържат атмосфера на критически дух и евристичен диалог. Дебатът бе фокусиран върху кръг от ключови въпроси, свързани с факторите за обществен престиж на разискваните професии, с ролята на професионалните стандарти и етичните регулатори, с практиките на взаимодействие между журналистиката и пиара
в условията на региона. В интерес на проблематизацията на разискванията в хода
на кръглата маса водещите предложиха остро полемични подтеми:
- Има ли криза в професионалната и в моралната компетентност на журналистите и пиарите, има ли криза на доверието в медиите?
- Размиват ли се границите между политическата и медийната власт и как да
се противодейства на тази симбиоза?
- Не конструират ли медиите извратена картина на реалностите, приемат ли
те обвинението, че са отговорни за умножаването на скандалното, пошлото
и вулгарното в българската действителност?
- Дали пиаризацията на медийното съдържание е явление с положителен
знак?
- Функционално ефективни ли са етичните кодекси и другите способи за саморегулация на пиара и журналистиката?
Доц. Е. Динева запозна аудиторията с резултатите от анкетно проучване сред
бургаските журналисти за особеностите на професията. Близо 70 % от анкетираните споделят мнение, че медията, в която работят, не е зависима от външни
фактори. Степенуването на факторите на зависимостта е в следния ред: икономически интереси, политическа конюнктура, вкусове на публиката. Преобладаващо (73 %) е мнението, че журналистите получават желаната информация от институциите, които отразяват. Повече от половината оценяват положително влиянието на пиара върху изпълнението на обществените функции на медиите. 2/3 от
запитаните твърдят, че техните медии не допускат скрита реклама, но изказват и
опасение, че явлението е трудно установимо. Мнозинството е неудовлетворено
от заплащането и от условията за професионален растеж.
Доц. д-р М. Алексиева съобщи и коментира данни от проучване сред студенти по специалностите „Журналистика” и „Връзки с обществеността”. Отговорите
сочат, че студентите сравнително добре познават бургаските медии, тъй като
стажуват в тях. 65 % от анкетираните дават висока оценка на регионалните
медии и им се доверяват. Все пак за студентите предпочитани източници за актуална информация са Интернет и националните медии. Малко повече от половината са на мнение, че регионалните медии играят роля на коректив на местната
власт. Студентите намират, че регионалните медии трябва да отделят повече внимание на теми като подобряване на инфраструктурата на града, социалните проблеми и безработицата, корупцията и престъпността.
Проф. дфн К. Лукова предложи теоретическа реконструкция на категорията
„обществен престиж”. По отношение на журналистическата професия тази категория има властови, цивилизационен и функционален аспект. Медиите са условна власт на равнището на идеите и убежденията. В контекста на теорията на
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Тофлър за трите вълни на цивилизацията журналистиката се дефинира като производител и разпространител на знание. Авторката обърна внимание, че журналистиката като социално поприще е в динамично напрежение с другата сфера на
публичните комуникации – пиара, в който ключовите думи са разбирателство,
хармония, консенсус. Според нея престижът на пиара се гради върху неговата
роля на инженеринг на съгласието. Журналистиката и пиарът формират обществено мнение, представяйки различни гледни точки и осигурявайки плурализъм
на публичния дискурс в гражданското общество.
Доц. д-р В. Ватева се спря на темата за журналистическия професионализъм,
като акцентира върху моралните изисквания и отговорности. Направи коментар
на социологическо проучване, посветено на злободневната тема за конфликта на
интереси. Разгледа някои форми на конфликт на интереси в медиите: бял пиар,
скрита реклама, черен пиар срещу фирми и личности.
Кр. Калудов, главен редактор на Дарик радио – Бургас и собственик на пиар
агенция, потърси култови реплики, характеризиращи отношението на властта и
бизнеса към журналистите и пиар агентите. От позицията на своя опит Кр.
Калудов изтъкна, че в обществото и в заинтересованите кръгове е налице неразбиране на пиара. Има страх от властта на пиара, от неговото влияние върху общественото мнение, от злоупотребата с това влияние. Поради младостта на професията, поради отсъствието на образци за учене основният метод на работа в
пиар агенциите е „проба – грешка”; но грешките в пиара, струват скъпо. Калудов
отбеляза, че журналистиката се превръща в женска професия, че жените подобре се справят с феномена „управление на интригата”. Калудов се обърна към
студентите да опознаят още по-добре местните медии, героите на деня, бизнес
групировките, представителите на политическата класа в региона.
Кр. Димитров, главен редактор на радио Микс, насочи дискусията към найважния според него проблем на регионалните медии – постигането и поддържането на качество на медийния продукт. Той обърна внимание, че в регионалните
медии се срещат неграмотни текстове, лош правопис, неуместни синоними,
неправилен синтаксис, нехайство към смисловата пълноценност на изразите.
Журналистите не трябва да се поддават на страха пред политиците, силните на
деня, мутрите, на натиска от страна на собственици на медии. Особено вредна е
философията на „пускането по течението” – когато журналистите се водят от
представата, че публиката има елементарни очаквания. В тази връзка Кр.
Димитров изказа опасение, че разкриването на квалификация по лай стайл журналистика би тласнало студентите към една тотално чалгизирана сфера. Алтернативни мнения по този въпрос изразиха доц. д-р М. Лазарова и студентът Д.
Златев.
Проф. дпн Галя Христозова представи основните аспекти и извършената работа по проекта „Социолингвистични и етнопсихолингвистични аспекти на медийния език на пресата”. В мащабната изследователска програмата на проекта е
ангажиран екип от преподаватели от Центъра по хуманитарни науки. Обобщени
са резултатите от представителна анкета за читателската рефлексия на българ-
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ските вестници. Всички участници във форума получиха монография с богата
аналитична информация по темата.
Журналистката Д. Генова, която издава информационен сайт, отбеляза в полемичен дух, че каквито и да са претенциите към медийния език, всяка медия
трябва да бъде продаваема, а нейният език да бъде разбираем за всички.
Дискусионният план намери поддръжка от журналистката С. Шатърова,
която припомни, че медийните организации са търговски дружества, които в
подчиняват всичко на публиката. Тя подчерта една от централните тенденции в
съвременната преса – към сбити и кратки материали, към точни и атрактивни
заглавия. Отбеляза, че медийният език не може да остане на възрожденско равнище, че публиката отказва да чете тежки и дълги текстове.
М. Момчилов, главен редактор на вестник „Слънчев бряг”, обърна внимание
към порочните от етична гледна точка практики на безплатните вестници. Повечето от тези вестници не се списват от професионални журналисти, не спазват
етичните стандарти, изпълняват поръчки на различни групировки. Според М.
Момчилов етичният кодекс съществува предимно на хартия, а по отношение на
печатните медии не действа. Журналистът сподели психологическите трудности
да се упражнява професията в малък град, където личните познанства са обвързващи. Посочи, че много общински вестници, обслужват суетните интереси на
кметовете, а се издържат с бюджетни средства.
Студентката Д. Златанова отправи призив към младото поколение журналисти да се обедини и организира в борба срещу корупцията.
Доц. д-р Т. Георгиев обърна внимание на някои структурни дефекти на българския пиар, който се зароди с двойствения публичен образ на българския частен бизнес и пое негативите на отчуждението на българите от институциите.
Постави на вниманието на аудиторията въпроса за смесването на търговско и редакционно съдържание в медиите. Разгледа възгледите по темата и представи
опит за класификация на лошите практики, например – изданието обявява тарифи за пиар материали; изданието работи като необявена пиар агенция; изданието
продуцира хибридни текстове, в които се смесват послания към потребителя и
към гражданина; медията предлага само позитивна бизнес информация; медията
е изцяло клиентелистки обвързана и работи на принципа на пощенската кутия;
медията е принуждавана да прави компромиси в името на оцеляването си и др.
Авторът се спря на икономизацията на ценностите на журналистите, на преминаването на високо професионални журналисти в търговски издания, на печалните
последствия на комерсиалната вълна върху самосъзнанието за професионално
достойнство.
Доц. д-р Г. Начева разгледа някои теоретически аспекти на медийното регулиране. Тя посочи, че темата за свободата на словото в последно време става все
по-дискутирана и посочи примери на различното възприемане на този фундаментален и конституционно закрепен принцип на демокрацията. Наблюдава се тенденция към ограничаване на свободата на словото поради злоупотреби и нарушения на етичните стандарти, извършвани в името и под прикритието на този по-
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стулат. Според изследователката везните се накланят към саморегулацията на
медиите.
Д-р М. Манева представи отношението на медиите към основни пунктове на
Етичния кодекс, като акцентира върху залитането към тенденциозна селекция на
информациите, както и към сензационност и скандалност.
Ас. Ю. Шаповалова обърна внимание, че съвместява гледните точки на журналиста, пиара и преподавателя, доколкото практикува и в трите области. Тя проследи как във времето се променя отношението на журналистите към пиара, в
какви условия и с какъв ресурс се създават първите агенции в Бургас. Очерта
профила на типичния бургаски пиар – по месторабота, пол и възраст; най-често
той е бивш журналист, което не вреди, а подпомага упражняването на професията. Отбеляза, че бургаската журналистическа колегия трудно възприема
външни лица. Предложи обобщена характеристика на пиар продукцията, произведена през последните години в Бургас по жанрове, теми и събития.
Ас. М. Филипов постави ударение върху етиката на сътрудничеството между
пиар специалистите и журналистите. Според него те не са от двете страни на
барикадата. И двете професионални групи преследват свои цели и интереси,
нуждаят се от удовлетворение, че задоволяват важни обществени потребности.
Професията на пиара е етична, въпреки наличието на грешки и лоши практики.
Пиарът е силен инструмент, всичко зависи от начина на използването му.
Филипов обърна внимание на явлението пиаризация на журналистиката, на правителствения мениджмънт на събития.
Кръглата маса по актуалните проблеми на публичността в региона премина в
дух на плурализъм, откровеност, самокритичност и конструктивност. Обмениха
се разнообразни гледни точки, наблюдения и опит, идеи и намерения, постави се
начало на нови контакти и проекти. Очерта се широко поле на сътрудничество и
партньорство между Центъра по хуманитарни науки организациите и дейците от
областта на публичните комуникации. В центъра на общите ангажименти и
действия и занапред ще стоят подготовката и възпитанието на младите журналисти и пиари, трансферът на знания, иновации и практически опит, квалификацията на работещите в медиите и пиар структурите.
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Месторабота: Бургаски свободен университет
Области на научните интереси: Интеркултурна комуникация; английският като
език за междукултурна комуникация; англ. език и глобализацията; културни и
етични аспекти на рекламата.
Най-значими публикации: Between Global and Local (книга: хабилитационен
труд); English for Public Relations and Journalism (учебно помагало); много статии
в научни списания и на конференции по теми в посочените области на научни
интереси.
Контакти: diana010903@yahoo.co.uk

Име, фамилия: Ирина Колева
Научно звание: професор, д-р
Месторабота: СУ „Св. Климент Охридски” ..
Области на научните интереси: модели на педагогическо взаимодействие,
социокултурна среда, междуетническа среда, педагогически технологии
Най-значими публикации: Образование в межетнической среде // Минск,
2005// Иновации в образованието., МПИ., Гродно. 04.2005 г. Интеркултурно образование в детската градина// Лондон// сп. ”Интеркултурно образование”,
05.2005 г. бр.2 – 20 стр. Десегрегация на детските градини.//., 20.10.2005. // В
сборник “Интердисциплинност и гражданско образование” – ИНГА – НТС.
Образование в междуетническа среда /рефлексивни аспекти/., научно- практическа конферпенция.08-09.06. // В сборник – ИНГА – НТС., 124-134 Център и мрежа
за интеркултурен диалог и образование // Юбилейна научна конференция с международно участие //29.09.2005, Стара Загора, Предизвикателствата пред науката
в процеса на евроинтеграция
Контакти: kolevairina@yahoo.com
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Име, фамилия: Емилия Николова
Научно звание: Докторант СУ „Св. Климент Охридски”
Области на научните интереси: психология на развитието, информация и обществено мнение, теория на масовите комуникации
Най-значими публикации: „Извън концептуалната рамка на социалната интелигентност и умения в детска възраст”, „Конформизмът – стъпка назад или напред в междуличностната комуникация”, „Свобода и/или сигурност. Медийна
обработка на обществените нагласи във връзка с проекта за изменение и допълнение на закона за електронните съобщения”, „Проучване ролята на изкуството
като средство за интегриране на хората с увреждане”, „Новите потребности на
децата в контекста на „Година на равните възможности”, „Социални предпоставки за поява за домашното насилие.
Контакти: tereshkina@abv.bg

Име, фамилия: Пламен Гаптов
Научно звание: доктор
Месторабота: Университет „Проф. Д-р Асен Златаров”
Области на научните интереси: Литература, Фолклор, Музика, Философия,
Лингвистика
Най-значими публикации (монографии, учебници, студии, статии)
Slow! Folk at Work. Literary Appropriations of local materials by Irish, Spanish and
Bulgarian Modernists ISBN: 9781109560848
Контакти plapig@yahoo.com

Име, фамилия: Татяна Коцева
Научно звание и степен: доцент, доктор
Месторабота: Бургаски свободен университет
Области на научните интереси: Научните интереси в областта на джендър
изследванията, младите хора, социалната и семейната политика, по които има
многобройни публикации в български и международни издания.
Контакти: tkotzeva@bfu.bg
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