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НАЧАЛОТО
Технологичното развитие е водещ фактор за появата
на множество иновации в културата, в публичността, в
медийната среда. Както пише М. Кастелс, „новите
информационни технологии оказват въздействие върху всички
сфери на човешката дейност и правят възможно
установяването на неограничен брой връзки между различните
сфери, както и между елементите и субектите на всяка
дейност‖.1 Тази взаимозависимост се проявява на различни
нива и в различни варианти в съвременната социокултурна
ситуация.
Бумът на информационните и комуникационните
нововъведения неминуемо засегна и книгата и тя днес не може
да бъде обсъждана, без да се спомене и този контекст на
функциониране, който в различни аспекти променя
представата за тази най-стара медия. Тя вече се полага в
областта на дигиталното знание и потребление, където все почесто и като че ли съвсем нормално словесният текстов
материал онлайн се използва като съпътстващ, придружаващ
останалите форми – фотоизображение, анимация, филмови
клипове и др. Според медийния изследовател С. Лаш за
медиите вече не бива да се говори като за „текстове‖,
„наративи‖ или „изобразителни представяния‖, а за
1

Кастелс М. Възходът на мрежовото общество. София, 2004, с. 83.
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„технологии‖.2 Това е всъщност следствието от развитието на
дигиталната среда, което води до по-голямо взаимодействие
между различните кодове (писано слово, изображение, звук), а
с оптимизирането на Мрежата се увеличава възможността за
бързото предаване на съдържание в различни формати.
Посочените вече (а и много други) фактори
благоприятстват раждането на нови рекламни техники в
различни области и конкретно в системата на книгата.
Усилията в тази сфера са насочени към търсенето на адекватни
на съвременната дигитална ера начини за представяне и
транспортиране на книжното съдържание. В този контекст
може да се обоснове логически появата на буктрейлъра3 –
кратко мултимедийно видео, което е създадено по модела на
филмовия трейлър, но чиято цел е свързана с пораждане на
интерес към книгата у читателските аудитории, възбуждане на
любопитството им към нея, стимулиране на желанието им да
знаят повече за нея. В изследването на буктрейлърите се
ангажирам с тезата, че те са рекламни жанрове, които се
изграждат чрез конвенционален сбор от правила и съдържат
специфични стилистични и композиционни особености, които
ги правят разпознаваеми в съвременната медийна среда.
Появил се в САЩ още през 2002 г., буктрейлърът,
който първоначално е свързан с идеята да бъде успешно и
адекватно на съвременните търсения промоционално средство,
днес е определян като нова, независима форма на изкуството.
Популярността на буктрейлъра се свързва както с факта, че
днес по-голямата част от бестселърите са придружени от
такива промоционални видеореклами, а също и с това, че с
времето се усложнява и техниката на тяхното производство,
2

Лаш С. Критика на информацията. София, 2004, с. 106.
От англ. book trailer, което буквално би трябвало да се преведе като
„сцени от книга‖, ако се позова на второто значение на думата trailer,
което е: „поредица от кадри/сцени от филм или предаване, използвани
за
предварителна
реклама‖
–
срв.
Oxford
Dictionaries:
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/trailer (15. 09. 2014).
3
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която в някои случаи се доближава до самостоятелните
кинопроизведения. Комуникативната и убеждаващата сила на
този (при всички случаи) рекламен продукт е съвсем ясна.
Буктрейлърът изразява себе си чрез посредничеството на един
динамичен и многопластов език. Това е синкретичният език на
словото, музиката, образа, движението, който предизвиква у
всеки конкретен реципиент различни асоциации и
интерпретации.
Своя внезапен успех буктрейлърът дължи на бързото
си разпространение в интернет и по-специално в социалните
мрежи, като най-популярната сред тях е YouTube. Освен
професионалисти, на които специално е поръчано
производството на буктрейлъри, много ценители на
литературата и четенето също правят визуализации на своите
впечатления от прочетената книга. Затова интернет
пространството е пълно с любителски видеопродукти, а
буктрейлърството постепенно се е превърнало във фен арт,
изкуство от фенове и за фенове. Нещо повече – то успешно се
прилага и в образованието, и в библиотечните дейности като
част от инициативи за връщане на младите хора към четенето,
за провокиране на интереса към книгите. Многото проекти в
интернет по тази линия показват, че отдавна вече
буктрейлърът не е само реклама на нова книга, вече е и стимул
за четене, посредник между читатели и книги, модерен
мултимодален информационен канал за книги. По всички тези
характеристики той се доближава до паратекста в смисъла,
който му придава Жерар Жонет, но реализиран с помощта на
модерните технологии.
Буктрейлърът свързва литературата, визуалните
изкуства и интернет. Неговото разпространение в блогове,
социални мрежи, сайтове на издателства, на продуцентски
къщи, на библиотеки, лични интернет страници на писатели,
издатели, продуценти, обикновени реципиенти и пр. го прави
достъпен за огромни аудитории. Дейността около неговото
продуциране се насърчава не само от издателите, но също така
и от фирми за комуникация, от медийни къщи,
9

специализирали в областта на видеопродуктите, на
мултипроизводството, които са включили в своите бизнес
дейности този нов рекламен жанр.
Комуникативните кодове, с които си служи
буктрейлърът – образи, картини, графики, анимирани
изображения, фотоси, филмирани сюжети и пр., го правят
лесноразбираем, достъпен и предназначен за неограничени по
обхват публики. А двата факта – лесно разпространение и
лесно възприемане – неоспоримо водят към третия,
литературата. А книгата и четенето се сдобиват с нови
привърженици и почитатели. Това положение неминуемо
изисква и уточнението, че буктрейлърът по никакъв начин
няма за цел да измести четенето. Той идва на помощ
единствено и само за да предизвика това четене, да събуди
интереса към него.
Вариантите при създаването на буктрейлъри могат да
са различни и изключително разнообразни: може в рамките на
две минути да се преразкаже сюжетът на книгата; да се
заснеме сцена от началото на книгата или от неин ключов
момент; да се заснемат отделни, самостоятелни откъси от
различни сюжетни нишки, да се обединят в клип и пр.
Възможностите на практика са безгранични, като технически
най-опростеният вариант е презентация в слайд шоу, а найскъпият, най-усложненият е филмовото видео, за което се
проектира специален сценарий, режисира се и в голяма част от
случаите се използва актьорската игра на професионалисти.
Важно е да се уточни, че техническата парадигма, в която се
разполагат буктрейлърите, не променя тяхната жанрова
същност. Тя само предизвиква появата на различни видове
вътре в жанра – например кинематографичен буктрейлър,
анимиран буктрейлър, документален буктрейлър и др. Всички
те са разгледани подробно по-нататък в изследването, като се
търсят основания за разграничаването им, за съотнасянето им
към рекламираната книга, за вида на посланието им към
реципиента.
10

Какви техники използва буктрейлърът? Какви видове
могат да се разграничат сред тези промоционални средства?
Кой се занимава с трейлърмейкърство по книги? Тези и още
въпроси ще засегне настоящият текст и ще се опита да
коментира. Стремежът към всеобхватност, цялостност,
изчерпателност не е реалистичен, не е и търсен. Водещо тук е
изследователското любопитство, желанието да се очертаят
симптомите, характеристиките, да се откроят акцентите, да се
анализират механизмите, чрез които се създават тези
съвременни мотиватори на четенето и на книгите. Не на
последно място изследването си поставя за задача да види и
анализира възможностите, които са заложени в спецификата
на буктрейлърите. Могат ли красивите и завладяващи истории,
заснети вълнуващо, с високо качество и съответно с висок
бюджет, да станат независими мултимедийни жанрове?
Другата възможност е те да заемат своето място в
телевизионната реклама наред с рекламите за шампоани,
шоколади или прахове за пране. И трета (не и последна)
възможност – да бъдат ясни барометри за рецептивната
сензитивност на самите читатели, предоставяйки им нови
хоризонти за творчество и креативност.
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БУКТРЕЙЛЪРЪТ
И НЕГОВИТЕ ИМЕНА
Във връзка с буктрейлъра се срещат различни
наименования, а при неговото описание му се приписват найразнообразни характеристики. Прави впечатление, че
теоретизирането по проблемите на създаването, функциите и
спецификите на този тип промоционално средство не е
специална цел и въобще като че ли не е в полезрението на
англоезичните автори. Тяхната основна задача е, от една
страна, да дадат практически съвети как да се реализира този
продукт, а, от друга – да покажат най-доброто и да продадат
своето произведение по най-добър начин. Това, което
забелязах в безкрайните си търсения в Мрежата, е, че
създаването на някаква теоретична концепция по въпроса е
приоритет в изследванията най-вече на руските автори (тук
разбира се нямам предвид, че само руски автори се занимават
с теоретико-тълкувателната страна на буктрейлърството). В
някои от тях се прави опит описанието на буктрейлъра да се
обвърже с други, вече съществуващи теории. Има и много
сполучливи изследователски идеи, някои от които се чувствам
длъжна да спомена, а естествено и да коментирам тези, които
според мен някак си не са съвсем адекватни за природата и
спецификата на буктрейлъра.
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Тук ще се спра преди всичко на въпроса за различните
наименования, с които се среща буктрейлърът в съвременното
културно и информационно пространство.
А. Бенбасат определя тези нови промоционални
средства като „трейлъри към книги‖ и се ангажира с
констатацията, че са предпочитано средство за промотиране
предимно на масови издания в интернет4. Действително в
огромната си част буктрейлърите са върху масови съвременни
книги и с тях се преобръща традиционната представа за
рекламата на книга, която излиза от литературните салони,
панаирите на книгите, книжарските витрини и пр., за да заеме
своето място в интернет пространството.
П. Филева дава информация за сайта literature.de,
където през 2009 г. е осъществен проектът Bookface, и по този
повод описва буктрейлърите така: „Интересно място за
издателите е и линкът Buch-Trailer, където издателствата могат
да представят новите си издания с кратки клипове. <…>
клиповете на издателствата се появяват срещу заплащане‖5.
Авторката визира издателските трейлъри по книги, които се
правят с цел предварителна реклама на новия книжен продукт.
Малко по-нагоре в текста си тя предлага и допълнителни
характеристики на тези маркетингови промоционални
средства – определени са като „кратки видеоматериали, които
илюстрират основната сюжетна линия на романа‖ и са
изработени „с помощта на продуцентска фирма‖.6
В. Бисерова на свой ред определя буктрейлърите като
„видеотрейлъри за книги‖, „кратки филми за книгите‖,
„клипове, публикувани в интернет‖.7 Всеки от термините,
4

Бенбасат А. Банкноти и мечти между кориците. София, 2011, с. 156.
Филева П. Маркетинг на електронната книга. – В: Бенбасат А. (съст.)
Книгата във виртуалния свят. София, 2012, с. 55.
6
Филева П. Маркетинг на електронната книга, с. 50.
7
Бисерова В. Променените читателски очаквания в дигиталния свят. –
В: Бенбасат А. (съст.) Книгата във виртуалния свят. София, 2012, с.
201.
5
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предложени от авторката, акцентира върху една или друга
характеристика на този промоционален продукт. Всяко от
изброените наименования може да се отнесе към отделен вид
буктрейлър (отделен като начин на производство и като
използвани средства), но същевременно всички тези понятия
не биха могли да се използват като синоними на едно и също
явление поради простата причина, че нито едно от тях не
изчерпва цялото негово съдържание.
В интернет пространството буктрейлърите могат да се
срещнат и с наименованието „тийзър към книга‖, „тийзър към
роман‖, „видео тийзър‖ и пр.8 Терминът тийзър произлиза от
английската дума tease, която означава „дразня‖. В случая с
рекламните тийзъри се има предвид дразнене на
потребителското любопитство. Тази форма на реклама
провокира потребителския интерес, поражда любопитство и
дори вълнение. Чрез нея се предизвиква интерес към марката и
тя логично води до високи нива на запомняне както на
рекламата, така и на рекламираната марка9. Тук няма да се
спирам на употребата на интернет термина тийзър и на
механизмите, чрез които се правят рекламните тийзър
кампании в мрежата. Ще се позова на едно определение за
видео тийзър на книга, което в случая помага да се направи
разлика между тийзъра и трейлъра. Тийзърът е видеоанонс с
времетраене 25-35 секунди, който включва следните
специфични елементи на книгата: заглавие, име на автора,
автор на корицата, автор на снимките (ако има такива) и
цената на дребно. Според продуцентите, които се занимават с
този вид реклама на книги, видео тийзърът към книги е
„разходноефективен‖ начин да се даде тласък на издателските
промоционални усилия и рекламата да се разпространи
8

Напр. How to Write a Book Teaser. – eHow, August 02, 2014 –
ttp://www.ehow.com/how_6738352_write-book-teaser.html (4. 09. 2014).
9
Катранджиев Х. Класификация на рекламните стилове у нас –
резултати от контент анализа на рекламата в българските медии. –
Годишник на УНСС, София, 2008, с. 356.
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вирусно
в
интернет
пространството10.
Посочените
характеристики на тийзъра могат да бъдат включени в
композирането на буктрейлъра, тъй като те са релевантно
присъщи на жанра му. Ако трябва количествено да се
съпоставя трейлърът с тийзъра към книга, може да се
констатира, че тийзърът се отнася към трейлъра като част към
цялото. Буктрейлърът включва повече елементи, предлага
откъси от книгата в различни форми (вербални, визуални,
комбинация от двете и пр.), акцентира върху нейни
персонажи, върху сюжетни линии и връзки и т. н. В същото
време буктийзърът в неговия видео вариант11 дава минимум
предварителна информация за предстоящо заглавие12, която е
строго прагматично ориентирана към евентуалните продажби.
В книгата си „111 Tips to Create Your Book Trailer” Д.М. Хелман използва синонимично понятията буктрейлър,
книжно видео и книжен тийзър.13 Избегнато е излишното
теоретизиране около термините, тъй като целта на книгата е
изцяло практическа.
Теоретично с буктрейлърите в Русия активно се
занимава Ю. Щербинина. Тя отбелязва, че през 2011 г. руската
книгоиздателска индустрия е навлязла в нова ера –
„буктрейлърската‖. Авторката определя употребата на
буктрейлъра „не само за специално режисирана постановка по
10

Източникът на тази професионална позиция може да се види на сайта
на компанията Outskirts Press, която се занимава с издателска дейност и
основно с маркетинг на книгата: http://www.outskirtspress.com
/options/6186_book_teaser_30_seconds.html
(24. 07. 2014). Под
„професионална‖ визирам буквалния смисъл на думата – компанията се
занимава точно с производството на такива промоции срещу
съответното заплащане.
11
Акцентирам върху видео, защото като тийзъри към книги могат да се
срещнат и словесни, писмени анонси, близки до анотациите и книжните
ревюта.
12
Пример за такъв промоционален продукт може да се види на адрес:
http://www.youtube.com/watch?v=Gx_fHaaroDc (26. 08. 2014).
13
Helmann D.-M. 111 Tips to Create Your Book Trailer. E-book, 2012.
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сюжета на книгата, но също така и към инсталацията с
музикално оформление и към набор от слайдове във формата
на обикновена видеопрезентация‖. В статията е направен и
опит за разграничаване на наименованията буктрейлър и
тийзър, като Щербинина заема позицията, че тийзър се
използва некоректно във връзка с рекламата на книгата.
Според изследователката тийзърът „...е рекламна обява,
построена като загадка и без демонстрация на самия продукт.
В този смисъл за тийзъри могат да се смятат условно
буктрейлърите, които предхождат публикуването на книгата.
Но все още е правилно да се използва този термин за
обявяването на нови филми, телевизионни предавания и
компютърни игри‖. Изказването е доста противоречиво – няма
как да не се „демонстрира‖ самия продукт, когато става въпрос
за реклама. Разликата между тийзър и трейлър не е в липсата
или наличието на демонстрация, а в начините, по които тя е
осъществена – с повече или по-малко подробности, в по-малък
или в по-голям времеви отрязък.
Щербинина е направила и две класификации на
буктрейлърите – според два критерия. Според начина на
визуалното предаване на текста тя разграничава три
разновидности на буктрейлърите:
1) игрови – минифилм на книгата;
2) неигрови (сбор от слайдове с цитати,
илюстрации,
редове
от
книгата,
тематични рисунки, фотографии и т. н.);
3) анимационни (мултифилм по книгата).
Според съдържанието изследователката обособява
следните типове:
1)
повествователни
(презентиращи
епическата страна, основата на сюжета
на творбата);
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2)

атмосферни (предаващи основните
настроения на книгата и очакваните
читателски емоции);
3) концептуални (представящи ключови
идеи и общата смислова насока на
текста). 14
И двете класификации разкриват основните техники и
закономерности, според които се продуцират буктрейлърите.
Вероятно би било добре да се прецизират наименованията –
например определението „атмосферни‖ е доста размито и, за
да бъде добре разбрано, е необходима голяма доза
обяснителност и съобразителност. Също така отдавна вече
мултипликацията не е синоним на анимацията – новите
технологии предлагат много и различни начини за анимиране.
Не бих могла да се съглася и с твърдението на Щербинина за
буктрейлъра като симулакрум. Ето какво пише тя по този
повод: „Така например, ако видеото излезе, преди книгата да е
на пазара, то представлява типичния симулакрум – вторичен
продукт в отсъствието на първичния, копие без оригинал‖.15
Първо, буктрейлърът почти винаги излиза преди появата на
книгата на пазара – неслучайно в последния кадър стои
надписът „Очаквайте”, „Търсете на книжния пазар от...
(датата на излизане)‖ или нещо подобно. Второ, буктрейлърът
няма за задача да представя дословно, безпрекословно и да
копира оригинала. Неговата основна функция е да рекламира,
да привлича вниманието, да продава книгата, да обявява
нейната поява на книжния пазар, а не да бъде бледо, скучно
повторение на останалите рекламни методи като рецензията в
пресата например или анотацията и пр. Изследователката
продължава с характеристиките на буктрейлъра като „копие‖,
14

Щербинина Ю. Смотреть нельзя читать. Буктрейлерство как
издательская стратегия в современной России. – Вопросы литературы,
№ 3, 2012 – http://magazines.russ.ru/voplit/2012/3/s8-pr.html (24. 07. 2014).
15
Пак там.
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провокирайки с едно доста неуместно според мен сравнение:
„При това копието е много неточно, приблизително и
непропорционално. Читателят се оказва в състояние на
футболен съдия, принуден да съди не самия мач, а
телевизионното предаване на отделните моменти от играта с
използваните операторски ефекти‖.16 Едва тук вече става ясно
защо изследователката е тръгнала в тази объркваща посока –
да види и да определи буктрейлъра като симулакрум.
Погрешността в твърдението на Щербинина се вижда, ако се
проследи оригиналното определение на Ж. Бодрияр за
симулакрум. Френският теоретик предлага следното
разяснение за разликата между репрезентация и симулация:
―Репрезентацията произтича от принципа на еквивалентност
между знака и реалността (дори ако тази еквивалентност е
утопична, тя е фундаментална аксиома). Симулацията, напротив,
произтича от утопията на принципа на еквивалентността, от
радикалното отрицание на знака като стойност, от знака като
възвръщане и смъртна присъда на всяка референция‖.17
Последователните фази, чрез които репрезентиращият образ губи
връзката си с реалния обект, който е предназначен да обозначава,
и постепенно се превръща в симулакрум, по описанието на Ж.
Бодрияр са следните: образът най-напред ―отразява една
дълбочинна реалност‖, после започва да ―маскира и променя
свойствата на една дълбочинна реалност‖ и преминава понататък към маскиране на самата „липса на дълбочинна
реалност‖, за да се стигне до крайното положение, при което
образът вече ―няма никакво отношение към каквато и да било
реалност‖ и „представлява своя собствен чист симулакрум‖.
Вероятно объркването в изследователските търсения
идва от факта, че Щербинина определя буктрейлърите като
следствие, като продукт от вече прочетена книга18, а връзката
16

Пак там.
Baudrillard J. Simulacra and Simulation. Ann Arbor, 1994, p. 6.
18
Това може да е вярно само в случаите, когато читатели фенове
създават буктрейлъри по книга, която им е направила впечатление, т. е.
буктрейлърът не е натоварен основно с рекламна функция.
17

18

на този тип промоционално средство с книгата е точно
обратната – то се реализира по принцип не след като книгата е
на пазара или вече е прочетена, а преди да излезе от
печатницата. Целта на буктрейлъра е да създаде
предварителната нагласа, да наелектризира очакванията за
книгата. Естествено това се отнася за буктрейлърите, които се
правят и емитират с цел реклама, а не с идеята да
реабилитират забравен, остарял, непознат, но съществуващ
текст.
Н. Шевцова, от своя страна, в общи линии препредава
статията на Щербинина и определя буктрейлъра като „кратко
рекламно видео по мотиви от книгата (или книжната серия),
чиято основна задача е да разкаже за книгата, да заинтересува,
да заинтригува читателя‖.19 Акцентите, които поставя
изследователката, са няколко:
Комуникативната
тактика
на
буктрейлърите е свързана преди всичко с
рекламата и обезпечава рекламни цели20;
2. Буктрейлърът се определя като двойник
на книгата, „сресан‖ в пазарния формат
и потребителското търсене21;
3. Буктрейлърът е наречен „новия западен бранд‖22.
1.

Трите обобщени признака се свързват със сферата на
рекламата и маркетинга в света на книгоиздаването и
книгоразпространението и описват по един доста метафоричен
начин предназначението и спецификата на буктрейлърите.
19

Шевцова Н. В. Отечественные буктрейлеры: проблема
эффективности коммуникативной тактики. – Вестник Челябинского
государственного университета, 2013, № 22, (313). Филология.
Искусствоведение. Вып. 81, с. 280 – http://www.lib.csu.ru/
vch/313/067.pdf (1. 08. 2014).
20
Пак там, с. 280.
21
Пак там, с. 290.
22
Пак там, с. 292.
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Бруклинският режисьор Дейвид Тийг, от друга
страна, говори за своя продукт като за „YouTube адаптация‖23
– интересно решение, което съвсем точно визира, първо,
обичайното място, където биха могли да се открият голяма
част от буктрейлърите, и второ, поставя акцент върху
краткостта и забавлението, които добрите трейлъри към книги
задължително трябва да притежават като качества.
Най-интересните буктрейлъри се създават по всички
правила на филмовото изкуство. Продуцентите от сайта
red14films.com ги наричат кинематографични буктрейлъри24.
Според тях тези продукти са някъде по средата между
трейлъра (промоционалното видео) и краткия филм, приличат
много и на музикални клипове, но само по външната си форма,
не и по отношение на съдържанието. Те са хибрид от филм,
музика и реклама. Не на последно място от red14films.com
отбелязват, че този тип буктрейлъри са самостоятелни
произведения на изкуството, създадени с идеята да
предоставят на зрителя (точно думата viewer – „зрител‖ е
използвана) усещането за книгата: тонът, темпото, колоритът,
динамиката, детайлите – достатъчно специфични елементи, за
да се създаде интерес към литературнито произведение и
неговия автор.
А продуцентите от VidLit.com наричат своите
буктрейлъри
книжни
адаптации.25
Като
цяло
професионалните им занимания са в областта на модерната
реклама и маркетинга – създаване и дизайн на уеб сайтове,
презентации, анимирани реклами и клипове, продуциране на
музика и пр. Към раздела Book Adaptations екипът е добавил
слогана: „Новата ера в книжната търговия”. Буктрейлърите
на VidLit.com са разнообразни като съдържание и като техники
23

Berton J. Seeking readers via ‗book trailer‘ / Publisher tries out moviestyle preview to market new title. – http://www.sfgate.com/business/article/
Seeking-readers-via-book-trailer-Publisher-2488096.php (14. 09. 2014).
24
По-подробно вж. на адрес http://red14films.com/about/ (2. 09. 2014).
25
http://www.vidlit.com/category/video/adaptations/ (14. 08. 2014).
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на изпълнение. В повечето от рекламните клипове жанрът на
книгата ясно се подсказва от буктрейлъра – правило, което
съвсем не е задължително и закономерно по принцип. Цялата
идея тук е чрез т. нар. книжна адаптация да се направи
оригинален, модерен, действащ маркетингов план и да се
изгради въздействащ образ на книгата.
В образователния сайт http://creatingmultimodaltexts.
com/ буктрейлърите са отнесени към групата на „дигиталните
мултимодални
текстове‖.
Авторите
определят
мултимодалността като стратегическо използване на два или
повече комуникационни модела, за да се породи смисъл, като
например изображение, музика, жест, устна и писмена реч.
Дигитални мултимодални текстове, към които са причислени и
буктрейлърите, са също така и слайд презентацията,
анимацията, музикалното видео и пр. Конкретно за
буктрейлърите екипът на сайта споделя, че те се използват все
по-често и осигуряват един приятен начин за учениците да
представят свой поглед върху текста. Категорично е
отбелязано, че „един буктрейлър е мултимодална
интерпретация на темите на книгата‖26, тъй като тази
интерпретация използва микс от образи и/или движещи се
изображения, символи, писмено слово, глас и звукови ефекти.
В. Копилова в своя публикация представя следните
характеристики и наименования на буктрейлъра: „Анонс на
книгата под формата на видеолента, тийзър, който включва
най-ярките моменти от книгата или в една или друга форма
визуализира нейното съдържание. Просто казано – клип по
книгата‖27. Всички термини – анонс, клип, видеолента по
различни начини се отнасят за различните видове
буктрейлъри. Авторката е направила едно обобщение на
всичко, което буктрейлърът всъщност е, но в своите
26

http://creatingmultimodaltexts.com/book-trailers/book-trailers/ (30. 08. 2014).
Копилова В. Что такое буктрейлер? Россия на пороге новой книжной
эры. – Аргументы и факты, 22.11.2012 – http://www.aif.ru/culture/38268
(22. 06. 2014).
27
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разновидности. Засегнат е и въпросът за жанра – според
изследователката стойностните, качествено направените
буктрейлъри могат да се превърнат в самостоятелни
мултимедийни жанрове. Трябва обаче да се каже, че по своята
същност, функционална насоченост и предназначение
буктрейлърите са жанрови формации28, независимо от
качеството им (нима евтиният булеварден роман не е роман?!).
В. Копилова отбелязва и рецептивната функционалност на
това ново промоционално средство – то предлага
неограничени възможности за читателско (съ)творчество.
В сайта http://www.booktrailers.ru/, който оповестява
резултатите и публикува продуктите от националния руски
конкурс за буктрейлъри, обяснението на термина буктрейлър е
като „видеоклип миниатюра‖29. Акцентът тук е отново върху
възможността буктрейлърите (със средствата на визуалните
изкуства) да репрезентират емблематични моменти от сюжета
на книгата като кратко видео, като минифилм, да разказват
истории в действие.
Попадна ми и много интересно съчетание, когато
разглеждах сайта booktrailersforreaders.com, специализиран в
трейлърмейкърство върху книги за деца и тийнейджъри. Една
част от буктрейлърите са създадени от студенти и ученици и
при представянето на тези продукти, е посочено: „произведени
от студенти буктрейлъри блокбастъри‖.30 Значението на
думата блокбастър е познато и по-важното е, че традиционно
е прието да се използва като определение за филм, който е
получил голяма популярност и продукцията му е
28

Използвам термина „формация‖ по смисъла, който му придава Е.
Борисова, а именно: „Терминът формация се оказва компромисен –
между формат (мащаби, съотношения, граници) и форма (пропорции,
визии)...‖ – вж. Борисова Е. Жанрове в медиите. Шумен, 2011, с. 26.
Това определение е напълно адекватно на начина, по който се
структурира и функционира буктрейлърът.
29
Срв. http://www.booktrailers.ru/about (22. 06. 2012).
30
http://www.booktrailersforreaders.com/Home+Student+Book+Trailers (15.
07. 2014).
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изключително успешна във филмовата индустрия, макар че в
последно време се среща и като определение към литературни
произведения. Към блокбастър в сайта е дадено и пояснението,
че буктрейлърите са „толкова готини, че ще трябва да
започнете четенето на тези велики книги още днес‖31.
Приложено към буктрейлъра, определението първоначално е
стряскащо, нетипично, когато се отнася до книгата, до
книжния маркетинг, но същевременно трябва да се има
предвид, че буктрейлърът в много случаи използва филмовите
похвати, средства, механизми и – най-важното – служи си с
типични за филмовата реклама техники. В този смисъл
въпросното определение започва да придобива известна
мотивираност. В крайна сметка конвергенцията на жанровете
и на медиите32 води и до конвергенция в начините, по които те
биват обяснявани, в методите, чрез които се използват, в
термините, с които се определят техните същностни черти.
Независимо
от
различните
определения,
характеристики, специфики, независимо от различните мнения
и полюсни прогнози буктрейлърът може да се възприеме като
явление на новото време, когато не книгата вдъхновява да се
снима филм по нея (което не престава да се прави – филмовата
индустрия продължава да се „захранва‖ от книгите), а
обратното – вече заснетото видео прокарва пътя на книгата
към аудиторията. Вероятно разрушаването на стереотипното
31

Пак там.
Под масмедийна конвергенция тук се има предвид, от една страна,
възможността съдържания да преминават през множество медийни
платформи и различни медии да се кооперират за съвместни дейности,
но също и „миграционното‖ и все по-„продукционно‖ поведение на
членове на аудиториите, от друга страна (подробна информация по
въпроса може да се открие например в Rice R. E. Artifacs and paradoxes
in new media. – In: McQuail D. (ed.) McQuail's Reader in Mass
Communication Theory. London, 2002; Jenkins H. Convergence Culture:
Where Old and New Media Collide. New York & London, 2006; Pavlik J.
V., McIntosh S. Converging Media: A new Introduction to Mass
Communication. Oxford, 2014).
32
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очакване книгата да предхожда аудио-визуалните си варианти
и превъплъщения също е причина буктрейлърите да са така
популярни и експлоатирани на много равнища – рекламно,
осведомително, образователно и пр. Да не забравяме и другия
стереотип, който буктрейлърът разрушава – цялата печатна
продукция да се рекламира само на печатни носители.
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БУКТРЕЙЛЪРЪТ С НЕГОВИТЕ
СПЕЦИФИКИ И ФУНКЦИИ
Буктрейлърите са новото, атрактивно и модерно
средство за реклама на книгата (или за предварителната ѝ
реклама – преди нейната поява на книжния пазар). Те обаче
далеч надхвърлят тази своя функция. Могат да се
интерпретират и анализират като начини за себеизява (в
случаите, когато автори правят сами своите трейлъри или
читатели чрез буктрейлъри изразяват своята оценка и/или
въобще усещането си за книгата), като рецептивен подход
към книгата, като опит за реабилитация на позабравени книги
и т. н. Тази нова, съвременна тенденция към
трейлърмейкърство върху книги може да се обясни и логично
да се обвърже с влиянието на стремително развиващата се
визуална култура, чиито различни формати предлагат
различни зрителни и сюжетни интерпретации. За създаването
на буктрейлъри с такава висока активност влияние оказват
преди всичко и характеристиките на тази културноинформационна ситуация, някои от които са „децентрираните
цялости, разрояването на наративите, фрагментарността,
проблематизирането на авторската инстанция и апелът към
интерактивна практика‖. 33 Всички тези зони по един или друг
33

Божанкова Р. Хоризонти на дигиталната литература. София, 2013, с.
155.
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начин са застъпени в специфичните черти на буктрейлърите
като промоционални средства, а и като нови, съвременни
рецептивни цялости.
Ако трябва да започна с някакво определение за
буктрейлъра, то може да изглежда така: буктрейлърът е
кратко (2-3 минутно) мултимедийно произведение върху
книга, което обикновено се създава с рекламно-търговска
цел и в което внимателно и целенасочено са подбрани
отделни акценти от книгата, „облечени” във вербална,
визуално-изобразителна (кинематографска, фотографска и
пр.) и/ или музикална форма, които динамично са
обединени в единна структура, създаваща ефекта на
зрелището, атракцията, забавлението.
Структурата на буктрейлъра може да бъде определена
като отворена – тя позволява включването или не на различни
елементи. Един буктрейлър може да бъде концентриран само
върху определена сцена или сюжетна нишка от книгата, може
да бъде и комбинация от няколко акцента, които да представят
различни драматични ситуации или определени персонажи.
Съществуват и такива трейлъри към книги, които изцяло са
съставени само от блърбове34, от отзиви в медиите за новия
книжен продукт или от интервю с автора и др. Най-важното
обаче е, че в буктрейлърите, особено при създадените от
професионали в областта, присъстват следните структурни
елементи:





заглавие на книгата;
име на автора;
предстояща премиера на книгата;
информация за желаещите да я закупят;

34

Блърб е термин, с който се означават кратките хвалебствени отзиви за
книгата от авторитетни личности или от печатни издания. Повече място
за неговото описание и за връзката му с буктрейлърите отделям в частта
за видовете буктрейлъри.
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 електронен сайт за повече информация за
книгата и нейния автор;
 електронен сайт на издателството.
Обикновено, но не и задължително, първите два
елемента са в началото на буктрейлъра. В повечето случаи
слайдът или кадърът, които съдържат заглавието на книгата и
името на автора ѝ, всъщност следват точно полиграфичното
оформление на книжната корица или направо използват нейно
фотокопие. С тях може да започва или да завършва видеото –
местата им в различните буктрейлъри могат да варират в
зависимост от концепциите, идеите около създаването на
рекламата, окръжаващите ги слайдове или кадри.
При книги, чието излизане на книжния пазар предстои,
задължително като финален слайд е посочена датата, на която
може да бъде открито и закупено изданието. Буктрейлърът по
принцип съдържа такива елементи, които говорят с
аудиториите пряко и призивно: „Очаквайте скоро...”,
„Можете да закупите...” и др.
Друг често срещан елемент е интернет страницата на
продуцентската къща, произвела буктрейлъра – тази
информация в повечето случаи е в последния слайд, но за
оригинално може да се определи и представяне от типа:
„(името на продуцентската къща) представя...‖ и изречението
е поставено в началото на видеопрезентацията. Това всъщност
е похват, заимстван от филмовите рекламни трейлъри, което е
още едно доказателство за близостта между тях, за това, че
буктрейлърът черпи средства, идеи, техники от по-рано
появилите се форми на визуалната реклама и успешно ги
прилага в рекламата на своя продукт – книгата.
В най-общи линии това са обичайно повтарящите се
елементи от структурата на буктрейлъра, които поради
високата си честотност могат да се определят като
задължителни. Тази структура, освен отворена, може да бъде
наречена и гъвкава, защото в нея различните елементи могат
да бъдат променяни, преобразувани или прегрупирани. При
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буктрейлъра непрекъсната промяна в структурата, а при някои
от разновидностите му (например при клиповите буктрейлъри,
за които подробно ще говоря в следваща част) – дори
организационната непоследователност, не е изключение.
Както всяко рекламно произведение (и в името на
добрата си рекламна стойност) и буктрейлърите си служат с
идеализацията. В общата си съвкупност те създават
впечатлението, че няма лоша книга и лош текст въобще.
Трейлърмейкърите осъзнават (или поне такава трябва да бъде
целта им), че именно техният продукт програмира очакването
за книгата, формира първоначалния неин образ – визуален,
вербален, емоционален – въобще образ, съграден от много
кодове. По силата на тази констатация следва, че добрият
буктрейлър може и трябва да създава привлекателна,
примамлива визия за книгата, независимо дали тя е достатъчно
добра, или не (впрочем доста субективен критерий).
Тъй като основната функция на буктрейлъра е
рекламната, неговото съдържание в отделни аспекти е
подчинено на тази функция. Като всяка реклама и трейлърът
към книга е създаден и предназначен за определена целева
аудитория и неговото производство отчита нейните желания и
очаквания. Поради тази причина буктрейлърите към любовни
романи например коренно се различават от буктрейлърите към
вампирски романи. Ако целевата аудитория е по-пристрастена
към
спецефектите,
отколкото
към
емоционалните
преживявания, за нея се създават „шокови‖, „зрелищни‖
буктрейлъри. Ако пък въпросната аудитория очаква красива
любовна история, буктрейлърът ще бъде романтичен,
въздействащ на емоционално равнище. Всеки буктрейлър е
„обещание‖ за това, което публиките искат, а дали това
„обещание‖ ще се превърне в читателска удовлетвореност, е
въпрос много субективен, трудно подлежащ на интерпретация
и теоретизиране. Няма как и не е логично по рекламното
произведение (буктрейлъра) да се правят прогнози, анализи,
още по-малко обобщения за читателската рецепция, за
читателски нагласи или възможни интерпретации. Ако се
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опитаме да правим такива прогнози, ще стигнем до
абсурдността на тезата, че всяка книга е прекрасна и се чете с
огромен интерес, защото нейната реклама я представя по найдобрия начин. Поне в сегашния момент за рецепция на
книгите и четенето само от гледна точка на функционирането
на буктрейлърите трудно може да се говори и пише, освен ако
не се анализират конкретни потребителски коментари.
Подобен опит е направен в една от следващите глави на
текста, така че тук няма да се спирам повече на този въпрос.
Буктрейлърът може да се определи като канал, чрез
който книгата се влива в модерния днес информационен
поток, защото, както отбелязва и Д. Клочко, „... ние сме на
ръба на това, при което почти всичко се мести във
виртуалното пространство. Ако си там – тогава съществуваш,
а ако съществуваш само по страниците на вестниците,
означава, че съществуваш само наполовина‖.35 Във връзка с
промените, които интернет предизвиква в медийната
индустрия, и особено във вестникарския сектор, Н. Кар цитира
думите на Тим Брукс – издател на великобританските
вестници „Гардиън‖ и „Индипендънт‖, който казва следното:
„Времето, когато можеше да търгуваш само с думи, свърши‖.36
Различните технологии около създаването на буктрейлърите
като цяло се подчиняват на изказаното мнение. При
продуцирането на буктрейлъри се използват различни знаци
(иконични, символни, индексални), различни стратегии и
подходи. Книгата се представя не само и не задължително в
полето на вербалната комуникация (както това правят
например анотацията и блърбът), а в една съвременна
комуникативна среда, която комбинира и успешно съчетава
различни канали за предаване на информация. Този подход е
35

Клочко Д. Книжный трейлер – новый жанр на грани книжного и
виртуального. – Актуальные новости СМИ, 16. 11. 2010 –
http://ukrnovosti.ru/smi/diana-klochko-knizhnyj-trejler-novyj-zhanr-na-graniknizhnogo-i-virtualnogo (21.09.2014).
36
Кар Н. Под повърхността. София, 2012, с. 112-113.
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съзнателно търсен и отговаря на изискванията и
предпочитанията на определени сегменти от аудиторията.
Присъствието на буктрейлърите в съвременното
социокултурно пространство в определена степен е
предизвикано и от закономерните промени, които „преживява‖
самата литература днес в конкурентната медийна среда.
Литературата „пренаглася изобразителната си система,
заимствайки и трансформирайки по своему елементи от аудиовизуалните техники, разбира се, за сметка на писмения текст,
който вече се явява в редуциран вид‖.37 Текстът от книгата,
претворен със средствата на различни изкуства (музика, кино,
фотография, анимация и др.), във видеоформат вече се
трансформира в текст с много кодове, чиито съставки са
комбинация от словесни, изобразителни и/или музикални
елементи. Тази трансформация дава възможност за
многоканална рецепция и за разширяването на потенциите на
анализа и интерпретацията. Ясно е, че съчетанията от
разнородни начини за ангажирането на читателските сетива са
специфични и търсени в трейлърмейкърството. Още повече, че
тези съчетания са напълно адекватни на съвременните
читателски практики, за които А. Бенбасат обобщава: „В
днешно време е налице небивало смешение в читателския и
въобще медийния пейзаж, там в мирно съгласие съжителстват
всякакви форми за потребяване на информация, каналите и
носителите се кръстосват и преплитат така, че всеки индивид
може да консумира каквото пожелае, от какъвто източник
предпочита и му е най-удобно, редувайки ту единия, ту
другия‖.38 Точно това смесване, преливане на едно в друго, е
продуктивният модел, който следва буктрейлърът, и заради
който той притежава определени функции, обусловени и от
специфичните
му
културни
и
комуникационни
характеристики.

37
38

Бенбасат А. Алиса в дигиталния свят. София, 2013, с. 62.
Бенбасат А. Алиса в дигиталния свят..., с. 105-106.
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Водеща функция на буктрейлърите е да сигнализират,
да информират по бърз, атрактивен и лесен за възприемане
начин за появата или въобще за съществуването на конкретна
книга. Във връзка със способността си да представя книгата,
да я оповестява по определен начин на аудиториите,
буктрейлърът може да се определи и като паратекст към
книгата в смисъла, който му дава Ж. Жонет. Функцията на
рекламното видео напълно съвпада с функцията на паратекста
– да управлява, да ръководи, да насочва към възприемането на
книгата, т. е., както Жонет отбелязва, паратекстът може да
формира читателското възприемане.39 Както е известно,
френският изследовател определя периферните елементи,
обграждащи текста, с термина паратекст и отнася към тях
присъствието към основния текст на името на автора,
заглавието, подзаглавието, предисловието, послесловието,
анотацията и др. Това са средствата, с помощта на които се
създава едно обкръжение около текста, локализира се
предварителната представа за него. Тези подробности са
адресирани към читателя. Определяйки пространствените,
прагматическите и функционалните особености на паратекста,
Жонет отделя две позициионни разновидности: перитекст и
епитекст.40 С термина перитекст се съотнасят например
заглавието и подзаглавието на книгата, наименованията на
отделните глави, предисловията, бележките и пр. – т. е. това,
което може да се намери вътре в книгата, в непосредствен
контакт със същинския текст. Епитекстът на свой ред се
отнася спрямо книгата и нейния текст като „външен‖,
дистантно разположен и отделно публикуван паратекст – с
такава функция са например паратекстове като интервю с
автора, рекламни обяви, рецензии, анотации, поместени във
вестници, в списания, в интернет сайтове и пр. По всичките си
39

Genet G. Paratexts. Thresholds of interpretation. Cambridge, 1997, p. 5.
Вж. също Добрева Е., И. Савова. Текст & дискурс. Терминологичен
справочник. Велико Търново, 2009.
40
Genet G. Paratexts..., p. 4-5.
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признаци и специфики буктрейлърът може да се определи като
ефектен и много ефикасен предходен по време и дистантен по
място епитекст към книгата, който едновременно я
тематизира и рекламира. А, от друга страна, буктрейлйрйт
притежава и една от основните функции на паратекстовите
предисловия – да задържа (впрочем преди това да предизвика)
интереса на читателя.41 Така към паратекстовата мрежа около
книгата, наред с ревюто, блърба, рецензията, може да се
добави и буктрейлърът. Той има всички основания, за да се
възприема като мултимедийната „опаковка” на книгата,
чието послание циркулира свободно и извън книгата, а
функцията му е да разширява нейното пребиваване в едно
друго пространствено и времево измерение. Няма как да бъде
по друг начин! Според У. Еко, ако се използва
посредничеството на компютъра и той е предназначен да
служи като катализатор за започване на каквото и да е
изкуство, това изкуство е малко вероятно да бъде изцяло
литературно. Най-вероятно според изследователя това
изкуство ще създава мултимедийни и евентуално
интерактивни творби.42
Във връзка с определянето на буктрейлъра като
модерен, мултимодален паратекст към книгата, ще си позволя
кратко пояснение. Ако потърсим превод на book trailer в
интернет, веднага излиза буквалното „книга ремарке‖. Така е,
защото първото значение на trailer e точно „ремарке‖43 –
превозно средство без собствено захранване, поради което е
теглено от друго. Буктрейлърът се отнася по същия начин към
книгата: той не може да съществува самостоятелно и без нея –
41
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Eco U. From Internet to Gutenberg. A lecture presented by Umberto Eco at
Columbia University, The Italian Academy for Advanced Studies in
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тя го захранва, тя е неговият двигател, тя е първопричината. А
той пък я „тегли‖ към нейните читатели. Така ролите пред
аудиториите са разменени благодарение на задкулисната
работа на трейлърмейкърите: те първи ползват и опознават
книгата, тя провокира появата на буктрейлъра, а той я изтегля
към читателските публики.
Появата и функционирането на буктрейлъра са
свързани преди всичко с променените вече модели на
предаване на информацията, на комуникацията с аудиториите,
с необходимостта от съобразяване с очакванията, нагласите и
интересите на потребителите и най-вече с факта, че
„мисловното поле на виртуалния човек е по-разширено и
динамично‖44 в сравнение с линейната аналитична
разсъдъчност на предвиртуалната среда. Съобразявайки се с
тези специфики, буктрейлърът дава реална възможност на
сърфиращите в мрежата читатели/потребители, отегчени
поради липсата на търпение, концентрация и време да отсяват
и подбират това, което им е необходимо. Краткото, а и в
повечето случаи лесно за възприемане видео съдържание,
което е „погълнало‖ книгата под формата или на
киносценарий, или на видео игра, или на аудио-визуална
компилация, привлича вниманието, провокира любопитството
и (може би най-важното за съвременната информационна
ситуация) ангажира повече сетива и релевантни човешки
възприятия за участие в процеса на предварително запознаване
с предлагания продукт. Така всъщност чрез буктрейлъра
книгата първоначално се вписва в системата на „експресната
услуга‖, в което няма нищо страшно, апокалиптично или
упадъчно. Просто нейното предлагане е съобразено с едно от
изискванията на съвременното потребителско общество – за
лесен, мигновен, разнообразен, неограничаван от никого и от
нищо достъп.
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Буктрейлърът може да се определи и като полезен
стимул за откриване на път за влияние върху читателя. Той
предоставя „възможност на традиционната и консервативна
медия „книга‖ да се обърне към „младите‖ читатели, свикнали
да оценяват съдържанието чрез визуализация‖.45 Несъмнен
факт е, че голяма част от младото поколение предпочита
компанията на визуалните изкуства и технологии, а не толкова
усамотението с добрата стара Гутенбергова книга. Видеото
към книги е един добър начин да се постигне (поне
първоначално) консенсус между книга и визия. Този
консенсус е особено наложителен, когато сред потенциалната
аудитория на конкретна книга са и т. нар. от М. Пренски
„дигитални туземци‖, които „...са свикнали да получават
информация действително бързо. Младежите днес се
определят като дигитални туземци, защото тяхното
образование, тяхното възпитание и техният опит се моделират
от всекидневното използване на нови технологии. Те обичат да
съпоставят процеси и мултизадачи. Те предпочитат техните
графики преди текста, а не обратното. Те предпочитат
произволен достъп (като хипертекста). Те работят най-добре,
когато са в мрежата. Те виреят върху мигновеното
удовлетворение и честите награди. Те предпочитат игрите като
„сериозна‖ работа‖.46
Идеята на Пренски е, че в условията на новата
информационно-технологична среда се оформят потребители,
които имат различни от досегашните комуникационни умения
и претенции. И тъй като човекът се развива в зависимост от
характера на информационната среда, която го заобикаля,
пресъздавайки моделите на комуникационните канали, които
45
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използва, вече за голяма част от аудиториите „старомодният‖,
образователен, културно детерминиран подход към книгата и
въобще към четенето (чрез практиката и присъствието на
буктрейлърите) се заменя с асоциативния и игровия, при който
на преден план излизат възможностите и чисто субективните
намерения и предпочитания на читатели/ потребители да
„сглобяват‖ парчета от книгата и нейния текст, за да
обединяват разединени части по силата на някаква
специфична логика.
Естествено процесът е двустранен – чрез
трейлърмейкърството авторите, фирмите и институциите от
системата на книгата имат шанс да увеличат, да разширят и
дообогатят кръга на своите читатели (почитатели, фенове,
любопитстващи), включвайки в него тези, за които времето в
интернет пространството е еднакво с това в реалността и
несъмнено повече от престоя в традиционните библиотеки,
книжарници, панаири на книгите и пр. класически форуми. В
този смисъл едва ли ще е пресилено да се твърди, че
буктрейлърът е съвременният портал към света на книгите,
който информира и насочва читателските общности към
подходящите и предпочитани за тях текстове. В своята
същност този тип промоционални средства напълно се вписват
в изискванията на модерните потребители, чиито възприятия
са по-динамични, критериите и ценностите им са подвижни и
бързо променящи се, а вниманието им – краткотрайно и
трудно управляемо. В техните читателски претенции напълно
обяснимо е изискването „текстът да бъде видян в ореола на
други форми на комуникация, които го обкръжават, вплитат,
попиват – образ, звук, динамика, триизмерност‖, „чрез
възможностите, предлагани от технологията – посредник‖.47
Чрез буктрейлъра наративът вече се подчинява на
презентативността. Тук доминираща роля се отрежда на
показването пред разказването. Естествено крайната цел е да
47
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се достигне до по-сложната комуникативна и познавателна
ситуация – четенето.
В прединтернетната култура изборът на читателя се
оформя от училищното образование, структуриращо собствен
канон (кръг от автори и книги, които са „ценностни‖). Такива
са всички текстове, включени в учебниците, допълнени от
списъците със „задължителни за ваканциите‖ книги за прочит.
На по-високо ниво е „академичният‖ канон, който
разширява вече заложените в образователно-дидактическия
дискурс позиции. Към тях се прибавят канонизиращите
концепции на културните елити (авторитетни личности,
кръгове, издателства и пр.). Всяка книга, спомената в тези три
сфери, има шанса да бъде прочетена от категорията читатели,
кръжащи в орбитата на образованието или на културните и
академичните елити. Вижда се, че междинното звено между
читателя и книгата е определена институция (каквато е
например
Министерството
на
образованието
за
образователната сфера) и/или съответен културен кръг. Не е
такава ситуацията в съвременния процес на събуждане на
читателския интерес. В този процес вече са налице известни
трансформации и те могат да се открият и в концепцията за
традиционната рецепция на книгата. Чрез тях се активизира
разнородността, насърчава се търсенето на други, различни
подходи и практики в сферата на маркетинга и откриването на
активни читателски общности. И тук вече няма място за
институционалността.
Буктрейлърът напълно логично и естествено се вписва
в така популярното за съвременното информационно общество
„клипово‖ съзнание и „клипово‖ възприемане на реалността.
Тук няма да се спирам на изследванията и мненията на
теоретиците в тази насока, а само ще отбележа най-ярката и
най-специфичната особеност на тази нова сетивност – тя е
нелинейна, пулсираща, мозаечна, колажна.48 Тя вижда не
48
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цялото, а множеството раздробени части, които могат да
конструират друга картина, които отпращат към други връзки
и пр. С такава динамика, с бърза, атрактивна и фрагментарна
разнопосочност се характеризират повечето от анализираните
буктрейлъри. Техните специфични особености до голяма
степен се вписват в чертите на съвременната клип култура –
лапидарност на изказа, способност да се помества максимум
информация в минимум пространство.
Впрочем това са и ключовите условия, в които битува
съвременното технологически опосредствано общуване.
Подчинен на тези изисквания, медиаторът дефрагментира
текста, накъсва го на части, поставя го в услуга и в подчинение
на концепцията за книгата, която буктрейлърът трябва да
пресъздаде. И в името на тази нова концепция е напълно
коректно да се твърди, че „разформироването‖ на текста е
обективна необходимост. И буктрейлърът като начин за
публично представяне на литературно произведение
абсолютно съответства на духа на времето и напълно
удовлетворява съвременния читател.
Тук трябва да се определи кой е медиаторът между
читателя и книгата. Той изпълнява една функция – на
трейлърмейкъра, но образът му може да бъде различен:
читател фен, автор, професионалист в областта на трейлърите
и рекламите. Всъщност първите два информационни канала са
традиционни: и в предишната епоха горещите почитатели/
читатели споделят своите впечатления и по този начин
рекламират книгата и нейния автор. През XIX-XX век автори
като Ч. Дикенс и Ж. Санд изнасят стотици сказки, беседи,
четения, като целта е автореклама. Професионалният
трейлърмейкър е друг, нов, съвременен тип медиатор, чиято
and consumer society. – In: Gray A., McGuigan J. (eds.) Studying Culture.
An Introductory Reader. London, 1997; Fiske J. Understanding Popular
Culture. London & New York, 1989; Brockelman T. P. The Frame and the
Mirror: On Collage and the Postmodern. Evanston, 2001.
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функция също е да презентира по най-добрия начин книгата и
успешно да я включи в рекламния поток.
В епохата на модерното информационно общество и
във времето на светкавичния достъп до информация съвсем
естествено съвременната книга и книгоиздаването се
конкурират с останалите медии и медийни продукти. Тази
конкуренция е логична и оправдана, за нея са изписани
безброй академични и популяризаторски текстове, водели са
се и се водят битки (да не забравяме превърналия се в клише
реторичен въпрос „Ще изяде ли мишката книжката?‖). Точно
поради тази причина няма да се спирам тук подробно на този
проблем49, а само ще отбележа, че буктрейлърът функционира
именно с ориентация към преодоляване на аудио-визуалната
конкуренция. „Книгоиздаването продължава да търси своя път
в един свят, все по-пристрастен към екрани‖ – обобщава Лиза
Хейзън и съветва: „В случай че не можете да ги победите,
присъединете се към тях. Видеотрейлърите са станали важна
част от маркетинговата стратегия на дадена книга‖.50
Следователно буктрейлърите, подобно на всички аудиовизуални медии, са активни в търсенето и употребата на
повече от един информационен канал – езиков, музикален,
графичен, фотографски и пр., за рекламирането на книгата.
Точно поради тази причина тези продукти към книги стават
все по-популярни, за тях започва да се говори като за
видеопромоции, които се разпространяват по пътя и логиката
на вирусната реклама.51
49
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Едно събитие, което е свидетелство в полза на
твърдението, че буктрейлърите, от една страна, са
предпочитано промоционално средство и че някои от тях се
превръщат в самостоятелни произведения на визуалното
изкуство, от друга страна, е организираната и проведена през
2011 г. виртуална класация Moby Awards за най-добри и найлоши буктрейлъри. Идеята и реализацията е на американското
издателство „Melville House Publishing‖. Видеопромоциите на
книги са разпределени в различни категории – например „Найкървав трейлър‖, „Най-добър високобюджетен буктрейлър‖ и
пр.52 Интересна е номинацията „Най-лошото авторско
изпълнение‖. Тя доближава за пореден път буктрейлърството
до филмовата индустрия.
Съществуват и други премии и конкурси в областта
на професионалните и фен заниманията с видеопромоции към
книги. Известни са например наградите на лондонската
книжарница „Foyles‖, чийто конкурс за буктрейлъри се нарича
Book Video. В Русия през 2012 и 2013 г. се провежда
национален конкурс за фен буктрейлъри със специално жури,
с ясни критерии за оценяване и с награди. Резултатите от него
могат да се видят на сайта booktrailers.ru. Друга интересна
инициатива е тази на американското списание за училищни
библиотеки School Library Journal. Неговият конкурс е отново
за фен буктрейлъри, озаглавен е Traille и е начин за
стимулиране на четенето в училище.
Във връзка с факта, че в конкуренцията между
електронни и „Гутенбергови‖ книги по продажби печелят
първите, Тристан Кнечке прогнозира, че вероятно ще се
52

Повече по въпроса около наградите Moby Awards вж. в Grant D. Moby
Awards honor best, worst book trailers of 2011. – http://www.salon.com/
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активизира още промоционалната форма на буктрейлъра. Тази
прогноза е провокирана може би от една важна специфика на
буктрейлъра – да бъде ефективно информиращо средство
именно в тази среда, в която битува и електронната книга, и да
притежава способността да приобщава към тази същата среда
и „Гутенберговата‖ книга. Кнечке продължава със своята
прогноза: „Трейлърът ще бъде специален ключов компонент в
привличането на по-младите читатели‖.53
Важно е да се отбележи, че буктрейлърът в никакъв
случай и по никакъв начин не замества четенето на книгата и
не измества функцията на автора като създател на
интелектуалния продукт. Задачата на този мултимедиен
рекламен жанр е да представи по най-съвременен начин идеята
за книгата, да предложи проекция на нейната атмосфера, да
създаде очакване у читателя за някакъв вид естетическо и/или
емоционално преживяване. Вероятно обвинението, че
буктрейлърите биха могли да отнемат „акта на въображаемата
персонализация – на разказа, на образите, на настройката‖54,
може да се отнесе например към персонажните или към
филмовите трейлъри (всъщност в това би могла да бъде
обвинена и всяка една книжна илюстрация, която също
донякъде „отнема‖ това свещено читателско право). Но пък
при тях предизвикателството е друго – след като зрителят е
видял вече видеото, неговото любопитство би го превърнало в
читател, защото ще го води желанието да сравни доколко
присъстващите в буктрейлъра персонажи и епизоди от книгата
са аналогични, доколко те се синхронизират с неговото
собствено въображение, с неговата интерпретация.
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Въобще буктрейлърът не пречи и мненията около
неговото съществуване и около смисъла на неговото
продуциране не бива да преминават в крайни оценки и
генерални обобщения за това, че той е поредното средство,
което убива четенето. Подобни апокалиптични тези и
субективни преценки не са в полза на книгата, а относно
четенето случаят е ясен: зрителят си остава зрител въпреки
всички „примамки‖, а страстният читател не би се повлиял от
„супер лошия буктрейлър‖.55 Естествено най-добрият
компромис е, ако зрителят бъде примамен чрез буктрейлъра в
отбора на читателите и това е напълно възможно.
Едно от важните уточнения е, че буктрейлърът не е
заместител на препоръка или становище за книгата, не е в
състояние да изпълнява ролята на анотацията, на рецензията,
на блърба, които могат да се появят в масовите медии, в
специализирани портали и социални мрежи. Той може да
копира, да включва в структурата си отделни части, цитати от
вече написани такива материали, но в неговата природа не е
заложено да функционира вместо тях. Буктрейлърът трябва да
се възприема като началото на рекламата на книгата.
Неговата първа задача е да сигнализира за нейната поява, да
рекламира нея и нейния автор, да оповести най-важното
събитие около нея – излизането ѝ на книжния пазар.
По повод на авторството и въобще по повод на спора
дали авторът изчезва56 в съвременното постмодерно социокултурно живеене (един вече остарял теоретичен спор), Ю.
Щербинина прави следното заключение: „Създаването на
буктрейлъри е нов обрат в постмодерната тема за смъртта на
автора: книгата влиза в първичния културен обмен не като
плод на индивидуален писателски труд, а като колективен

55

Metz N. Super sad book trailers...
Вж. Барт Р. Смъртта на Автора. – http://www.litclub.com/library/
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медиапродукт‖.57 Към подобно твърдение едва ли трябва да се
отнасяме с някаква доза сериозност, тъй като става въпрос за
две различни неща – книгата, която е интелектуалният
продукт на автора, и рекламата на книгата – буктрейлърът,
който в типичния случай е съвместно произведение на екип от
специалисти. Между двете няма как да изчезне авторът, той
присъства и в рекламата, с неговото име и със заглавието на
книгата обикновено започват началните кадри или слайдове на
книжните видеореклами. В медийното пространство се
появява (впрочем по всички закономерности на маркетинга)
съвместният мултимедиен продукт, но неговата поява е
знакова – той сигнализира, открива пътя, анонсира излизането
на авторовото творение и се стреми да го канализира към
конкретна читателска аудитория. Въобще тезата за поредната
„смърт на автора‖ – този път чрез появата на буктрейлърите –
звучи анахронично и нелогично.
Друга специфика на буктрейлъра е неговата
синкретичност, която е присъща впрочем и на самата
дигитална култура. По думите на Лев Манович в тази култура
медиите смесват и заимстват уникалните си черти.58 Съвсем
логично в този случай може да се говори за буктрейлъра като
за активен, продуктивен и специфичен мултимедиен жанр,
който по един или друг начин допълва визията за книгата и
едновременно с това допринася за продължаващото битие на
текста, на историите в него и на неговите персонажи извън
книжното тяло.
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По повод на мултимедията и нейните характерни
свойства М. Кастелс споделя следното: „…тя включва в себе
си по-голямата част от културните проявления в цялото тяхно
многообразие. Нейната поява означава край на разделението и
дори на разграничението между аудиовизуалните и печатните
медии, популярната и ерудираната култура, развлечението и
информацията, образованието и идеологиите. Всяко културно
проявление, от най-лошото до най-доброто, от най-елитарното
до най-общодостъпното, върви ръка за ръка с останалите в
тази дигитална вселена, която свързва в един гигантски,
исторически супертекст миналите, настоящите и бъдещите
проявления на комуникативния разум. По този начин те
изграждат една нова символна среда‖59. Подобно е и
впечатлението, което буктрейлърът създава и целенасочено
изгражда – този нов тип творчество е синтетично като
концепция, мултимедийно като реализация и синкретично
като начин на възприемане. Чрез него четенето вече
преминава в общуване, в комуникативен акт с участието на
повече от едно релевантни човешки сетива.
Другото, което вероятно е важно да уточня:
буктрейлърът не принадлежи нито изцяло към популярната,
нито към ерудираната, както Кастелс я нарича, култура.
Неговата функция е да черпи източници за собствената си
реализация и от двете, да не поставя граници, да извлича
максимално полезното, подходящото, рационалното или
емоционалното и от двете и да ги вплита в един общ проект.
Именно поради тази причина не бива да се търсят насила
отрицателни черти, да се лепят етикети за упадъчност или за
зле свършена работа.
Друг важен момент при буктрейлърството е
поставянето на тази дейност в различни плоскости и
анализирането ѝ от различни гледни точки. Такава идея
предлага Ю. Щербинина, която обобщава следното: „На
59
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буктрейлъра може да се гледа през очите на изкуствоведа,
културолога, икономиста. За първия това е визуализация на
словесно произведение; за втория – начин за публична
презентация на текста; за третия – инструмент на
книгоиздателския маркетинг. Облечена в медиаформа,
изящната словесност излиза от сферата на традиционното
познание в съседни и свързани области и става предмет за
изучаване от други науки‖.60 Както всяка реклама и
буктрейлърът е продукт на консенсуса между бизнеса и
различните видове изкуства. Във връзка с това той има всички
основания да реализира функцията на медиатор между
книжния продукт, книжната индустрия и читателите като
крайни консуматори.
За задържането на вниманието, за провокирането на
интерес е много важна динамиката в структурирането на
буктрейлъра. Д. Клочко, която се занимава с продуциране на
буктрейлъри, споделя, че запълването на всяка секунда е от
особено значение. Според нея структурирането на
буктнрейлъра е не просто смяна на изображения, а „работа с
ритъм‖ – „бързо, по-бавно, повече, по-малко, рязък обрат‖.61
Действително внимателното вглеждане в буктрейлърите
(особено в клиповите и слайдовите) показва, че целият
продукт е подчинен на свой ритъм, който по различни начини
„строи‖ визията на книгата. Може да се обобщи, че
специфични характеристики на трейлърите към книги са
динамичната композиция и ритмичността. С оглед на това
винаги трябва да се отчита и фактът, че основната функция на
буктрейлъра е комерсиална и че неговото предназначение не е
60
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да разказва детайлно и подборно книгата, а да я рекламира и
да увеличава възможностите около нейната продажба.
Хубавото в случая е това, че продажбата предполага и четене
(в по-голямата част от случаите, разбира се).
Буктрейлърът трябва да е завладяващ и провокативен.
Неговият текст, изображенията и подходящо подбраната
музика трябва заедно да продуцират един вълнуващ,
„дразнещ‖ въображението преглед на книгата и поглед към
книгата, не преразказ, не отегчително дълъг синопсис, не
шаблонно говорене за герои и сюжетни връзки. При всички
случаи и автори, и издатели, и читатели, и потребители трябва
вече да са намерили компромисно решение и път към тезата,
че „…живеем в един свят, където информацията трябва да
бъде предадена по един все по-стегнат и стимулиращ начин.
Хората са затрупани с медии и вече не прекарват спокойни
следобеди в книжарниците или в четене на обширни рецензии
на книги. Или поне повечето хора не го правят‖.62
Някои изследователи свързват създаването на
буктрейлъра с технологията на вирусния маркетинг, „построен
на основата на саморазвиващата се комуникация, когато
ползвателите самостоятелно волно или неволно предават един
на друг рекламното съобщение‖.63 Твърдението е логично и
оправдано, тъй като буктрейлърите, подобно на вирусните
реклами, отправят конкретни послания и се създават, за да се
харесват на определена таргет група. Близост между двете би
могла да се открие и в други общи места – например те се
разпространяват и печелят публики благодарение на своята
оригиналност и в повечето случаи на забавното си, атрактивно
съдържание. Общо е и мястото, където обикновено и по-често
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се откриват и откъдето се разпространяват буктрейлърите и
вирусните реклами – YouTube. Близки са и от формална
гледна точка – в повечето от случаите вирусната реклама е под
формата на видео, което се разпространява между
потребителите по обикновената причина, че е забавно и
интересно.
„Истина е, че не всеки буктрейлър съответства на
законите на вирусния маркетинг. Буктрейлърът е нова
социална практика‖64 – продължава констатациите си
Сидорова. Оказва се, че буктрейлърът вече се възприема не
само като промоционално и рекламно средство в системата на
книгата. Факт е, че трейлърмейкърството се простира далеч
отвъд пределите на новата, предстояща за излизане на пазара
книга, защото е инструмент и за възвръщане към стари, дори и
класически книги. Това красноречиво говори, че тук става
въпрос за нов модел на социално ангажиране и обвързване на
книгите и буктрейлъра с читатели, ползватели, потребители,
фенове и пр. групи.
Първоначалната идея, свързана с възникването на
буктрейлъра през 2002 г., е той да бъде ефективно рекламно и
промоционално средство и да отговаря на новите изисквания в
променящия се свят на книгоиздателския бизнес. Днес към
тази негова основна функция, свързана с рекламата и
маркетинга на новопоявили се книги, могат да се добавят и
още някои функции и приложения.
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Функция първа (и основна):
БЪРЗАТА РЕКЛАМА
Първо ще се спра, естествено, на основната функция
на буктрейлъра – да рекламира нова книга в електронното
пространство и да информира за появата й. Той е сигнал,
маркер и създава възможности за „повишаване на
информираността на потенциалния читател‖ – това отбелязва
индийският писател Ашуин Сангхи65, споделяйки своя опит по
отношение на трейлърмейкърството и важността му при
промотирането на нова книга. Самият писател подчертава, че
буктрейлърът върху неговата книга The Rozabal line66 е видян
около 50 000 пъти за един месец – нещо, което не би могло да
се случи в друг вариант на книжна промоция или би се
случило доста по-трудно, по-бавно и с повече финансови
средства. В този смисъл буктрейлърът изиграва особено важна
роля, когато се използва за задвижване и ускоряване на
процеса около осведомеността за новопоявила се книга. Дните
да се съди за книгата по нейната корицата са към своя край.
Издателите вече обръщат сериозно внимание на претенциите
на MTV поколението и сега е възможно читателските избори
да се правят предварително онлайн и предпочитанията да се
определят чрез гледане например на поредица от бързи
изображения, придружени от големи „мигащи‖ думи. По този
начин действително, както Т. Кнечке се изразява,
буктрейлърът се превръща в „средство за генериране на
ентусиазъм около книгата, без тя да бъде узурпирана‖.67 Тази
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мисъл е водеща по отношение на създаването на буктрейлър
върху книга – той не трябва да отнема инициативата текстът
да бъде прочетен от корица до корица, не трябва да „казва‖
толкова, че да бъде достатъчно за потребителите и те да не
продължат да проявяват любопитство към книгата. Трябва да
бъде примамка, да атакува интереса и така да се
разпространява почти вирусно в електронното пространство.
Защото вече е неоспорим факт, че интернет и по-специално
социалните медии превръщат буктрейлъра в ефективен метод
за създаване на т. нар. buzz маркетинг68 на книгата и за
разпространяване на посланието на текста на места като
YouTube, Facebook и пр. Никой друг традиционен метод,
свързан с промоция на книга, не може да упражни същата доза
въздействие върху масовата аудитория срещу сравнително
ниски инвестиции и за сравнително кратко време.
Център и основа за трейлърмейкърството е книгата и
нейните вътрешно присъщи характеристики – персонажи,
сюжет, идеи, авторови внушения и пр. Във връзка с това е
съществена
и
разликата
между
буктрейлърите
и
видеопремиерите на книги. Като база са сравнение и примери
за двата типа промоции може да се използва сайтът на
българското издателство „Летера‖ – тук могат да се открият и
видеопремиери69, и буктрейлъри70, които са произведени от
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Това е вид маркетинг, който „...е част от разновидностите на онлайн
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самото издателство с цел да представят и рекламират неговата
продукция. Като специфична отличителна характеристика
може да се посочи, че видеопремиерите са предназначени да
отразят събитие, което вече се е случило, и представят
видеоакценти от него, включват изказвания на участниците,
интервюта с автори или критици на книгата, части от
публичното четене на откъси от нея и т. н. Целта е да се
популяризира премиерата на книгата и да се усети
атмосферата около нея, акцентът е върху събитието, върху
публичното оповестяване на новия книжен продукт. При
буктрейлъра усещането е само за книгата, за нейната
собствена визия, за духа й, за персонажите, за сюжетните
линии. Буктрейлърът в този смисъл е по-прекият път на
книгата към нейните читатели.

Функция втора:
РЕАБИЛИТАЦИЯ НА КНИГАТА
(И НА ЧЕТЕНЕТО)
Тази функция откроява една тенденция, която е
свързана със завръщането към класическите и позабравени от
днешните читателски аудитории текстове. Идеята не е нова, по
нейната реализация се работи в различни насоки и може би
един от добрите примери е проектът на италианската школа по
творческо писане „Холдън‖. Замисълът на групата
интелектуалци е да преразкажат по достъпен за младите
аудитории начин и в съкратен вид някои от най-добрите
образци на художествената литература. Българският читател
вече се запозна с един от тези текстове – „Годениците‖,
70

Вж.
http://www.litcompass.com/public/index.php?page=news&action
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преразказан от Умберто Еко (книгата излезе през 2013 г. в
издателство „Сиела‖). Това пренаписване, преоткриване търси
своя смисъл в създаването на една нова връзка между читатели
и текст, във вливането на „свежа кръв в организма на
творбата‖.71
Буктрейлърите също успешно биха могли да се
включат в инициативата за изваждането на книги от рафтовете
на забравата. Тук функционирането на буктрейлъра вече може
да се свърже с идеята за реабилитация на книги, останали
някак встрани от съвременното четене. Идеята за
реабилитацията на стари, класически (или не) текстове чрез
буктрейлъри намира продуктивна реализация например в
Русия. Там различни институции (публични библиотеки,
издателства и др.) организират конкурси за буктрейлъри, в
които класически автори и произведения са претворени във
видеотекстове. Във връзка с това Н. Шевцова72 отбелязва, че
подобни видеопродукти са предизвикали такъв интерес и се
появяват с толкова голям интензитет, че постепенно се
превръщат в самостоятелни мултимедийни жанрове. В
статията е подчертано, че от комуникативна гледна точка те са
обвързани и с рекламата, т. е. тази втора функция, свързана със
съживяването на стари, забравени, изоставени от
съвременните читатели книги, е допълнителна, второстепенна
по отношение на водещата рекламна функция.
Обособени са и групите, които в Русия се занимават с
производството на трейлъри към книги – издателства,
библиотеки и любители, като изрично е отбелязано, че
последните са мнозинство. Шевцова се спира на един случай,
71
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който е показателен именно с това, че се прави опит чрез
буктрейлъри да се „съживи‖ литературната класика, тя да
излезе от скуката на задължителното училищно четене или на
академичните анализи и интерпретации, а читателите да се
върнат в традиционните библиотеки. Идеята за създаването на
буктрейлър по класически литературен текст изглежда добра
според Шевцова, но за нея изпълнението в конкретния случай
е под всякаква критика. Изследователката коментира
специално буктрейлъра към книгата „Война и мир‖ от Л. Н.
Толстой, произведен от Библиотеката за семейно четене „А. С.
Пушкин‖ в град Тюмен73. Преди да се спра на „слабите
страни‖, които отбелязва Шевцова, ще откроя някои интересни
и модерни решения във видеото. Продукцията е изцяло по
правилата на съвременното трейлърмейкърство – динамична,
бързо сменяща се атмосфера, която акцентира върху знакови
сюжетни връзки в книгата; редуване на статични, вербални
акценти (ключовите думи тук са любов, страх, история, хора,
живот, подредени точно в тази търсена последователност) с
прелистване на страници от романа и филмови кадри;
завладяваща музика в пълен синхрон с екранното послание. В
рамките на около три минути буктрейлърът действително
привлича вниманието и създава усещането за интригуващо и
динамично в своята композиция четиво. Н. Шевцова обаче
подчертава някои слаби страни на буктрейлъра, които според
нея са, меко казано, неприемливи и непрофесионални.
Дразнещ по нейната оценка например е слайдът, който
посочва, че рекламираната книга е „От създателя на романа
„Ана Каренина‖, т. е. налице е пълно несъответствие от
хронологическа гледна точка (както е известно „Война и мир‖
предшества „Ана Каренина‖). Шевцова смята и музикалното
оформление (саундтрак от филма „Аватар‖) за повече от
неуместно.74
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Едва ли всъщност тези слабости са чак толкова
забележими или пък дразнещи при рецепцията на
буктрейлъра. Напротив, от определена гледна точка това би
могло да се възприеме и като положителна характеристика,
която отпраща към способността на този тип промоционални
видеотрейлъри да обединяват в единно цяло не само слово,
образ и звук, а и минало, и настояще чрез нови правила и нова
подреденост в мозаечната култура на мрежата. Те въобще се
превръщат в един адекватен на аудиторията съвременен начин
за визуализация на знанието и творчеството и за тяхното
споделяне. Специално за коментирания трейлър тези нови
„правила‖ и принципи важат с особена сила, още повече, че
създателите му използват и кадри от новата екранизация на
„Война и мир‖ (от 2008 г.), което е още едно доказателство за
медийната конвергенция, за общите модели и похвати в света
на информацията и технологиите. Ще добавя и още нещо – в
съвременната издателска среда и въобще в днешната система
на книгата няма нищо необичайно и нелогично „Ана
Каренина‖ да е „по-добрият‖ роман, щом създава бранда. И
още нещо – буктрейлърът може и да успее със своите
вътрешноприсъщи, модерни и адекватни на съвременната
културна ситуация методи да извади литературната класика от
„необичайните за нея места като сергиите по тротоарите‖.75

Функция трета:
АКТИВНИ В УЧИЛИЩЕ
Обществена тайна на развитите общества е тоталното
отегчение на учениците от книгите, тяхното дистанциране,
75
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пренебрежение и резигнация, конвенционалната им досада от
четенето. Това е процес, започнал още от втората половина на
ХХ в., но днес приел апокалиптични размери. Търсенето на
вината у младите, у новото поколение, е автоматична реакция
на възрастните, които искат да скрият своята отговорност. И
откриването, и признаването на отговорността обаче нямат
никаква перспектива, защото не предлагат изход. Интернет
зоната се възприема като чужда, враждебна крадла на невинни
дечица, които кроят подли капани на родители и учители... А
на практика самите нови продукти и технологии предлагат
решения, за които си струва да се помисли. Точно това прави
Сара Каждър и споделя своя опит в статията си
„Буктрейлърът: ангажиране
на
тийнейджърите
чрез
технологии‖.76 Тя показва, че буктрейлърите могат да се
превърнат в една добра, успешна социална интеракция и в
училищното образование. Своята първа теза в полза на
обучението чрез буктрейлъри авторката формулира като нов
тип комуникация: „Разговорът за книгата е преобразен‖.
Според Каждър традицията в литературното обучение, която
предполага младите читатели да застават срещу своите
връстници и да говорят за прочетеното, вече се посреща с
неохота. Този метод на събеседването и дискусиите върху
книгите работи трудно, възприема се с голяма доза нежелание
и не продуцира особено значими резултати. Правенето на
трейлъри обаче (вместо подготвянето на традиционни устни
изказвания и писмени текстове) отговаря на начините и на
медиите, които учениците използват за комуникация. Ще си
позволя да се отклоня от статията на Каждър, за да цитирам П.
Стоянова, чието изказване е изцяло в подкрепа на тезата за
другото, различното, новото възприемане на информацията
като цяло от страна на младото поколение: „При това
поколение говорим за когнитивен свят, в който доминира
76
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визуалното. Това е мултимедийно поколение и с него трябва
да се комуникира чрез ангажиране на различни познавателни
канали‖.77 Ще продължа още малко с цитирането, тъй като
уточняването на характеристиките на поколението, което найактивно участва в създаването на буктрейлъри, ползва ги и
дава своето мнение за тях, е важно. Ето какво казва Джудит
Грейвс в своя блог: „За мен книги, музика, фотографии и
филми са един свят. Аз съм визуално момиче. И ние живеем в
един визуален свят‖.78 Тези мнения се вместват в идеята за
нови подходи към интернет поколението – подходи,
ориентирани към зоната, в която това поколение пребивава, и
към езиците, които са му близки, адекватни и интересни.
Буктрейлърите несъмнено са един от познатите обекти в света
на дигиталните млади хора.
Споделеният от Каждър опит е интересен пример за
това как чрез буктрейлъри учениците се обръщат към книгите,
четат ги с удоволствие и творчески ги претворяват в свои
видеопродукти: „Учениците представят главните персонажи,
теми или проблеми в книгата визуално или чрез текстов или
озвучен с глас наратив. Всички трейлъри трябва да включват
заглавието на книгата, името на автора ѝ и презентация, която
едновременно трябва да е автентична спрямо текста на книгата
и да работи като примамка за читатели. И също така изисквам
учениците да представят своите трейлъри с писмена част,
която изследва изборите, които те са направили чрез анализ
върху книгата, който да покаже, че са взели решения,
основавайки се на текста, а не просто са използвали аспекти на
технологията, която най-добре да очарова аудиторията‖.79
Оказва се, че творческият процес при създаването на
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буктрейлърите е доста задълбочена и аналитична част от
работата с книгата, която се реализира чрез осъществяването
на множество взаимодействия и чрез която се натрупва знание
и нов опит от страна на обучаващите се. Сравнявайки тази
предварителна дейност до създаването на самия буктрейлър с
традиционния реферат върху книгата, Каждър описва
последователно отделните етапи, през които преминават
учениците ѝ, за да реализират своя завършен видео продукт:
„Учениците четат. Те първо пишат чернови, правят сториборд
с изображения, които най-добре ще водят, ще направляват
разказа в трейлъра. Планират преходи и ефекти. Получават
партньорска проверка. Ревизират. По време на процеса аз
направлявам учениците <…>. Аз преподавам мултимодална
композиция – начини за работа с множество режими, за да се
създаде богат, завладяващ продукт. Уверявам учениците, че
знанията по грамотност, които те получават в класната стая, са
разнообразни и ценни...‖.80 Този преподавателски опит
показва, че използването на технологиите, които са близки и
вътрешно присъщи на обучаващите се, не прави учебния
процес по-малко сериозен или по-малко задълбочен. Напротив
– така се дава възможност на обучаващи и обучаеми да
говорят на един и същ език, да общуват по-ефективно, да
действат в по-широко поле за творческа самоизява. В същото
време се предлага нов тип запознанство с литературата – поинтригуващо, по-„свое‖ за учениците. Както и Каждър заявява,
това не е „технологичен проект‖, това е конструиране на нов
тип рецепция на литературата, на нови, съвременни прочити и
нов тип интерпретации. Учителите могат да получат
действително радващи резултати от работата си чрез новите
технологии.
Възлагането
на
задачи,
свързани
с
буктрейлърството (и индивидуални проекти, и групови,
екипни занимания), може да насърчи както четенето, така и
грамотността в училище.
80
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Тези практики могат да бъдат и продължени –
буктрейлърите могат да се изпращат например до училищните
библиотеки или да бъдат добавени към уебсайта на съответния
клас, училище или библиотека. Възможностите са безкрайни.
В случая мога да посоча поне три причини, заради които си
струва буктрейлърите да се използват в образованието:
1. Обучаващите се, които дори само гледат
буктрейлър, преди да са прочели книгата, имат
шанса да получат импулс към четенето. И то ще се
случи, след като вече (чрез буктрейлъра) са
придобили най-обща представа за темите,
конфликтите, персонажите и/или за най-важните,
възлови места в книгата. Тук ролята на
буктрейлъра е на стимул към последващо четене.
2. Създаването на ученически буктрейлъри има едно
важно предимство: за учениците е примамлива
дори самата идея да превърнат текста на книгата в
друг вид текст. А и самата реализация на видеото
към книгата, от друга страна, вече предполага, че
учениците са разбрали и осмислили някои
значими моменти от нейния текст.
3. В процеса на работата си върху буктрейлъри
учениците се учат да изразяват себе си не само
чрез думи, но и чрез други средства за
комуникация – фотоси, музика, графични
изображения
и
пр.
Акцентът
върху
мултимодалността в обучението не означава, че
учениците не трябва да работят с думи, но е редно
да знаят, че думите по-често се комбинират с
други комуникационни ресурси в текстовете.
Освен това мултимодалността е напълно в
съответствие със социокултурните навици на
учениците.
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Концепцията на Каждър за приложението на
буктрейлърите в образованието на „дигиталните туземци‖
може да се допълни с идеята на М. Пренски за „дигиталната
мъдрост‖
(Digital Wisdom)81.
Според
изследователя
дигиталните технологии (а аз добавям и буктрейлъра като част
от цялата тази култура) могат да се използват не само за да ни
правят по-умни, но наистина и по-мъдри. В концепцията за
тази нова, съвременна мъдрост е заложено преди всичко
използването на дигитални технологии за достъп до познание
извън нашия личен капацитет, като целта е да се увеличат
възможностите ни. Т. е. отново налице е процесът на
интеракция,
при
който
чрез
осъществяването
на
информационен обмен – в случая между преподаватели и
обучаващи се – се натрупва и изгражда нов социален опит и за
двете страни и в това всъщност би трябвало да е смисълът на
въпросната дигитална мъдрост.

Категория СКУКА
Кога един буктрейлър може да влезе в категорията
„скучни‖? Едва ли има обективни критерии и параметри – за
всеки потребител те са различни: прекалено тъмен или слабо
осветен фон; скърцащ, дразнещ звук; някой (глас зад кадър)
чете и чете, и чете – твърде дълго; кратка презентация и сякаш
напук неясна; клипът не се вписва в настроението на книгата и
пр., и пр. Сред причините, които биха отблъснали зрители,
могат да се причислят и качества като монотонност, липса на
динамика, неподходящ избор на саундтрак, лошо или
81

Prensky M. Digital Natives Digital Immigrants. – On the Horizon (MCB
University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001) – http://www.
marcprensky.com/writing/Prensky…pdf (10. 08. 2014).
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неуместно подбрани титри или глас зад кадър. С две думи –
иска ти се буктрейлърът да приключи по-скоро. Такова
усещане предизвика според мен например трейлърът към
книгата „Спасяването на африканските диаманти‖ от Весел
Цанков.82 Не е ясно с каква цел са подбрани фотосите, липсва
динамика при представянето на всеки от слайдовете; музиката
приспива, а не създава усещане за приключение; гласът зад
кадър напомня на отдавна забравените кинопрегледи; не се
разбира какъв е жанрът на книгата. Оказва се, че книгата е
приключенски роман с интересни персонажи и екзотични
места, но за съжаление това се научава от ревюто в сайта на
издателството, което публикува текста. Буктрейлърът не
създава подобен интерес, не провокира към търсене и четене
на романа. Перфектният път към читателите зрители е пътят
към техните емоции. Авторите на буктрейлъри винаги трябва
да тръгват към своето произведение с увереността, че
същността на всяко видео е да забавлява публиката, както и да
информира. Предизвикването на смях или сълзи прави
посланието по-мощно, по-въздействащо.
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Кадри от буктрейлъра към книгата
„Спасяването на африканските диаманти”
Вторият слайд е особено смущаващ. Анфасите на
маймуната и на аборигена си приличат поразяващо.
Фотоколажът (изработен на принципа на „репликата‖ във
фотографията) има всички основания да се определи като
налагащ определени расистки внушения.
Не прави добро впечатление и това, че на повече от
един кадър е включена и корицата на книгата. По принцип
повторението издава липса на оригиналност и креативност. В
изработването на буктрейлъри в повечето от случаите фотосът
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на корицата е само начален или финален кадър, който
представя заглавието на книгата и името на автора.
Ясно е, че видеопрезентацията към книга би спечелила
повече почитатели, ако в нея присъства минимум, но важен,
акцентиращ словесен текст, а историята се онагледява от
изображенията – независимо от техния вид (статични или
динамични, документални или художествени, анимирани или
фотографирани). Дженингс Райт споделя своя опит в личния
си блог за това, че в буктрейлърите изображенията са особено
важни, грабващи вниманието и много повече въздействащи,
отколкото думите. Тя е категорична, че в някои случаи
изображенията са по-прекият път към читателите от думите и
дава за пример работата си около буктрейлъра към книгата си
Solomon’s Throne. Авторката отбелязва, че е използвала
различни фотоси от Африка, защото „снимките на Африка са
по-емоционални, отколкото думата „Африка‖ сама по себе
си‖.83 Затова Райт съветва тези, които се захващат с
буктрейлърство, да се възползват от силата на изображенията,
когато разказват историите си. В подкрепа на тезата, че
изображенията са важни, активно създаващи смисъл и поради
тази причина активно експлоатирани, ще споделя мнението на
Жан-Франсоа Барбие-Буве: „Доста дълго изображенията –
както в учебниците, така и в документалната книга – служеха
за илюстрации към текста, бяха дори плеонастични. Днес
твърде често констатираме как – и в книги, и в печата –
изображението се появява като средство за навлизане в текста,
а не като илюстрация. Изображението е поместено, за да
стимулира навлизането в текста: към текста се обръщаме, за да
се опитаме да разберем по-добре изображението. От изход то
се превръща във вход‖.84
83
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Разбира се, не трябва да се минава и в другата
крайност – да се създаде буктрейлър, който наподобява
музикален видеоклип със съвсем малко словесни текстови
откъси или с минимум глас зад кадър – почти незабележим.
При такъв буктрейлър се губи балансът между изображение,
вербален текст и музикален бекграунд. В този случай рискът
да се предостави на читателите зрители минимален импулс за
четене се увеличава значително, а, както е известно, именно
пораждането на импулс за четене е една от важните причини
за създаването на буктрейлъра. Най-общо казано, музиката не
трябва да разсейва. В работата върху буктрейлъри тя трябва да
изпълнява функцията на звукова илюстрация, на музикална
декорация или пък да е в ролята на фон, който подчертава
ритъма на звучене на словесния текст. Музиката трябва да
подпомага добиването на по-пълна и по-цветна представа за
някаква ситуация или за определена сцена, за значим кадър
или за конкретен щрих от книгата, а не да бъде самоцелно
подбрана.
Буктрейлърите на българското издателство „Летера‖85
също имат повече от едно основания да влязат в категорията
„скука‖. Създадени от издателството, за да рекламират
неговата продукция, те всъщност са доста скромни по
отношение на оригиналност и креативност. Малко на брой,
буктрейлърите повтарят в голяма степен анотациите на
книгите, които са разположени на задните им корици, с тази
разлика, че са прочетени от глас зад кадър. А самите кадри са
определено скучни – снимки на кориците на книгите,
редуващи се с „изскачащи‖ ключови думи от текста на
книгата, и от време на време някои други ефекти, които не са
особено ефективни. Навярно издателството не обръща
внимание на правилото, че за добрия буктрейлър е необходим
баланс между изображенията, словесния компонент и
различните видове аудиоефекти (мелодични, звукови, гласови
и пр.). Всички тези елементи трябва взаимно да се допълват и
85
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да се усещат от потребителите така, като че ли са част от един
общ пъзел.
За да се избегне попадането на буктрейлърите в
категорията „скука‖, е много важно точно да бъде преценено и
времетраенето
на
видеото.
Специалисти
в
трейлърмейкърството и въобще в областта на аудиовизуалните изкуства, на медиите и рекламните продукти
(режисьори, продуценти, сценаристи и пр.) твърдят, че
продължителността на тези продукти трябва да е от 2 до 3
минути. Дейвид Тийг – режисьор от Бруклин – споделя, че е
истинското предизвикателство „да се побере книга от 120
страници в нещо, което хората да искат да пратят по мейл на
своите приятели‖. Важно е да се спази балансът, тъй като и
според самия режисьор, който е направил „YouTubeадаптация‖ (както самият той нарича буктрейлъра), „онлайн
средата се основава на забавлението и краткостта и също както
дебела книга може да уплаши клиентите в книжарница, така и
видео клип, който продължава повече от 3 минути, може да
бъде пренебрегнат във все по-препълнения интернет‖.86
Водещо при времетраенето на видеотрейлърите към книги
трябва да е непренебрежимото съображение, че дигиталната
медийна среда, в която чрез буктрейлъра се вписва книгата,
променя акта на приемане на информацията, добавя нови
стойности и ангажира различни познавателни канали.
Важен фактор освен времетраенето е и създаването и
спазването на добро темпо. Този критерий е от особено
значение за буктрейлъри, които са структурирани като слайд
шоу презентации с неподвижни изображения и музика.
Времето на поява и съответно на смяна на слайдовете трябва
да е точно премерено, за да позволи на зрителя да чете
спокойно надписите, но не и да го приспива или да го прави
нетърпелив. Доброто темпо зависи от еднаквото времетраене
86
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на слайдовете или кадрите в буктрейлъра. Продължителността
на всеки кадър или слайд трябва така да е преценена, че да
няма възможност да се получи отегчителна пауза, „празно‖
място в динамиката на визуалното възприемане. Очебиен
пример за недобре преценено темпо открих в буктрейлъра към
книгата John Singer Sargent: Secrets of Composition and
Design.87 В него основната част от слайдовете представят
картини на художника и негови композиции. Като зрител
обаче почувствах, че времето, отделено на слайдовете, е дълго
– приблизително около 10-11 секунди на всеки от тях. Сравних
и други буктрейлъри и установих, че това времетраене е почти
два пъти повече в съпоставка с останалите. Още повече, че
всеки от слайдовете в буктрейлъра не е особено наситен със
словесен текст или с други елементи, изискващи
интелектуални усилия. При такова излишно времетраене не
само се нарушава темпото, но и се поема ненужният риск
зрителят да се отегчи и да започне да търси други забавления в
мрежата, докато дойде време за следващия кадър... А това е
доста опасно – възможно и напълно логично е гледащият да не
се върне обратно при буктрейлъра и да не дочака неговия
край.
Много важен признак за качество е и подредбата на
сцените, на кадрите или на слайдовете в буктрейлъра. Ако
те са неподходящо накъсани и преходите между тях изглеждат
прекалено резки и нелогични, тогава това недомислено
структуриране рискува да остави зрителите объркани, лутащи
се в подредбата на отделните части и в крайна сметка да не
ангажира техния интерес.
Следващи важни елементи, които трябва да бъдат
добре обмислени и преценени, са шрифтовете на заглавията
и субтитрите, техните размери и контури. Основен и
определящ критерий тук трябва да е изискването шрифтът да
бъде четлив и разбираем. Разбира се, не трябва да се
87
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пренебрегва и ефектността, и естетическата оформеност, но в
случая тези изисквания са второстепенни. Всъщност добрата
комбинация между двете е идеалният вариант. Ако шрифтът е
красив и богато украсен, но никой не е в състояние да го чете
(освен самият автор на буктрейлъра), тогава старанието около
целия буктрейлър се обезсмисля. Видеото се създава за
потенциалните читатели, а това означава да се избягва
прекомерната сложност и желанието за маниерно самобитна,
неразбираема (оттук и неоценена) оригиналност.
Към категорията „скука‖ собствен принос може да
има и маркерът лошо качество. Някои буктрейлъри изглеждат
като домашно видео, направени са в не дотам привлекателна
обстановка, с некачествена, аматьорска техника или пък с
нескопосно сглобени елементи. Не трябва да се създава
впечатлението, че видеопродуктите са „направени евтино – и
изглеждат така‖; не бива на крайния продукт негативно да се
отразява това, че някои „са създадени вкъщи от издателите‖.88
Нискокачественото изпълнение по никакъв начин не може да
примами потребители към рекламирания продукт. Изводът е,
че „евтино изглеждащият трейлър ще ви навреди, няма да ви
помогне‖.89 Затова и Стина Линденблат съветва: ако не сме в
състояние да направим един цялостен, завършен и добре
позициониран буктрейлър,
по-добре
е да
наемем
професионалисти в тази сфера.
Други
фактори,
които
отблъскват
от
нискобюджетните буктрейлъри, са техните технически
парамерти: за разлика от по-скъпо струващите видеопродукти
те разполагат с много по-малко ефекти, като техническа
88
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реализация са наситени с по-малко визуални компоненти, а
съответно имат и друг визуален ритъм. Защо е толкова важно
качеството на буктрейлъра? В съвременната ситуация
цифровите технологии не само разшириха възможността да се
работи по-усилено с изображението и звука, но и коренно
промениха и подобриха техническото качество на продуктите.
Естетиката на визуалния образ в очите на потребителите вече
придобива нова характеристика – към традиционните
естетически категории вече е прибавена и категорията
технологична естетика, която се влияе от постоянно
увеличаващото се качество на екранните изображения и звука.
Като цяло аудиториите са по-придирчиви към тази нова
категория и буктрейлърът като специфична част от екранното
изкуство е задължен да я следва, да се влияе от нея, да се
съобразява с нея. В противен случай рискува да бъде изпратен
в категорията „скука‖.
В началото на този раздел споменах, че няма точно
определени критерии за попадането на буктрейлърите в
категорията „скука‖, но все пак очевидно има характеристики,
които са валидни за всички и Нина Мец ги обобщава по
следния начин: „Нискокачествен, отегчителен, вял, лишен от
въображение‖. С тези четири минуса е напълно естествено
буктрейлърите, първо, да са негледаеми и, второ, да са
обречени на провал в целта си да бъдат „примамки за четене
на самата книга‖. 90
Неуместен, а вероятно и скучен би могъл да бъде
буктрейлър, който не е съобразен със спецификата на
книгата или пък не съдържа характерните за жанра елементи.
Това особено силно се отнася за буктрейлърите към детски
книжки или към така популярните днес вампирски и фентъзи
романи. За всеки текст има нещо специфично, което грабва
читателя и то трябва да присъства осезаемо в буктрейлъра. А
за да бъде „грабнат‖ читателят от съответен аудиторен
сегмент, този сегмент трябва да е много добре преценен и
90

Metz N. Super sad book trailers...
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проучен, да бъдат ясно конкретизирани неговите
характеристики и да се очертаят хоризонтите на читателското
очакване в него. Казано обобщено, преди създаването на
буктрейлъра, много детайлно и прецизно трябва да бъде
определено за кого всъщност е неговото производство, кой е
неговият адресат. Това изискване ми се струва изключително
важно, защото от характеристиките на потенциалната публика
много зависи как точно ще се продуцира видеото. Често
мненията се различават и това, което се харесва на автора, е
отминато незабелязано от читателя, а никога не бива да се
забравя, че изкушени трябва да са именно читателите.
Едно много красноречиво сравнение съвсем ясно
задава параметрите на буктрейлърите, които биха влезли в
категорията „скука‖, и поради тази причина ще си позволя
малко по-дълъг цитат. По повод на буктрейлърството и
начините, по които се извършва производството на тези
рекламни продукти, Ю. Щербинина отбелязва: „... възниква
илюзията, че текстът по някакъв начин се „трансформира‖ във
видео, както хрушчовката91 се еврореновира. При това за
преобразяването са достатъчни няколко сценарийни матрици,
повтарящи се алгоритми, общи думи и „жанрови‖ фрази. Така
още при първоначалното запознаване с книгата възниква една
илюзия за равенство на произведения от различни нива и
достойнства. На една стартова позиция се оказват талантлив
роман и серийно производство. Разбира се, професионалният
читател бързо разбира това, но за тези, които не принадлежат
към филологическото братство и близките до него среди, се
оказва не толкова просто да разграничат шедьовър от
боклук‖.92 Цитатът отчетливо демонстрира какво означава
опитът да се „вкара‖ нещо реално съществуващо в личните, в
91

Това е нарицателно за еднотипни сгради, строени в Русия по време на
управлението на Н. Хрушчов.
92
Щербинина Ю. Смотреть нельзя читать. Буктрейлерство как
издательская стратегия в современной России. – Вопросы литературы,
№3, 2012 – http://magazines.russ.ru/voplit/2012/3/s8-pr.html (24. 07. 2014).
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субективните изследователски проекти, без да е съобразено
как този продукт реално действа. Винаги трябва да се отчита
обстоятелството, че буктрейлърът се създава, за да рекламира
книги за максимално широка аудитория. За промотирането на
висококачествени, високостойностни текстове са създадени
(при това отдавна) други механизми – рецензията,
рецензионният екземпляр, ангажиране на името на автора и
пр. По принцип буктрейлърът не е предназначен за
„професионалните читатели” – иначе не би битувал в света
на YouTube, MySpace и други подобни „непрофесионални‖
зони. Буктрейлърът се вписва единствено и само в рамките на
модерното, непретенциозното, бързото търсене и получаване
на информация, а не в полетата на задълбочените анализи и
интелектуалните академични занимания.
Но, ако се абстрахираме от неуместността на
сравнението и от неразбирането или по-точно от нежеланието
за разбиране на предназначението на буктрейлъра, от
приведения по-горе цитат могат да се извадят и обособят три
важни характеристики, чието изпълнение веднага би пратило
видеото в категорията „скука‖. Това са: сляпо следване на
сценарийната матрица, повтарящите се алгоритми и общите
думи и фрази. Тук умишлено пропускам определението
„жанрови‖, дадено от авторката, тъй като ми е трудно да
определя кои точно фрази са жанрови и как те се отнасят към
буктрейлъра като жанр. Смятам за повече от неуместно
използването на подобна комбинация от нерегламентирани
определения, които не отпращат към конкретен смисъл. Поважно в случая обаче е, че трите маркера са ясно и съвсем
реално очертани и с тяхното автоматично следване
буктрейлърът само би загубил своята неочакваност, елемента
на изненадата, атрактивността си – важни детайли, които са му
принципно свойствени, за да бъде успешен. Скучни ще бъдат
и онези видеопродукти, които „напомнят‖ на нещо вече
видяно. Основната задача на трейлърмейкъра е да не „влиза в
матрицата‖, да се стреми към оригиналност, да не копира, още
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по-малко да плагиатства. Слабостите на буктрейлърите биха
могли да се търсят в следните насоки:
1. предсказуеми и лесно заменими
музика, образност, бекграунд,
словесни слайдове и/или реч зад
кадър;
2. липса на детайли, които да
конкретизират визията за книгата;
3. наличие на стереотипни продукции;
4. разместени или напълно липсващи
акценти;
5. повторителност на изображения,
фотоси или словесни слайдове;
6. стремеж към представяне на
буктрейлъра като самоцелно
рекламно средство, а не като
промоционално представяне на
конкретна книга;
7. несъобразена продължителност на
слайдове, сцени, кадри и пр.;
8. липса на динамика в изображения и
вербален текст.
Вероятно шестата по ред слаба страна на буктрейлъра
се нуждае от малко по-подробно обяснение. Става дума за
това, че някои буктрейлъри са създадени по всички правила на
трейлърмейкърството – и като сценарий, и като операторски
решения, и като музикален фон, но всъщност липсва идеята за
конкретната книга, някак си отсъства самият продукт, който се
рекламира. Липсва тънката нишка, която свързва майсторски
сътвореното видео с първопричината за неговото създаване –
майсторското произведение. Именно затова ми се струва
много важна и втората слабост – липсата на детайли, които да
отпращат към тази първопричина. Оказва се, че детайлът,
щрихът, лекият намек в буктрейлърството имат силата да
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насочват към атмосферата на книгата, към някое от нейните
послания и затова са толкова важни, а, струва ми се, и добре
забележими от потребителите.
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ТРЕЙЛЪРМЕЙКЪРСТВО И
БУКТРЕЙЛЪРИ

Най-наситеното с буктрейлъри място в електронното
пространство е YouTube. Тук могат да се видят и официални, и
читателски, и произведени от авторите на книгите
буктрейлъри. Публикувани там, тяхното по-нататъшно
разпространение е доста разнопосочно. Някои от тях се
използват в страниците на издателствата, които преиздават
книгите или са откупили правата за публикуването им. Такива
случаи могат да се наблюдават както в сайта на ИК
„Кръгозор‖, така и в сайта на българското издателство
„Обсидиан‖, което притежава правата върху издаването на
някои от най-актуалните автори – Паулу Куелю, Джон
Гришам, Дейвид Балдачи и др. За рекламата на своите книги
„Обсидиан‖ използва и включва в сайта си официалните
буктрейлъри от YouTube, не предлага свои промоционални
продукти от този тип (както това правят например от екипа на
„Ентусиаст‖). Дори в някои случаи е копирано рекламното
изречение (буквално преведено), включено като информация
под буктрейлъра в YouTube. Така е например с книгата на
Джон Гришам Сянката на чинара – преди видеото е поставен
преведеният анонс: Джон Гришам ни връща там, където
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започна всичко...93 В този случай рекламата на книгата в
„Обсидиан‖ копира рекламата в YouTube. Дали е уместно това
повторение, дали е оригинално или авторитетно за
издателската маркетингова стратегия, е друга тема, която в
момента не е в полето на изследване. Важното е да се
отбележи, че стратегията на буктрейлъра като рекламно
средство работи, щом не остава само в YouTube –
пространството на мултимедийния рецептивен хаос.
В тази част от изследването си поставям за задача да
опиша и анализирам заниманията с трейлърмейкърство върху
книги и, по-конкретно, обособявам различните групи деятели,
които се разграничават в тези занимания. Наблюдават се
интересни тенденции, а най-значимата от тях е свързана с
начините, по които отделните категории трейлърмейкъри
визуализират представата си за книгата. Отделните групи,
които се занимават със създаването на буктрейлъри, по
категоричен начин доказват тезата, че в дигиталната култура
възниква нова среда „в която професионалисти и аматьори,
търговци и потребители <…> си взаимодействат по все посложен начин‖.94 Идеята тук е да се види какви са тези
взаимодействия; какви са професионалните намерения в
областта на трейлърмейкърството върху книги на някои от
най-големите продуцентски компании, които се занимават с
дизайна на книги; как читателите реагират на променените
очаквания за тях, а именно – да бъдат активни, да бъдат
свободни да заявят своите интереси, усещания, мнения и
предпочитания.

93

Вж. на http://www.youtube.com/watch?v=Ff_Q3pRquLY (23. 08. 2014) –
John Grisham takes you back to where it all began.
94
Лилова Д. Канонът и феновете: фенфикшънът и новата екология на
литературния процес. – В: Дичев И, Ю. Роне (съст.). Нова културна
геометрия. Уебмрежовци, културбракониери, киберагригатори. София,
2012, с. 57.
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Категория ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Буктрейлърите, които са създадени от професионални
продуцентски компании, от издателски отдели и екипи, могат
да се обособят в условна група под названието „официални‖. В
YouTube впрочем те се публикуват точно с такъв лейбъл –
Official book trailer. Границите на това понятие са размити,
защото няма институция, която да определи тяхната
„официална‖ легитимност. На практика всичко, което
присъства в мрежата, може да се определи като официално.
Очевидно е, че в случая с буктрейлърите става въпрос за
тънката разделителна линия, която засяга самото създаване на
тези промоционални рекламни средства. Тук се включват
договорните отношения между субектите и поемането на
професионален ангажимент за изработване на буктрейлъри.
В тази категория трейлърмейкъри, обозначена като
„професионалисти‖ (струва ми се, съответно, че буктрейлъри,
създадени
от
„професионалисти‖,
е
по-адекватното
наименование от „официални‖ буктрейлъри), ще се опитам да
опиша
накратко
професионалните
занимания
в
трейлърмейкърството, без да претендирам за изчерпателност.
Целта е да се покаже, че всъщност трейлърмейкърството върху
книги може да бъде и вече е успешен рекламен ход в
съвременните условия, в които се намира системата на
книгоразпространението.
Водещата идея за създаването на буктрейлъри е
свързана с рекламата на нов книжен продукт и днес в сферата
на рекламата и маркетинга на книгата тези промоционални
средства са популярни и в някои случаи предпочитани –
когато рекламата се разпространява в интернет и/или в аудиовизуални медии; когато книгата е адресирана към определени
аудитории, за които нейната визуализация е особено
привлекателен, притегателен и решаващ за купуването ѝ
рекламен ход.
Както е известно, за първи път тази нова
маркетингова стратегия в книгоиздателския бизнес се прилага
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от американската издателка Шейла Кловър и нейното
издателство Circle of Seven (COS) Productions. Компанията е
основана през 2002 г. и е един от лидерите в създаването на
трейлъри към книги. С нейната професионална дейност се
преобръща традиционната представа за реклама на книга, тя
излиза от литературните салони, панаирите на книгите,
книжарниците, издателските каталози, каретата на пресата и
пр., за да заеме своето място в интернет пространството. В
сайта на продуцентската къща COS могат да се научат
интересни подробности за буктрейлърите. Ясно са посочени
техните търговски параметри, според които например
сведението, че едно кратко и съвсем опростено откъм ефекти
рекламно видео към книга струва около 2 000 $.
Буктрейлърите са определени и промотирани като „найвълнуващия вид видео, което може да се направи‖95, а също и
като най-предпочитания днес начин за популяризиране на
книгата, за създаване на персонален имидж (особено когато
става въпрос за нов, неналожен автор) и в крайна сметка за
успешни продажби. Освен с производство, компанията се
занимава
и
с
дистрибуцията
на
буктрейлърите.
Дистрибуторският екип създава специална и доста добре
обмислена
съвременна
стратегия,
която
гарантира
реализирането на двете важни задачи:
видеото към книгата да отговаря на
поставените от автора (или от издателството)
цели;
2. буктрейлърът да достигне до предварително
изследваната и внимателно проучената
целева аудитория.
1.

Подробностите около реализацията и въобще около
изпълнението на дистрибуторския план могат да се прочетат в
95

Повече подробности виж на сайта: http://www.cosproductions.com/
videoproducts/view/book_trailer (2. 09. 2014).
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сайта на продуцентската къща COS, но това, което прави
впечатление, е броят и разнообразието от сайтове, използвани
от компанията за разпространение на собствените ѝ продукти.
Подобна дистрибуторска стратегия – добре обмислена,
достатъчно мащабна и разнопосочна – е респектираща и при
всички случаи резултатна.
Друга компания, която също включва в своята
продуцентска дейност производството на буктрейлъри, е Red
14 Films.96 От нейния сайт става ясно, че това е професионално
сдружение на писатели и режисьори, които искат да привлекат
потенциални читатели чрез буктрейлърите като нова форма на
изкуство. Екипът произвежда кинематографични буктрейлъри
за различни издателства, както и персонално за самите автори.
Освен буктрейлър всяка от книгите в сайта си има свое
„досие‖, портфолио, което включва снимка на корицата ѝ,
синопсис, блърбове за книгата, кратко ревю на автора, както и
препратка към електронния адрес (на електронна книжарница
и/или на дистрибуторски сайт), откъдето може да бъде
закупена книгата. Цялата тази информация е изключително
добре структурирана и по своята същност представя една
цялостна, добре обмислена и детайлно конструирана
концепция за книгата и нейната презентация в електронното
пространство. И тази концепция е активна на различни нива –
визуално, информационно, рекламно, търговско и пр.
Според продуцентите от Red 14 Films към една книга
могат да бъдат изработени няколко вида трейлъри. Основният
е кинематографичният, а съпътстващите могат да варират в
различни подвидове – трейлър интервю с автора (в поголямата част от случаите решено и „облечено‖ в
художествената естетика отново на кинематографията), кратък
блърбов буктрейлър или пък само тийзър – кратък (с
продължителност само няколко секунди) анонс реклама, който
показва отделни кадри от изработения вече кинематографичен
96

Сайтът на компанията е на адрес: http://red14films.com/about/ (25. 08.
2014).
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буктрейлър в съчетание с някои от блърбовете за книгата.
Обединяващата характеристика за всички тези подварианти на
буктрейлъри е, че те произлизат от кинематографичния
буктрейлър и включват неговите елементи – музика, актьорска
игра, режисьорски и операторски решения и др. Всеки
допълнително разработен и произведен подвид не е самостоен,
не е отделен Той, първо, е в подчинителна и производна
връзка с основния – кинематографичния буктрейлър, и, второ
(което е и по-важно), влиза в състава на цялостно композирана
стратегия за представяне на книгата. С оглед на това със
сигурност бих могла да обобщя, че основният вид
буктрейлъри
според
създателите
на
сайта
е
кинематографичният, а останалите се отнасят към него като
към генотип или като видове към род.
Атрактивен, необичаен, нетипичен и все още рядко
практикуван (поне за българската система на книгата) е
начинът, по който сайтът на продуцентите от Red 14 Films
представя своята цел. Основният и впрочем единствен въпрос,
който
веднага
привлича
вниманието
със
своята
провокативност и необичайност, е: „Гледал ли си наскоро
хубави книги?” Следва примамливият отговор: „Виж някой от
нашите трейлъри...”97 Самият глагол гледам (различен от
чета) вече отпраща към новата идея за книгата, която Red 14
Films практически реализира – идеята за нейната
визуализация, за търсенето на начини за доближаването и
присъединяването ѝ към новата медийна екология. И екипът
майсторски се справя с тези поставени цели: сътворените от
него буктрейлъри пресъздават сюжетите на книгите по всички
кинематографски правила и по този начин съвсем
професионално обвързват книгата с киноиндустрията.
Сравнително нова компания за производство на
буктрейлъри носи знаковото име Visual Quill (Зрително перо).
Създадена е през 2012 г. и мотото на нейните професионални
97

Watch any good books lately? See some of our trailers. –
http://red14films.com/ (12. 08. 2014).
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занимания е „Творчески услуги за автора”. В своя сайт екипът
заявява, че се специализира в създаването на „завладяващи
буктрейлъри
за
автори
и
издатели‖
и
„чрез
кинематографичното представяне‖ на „писаното слово‖ помага
за достигне до по-широка читателска аудитория.98 Visual Quill
представя своята дейност също по оригинален начин – чрез
трейлър, чиито акценти са свързани с основните насоки
работата на екипа: създаване на уеб дизайн, на брандинг, на
книжни корици и на буктрейлъри. Видеото99 по забавен и
атрактивен начин представя „пътя към успеха‖ – през погледа
на екипа той е печелившата и модерна комбинация между
авторовото перо (творческия акт, интелектуалния продукт) и
компютъра/таблета/айпада (новите технологии, новите
възможности за презентацията на интелектуалния продукт).
Много от авторите на книги, вече възползвали се от услугите
на Visual Quill, се изказват с благодарност и с голяма доза
убеденост в професионализма на екипа. Нанси Норткот,
авторка на романа Renegade, споделя, че е влюбена във
финалната концепция около нейната книга – произведения от
екипа буктрейлър. Много важно е определението „концепция‖
– добрият буктрейлър действително е концептуален
паратекстов продукт, обмислен и структуриран, за да
обслужва
и
презентира
по
най-успешния
начин
интелектуалния продукт (книгата), към който е създаден.
Джулия Ушер, написала книгата Cookie Swap, споделя, че е
удоволствие да се работи с екипа, тъй като той е наясно с
нейните цели и стил и е направил „зашеметяващо видео‖ за
нея. Писателката е убедена, че ще използва услугите на
компанията и за следващата си книга.100
98

Повече подробности на сайта на компанията: http://visualquill.com/
(12. 08. 2014).
99
Може да се види на адрес: http://visualquill.com/index.htm (12. 08.
2014).
100
Всички изказвания по темата могат да се прочетат на адрес:
http://visualquill.com/index.htm (12. 08. 2014). Интересно е, че те излизат
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Буктрейлърите на Visual Quill действително са
висококачествени, модерни и са напълно в унисон със
съвременните търсения на иновативни начини за
разширяването на читателските кръгове. Тяхна отличителна
специфика е присъствието на блърбове във видеопродуктите,
което допълнително засилва рекламния ефект. Това е една
умела комбинация между новото средство – видеорекламата, и
вече наложилото се и активно експлоатирано средство –
традицията на блърба.
Оказва се, че една от модерните професии в сферата
на книгоиздаването и книгоразпространението в световен
мащаб е професията на трейлърмейкъра. Със създаването на
буктрейлъри професионално се занимават художници,
фотографи, дизайнери на книги. През последните години в
медийното пространство се заговори за българката Ваня
Стоянова, която се занимава с трейлърмейкърство в САЩ.101
От едно интервю с нея102 става ясно, че по професия тя е
фотограф. В правенето на буктрейлъри е ориентирана
предимно към тийнейджърската литература и то в актуалния
напоследък ърбън фентъзи жанр. Всъщност Ваня Стоянова
съвсем ясно посочва, че потребителите на буктрейлъри са
сърфиращите в интернет, влизащите в YouTube, т. е. този вид
реклама на книги е адекватна на търсенията и
като блърбове под трейлъра за дейността на компанията – много
оригинален и ангажиращ сетивата похват, който е и автореклама на
компанията.
101
Вж. публикациите ―Българка прави трейлъри за книги в САЩ‖ в
електронното издание на в. ―Монитор‖ от 8 септември 2010 –
http://www.monitor.bg/article?id=259622 (5. 09. 2013); ―Българка шашна
света с трейлъри на книги‖ във Frog News от 16 септември, 2011 –
http://frognews.bg/news_38757/Balgarka_shashka_sveta_s_treilari_na_knigi/
(5. 09. 2013); ―Нова професия: трейлърмейкър‖ в BG Press Foto от 11
ноември, 2011 – http://bgpressphoto.com/index.php/bg/home/item/57-novaprofesiq-treilyrmeikyr.html (5. 09. 2013).
102
Идейна визуализация. Интервю на Мариела Здравкова от 26 август
2011. –http://vkushti.tv/interviews/210/1 (20. 09. 2013).
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характеристиките на съвременното младо и ангажирано във
всички аспекти с новите технологии поколение. Причината за
тази ориентация – точно към въпросната таргет група – може
да се обясни и по друг начин: именно описаната част от
аудиториите днес остава някак си встрани от четенето и е
изключително трудно с традиционните рекламни средства да
бъде привлечено нейното внимание.
Интересен тук е и въпросът дали появата и
производството на буктрейлъри са жанрово обусловени или са
обвързани с определени таргет групи. Наблюденията до този
момент показват, че предимството е в полза на търсената, на
целевата аудитория. Жанрът на книгата, към която се създава
буктрейлърът, по-скоро е определящ относно начините,
техниките и средствата, които се използват в самия процес на
продуциране.
Сред списъка с реализирани проекти на Ваня
Стоянова са буктрейлъри към книги от някои хитови автори,
познати на младата аудитория: Касандра Клеър (Ангел с
часовников механизъм), Холи Блек (White Cat) и др. В
страницата на Ваня Стоянова – http://www.vlcphoto.net/, могат
да се видят нейните работи, а най-успешната ѝ видео реклама
е към книгата Прелестни създания на Ками Гарсия и Маргарет
Стоъл. Този буктрейлър103 е обявен от Amazon. com за найдоброто младежко произведение през 2009 г. Видеото е
експресивно и тази експресия е подсилена с драматично
музикално оформление. На фона на преплитащите се мелодия
от пиано и звуците на гръмотевичен дъжд преминават
различни картини, които пресъздават атмосферата на книгата.
Ключовите думи от нейния сюжет са тайна и любов – едно
момиче, обладано от родово злокобно проклятие, и едно
момче, пленено от момичето и решено да разгадае зловещата
мистерия. Около тези две линии и около главните персонажи е
построена и композицията на буктрейлъра. Той започва с
103

Видеото е на адрес: http://www.youtube.com/watch?v= hrVl6pq1gNE
(23. 07. 2013).
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типичните елементи за началото на филмовите трейлъри:
името на продуцента (VLS productions presents) и заглавието на
продукцията (Beautiful Creatures). Слайдът, който включва
заглавието на книгата, всъщност е точно копие на
полиграфичното оформление на нейната корица. Следващите
четири кадъра от буктрейлъра въвеждат в атмосферата на
малък провинциален град и внушението е постигнато с
последователното показване на знаковите му места – тясна
пешеходна пътека, покрив на малка църква с кръст, градски
парк, част от улица с еднакви, типично американски къщи.
Тази група от кадри закономерно завършва с надпис към
четвъртия кадър, който преминава и към петия, а той пък
фокусира вниманието върху балкон от къща и надпис: „В град
без изненади...” (―In a town with no surprises…‖). Изречението
продължава върху кадър с езеро – “една тайна може да
промени всичко” (―one secret could change everything‖). От този
момент нататък кадрите насочват зрителското внимание към
споменатата тайна, а самите изображения са в непосредствена
конотация със зловещото, мистериозното, неразгаданото.
Внушението се постига с помощта на последователните
слайдове с фотоси на гробище, на две хванати кални ръце,
които в следващия слайд като че постепенно се отделят една
от друга, на две фигури – момче и момиче, които се
разминават, на проливен дъжд (това е единственият
видеокадър), мрак, светещи фарове и силуети. След този кадър
започва нова поредица от слайдове, които вече фокусират
вниманието върху другата линия от сюжета – любовта.
Следват слайдове, които показват седящо на слънчева поляна
момиче, акцентират върху неговата ръка, която пише нещо,
след това се появява дланта му, на която е изписано числото
42. Впрочем единствените елементи от тази група слайдове,
които отпращат към семантиката на тайната, на мистерията, са
именно това число и медальонът, който виси на врата на
момичето и на който са изобразени странни символи. Прави
впечатление, че слайдът с медальона е черно-бял, което също е
много майсторски премерен детайл.
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В следващите слайдове отново се появяват фигурите на
момчето и момичето, които вече не се разминават, а
романтично са хванали ръцете си. На фона на този слайд и на
няколко последователни, които изобразяват прегръдки между
двамата, започва нов надпис: “Някои любови са предназначени
да се случат... ” (―Some loves are meant to be…‖). Изречението
е довършено на фона на седящите и отново прегърнати
влюбени: “други са прокълнати” (―others are cursed‖). Следват
изображенията на гробища, гробове, гробни кръстове и
паметници, отново на няколко пъти се появява медальонът,
фигура на лежащ в тревата мъж и преди финала на трейлъра
акцентът се поставя върху медальона в близък план.
Медальонът обаче не е същият – нещо е добавено в него. В
слайда (този път цветен) се открояват ясно две части на
бижуто – едната, със златен обков и кръгла форма, в която е
инкрустирано цвете, внушава идеята за старинно фамилно
80

бижу, предавано от поколение на поколение; към него са
закачени различни камъни, сребърни луна и звезда и ясно
личи, че тези части са съвременни, допълнително прибавени.

Тази странна комбинация препраща към личността на
главната героиня, която живее в настоящето, но е завладяна от
минало родово проклятие. Всичко това въздейства повече на
подсъзнателно ниво, отколкото на рационално, тъй като
краткостта на кадрите не предполага съзнателен анализ на
случващото се на екрана – това е и принципът на рекламния
продукт.
Финалът на буктрейлъра поставя своеобразна рамка: в
близък план е представена корицата на книгата с
оригиналното ѝ оформление и заглавие. В следващия кадър, на
фона на неспиращия дъжд, са изписани имената на авторите на
книгата и електронните адреси на техните блогове. Тъй като
по принцип буктрейлърите се създават преди представянето на
книгата на книжния пазар, последният слайд дава информация
кога и къде читателите да очакват нейната поява.
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Подробното
представяне
и
коментарът
на
буктрейлъра към романа Прелестни създания не е самоцелно.
Идеята ми е да покажа как практически в един продукт се
вместват различни канали за предаване на определена
информация и как те успешно са концентрирани в едно
завършено цяло. Много характерен похват, приложен
изключително професионално в посочения пример, е
боравенето със символа, със знака в ролята му на медиатор
между различни послания и различни смисли.
В България също (макар и по-спорадично) могат да се
посочат примери за реклами на книги и автори чрез
трейлърмейкърството. През 2012 г. издателска къща
„Кръгозор‖ обяви конкурс за читателски буктрейлър по
романа Тръпка на Маги Стийвотър. Целта бе запознаване с
творчеството на авторката, чието гостуване на българската
книжна сцена предстоеше. На този тип трейлъри – създадени
от читатели – ще се спра по-нататък.
По-нов пример е професионално направената видео
реклама към романа Марципаненият чехъл от Ася Кулева в
сайта Буквите – освен откъс от книгата там на първо място на
читателите е предоставен линк към буктрейлъра. Целта тук е
ясно заявена – да се събуди любопитството.104
Със създаването на буктрейлъри върху съвременни
български автори се занимава и издателство „Ентусиаст‖. То
промотира само българските автори от своя фронтлист чрез
специално произведени за това оригинални буктрейлъри.
Акцентирам върху „оригинални‖, защото и в сайтовете на
други български издателства също има препратки към
буктрейлъри, но те са чужди продукции и в повечето случаи са
оригиналните произведения, създадени от продуцентите,
които представят книгата за пръв път и в нейната родина.
Буктрейлърите на „Ентусиаст‖ са изключително
разнообразни като техники, съобразени са с жанра на книгата,
с историята, която тя разказва, донякъде дори и с личността на
104

Вж. https://www.bukvite.bg/print.php?docid=81772 (2. 08. 2014).
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автора. Повечето от трейлърите са публикувани „на
официален канал в сайта за видеосподеляне YouTube, във
Facebook, онлайн книжарници и др.‖105 Тук са промотирани
автори като Людмила Филипова (Аномалия), Богдан Русев
(Три новели), Леа Коен (Сбогом, Брюксел), Любен Дилов-Син
(FaceБуки), Милена Фучеджиева (Аз, бЛогинята). Тъй като
вече споменах и за буктрейлърите на издателство „Летера‖,
мога да си позволя едно сравнение между продуктите на двете
издателства. По своята оригиналност, по професионалното си
изпълнение и сценарийните и режисьорски решения
„Ентусиаст‖ е безспорен лидер в ентусиазираното и
заразяващо търсене на визуалната, възможно най-цялостната и
пълна концепция за своите книжни продукти. Продуцирането
на качествени, професионално конструирани и режисирани
буктрейлъри е още едно доказателство, че издателство
„Ентусиаст‖ „е създадено в дигиталната ера и реализира
своите проекти според изискванията на променените
читателски очаквания‖.106 Трейлърмейкърството може и да е
изход, може да е онова така коментирано, дискутирано и/или
оспорвано в дискурса на апокалиптична метафоричност
липсващо звено от веригата „съвременна литература –
съвременни читатели‖. Защо да не е възможно този
многопластов, мултимедиен промоционален продукт да успее
да разчисти пътищата на авторите до техните млади
аудитории? Защо да не е възможно тези аудитории да получат
възможността да „видят‖ авторовите продукти (книгите)
„оживени‖ и в една естествена за тяхната рецепция
комуникативна среда? И ако У. Еко метафорично обобщава, че
„текстът е само един пикник, на който авторът донася думите,

105

Бисерова В. Променените читателски очаквания в дигиталния свят. –
В: Бенбасат А. (съст.). Книгата във виртуалния свят. София, 2012, с.
201.
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Бисерова В. Променените читателски очаквания в дигиталния свят, с.
197.
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а читателите носят смисъла‖107, защо да не е възможно
буктрейлърът да бъде поканата за този пикник, за това
споделено удоволствие?

Категория СЕЛФИ
С тази категория, на пръв поглед несериозна като
наименование, но модерна и в духа на съвременната практика
за самоснимане, ще откроя буктрейлърите, които са
произведени от самите автори на книги. Освен поръчани от
издателства
на
професионални
трейлърмейкъри,
буктрейлърите могат да са и дело на творящите
интелектуалния продукт. В свои блогове, в страници с ревюта
на книги и в YouTube те публикуват направени от самите тях
трейлъри. В този случай буктрейлърът може се сравни с
авторекламата. Интересно тук е да се види авторовата
позиция, да се коментира как авторът ―вижда‖ своята книга в
образи и картини. Маги Стийвотър – авторка на романите
Тръпка, Копнеж и Завинаги, които са преведени и
публикувани на български език от ИК „Кръгозор‖, е избрала
именно този подход за реклама на своите текстове. Трите
книги са обединени в трилогията Вълците от Мърси Фол.
Неслучайно споменавам този факт, тъй като създадените от
Стийвотър буктрейлъри визират именно идеята, че това са три
части от едно цяло. Еднаква е и техниката, с която са
направени108 – т. нар. stop motin анимация. За нейната
107

Еко У. Интерпретация и свръхинтерпретация. София, 1997, с. 26.
Буктрейлърите могат да се видят на следните адреси: към романа
Тръпка
–
http://www.youtube.com/watch?v=QX82ggGCF7c&feature
=related (23. 07. 2014); към романа Копнеж – http://www.
youtube.com/watch?v=l59sMzeA_vQ&feature=player_embedded (23. 07.
108
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реализация авторката е използвала стотици изрязани хартиени
форми и е заснела множество последователни кадри, за да се
получи ефектът на движението.

Книгите от трилогията са предназначени за
тийнейджърска аудитория, а разказаната в тях история е
историята на една романтична любов, която не е обикновена –
това е любов между момиче и момче, но момчето всяка зима
се превръща във вълк. Какво точно се случва това,
анимираните буктрейлъри не издават. Те се фокусират само
върху емоцията, върху красотата на чувството, които
хармонично се допълват от специално композирана за
буктрейлърите музика. И в трите рекламни трейлъра се
повтарят едни и същи изображения, които са в ролята на
обединяващи символни знаци и които формират идеята за
цялостната визия на трилогията. Това са подредените на
лавицата книги, бягащата покрай тях глутница книжни вълци,
2014); към романа Завинаги – http://www.youtube.com/watch?v=Ebc
YV19hkLY&NR=1 (23. 07. 2014).
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самотният вълк, дървото, чиито листа окапват (т. е.
наближаващата раздяла), човешките силуети. Всички тези
елементи само „открехват вратата‖ и служат единствено като
ориентири към всяка от книгите.

В един от трейлърите е представено ―оживяването‖ на
сюжета – от страниците на разтворената книга израства дърво,
появява се човешки силует, който се превръща във вълк. Само
с няколко щриха авторката представя на своята аудитория
идеята за случващото се. Акцентът и в трите буктрейлъра е не
върху усложнеността и предизвикването на интелектуално
напрежение, а по-скоро върху визуалните ефекти и
музикалното оформление – вероятно съвсем съзнателно
търсени с оглед на тийнейджърската аудитория. Такава е
гледната точка на авторката на книгата.
За буктрейлърите от категорията СЕЛФИ основното и
най-ценно качество е именно концепцията на автора за
визуализацията на неговото книжно произведение. Примерите
за селфи буктрейлъри са много в електронната среда и всички
те са обединени от обстоятелството, че метафорично могат да
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се нарекат „другото лице на книгата‖, защото също са дело на
автора и защото най-точно и най-близо до концепцията на
книгата представят нейния атрактивен, кратък визуален
римейк.

Категория ФЕНОВЕ
Читателите също са активен участник в процеса на
предлагане и търсене на книгата и заявяват своята позиция по
един съвсем адекватен в епохата на информационното
общество начин. Чрез публикуването на фен буктрейлъри
може да се проследи принципът на обратната връзка. Целта на
читателските буктрейлъри, от една страна, е да споделят и
рекламират книгата, а от друга (и това като че ли е по-важно) –
да заявят собствената читателска активност, представяйки
визуализирана ексцерпция на прочетения текст. Ето защо тази
категория би могла най-общо да се обособи като групата на
фен мейд трейлърите или на трейлърите, създадени от
читатели и почитатели. За краткост я обозначавам като
категория Фенове.
Участието на читателя, почитателя и/или зрителя в
правенето на буктрейлъри в рамките на тази категория е
едновременно и рецепция, и рефлексия. Те са включени в
трейлърмейкърството като игра, в която се вижда гледната
точка на феновете за книгата, както и за съотнасянето на
словесния текст към визията. Рецепцията поражда и предава
ново послание, създава нов контекст, променя художественото
виждане за наратива, провокира нови смисли.
Активната читателска роля в условията на интернет
четенето е отбелязана и от Жан-Франсоа Барбие-Буве, който
твърди: „Съществува наистина едно завземане на властта от
страна на читателя – и то е особено осезаемо при четенето на
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екран, при което читателят наистина прави каквото си иска.
Там писаното слово се подчинява на пръста и на окото <…>
Читателят се е превърнал в демиург: той притежава власт да
промени текста, вместо само да обръща страниците. Ето защо
може да се мисли, че той заема по-активно положение‖.109 По
логиката на „четенето на екран‖ (както Барбие-Буве го
нарича), където ролята на читателите е активна, продуктивна и
строго субективна, може да се анализира и интерпретира и
създаването
на
читателските
буктрейлъри,
които
функционират, за да представят рецепцията на прочетеното
или просто да пресъздадат определена емоция, възникнала от
прочита на конкретната книга. Това читателско участие в
изграждането на медийна, многопластова, разнопосочна визия
на книгата в интернет е напълно в хармония с модерното днес
„масовизиране на консумацията на изкуство‖, както
констатира К. Терзиев. Фен буктрейлърството се вписва в
модерните представи за креативно творческо потребителско
участие, в което чрез „достъпните за всеки „почти
професионални‖ средства за производство на образи, днес
милиони юзери на социалните мрежи като Facebook, YouTube,
и т. н. произвеждат и представят творчеството си онлайн в
условия, не много различни от тези, в които се представя
дигитално произведение на изкуството‖. 110
Буктрейлърът позволява активна намеса в развитието
на концепцията на автора за неговия собствен текст. За
разлика от традиционните форми на предаване на
информация, при които, веднъж създадена, книгата е завършен
продукт, виртуалната реалност, в която се произвежда и в
която съществува буктрейлърът, предоставя редица
възможности за изменение на първоначалната авторова идея.
109

Интернет, четенето и изливащата се култура (Разговор с ЖанФрансоа Барбие-Буве). – Култура, бр. 22, 31 май, 2002.
110
Терзиев К. Изкуство и фантасмагория в културата на конвергенция. –
В: Дичев И, Ю. Роне (съст.). Нова културна геометрия. Уебмрежовци,
културбракониери, киберагригатори. София, 2012, с. 79.
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Затова и този, който умело използва възможностите на
виртуалното пространство, вече не е само реципиент. Неговата
функция е активна. В известен смисъл той е и съавтор, и
продуцент на нов продукт. Затова е много важно обобщението,
което Г. Дерменджиева прави за участието на публиката (найобщо казано) в съвременната дигитална медийна среда: „...
нашето участие, нагласи и реакции също се променят:
1. Ставаме активни действащи лица в процеса на
придаване на значение (meaning-making);
2. Приемаме, но в същото време изменяме,
обработваме и по този начин реформираме общото разбиране
за реалността <...>;
3. Рефлексивно сглобяваме нашите частни версии на
тази реалност (ние сме брикольори, т. е. „направи-си-сам‖
майстори)‖.111
Макар че твърденията на авторката се отнасят към
участието на потребителите в правенето на онлайн
журналистика и въобще към вписването им в дигиталната
култура, те са много подходящи за да очертаят и
действителните
причини за
възникването на
фен
буктрейлърството и за интереса към него. За почитателите на
книгите, за тези читатели и/или фенове, които по различни
причини се включват в създаването и публикуването на
буктрейлъри в електронното пространство, вече не може да се
говори само като за „аудитория‖. Впрочем отдавна се
дискутира дали изобщо терминът „аудитория‖ е подходящ за
характеризиране на масовата комуникация в съвременната
технологична среда. В рамките на тази дискусия Ф. Наполи
например припомня следното: „Изковани бяха термини като
„просумерс‖ и „продюсерс‖, за да се означат начините, по
които медийната аудитория се включва, и начините, по които
продукцията и дистрибуцията на съдържания мигрират извън
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Дерменжиева Г. Онлайн журналистика. Медиите в дигиталния свят.
София, 2012, с. 263-264.
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традиционните индустриални парадигми…‖.112 Точно в този
аспект читателите на книги се превръщат в равностойни
участници в изграждането на интернет визията на книгата и
буктрейлърството е още един пример за това, че в
съвременното пространство вече е факт „дигиталното
неразграничение между читател и книга, до вграждането на
читателя зрител в мултимедийното пространство‖.113
Интересно е да се види каква е връзката между
категориите Професионалисти и Фенове и да се проследи до
каква степен фен буктрейлърите се доближават до
официалните (професионалните). Някои от читателските
буктрейлъри повтарят структурата и елементите на
официалните и като внушение, и дори като подбрани
субтитри. За пример в това отношение би могъл да послужи
бутрейлърът към книгата The pull of gravity от Г. Полайзнър.
Двата буктрейлъра – професионалният114 и читателският – си
приличат по това как създават общата представа за книгата, по
начина, по който визуализират идеята за нея. Читателският
буквално повтаря историята, разказана чрез титрите в
оригинала. Разликите са в подбора на слайдовете (различни са
фотосите) и в саундтрака. Наред със субтитрите във фен
буктрейлъра е добавен и глас зад кадър. Ясно е, че в случая не
112

Вж. Napoli Ph. M. Revisiting ―mass communication‖ and the ―work‖ of
audiences in the new media environment. New York, 2008, с. 13. Ето и още
едно мнение по въпроса: „Достъпността на леко, преносимо, не особено
скъпо видео оборудване, комбинирано с лесни за използване сайтове от
типа на YouTube, прави възможно един „обикновен‖ човек като вас да
стане телевизионен сценарист и продуцент, който получава достъп до
аудитории, наброяващи десетки милиони‖ – Baran S. J., Davis D. K.
Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future. Boston,
2012, с. 5. От своя страна Д. Гилмор през 2004 г. категорично обобщава,
че сега светът е населен от „хора, известни в миналото като аудитория‖
(пак там, с. 7).
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Лукова К. Литература и медии. Бургас, 2014, с. 11.
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Може да се види на адрес: http://www.youtube. com/watch?
v=nkKaaqAr6oM (22. 06. 2014).
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може да се говори за различна гледна точка, за някаква нова,
специфична читателска рецепция, за интерпретиращо
възприемане на книгата. Единствено начинът на техническо
възпроизвеждане е различен в двата буктрейлъра.
Фен буктрейлърите дават възможност на читатели и
фенове на книгата да заявят своята активност, да представят
визуализирана своята гледна точка във връзка с прочетения
текст. По повод на тази активност, на желанието за себеизява,
Д. Роузън обобщава: „искаме да публикуваме и да излъчваме
себе си, когато това ни е необходимо или ни
изглежда забавно (к. м. – Д. И.)‖.115 Фен буктрейлърът
представя уникалния индивидуален свят на читателя, който е и
повод, и стимул за споделяне и/или покана за четене. При
неговото създаване са използвани енергията на личния интерес
и механизмите на личното пространство.
Трейлърмейкърството превръща пасивния читател в
активен адепт, прибавя към четенето гледане и едновременно с
това творчески прочит, които се вплитат в общия обмен на
информация за книгата. Може би няма да е прекалено
пресилено, ако се каже, че чрез буктрейлъра читателят
изразява, заявява, оповестява своя прочит на книгата. А „всеки
прочит по природа е различен от мисълта на автора‖; това,
което читателят изгражда в своя прочит, „е нещо, което самият
той внася в текста, в зависимост от собствената си близост със
сюжета, от първоначалните си познания, от хоризонтите си на
очакване‖.116 Акцентът тук е, че буктрейлърът генерира точно
този индивидуален, субективен прочит на книгата, само че
чрез различни кодове (визуален, вербален, музикален и пр.).
Това е един градивен паратекстов акт, който автоматично за
пореден път потвърждава тезата, че буктрейлърството и
115

Роузън Дж. Ние хората, известни преди като аудитория. –
Семинар_БГ, бр. 6, 3 август, 2011 – http://www.seminar-bg.eu/spisanieseminar-bg/broy6.html (24. 08. 2014).
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Барбие-Буве Ж.-Ф. Интернет, четенето и изливащата се култура. –
Култура, 2002, № 22.
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буктрейлърите не пречат на четенето, не обезсмислят книжния
продукт като интелектуален и провокиращ въображението.
Ако горното сравнение между професионален
буктрейлър и фен буктрейлър (към книгата The pull of gravity)
не дава достатъчно доказателства в полза на твърдението, че
потребителите, читателите, феновете и пр. могат да бъдат
креативни, да показват своето възприемане на книгата, да
въздействат емоционално и да предизвикват интереса към
книгата, следващата съпоставка със сигурност ще даде подобри резултати. Става въпрос за двата буктрейлъра към
романа Тръпка от Маги Стийвотър. Единият е нейният
собствен авторски видеопоглед (както това вече беше
коментирано подробно по-горе), а другият е дело на
потребител с никнейм Readerchik12, който сам определя себе
си като ―ненаситен читател‖117. Неговият буктрейлър118
въздейства в по-голяма степен и, струва ми се, в по-голяма
степен отговаря на очакванията и нагласите на
тийнейджърската аудитория, която Стийвотър търси. Сам
читателят определя собствения си трейлър към книгата като
Fan Made Trailer, т. е. „създаден от почитател‖. Целта на
видеото е ясно заявена от Readerchik12: ―This is Maggie
Stiefvater's Shiver! It's a wonderful story and everyone should read
it‖. Основно в случая е желанието да бъдат заинтригувани
читателите и въобще потребителите на сайта. На практика се
реализира една от основните тенденции в съвременното
постмодерно общество, а тя, според думите на Д. Ватимо, се
състои в това, че „разликата между производители и
потребители клони към изчезване‖.119 Самата техническа
изработка на трейлъра не е усложнена – реализирана е с
помощта на слайдове от снимки и текст към всеки слайд.
Текстът в буктрейлъра всъщност е рекламната анотация на
117

http://www.youtube.com/user/Readerchik12 (12. 08. 2014).
Той може да се види на адрес: http://www.youtube.com/
watch?v=XRpya-8XYbI (12. 08. 2014).
119
Ватимо Д. Краят на модерността. София, 2004, с. 65.
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книгата, с която тя излиза на книжния пазар. Този факт е
доказателство за преливането и смесването на формите в
епохата на свръхинформацията.
Възможността за създаването на буктрейлъри от
читатели би могла да бъде особено продуктивна, тъй като
всъщност това е един от поводите издателствата да получават
обратна връзка за потреблението на своите продукти, да
очертават профилите на своите аудитории, да изследват
техните нагласи и потребителски претенции. Положителен
опит в тази насока е дейността на българската издателска къща
„Кръгозор‖, която през 2010 г. обяви конкурс за читателски
буктрейлър към романа Тръпка. Самото послание на конкурса
е: Нека покажем, че сме истински фенове. Акцентът тук е
върху думата фенове. Слоганът е поредното доказателство, че
в епохата на информационното общество границите между
читателски общности, почитатели, потребители вече не са
ясно обособени, налага се идеята и необходимостта тези
групирания да бъдат преодолявани, да се излиза от
ограниченията на класиката и традицията. Читателите вече не
са само читатели и четеното вече не е само ―занимание
самотно‖. Харесването (фенството) на книгата вече не е само
харесване на нейното съдържание, на нейните внушения, а е
харесване на всичко, свързано с нея в нейния ―извънкнижен
свят‖.
По повод на, ако може така да се нарече, този
извънкнижен или социален, или електронен живот на книгата
чрез буктрейлърите, Н. Шевцова посочва още една
комуникативна функция, свързана с читателската рецепция.
Според авторката една от задачите, които би могъл да
изпълнява буктрейлърът, е да „работи‖ за увековечаването на
читателските впечатления за любимата и значима книга.120

120

Шевцова Н. В. Отечественные буктрейлеры: проблема
эффективности коммуникативной тактики. – Вестник Челябинского
государственного университета. 2013, № 22, (313). Филология.
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Естествено „увековечаване‖ звучи доста патетично и до
голяма степен архаично в съвременната културна ситуация,
където всяко явление, продукт, мнение се появяват със
светкавична бързина и могат със същата скорост да изчезнат,
да се претворят или претопят в нещо друго. Може би поподходящо е да се говори за отразяване на читателските
впечатления, за своеобразно „запечатване‖ и споделяне с
другите. Като пример за това авторката посочва буктрейлъра
към романа Майстора и Маргарита на М. А. Булгаков.121 На
фона на черно-бели архивни документални филмови кадри от
Москва се появяват цитати от романа, които днес са се
превърнали в афоризми. Едва ли тук може да се говори само за
читателски впечатления. Първо, това е още един пример за
рецепцията на текста, на книгата въобще и, второ, това е
потвърждение на вече изказаната теза, че чрез техниката на
буктрейлъра се смесват минало и настояще, история и сегашно
съществуване. Буктрейлърът е доказателството за социалния
живот на текста извън книгата, както впрочем това правят и
филмовите адаптации, и въобще визуалните изкуства.

Искусствоведение. Вып. 81, с. 291 – http://www.lib.csu.ru/vch/313/067.pdf
(1. 08. 2014).
121
Видеото е на адрес: http://vk.com/video-38804096_163153352 (1. 08.
2014).
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ВИДОВЕ БУКТРЕЙЛЪРИ

Подобно на видеорекламите буктрейлърите са
синкретичен жанр, основан върху изображение, музика и
словесен текст. Могат да се отграничат няколко техники при
създаването на този тип визуализации към книгата:
 чрез поредица от слайдове с
подбрани за целта статични
изображения (фотоси, рисунки,
колажи и пр);
 чрез анимация;
 чрез видеооткъси, които представят
отделни части от книгата с актьорско
участие без сюжетна
последователност (клипове);
 чрез видеосюжет с актьорско
участие и режисьорска намеса.
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Последният тип може да бъде назован „сюжетен
буктрейлър‖ и именно той, заедно с клиповете към книгата, се
доближава най-много до филмовите трейлъри. Приликата
между филмовите и книжните презентации е в това, че те се
създават, за да предизвикват интерес предимно към
предстоящи заглавия. Основната разлика е, че първите вече
имат готов видеоматериал, който използват в трейлъра (сцени
от филма), докато при книгите трейлърмейкърът сам трябва да
превърне написаното в образи. Във връзка със сравнението
между филмовите и книжните трейлъри Л. Оборин отбелязва
една много важна разлика: „Ако филмовите трейлъри са
базирани на определени закони, продиктувани от
маркетолозите и от съдържанието на филма, то книжните
трейлъри оставят голям простор за въображението на своите
създатели <...> Можете да видите анимация, постановка по
мотиви от романа, набор от илюстрации, разказ на автора за
своята работа, сцена, в която писателят разговаря по телефона
с книжар, или подробно обяснение защо без тази книга не
можеш да живееш дори един ден‖.122 Изследователят
всъщност с кратки характеристики описва различните видове
техники, които са в помощ при създаването на буктрейлърите.
Те са разнообразни и са подчинени единствено на
предизвикателството да продуцират адекватна визия на
книгата, без да се прекрачва границата на неочакваното, на
напрежението и на изненадата. Тази визия най-общо и
схематично казано е формата, чрез която книгата се разполага
в електронното пространство. Нещо повече – ако говорим за
буктрейлърството като професионална дейност (възлагане на
услугата от издателството или от автора на книгата на
продуцентска фирма, къща, агенция и пр.) – може да се
твърди, че буктрейлърът е резултат от консенсуса между
първия читател (фирмата, производител на видеорекламата
122

Оборин Л. Скоро на полках! – OpenSpace.ru, 15.09.2010 –
http://os.colta.ru/mediathek/details/17834 (21.09.2014).
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към книгата) и издателя и/или автора (клиента, поръчал
буктрейлъра) в търсенето на това, което е най-представително
за книгата или този сегмент от текста, който ще привлече
читателската публика. В този консенсус несъмнено надделява
една от страните, но това не е толкова важно, ако е налице
позитивен резултат. Така буктрейлърът заживява собствен
живот в друго, нечитателско пространство, бидейки
представителен за текст, с който той има прилики и естествени
различия. По силата на тази логика буктрейлърите реализират
и една от важните за паратекста функции – да предизвикат и
да задържат интереса на читателя.

Слайдови буктрейлъри
Едни от най-често срещаните буктрейлъри могат да се
обособят в група, наречена слайдови буктрейлъри. Те са
изградени върху поредица от статични изображения, създадени
на основата на снимки, рисунки, графики и пр. в различни
комбинации и варианти, като задължителен компонент са и
съпровождащите ги субтитри и/или глас зад кадър. Слайдовите
буктрейлъри разказват, подсказват, загатват, акцентират,
рекламират сюжета на книгата или на отделни нейни епизоди.
Постоянен елемент в тяхното производство е и саундтракът,
който в определени случаи допринася изключително много за
разкриването, за загатването, за допълването на атмосферата на
книгата. Музикалното оформление е от изключителна важност за
буктрейлъра: мелодиите, които придружават потока от образи,
засилват изразителността на промоционалното видео.
Самата техническа изработка на слайдовите
буктрейлъри в повечето случаи е реализирана с помощта на
Power Point презентация. Изображенията се редактират в
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логическа последователност и към тях се прибавя музикален
саундтрак. Слайдовите буктрейлъри обикновено са с
продължителност от 1-2 минути. Съвременната тенденция
предвижда те вече да се свеждат до минимална дължина, като
целта е да се улесни онлайн споделянето им чрез социалните
мрежи, чрез смартфони и пр. Всеки слайд в буктрейлъра
обикновено продължава средно около 4 секунди (по-кратка
или по-дълга времева рамка се отразява на ритъма на
буктрейлъра). Чрез слайдовите буктрейлъри се цели да се
покаже не цялостната конкретна и ясно обособена форма
(книгата), а посланието, смисълът, който тя носи.
Подходящ пример за слайдов буктрейлър е авторското
промо на Ася Кулева към романа ѝ Марципаненият чехъл,
публикуван през 2013 година.123 Подбраният снимков материал и
емоцията на музикалния фон създават усещането за чувственост,
еротика, наслада – все елементи, които са свързани с женската
сетивност. Буктрейлърът е подходящо ориентиран към
привличането на женския сегмент от потребителските общности.

123

Буктрейлърът е достъпен на адрес: http://www.vbox7.com/play:
7ff16348 (30 .06. 2014).
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От друга страна, усещането за несладникавост, за
нещо повече от розово, лековато четиво се формира от
субтитрите към слайдовете, някои от които са подбрани с
голяма доза хумор и неочаквана експресия на фона на
романтичните изображения и музиката. Ето няколко примера:
„Как бог е създал земята и какво общо има това с
мекиците?” или „Как се яде добре изпечен, порозовял от
смущение Бял мъж?”. Тези неочаквани словесни построения,
играта с изненадата, с нетрадиционното всъщност задават
динамиката в буктрейлъра и ярко контрастират с
романтичната, страстна атмосфера, която е акцент в
музикалното оформление и изображенията на буктрейлъра.

Друг слайдов подход към книгата предлага
буктрейлърът124 към Run – роман от Ан Патчет. Първият слайд
е отпратка към предишен неин роман, който е категоричен
124

Може да се види на адрес:
v=Te9Oc6F2Wv4 (26. 05. 2014).
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http://www.youtube.com/watch?

бестселър. Това е много често практикуван рекламен ход –
представяне, което интертекстуално се позовава на вече
осъществен успех. Към вербалното рекламно послание е
прибавена и снимка на книгата. Слайдът включва и кратък
анонс към новия роман: „Идва една история, която показва
как понякога случайността е повече от шанс – понякога е
съдба”. Текстът е достатъчно загадъчен и интригуващ, за да
предизвика читателя зрител да остане пред екрана.
Следващите слайдове до края на буктрейлъра са обединени от
общ детайл – воден тъмносин фон с мехурчета – така, както се
вижда водата на слънчевата светлина. На този постоянен фон
се сменят различни фотоси – лица, сгради, нощни улици и др.,
а към някои от изображенията са добавени отделни откъси от
романа. Всичко е някак плавно, без напрежение и излишна
динамика, без неочаквани обрати (за разлика от ефектите в
предходния буктрейлър). Слайдовете открехват внимателно
вратата към историята – последователно, достатъчно
магнетично и без твърде много ефекти. А пиано
акомпаниментът към този трейлър допълва привлекателното
подводно течение на мистерия и тайни. В края на буктрейлъра
се оказва, че изборът на фона с мехурчетата не е никак случаен
– последният слайд представя снимка на корицата на романа,
която е оформена в същия този фон. Тази връзка в детайлите
на буктрейлъра и книжното тяло е добър подход към идеята за
симбиотичната цялост, която двата продукта взаимно
изграждат.
Ако двата коментирани вече слайдови буктрейлъра
залагат на емоцията, на усещането за книгата, слайдовият
буктрейлър към книгата на Милан Кундера Валс на раздяла125
разчита на друго – на повествователния подход. Буктрейлърът
125

Може да се види на адрес: http://www.youtube.com/watch?v=
FBhCH9Gjcog&feature=player_embedded (12. 06. 2014). Буктрейлърът е
произведен от руски почитател на Кундера, т. е. това е фен буктрейлър –
факт, който не е особено важен за класификацията и конкретно за този
вид буктрейлъри, но все пак е редно да бъде отбелязан.
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пресъздава важни фабулни моменти от книгата. Текстът, който
се разгръща последователно в поредицата от слайдове,
напомня на анотациите върху кориците на книгите – въведени
са главните двигатели на действието, очертани са най-общите
нишки, които изтъкават сюжета. Разбира се, акцентите са
загадъчни, вратата към книгата е само открехната. Подобно на
повечето рекламни анотации и текстът от буктрейлъра
завършва с рекламна квалификация на книгата – това е
„удивителна книга за любовта и смъртта”. Този
повествователен похват, който свързва буктрейлъра с други
рекламни инструменти (например с анотацията), е
доказателство за приемствеността между различните рекламни
жанрови форми и същевременно подкрепя тезата, че новото
промоционално средство по никакъв начин не застрашава и не
изключва останалите традиционни методи за реклама на
книгата. Това обединяване на нови и по-стари подходи дава
основания да се говори по-оптимистично за книгоиздателския
бизнес, за четенето и за модерния маркетинг в една
относително консервативна система, каквато е системата на
книгата.
От значение за създаването на буктрейлъри е и
жанрът на книгата, която ще получи своята визуализация.
Някои буктрейлъри съвсем осезаемо са подчинени на този
жанр. Така е със слайдовия буктрейлър към Все, что я знаю о
Париже на руската авторка (кореспондент по професия) Ж.
Агалакова.126 Книгата е определена като наръчник за туристи.
Полезно и интересно четиво, текстът предлага информация за
тези, които планират посещение в Париж – съдържа ценни
адреси, телефони, транскрипция на отделни френски думи и
пр. Може да се възприеме и като документално-художествена
книга, която пренася читателите в духа и атмосферата на
Париж. Буктрейлърът съчетава тези две страни на книгата –
практическото с документално-художественото, полезното с
126

Буктрейлърът е на адрес: http://www.youtube.com/watch?feature
=player_embedded&v=DSyYGsn_U7U (27. 05. 2014).
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естетическото. На фона на френска музика, на картини от
съвременни френски художници, на мнения и мисли за Париж
от популярни и обичани писатели, слайдовете не само
презентират книгата, но и дават отговор на въпроса защо тя
трябва да се прочете. Начинът, по който е създаден
буктрейлърът, показва още една близост между тези рекламни
видеопродукти и паратекста в смисъла, който му придава
Жонет. Една от функциите на паратекста е да ръководи
читателя, като му обяснява защо и как трябва да чете
текста.127 Принципът, който следва буктрейлърът, е точно
този – той дава указания, свързани с четенето на книгата, с
очакването за нея. Той подготвя читателя за срещата с
книгата. Много показателни за това наблюдение са
използваните глаголни форми, които са преки обръщения към
зрителите читатели – например „ще видите”, „ще узнаете” и
пр. Те създават близост, имитират пряко общуване. Първата
задача примамка към аудиторията е тя сама да избере как да
определи жанра на тази книга: „Какво е това? Пътеводител
на Париж, есе, бележки и писма... Решете сами!”.
Постепенно с всеки следващ слайд буктрейлърът само бегло и
загадъчно посочва темите, чрез които книгата ще покаже
Париж „отвътре‖. По-голямата част от слайдовете са
посветени на въпроса защо си струва книгата да бъде
прочетена. Отговорите са много и прелюбопитни: „Ще
научите какво прави туристът в Париж през зимата,
пролетта, лятото и есента”, „Непременно с подбрани адреси
ще узнаете къде продават най-хубавите сирена и вина”,
„Местата за целувки и романтични срещи” и пр., и пр. – в
рамките на повече от три минути съвсем непринудено,
завладяващо и в комбинация с прекрасни гледки е представена
визията на книгата за Париж.

127

Genet G. Paratexts..., p. 238.
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Концепцията при създаването на буктрейлъра е
подобна на концепцията, предизвикала появата на самата
книга – да бъде практично, но и увлекателно четиво; да е
полезен справочник, но и интригуващ разказ за един от найромантичните градове. Не на последно място, за да изпълни
точно предназначението си да представи книгата, но и нейната
авторка, буктрейлърът включва и снимка и кратка информация
за самата Ж. Агалакова.
Слайдовите буктрейлъри позволяват книгата да се
представи като система от ярки образи. Според по-голямата
част от мненията на потребители и специалисти се оказва, че
именно този вид промоция на книги е пълен с „подводни
камъни‖, тъй като е доста трудна задача да бъдат подбрани
„някакви‖ статични изображения и да бъдат подредени просто
по „някакъв‖ начин. За слайдовите буктрейлъри действително
се изисква стройна, адекватна на съдържанието на книгата
композиция, смели решения и от гледна точка на визуалните
елементи, и от гледна точка на подбора на вербалните детайли,
и от гледна точка на саундтрака.
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Филмови буктрейлъри
Авторите от сайта red14films.com наричат своите
буктрейлъри
full-length
cinematic
book
trailer
–
„пълнометражен кино буктрейлър‖ в буквален превод. Разбира
се, не би било редно думата пълнометражен да се осмисля от
гледна точка на кинематографското ѝ значение, т. е. филм с
продължителност около и над час и половина. По-скоро тук
става дума за цялостен, пълен трейлър, като създателите на
сайта изрично са уговорили, че времетраенето му е в рамките
на 1-3 минути. Примерите за такива буктрейлъри са много –
върху книгата The whipping club128 (продължителност 2,50
минути) с участието на Ерик Робъртс; върху романа The boy
who killed caterpillars129 (продължителност 2, 32 минути) и
много други.

Струва ми се, че за по-голяма прецизност тази
впечатляващо голяма група би трябвало да се обозначи като
128

Може да се види на адрес: http://red14films.com/wpcontent/uploads/2013/02/the_whipping_club_by_deborah_henry_cinematic_
book_trailer_640x360.mp4 (12. 06. 2014).
129
http://red14films.com/wp-content/uploads/2013/02/the_boy_who_killed
_caterpillars_by_joshua_kornreich_640x360.mp4 (12. 06. 2014).
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групата на филмовите буктрейлъри. Тяхната отличителна
характеристика е, че са създадени със средствата на
кинематографията; те са визуален разказ с актьорска игра,
режисура и операторски решения, който художествено
пресъздава сцени, сюжетни линии, ключови диалози или, найобщо казано, откъси от книгата. За този тип буктрейлъри може
да се обобщи, че са специално създадени кратки (обикновено
2-3-минутни) филми по съдържанието на книгата. В тях
текстът се прекодира в системата на визуалната репрезентация
и това прекодиране доближава филмовите буктрейлъри до
киното и до начина, по който литературата се претворява в
него.
Филмовите буктрейлъри са демонстрация на ярък,
силен момент от книгата и едновременно с това те са форма на
убеждаване чрез реклама, като създават възможността
аудиторията да се запознае с рекламния продукт под формата
на драматургизирано и режисирано повествование. Тези
видеопродукти са не просто разновидност на рекламата на
книгата, те са една успешна форма на презентация, в която се
съединяват рекламна комуникация с художествен наратив,
претворени във филмов сценарий. Именно филмовите
буктрейлъри дават реална възможност буктрейлърът да бъде
обособен като самостоятелен жанр в рекламата на книгата.
Един буктрейлър, който без никакви пречки може да
се определи като буктрейлър с изключително вълнуващ
филмов сюжет, е този към книгата на Джейн Остин и Сет
Греъм-Смит Гордост и предразсъдъци и зомбита, избран за
най-добро видео към книга от Amazon. com за 2009 г.130.
Трейлърът носи характеристиките на филмовите ревюта –
начални надписи, сцена, изпълнена с напрежение, финална
картина, чието послание е, че най-интересното тепърва
предстои. Видеото започва с романтична сцена – по горски
път вървят двамата главни персонажи – Елизабет Бенит и
130

Буктрейлърът
може
да
се
види
на
адрес:
www.youtube.com/watch?v=_jZVE5uF24Q (13. 06. 2014).
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http://

мистър Дарси. Диалогът между тях е напрегнат, театрално
драматичен. От езерото, където са спрели, се чува шум,
камерата прехвърля гледната точка върху водата и следи
приближаването на нещо, все още неизвестно. Разговорът
достига кулминацията си и в същия момент младият мъж
вижда излязлото от водата чудовище, което го хваща за крака
и го повлича след себе си. Пищящата Елизабет се опитва да го
спаси, но Дарси е потопен във водата, която постепенно се
оцветява в кървавочервено. Тук трейлърът е прекъснат – точно
според изискванията на съспенса, от два слайда с текст:
„Разум и чувства и морски чудовища” („Sense and Sensibility
and Sea Monsters‖). След това погледът се връща при езерото,
откъдето се подава молеща за помощ ръка. Елизабет се спуска
да я хване, но... ръката остава в нея. Следва слайд с надпис
“Пръски на брега, 15 септември 2009” (―Splashing ashore,
September, 2009‖). По всяка вероятност това е датата на
създаването на буктрейлъра. Според изискванията на
филмовите трейлъри във финалните титри са изброени
имената на продуцента, режисьора, актьорите, композитора и
автора на специалните 3D ефекти. От краткото описание става
ясно, че това е един професионално направен и
институционализиран буктрейлър, тъй като е по поръчка на
издателство Quirk Books, профилирано в публикуване на зобми
литература. Жанрът на книгата и младата аудитория, за която е
предназначена,
са
двете
причини
за
нейното
видеорекламиране.
Технически добре реализиран е и филмовият
буктрейлър към книгата на М. Демют The Muir House.131
Видеото започва със сцена, която представя главните
действащи лица, и още с началните кадри веднага въвежда
зрителя в събитията, разказани в книгата.

131

Може да се види на адрес:
v=x4PKLeGgKCQ (17. 06. 2014).
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http://www.youtube.com/watch?

Усещането за цялостност, за пълнота и едновременно
с това за естетически добре продуциран буктрейлър се засилва
от записания глас зад кадър, както и от съпътстващата фонова
музика в меланхолични тонове. Интересен подход и примамка
към зрителите е играта на думи в края на видеото – „A love
story”, „A lost story”.132 Загадката обаче остава неразрешена –
за историята, която може би е любовна, а може би изгубена, а
вероятно е историята на изгубената любов, ще разкаже самата
книга. По всичко личи, че това е буктрейлър с
високостандартно и образцово за този тип видео промоции
производство.
Към филмовите буктрейлъри определено трябва да се
причислят и т. нар. character trailer.133 Адекватният превод на
названието на този подвид би могъл да е персонажен
буктрейлър. В рамките на минута-две продуцентите на
трейлъра разказват за книгата от гледната точка на един от
нейните персонажи – двигатели на сюжетното действие. За
пример може да послужи буктрейлърът към книгата на
Лилиана Харт – Whiskey rebellion. В ролята на главната
героиня е актрисата Моли Пат.
132
133

„Любовна история‖, „Изгубена история‖.
Терминът е зает от продуцентския сайт red14films.com.
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Персонажен буктрейлър е избрал и Адам Къшмон
като част от видеопромоцията на новия си роман Cut. Част,
защото към книгата е създаден първо филмов буктрейлър, а
персонажният въвежда и е концентриран само върху героя,
неречен Fighter # 0128: Juaquin “Wonkie” Hill. Както става
ясно от синопсиса на книгата, този персонаж е част от цяла
подземна група от дуелисти с ножове. Веднага трябва да се
подчертае, че Fighter # 0128 не е главното действащо лице той
е част от психопатското подземно миниобщество, а главният
герой Габриел – нереализирал се актьор, попада в този кръг.
Всеки от участниците в него е с подобен номер – # 0129, # 009
и пр. В персонажния буктрейлър134, посветен на Fighter # 0128,
вниманието е фокусирано само върху него, липсват всякакви
отпратки към сюжета на книгата или към други персонажи. В
рамките на по-малко от минута (54 секунди) видеото
детайлизира единични моменти от биографията на Fighter #
0128. Изборът на актьор е много сполучлив – почти в целия
буктрейлър в едър план стои огромен мъж с татуси и свирепо
изражение. На места проблясват ножове, които изглеждат като
детска играчка във великанските му ръце. Интересен е
подходът към представянето на героя. Наподобява описанието
на воините, бойците в компютърните игри – във всеки кадър,
встрани от образа, съвсем телеграфно вървят титри с
основните му „характеристики‖. Разликата е в това, че в
електронните игри изображенията са статични, рисувани или
анимирани, а тук е представен реален човешки образ.

134

Видеото
е
на
адрес:
http://cinematicbooktrailers.
blogspot.com/2013/10/whats-character-trailer.html (18. 06. 2014).

108

Така последователно и с голяма доза напрегнато
очакване научаваме, че Fighter # 0128 е с името Хаукин Хил, с
прякор Уонки; че е автор на две академични статии върху
изчезването на мечките, докато е посещавал Duke University;
че е бил арестуван за нарушаване на обществения ред, за
побой в нетрезво състояние и носене на скрито оръжие; че е
издирван за разпит около три федерални банкови обира; че е
диагностициран на деветгодишна възраст с тежко
поведенческо разстройство... Усещането като че ли за „влизане
в играта‖ съвсем се засилва от финалните титри:
Брой битки: 27
Брой убийства: 4
„Имитацията‖ на компютърна игра е много ловък и в
същото време много логичен ход от страна на продуцентите на
този буктрейлър. Известно е, че компютърните игри са една от
най-бързо развиващите се области на екранната култура. Поважното в случая е, че те имат гъвкавата способност да
обединяват повествователните черти на литературата, театъра
и кинематографията с интерактивните възможности на
виртуалната реалност. А всъщност каква по-подходяща и за
буктрейлъра характеристика? Между различните видове
изкуство се оформят връзки и взаимодействия, които водят до
нови, синкретични художествени структури. Тези структури
предизвикват коренни изменения в сферата на получаването,
обмена и в начина на възприемането на информацията, а също
109

стават и опорни точки в процеса на разширяването на
културните граници днес. Новите процеси довеждат до
повишаването на ролята на визуалния опит – все по-голямо
количество информация се предлага под формата на
изображение. Така и персонажният буктрейлър има реалната
възможност да представи книгата като зрелище, като
компютърна игра – завладяваща, кървава, примамлива, защото
е на границата между нормалното и забраненото.
С много кинематографичен талант е направен и
персонажният буктрейлър към книгата The Unbecoming of
Mara Dyer от Майкъл Ходкин.135 Успешната формула в случая
се състои от три водещи акцента: глас зад кадър (гласът на
главната героиня); перфектно режисирани черно-бели кадри, в
които вирусно се натрапва изразителното и красиво лице на
тийнейджърка (главната героиня); изключително подходящ
музикален фон, който създава усещането за напрежение, за
нещо, което предстои да се случи и което ще е плашещо. Още
първият, въвеждащ дублаж, който е взет от романа на Ходкин,
веднага приковава вниманието: „Моето име не е Мара Дайър,
но адвокатът ми ми каза, че трябва да избера някакво име”.
След това вече виждаме и самото момиче. Това
последователно въвеждане – първо на гласа зад кадър, след
това на образа на героинята, е добре обмислен и прецизиран
ход – с всеки следващ кадър зрителят очаква нещо ново, което
да допълни разказа, да засили емоцията и очакването за това,
което предстои да се случи. Буктрейлърът стилизира чернобялото кино и това му придава известна изисканост,
ненатрапчивост на цветове и нюанси, спомага за
концентрираното слушане и гледане на загатнатата история.
Черно-белият филмов наратив се прекъсва от примигващи
светкавично цветни снимки на телевизионни новини с
накъсани заглавия: „Трима тийнейджъри убити...”.
Контрастът тук отново служи за примамка, за натрупване на
135

Може да се види на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=u
_XXgY210es (22. 07. 2014).
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определена доза любопитство, за желание историята да бъде
разкрита докрай. Музиката също акумулира напрежение.
Въобще целият буктрейлър е една впечатляваща комбинация
от
вербален
разказ,
стимулиращи
въображението
визуализации и емоционално въздействаща музика.
Персонажният буктрейлър към книгата на Гари
Гросман Executive command136 използва интересен похват. За
реализацията на буктрейлъра е избрана имитацията на
YouTube практиката, където материалите са сурови,
(необработени), реалистични и са поставени в реални,
недекорирани пространства. На зрителя на буктрейлъра се
представя едно селфи видео на тийнейджър, който е отровен
от вода и който, обикаляйки къщата и разказвайки отчасти
какво се е случило, показва вече загиналите си родители, след
това и сестра си и брат си, които умират. Младежът е Кайл
Глазкоу, герой в Executive command.

136

Може да се види на адрес: http://www.youtube.com/watch?v=q
ViHfjhv_Ys (12. 05. 2014).
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Кайл е изложен на опасност, но основата на сюжета
на книгата и това, което той не знае, е, че тази опасност е за
цялата страна. Буктрейлърът буквално разказва една реална
история, без ефекти, без необичайни обрати, която е качена в
YouTube. Напрегнатият тон изпълва и следващите откъси до
момента, в който всъщност става ясно (финалните кадри), че
това е буктрейлър към една вълнуваща нова електронна книга,
която принадлежи към жанра на политическите трилъри.
Видеорекламата към книгата Executive command е
поредният успешен продукт на Red14Films. Успешен поради
няколко причини. На първо място много целенасочено и
майсторски е използван принципът, по който работи наймащабният сайт за видеообмен YouTube. Сайтът „позволява на
всеки, който има на разположение видеокамера, компютър и
достъп до интернет, да създава новини‖.137 Продуцентите на
буктрейлъра са използвали техниката на вирусния маркетинг и
силата на социалните медии. Те осъзнато и целенасочено са се
възползвали от YouTube и най-вече от огромната му роля и
мощ в създаването на вирусни марки, за да произведат едно
интригуващо видео. Спазили са ясното и печелившо
маркетингово правило рекламата да бъде вълнуваща и
актуална. По-важното е, че са намерили и предложили на
зрителя тази примамка, тази кука, която незабавно го кара да
остане и да наблюдава. А тя е заложена още в началото на
буктрейлъра чрез категоричната декларация, която всъщност е
първият кадър от буктрейлъра. Текстът започва така:
„Следващото видео беше открито в YouTube и бе незабавно
изпратено в Белия дом”. Следва много примамливо
предупреждение и едновременно покана: „Преценката на
зрителя се препоръчва”. Точно тези два начални елемента
веднага грабват вниманието и почти със стопроцентова
успеваемост приковават зрителите към екрана.
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Дерменджиева Г. Онлайн журналистика. Медиите в дигиталния
свят. София, 2012, с. 421.
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Вторят успешен ход е в избора на персонажа, чрез
който книгата да „оживее‖, за да получи някаква осезаема
плътност. Самият Гари Гросман споделя, че „Кайл се появява
само в рамките на няколко сцени в книгата, но в днешния
главоломен вирусно-дигитален свят чрез буктрейлъра гласът
му се носи по-бързо и по-далеч, отколкото новинарските
телевизионни емисии и традиционните медии‖.138 Видеото го
изстрелва високо и популярността му днес не би могла да се
съизмери с функциите и ролята на персонажа, който е описан в
самата книга. Това е доказателство за успешен маркетингов
ход. Оказва се, че не всички персонажни буктрейлъри
концентрират вниманието си върху главните действащи лица в
книгата, върху реалните двигатели на нейния сюжет, а поскоро върху тези, които биха заинтригували, които биха
уцелили емоционалния нерв на зрителите читатели.
Независимо от избрания акцент – сюжет или
персонаж, който да е водещ, видът на филмовите буктрейлъри
оперира с технологичните възможности на киното и използва
въздействието на визуалния код за рекламирането и
представянето на литературата, подбуждайки интереса на
зрителя към книгата с желанието да го трансформира в
интерес на читателя.
Филмовите буктрейлъри без никакви притеснения
могат да бъдат отнесени към екранното изкуство, което борави
със свой собствен език, със свои специфични изразни
средства. Някои от тях са свързани например с търсенето на
конкретни композиционни, фонови и цветови решения за
всеки отделен кадър; с използването на монтажа като метод; с
внимателната обработка на готовия материал и пр. Обобщено
казано, при филмовите буктрейлъри вече е налице
използването на ненаративни изразни средства, които носят не
толкова и не само семантична, а по-скоро естетическа
138

Cummings M. Making Book Trailers Jump Off the Screen. – Digital
Book World, January, 24, 2013 - http://www.digitalbookworld.com/2013/
making-book-trailers-jump-off-the-screen/ (13. 09. 2014).
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информация. Този тип промоционални видеопродукти се
стараят да използват различни комбинации от изобразителни и
изразни средства в съответствие с оригиналния творчески
замисъл на сценариста и режисьора.

Документални буктрейлъри
Документалните буктрейлъри включват в своите
презентации факти от реалността. Те също биха могли да се
причислят към филмовите (когато включват архивни
документални филмови кадри), но в случая разликата между
филмовите и документалните е в пресъздаването на
атмосферата на книгата, в начина, по който се създава идеята
за книгата. При филмовите буктрейлъри се търси въздействие
върху зрителя читател чрез художественото пресъздаване на
реалността. С документалните буктрейлъри се цели
създаването на първоначално усещане за правдивост,
истинност чрез исторически реалии, исторически личности,
архивни документи и пр. Като технология на създаване тези
буктрейлъри могат да варират от статични до динамични в
зависимост от вида и комбинацията на документите, които са
използвани – видеоматериали или фотоизображения.
Документален е например буктрейлърът към книгата
на Салахудин Кан – Sikander.139 В него се редуват архивни
филмови кадри от всекидневния бит на Пакистан и от
разкъсвания от война Афганистан. Изображенията са
придружени със субтитри, които представят някои основни
елементи от фабулата на романа. Тази комбинация от
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Може да се види на адрес: http://www.cosproductions. com/videos/
view/Sikander (14. 05. 2014).
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вербални и визуалноизобразителни кодове създава очакването
за динамичен екшън, за приключение в реално време.
Друг типичен документален буктрейлър представя
романа Майстора и Маргарита на М. А. Булгаков.140
Рекламният продукт е създаден от почитатели на творчеството
на автора, т. е. от непрофесионалисти в трейлърмейкърството.
Интересна е гледната точка тук – черно-бялото архивно видео
е съчетано с цитати от романа, които днес са се превърнали в
крилати фрази:

Промотирането на книги чрез документални
буктрейлъри не е много често срещано. Причините могат да се
открият във факта, че все пак документалните буктрейлъри
презентират книги с определен жанр, класически текстове,
документални и биографични наративи и др. Аудиторията
140

Видеото е на адрес: http://vk.com/video-38804096_163153352 (24. 07.
2014).
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също може да е определящ фактор – тя е по-ограничена, потясно селектирана по своите възрастови, социални и пр.
характеристики. Въпреки тези ограничения, които са
наложени от пазарните принципи на потреблението, от
очакванията
на
масовия
сегмент
от аудиторията,
документалните буктрейлъри могат да въздействат по особен
начин благодарение на ясно заложения визуален код, който
включва елементи от реалността, от историята, от
публичността, без те да са художествено интерпретирани и
подчинени естетически на конкретна фикция. Те са факти от
действителността и тяхното повторно „оживяване‖ чрез
буктрейлъри провокира любопитството, макар и за поограничен читателски/ зрителски кръг. Решаваща за
възприемането на документалните буктрейлъри е ролята на
образа, който е „възхитително средство за опознаване на
действителността. В обществен или политически план той би
могъл дори да бъде взривяващ, ужасно ефикасен‖.141

Анимирани буктрейлъри
В отделна категория могат да се обособят и
анимираните буктрейлъри. При тях анимацията е или
частично използвана, или изгражда целия материал в
съчетание с подходящ саундтрак и словесен текст. Например
акцентът в буктрейлъра142 към книгата Цветята на
дъждовната гора с автор Марго Бъруин е поставен върху
обединяващата всички слайдове цветна рамка, като идеята е
взета от корицата на книжното издание. Тази рамка се запълва
141

Елюл Ж. Унизеното слово. София, 2003, с. 41.
Буктрейлърът е публикуван на адрес:
com/watch?v=4CFcAe2bBHw (7. 05. 2014).
142
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http://www.youtube.

от последователни словесни послания и анимирани
изображения, които визуализират разказа. Фоновият цвят
(розово), динамичната, лека музика и флоралните мотиви
естествено, но и целенасочено подсказват жанра на книгата и
свързват буктрейлъра със заглавието.

Дори само от гледането на промоционалното видео
става ясно, че това е съвременен любовен роман с екзотични и
мистични елементи. Тук може да се наблюдава паралелността
на жанра, на съдържанието на книгата с визуалното им
пресъздаване. Несъобразяването с атмосферата на книгата би
провалило опита да се създаде нейна адекватна визия във
видеорекламата. По логиката на любовния роман
буктрейлърът започва с въпроса: “Какво е желанието на
сърцето ти?” (―What is your heart`s desire?‖). Следва блърб от
сп. Elle, според който това е впечатляващ роман за лятото и за
бягство от действителността. Едва след тази вербална реклама
буктрейлърът представя заглавието на промотираната книга –
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Hothouse Flower and the 9 Plants of Desire.143 Следващият кадър
запознава
аудиторията
с
главната
героиня
Лила
(фотоизображение) и нейните характеристики – самотна
нюйоркчанка с разбито сърце (субтитри). Оттук нататък със
средствата на анимацията и на словесните акценти
буктрейлърът „разказва‖ нейната история – тя прави грешка и
става причина да откраднат от собственика на екзотични
растения Арманд ценната му колекция. Лила се отправя на
магическо пътешествие в дъждовните гори на Юкатан, което
всъщност е приключението на живота ѝ. Преживяното там
анимираният буктрейлър описва и с няколко словесни маркера
– “пълно с шамани и шарлатани, призрачни животни и
скорпиони и един секси, спиращ сърцето мъж от племето
Уичол” (―full of shamans, and charlatans, spirit animals and
scorpions and one sexy, heart-stopping Huichol man‖). Така
завършва представянето на съдържанието на книгата в
буктрейлъра. Финалните слайдове затварят композицията му,
като аналогично на началото представят изказано мнение в
престижно периодично издание и отново заглавието на
книгата. Акцентът в този буктрейлър е върху ярките цветове –
розово, синьо, жълто, които особено силно влияят върху
зрителното възприемане. Анимираната история се свързва с
емоцията, романтиката и екзотиката. Само от видеорекламата,
без да се знае какъв точно е жанрът, става ясно, че книгата е
ориентирана
към
женската
аудитория.
Подобно
―разпознаване‖ също е знак, че буктрейлърът е направен
според изискванията и интересите на тази аудитория и
успешно изгражда друга, но също разпознаваема визия на
книгата.

143

Буквалният превод е „Оранжерийни цветя и деветте растения на
желанието”. От прочита на романа става ясно, че деветте растения се
намират в тайна градина и всяко едно от тях носи любов, власт,
безсмъртие, богатство, свобода, магически сили, приключение,
сексуалност и мъдрост.
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Невинаги видът на буктрейлъра може да се обвърже
лесно и ясно с жанра на книгата (както успешно това се случва
в горния пример), но понякога се оказва, че книгата е
намерила своя буктрейлър. Така е с анимирания трейлър към
книгата Mr. Puzzle. Super collection (2013 г.) от Крис
Елиопулос.144 Черно-бялата анимация отговаря напълно на
читателските претенции на детската аудитория и оправдава
техните очаквания. Книгата „оживява‖ под формата на
видеоигра, в която героят преминава през различни,
неочаквани нива на изпитания, а към тези характеристики
може да се добави и ритмичната, лесно запомняща се музика.
Началото на буктрейлъра естествено се свързва и със
заглавието – първият анимиран кадър се появява след
подредбата на парчетата от пъзел, след това се представя
героят, който ще премине през анимираните препятствия на
играта. Забавно, оригинално, впечатляващо, задържащо
вниманието – всички тези качества напълно удовлетворяват
детската аудитория и са задължителни за успеха на
буктрейлърите върху детски книги. Много важно правило,
което трябва да се спазва при създаването на книжни трейлъри
за детски книги, е това, че, за да се увлече детето в четене, то
трябва да свърже книгата с някакво вълнуващо изживяване и
точно това емоционално приключение трябва да му
предостави буктрейлърът. Той, наред с привлекателно
оформената корица и богато илюстрираните страници, лесно
може да превърне книгата в интригуващо приключение, което
подтиква детето читател да навлезе в нея и да разкрие тайните
й. Точно това „чудно‖ пътешествие по страниците предлага и
коментираният буктрейлър.

144

Видеото е на адрес: http://www.cosproductions.com/videos/view/mr_
puzzle_super_collection (13. 07. 2014).
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Техниката на апликацията, от друга страна, е избрана
в анимирания буктрейлър към книгата на Чък Паланюк
Damned.145 Създаден от Random House за промоция на
последната му книга, трейлърът е опростен като техническа
изработка – той имитира изрязани фигури, „оживяващи‖ на
подходящо подбрани цветово и стилистично фонове.
Продукцията залага на изобилието от символи и изображения,
които по въздействащ начин насочват към сюжета на книгата.
Точно по повод на този буктрейлър А. Добрянска категорично
отбелязва, че, в сравнение с презентациите на принципа на
Power Point (т. е. слайдовите буктрейлъри), анимацията,
направена дори с неусложнената техника на апликацията,
„трогва далеч по-силно‖146. Буктрейлърът въздейства
действително на емоционално ниво и за това въздействие е
решаваща комбинацията от странни, акцентиращи титри, от
готическата музика и от символиката на някои от
145

Буктрейлърът може да се види на адрес: https://www.youtube.com/
watch?v=D1YrHTN6exg (23. 06. 2014).
146
Добрянская А. Бройлерные трейлеры. // Русский журнал, октябрь,
2012, № 3 - http://magazines. russ.ru/october/2012/3/d13-pr.html (12. 08.
2014).
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апликираните изображения. Всички те насочват към жанра на
трансгресивния роман, какъвто е текстът на Паланюк.
Като кратък анимационен филм е представена книгата
на Джон Ланчестър Capital147. Лиза Хейзън – писателка и уеб
редактор, пише за него в своя сайт и го посочва като една от
добрите практики в трейлърмейкърството на книжни
продукти. Ето какво споделя тя: „Книгата на Джон Ланчестър
„Capital‖ е за едно семейство, което живее в Ню Йорк,
разкъсано от финансовата криза. Буктрейлърът изобразява
умел анимиран кратък филм – лишен от диалог, показва като
комикс семейните взаимоотношения в двуетажен дом. Към
края е примамката – заплашителен знак, който казва: „Ние
искаме това, което трябва‖, закачлива ключова сюжетна
точка‖148. Според авторката този буктрейлър е „провокативен
и умен‖ и „събужда любопитството на читателя по неочакван
начин‖. Очевидна е връзката на анимирания буктрейлър върху
Capital с изкуството на анимационните филми и комиксите.
Той по своите характеристики много наподобява отделна
серия или отделен епизод от анимиран филмов комикс.
Липсата на титри и въобще на вербален еквивалент на
основните сюжетни линии също е показателна – в природата
на анимацията е знаково отсъствието на тези елементи.
Акцентът е върху визуализацията, върху въздействието и
символиката на движещите се изображения.
Награда за самостоятелно произведение на изкуството
през 2011 г. в класацията The Moby Awards за най-добри и найлоши буктрейлъри печели буктрейлърът149 към книгата на
Слоън Кросли How Did You Get This Number, която се определя
като колекция от есета. Това е типична илюстрация на
147

Буктрейлърът може да се види на адрес: http://www.youtube.
com/watch?v=dEA7LKhvW_A (23. 06. 2014).
148
Hazen L. Best practices for book trailers. – http://www.lisahazen.com/
portfolio/best-practices-for-book-trailers/ (15. 08. 2014).
149
Може да се види на адрес: https://www.youtube.com/
watch?v=0EzoF0zwdDc (13. 08. 2014).
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обстоятелството, че чрез буктрейлъри в съвременното
информационно пространство се рекламират не само книги от
областта на масовата художествена литература.
Анимацията във видеото е направена изключително
концептуално, с много хумор, с използването на различни
символи, които препращат към конкретни есета от книгата на
младата авторка. Интересно е представена например намесата
на „ръката на съдбата‖ – в трейлъра към книгата тя е видяна
като стрелка от часовников механизъм – символ, който вече
отвежда към други, времеви измерения на познатия вече код.

Ключова за осмислянето на буктрейлъра е една
„хартиена‖ компания от кукли без лица, но с винтидж рокли.
Във всеки от детайлите в роклите е скрит символ, който
отпраща към съдържанието на някои от есетата. Самата
авторка споделя в своя сайт, че за да разгадаят загадката в
буктрейлъра, читателите трябва да прочетат есетата.150 Ето по
този начин – чрез внимателното концептуализиране на
буктрейлъра – може да се помогне на читателите да изберат
150

Crosley S. The Paper Doll Project. – http://sloanecrosley.com/?p=26 (22.
08. 2014).
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своята книга. Видеото действително се превръща в тайнствена
примамка и във вход към истинското удоволствие – четеното
на самия текст.
Принципът на хартиената анимация (или още позната
като пейпъркрафт анимация) е използван и в буктрейлъра към
книгата Going West на новозеландския автор Морис Гий.151

Видеото започва с изображението на корица, в което
на преден план са изнесени заглавието и името на автора. В
следващия кадър страниците на книгата се разлистват и
буквално се надигат, за да започнат да разказват
завладяващата история и да вкарат зрителите в удивителната
атмосфера на Окланд в средата на ХХ в. Перфектно са
изработени и най-дребните детайли – хартиената трева, която
избуява, железопътните релси, които криволичат по
страниците. Всеки елемент от пейпъркрафт шоуто, което
представя буктрейлърът, се свързва с някакъв друг или с
няколко други елемента и в съвкупността си елементите
разказват истории, прегрупират се, премоделират се, за да се
151

Буктрейлърът може да се види на адрес: http://www.youtube.
com/watch?v=F_jyXJTlrH0 (24. 06. 2014).
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появят на екрана в други форми. Всичко това се случва на
страниците на разтворената книга. Буктрейлърът е динамичен,
с бързо сменящи се кадри. Комбинацията от глас зад кадър и
добре избран саундтрак допълва шоуто от хартиени
конструкти.
Всъщност този и подобни на него буктрейлъри –
майсторски направени, с много емоционално и интелектуално
усърдие, показват, че най-добрите примамки за аудиториите и
най-качествените продукти се получават от добрите стари
идеи – от първоначалната концепция за нещата и
претворяването ѝ в добър, качествен продукт.
Модерна компютърна анимация е използвана в
буктрейлъра към сборника с кратки разкази Zombies vs
Unicorns с автори Х. Бляк и Д. Ларбалестър. Промоционалното
видео152 е умело изградено на базата на градацията и
неочакваните обрати в съдържанието. Започва с един спокоен,
красив образ на еднорог на преден план, който се храни с
трева – идилична картина, придружена с подходяща музика за
фон. След около 20 секунди настъпва внезапен поврат в
сюжета на видеото. От дъното на екрана се появява зомби и
грабва еднорога. Веднага следва и промяна в цветовете,
очертанията, а музиката набира скорост и сменя ритъма си.
Двете фигури изчезват от предния план, за да се появят
отново, но този път ролите са обърнати – еднорогът е
намушкал с рога си зомбито. Следва серия от илюстровани
изображения, чиято същност отпраща към идеята за книгата и
нейните мрачни, тайни сюжетни нишки. Целта е повече от
ясна – буктрейлърът представя темата за вечното и болезнено
редуване на доброто със злото. В заключителните кадри са
представени корицата на книгата, имената на редакторите и
авторите на историите, на издателската къща.
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Може да се види на адрес: http://www.youtube.com/watch?v=gv
7V1u0FBXo&feature=player_embedded (15. 08. 2014).
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Буктрейлърът е динамичен, с бързо сменящи се
изображения, с ритмичен музикален фон – всички тези
детайли приковават вниманието и събуждат любопитството.
От представените примери се вижда, че анимираният
буктрейлър успешно може да рекламира както книги за
определена таргет група от възрастната аудитория, така и
детски книжки, които носят своите специфики. Анимираните
буктрейлъри предоставят на своите създатели широки
възможности за експерименти в областта на иновационните
технологии. Големият брой на анимирани видеопромоции към
книги е свидетелство за популярността на анимацията и за
значимостта ѝ като атрактивен и ефектен елемент в
дигиталното пространство.
Използването на анимацията в трейлърмейкърството е
много често практикуван подход заради своя специфичен,
особен език. Неговата високата степен на условност се оказва
привлекателна за зрителите, провокира въображението им и
активизира асоциативното им мислене.
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Клипови буктрейлъри
Друг вид буктрейлъри, които са близки до филмовите
и които също в рамките на 2-3 минути представят поредица от
кадри с движещи се образи и сцени, са клиповите
буктрейлъри. В значението на английската думата clip
(„изрезка‖, „отрязък‖ и пр.) е заложена спецификата на клипа в
сравнение с другите аудио-визуални форми на презентация.
Обикновено клипът се свързва с музикалните и рекламните
продукти, но твърде успешно намира реализация и в
трейлърмейкърството към книги. По принцип структурирането
и производството на буктрейлърни клипове не се различава
коренно от музикалните им еквиваленти. Основната (и
обединяваща различните сфери на приложение на клипа) идея
е, че чрез клипа книгата се възприема не като единна цялост, а
като поредица от почти несвързани помежду си части, образи,
факти или сюжетни линии. Принципът, който се следва в
техниката на клиповото производство, се основава на тезата,
че зрителското внимание не трябва да се задържа дълго върху
един и същ откъс, не трябва да се дава време за анализ или за
интерпретация на отделен кадър, а на негово място трябва да
се появи нов, който да „заличи‖ следите от предходния или да
ги свърже само подсъзнателно. Стремежът е да се създаде
видео, основано на бързото превключване, на прескачането от
кадър в кадър, от образ в образ, от сцена в сцена. Този
рекламен подход дава свободата на зрителите подсъзнателно
да свързват елементите, да ги тълкуват непреднамерено. Така
клиповият буктрейлър само „подхвърля‖ на потенциалния
читател примамките на едно предварително съпреживяване с
героите на книгата, с детайли от нейния текст. Ясно е, че
загатването за нещо не е идентично с неговото получаване, но
самата възможност е по човешки изкусителна. Логиката е в
представянето на отделни части от едно свързано цяло, които
са достатъчно провокативни и смислово натоварени. По силата
на тази логика клиповите буктрейлъри не филмират части от
книгата, а по-скоро по един или друг начин се опитват да
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внушат определена идея за нея, за да я рекламират, да
акцентират върху нейни качества, да поднесат загадки,
търсещи своето решение чрез прочита на книгата. За разлика
от филмовите буктрейлъри, които залагат на актьорската
игра, на режисираната и естетически издържана история, на
операторския поглед и т. н., клиповите буктрейлъри разчитат
на бързата, динамична смяна на кадрите, на присъствието на
елементите на изненадата и парадокса. Те създават
зрителското очакване на следващ кадър и затова в тяхната
специфика е заложено игровото начало. Макар и не конкретно
за клиповия, а за буктрейлъра изобщо, Ю. Щербинина твърди,
че чрез това промоционално средство „художественият текст е
презентиран не като метафора, а като метонимия – вместо
целия образ са дадени частни детайли, разпръснати
елементи‖.153 Изказването се отнася в цялата си пълнота
именно за клиповите буктрейлъри, където монтажът
наподобява монтажа на рекламните и музикалните клипове:
важно е съчетаването, съединяването на отделни фрагменти
вместо цялото (в нашия случай цялото е книгата), основната
цел е не да се разбира, да се вниква в същността, а да се усети
и да се изживее емоцията или очакването. Темпоралната
ограниченост на клипа също е и една от причините за
невъзможност за поместване на логически и сюжетно свързан
видеотекст, който пълноценно да представи книгата. Вероятно
и поради този факт идеята е не да се разказва, а да се
акцентира върху атмосфера и настроение. Клипът в своята
природа обикновено използва не сюжетна и линейно
последователна визуализация, а калейдоскопично съединяване
на разнородни образи, на несвързани или по-малко обвързани
помежду си картини. Принципът на фукционирането му е
принципът на пъзела, на мозайката и производството на
клипови буктрейлъри е напълно в хармония със съвременното
нелинейно,
разнопосочно,
фрагментарно
мислене
и
възприемане на света, за което Н. Кар споделя: „Спокойната,
153

Щербинина Ю. Смотреть нельзя читать...
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съсредоточена и задълбочена линейна мисъл се измества от
новия начин на мислене, който иска и има нужда да поема и
споделя информация на кратки, непоследователни и често
припокриващи се изблици – колкото по-бързо, толкова подобре‖.154 Твърдението убедително може да се отнесе към
клиповите буктрейлъри. Бързо сменящите се кадри се
наслагват и всеки от тях се вписва в един определен контекст
от книгата. Някои от тях призовават, предизвикват следващи
кадри и постепенно или подреждат, или разрушават пъзела
към смисъла около книгата, към идеята около нея.
Творческият подход при клиповия буктрейлър може
да се опише и по друг начин. Това в своята същност е
видеовъзпроизвеждане на отделни, разнородни, сюжетно
необвързани фрагменти от текста и едновременно с това
внимателна, съвсем дискретна визуализация на неговата
образност. Крайният резултат е ясен: формалната и
съдържателната цялост на текста се демонтира, за да се
постигне и водещата цел: активизирането на желанието чрез
прочит на книгата да се осъществи обратното действие –
монтажът. Тази метафора за демонтажа и монтажа на текста
вероятно би предизвикала доста съмнения, но именно това се
случва с книгата и текста в нея чрез клиповите буктрейлъри.
На клиповия буктрейлър залага видеопромоцията на
книгата Мръсни сънища с автор Алек Попов. За съжаление
въобще не е ясно кой е продуцентът на този видеопродукт,
единствената информация е за потребител с никнейм sironojka,
което подсказва, че това е буктрейлър, създаден от почитател,
от фен, от удовлетворен читател, който иска да сподели своите
впечатления.155 Едва ли в случая е толкова важно авторството,
от значение е по-скоро фактът, че буктрейлърът създава
усещането за професионален продукт с ясна концепция и
майсторско техническо изпълнение. Музика, кадри и титри са
154

Кар Н. Под повърхността. София, 2012, с. 18.
Може да се види на адрес: http://www.vbox7.com/play:66702ec7
?r=google (2. 08. 2014).
155
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подбрани с изключителен усет и детайлно познаване на
разказите в Мръсни сънища. Почти всеки от кадрите, които се
сменят с динамична, нарастваща с всеки кадър скорост
(впрочем и музиката също е съобразена с тази динамика, което
е от изключителна важност за цялостното въздействие на
буктрейлъра), насочва към конкретен разказ. Така е например
с фотоизображението на черното дамско бельо, което е ключов
символ в разказа „Черните гащи‖. Други кадри, в които вече
решаващо е и присъствието на титрите, дават информация за
възможните жанрови рамки, в които могат да се впишат
текстовете от Мръсни сънища. Те са компромисни, вплитат в
съдържанието си елементите на мистерията, иронията, ужаса,
черния хумор и комедията. Тези характеристики много ясно са
демонстрирани в буктрейлъра – в поредицата от кадри са
вплетени ключови символи, които отпращат към конкретни
текстови сегменти: тъмните коридори лабиринти, обвитите в
мъгла и мрак гори се асоциират с мистерията; кръвта,
окървавеното лице, по вампирски червените очи и изпитото от
бледост лице – с ужаса и пр.
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В кадър е и емблематичната фигура на Любо Нейков в
едно от превъплъщенията му в телевизионното шоу
„Комиците‖ – като вампир. Този на пръв поглед като че ли
неуместен кадър отлично се вписва в линията на комедийното,
ироничното, скечовото – все характеристики, които
хармонично се свързват с разказите на Алек Попов.
Клиповият буктрейлър към книгата на Чарлз Беноа
Cold calls156 от своя страна представя историята на трима
тийнейджъри, които са обединени от един общ дразнител –
анонимно обаждане с ключова реплика „Знам тайната ти!”.
Във видеото няма персонажи, което засилва усещането за
тайнственост. Съставено е от три телефонни разговора, а
кадрите са семпли – телефон, чийто дисплей изписва
„непознат номер”, бюро, книги и аксесоари, които отпращат
към собствениците – тийнейджъри. Гласовете на непознатите
и в трите телефонни разговора са различни, компютърно
обработени. Последният кадър е фотос на корицата на книгата,
името на автора ѝ и кратък анонс, който отпраща към нейното
съдържание: „Трима тийнейджъри са изнудвани от непознат.
Колко далеч ще отидат, за да запазят своите тайни?”.

156

Буктрейлърът може да се види на адрес: http://bookriot.com/
2014/04/03/featured-trailer-cold-calls/ (14. 05. 2014).
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Примерът с този буктрейлър същевременно показва и
с каква друга цел могат да се използват тези рекламни клипове
към книги. Те могат да показват съвсем отделно, несвързано
главните персонажи на книгата, ако те са повече от един, както
е в случая. Макар че образите на персонажите тук са само
загатнати, нямат лица, специфицират ги само гласовете им, все
пак чрез буктрейлъра става ясно, че това са три различни
истории, три различни действащи лица, които по стечение на
обстоятелствата са обединени в преследването на обща цел.
Предимството на клиповия буктрейлър пред останалите
видове е точно в неговата мозаечност, в съединяването на
отделни цялости.

Блърбови буктрейлъри
Друг начин, по който книгата се рекламира, е чрез
блърбове – отзиви за нея или нейния автор в различни
периодични издания, в книжни ревюта и пр. Традиционно те
се поместват на задната корица на книгата или са част от
нейната рекламна анотация. Кратките хвалебствени отзиви за
книгата от авторитетни издания и от известни личности са
отдавна познати в англосаксонското и американското
книгоиздаване, а терминът блърб е въведен от американския
хуморист Франк Бърджес през 1907 г. със значение на
„самохвалство‖ или „крещяща реклама, възторжена
препоръка, прекалена хвалба‖.157 А. Бенбасат определя
няколко вида блърбове от гледна точка на адресанта –
написани от „известен, писател, критик или публична
157

Бенбасат А. Банкноти и мечти между кориците. Масова книга и
масово книгоиздаване. София, 2011, с. 40, бел. 23.

131

личност‖; „цитат от оценка на авторитетно периодично
издание‖; „отправка към друг бестселър от същия автор, който
го е направил световноизвестен‖.158
А. Ванчев от своя страна предлага описание на две
работещи схеми при създаването на блърба. Първата определя
като „една от често ползваните и днес‖ и съдържа два
елемента: „[познато заглавие] + [пазарен успех]‖. 159 Именно
тази схема е използвана в началния кадър на буктрейлъра към
книгата First Drop of Crimson от Джанийн Фрост.160 Видеото
започва, позовавайки се на името на авторката и нейна
предишна творба, която вече е успешно наложена в
публичното пространство. Стратегията при тази целенасочена
интертекстуалност е повече от ясна – създава се авторитетна
рамка, в която да се положи новата книга.

158

Бенбасат А. Банкноти и мечти между кориците, с. 40.
Ванчев А. Блърб: Модели на американското книгоиздаване и някои
специфични проявления в българското. – Годишник на Софийския
университет. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 13,
2006. София, 2007, с. 269-282.
160
Буктрейлърът е достъпен на адрес: http://www.youtube.com/watch?v=2rg0Dtzels (3. 06. 2014).
159
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Втората схема е по-разширена, тя представя по-пълна
информация за автора и съответно за книгата и поради тази
причина тя е окачествена от А. Ванчев като „пълна програма
на блърба‖. При нея задължителните елементи са „класация на
бестселъри, автор на други известни заглавия, холивудски
филм или отзив от „Ню Йорк Таймс‖.161 Тази схема е по-рядко
използвана в буктрейлърството, тъй като предполага отделяне
на повече време и място, а, както вече се спомена, рекламните
промоционални видеопродукти към книгите изискват поголяма краткост и по-малко отнето време от страна на
потребителите.
Продуцентите от red14films.com обособяват отделна
група буктрейлъри, наречена short blurb. Този вид
буктрейлъри комбинира блърбове за книгата с кадри и откъси
от пълния буктрейлър, като версията е значително по-кратка.
Ще си позволя да използвам донякъде готовия вече термин за
този вид буктрейлъри, като в моята класификация го
номинирам като блърбов буктрейлър. В посочения вече сайт
този вид буктрейлъри е илюстративно онагледен с трейлъра
към книгата на Лилиана Харт Whiskey rebellion.162
Интегрирането на блърба в трейлърмейкърството се
оказва успешен рекламен ход, затова е и често практикуван –
може да се срещне както в чист вид (буктрейлъри,
реализирани само чрез блърбове), така и в комбинация с други
техники (клипове, кратки филми, анимация и пр.). По-рядко се
срещат буктрейлъри от първия вид, които са създадени само
върху блърбове, и причината е повече от ясна – еднообразието
не е за предпочитане. При втория вариант възможностите са
значително по-големи – блърбът подплатява рекламата,
приписва авторитет на заглавието и автора, а в синхрон с
аудио-визуалните ефекти оформя един завършен, цялостен
рекламен облик на книжния продукт.
161

Ванчев А. Блърб: Модели на американското книгоиздаване..., с. 273.
http://red14films.com/wp-content/uploads/2013/02/whiskey_rebellion
_by_liliana_hart_blurb_short_640x360.mp4 (17. 05. 2014).
162
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Блърбовите буктрейлъри най-често комбинират два
елемента:
1. авторитетни отзиви, които провокират
интерес и/или рекламират (това са всъщност
блърбовете);
2. текстови слайдове, статични изображения или
филмови кадри, които задават, загатват или
пресъздават части от книгата или създават
някакво по-цялостно усещане за атмосферата в
нея.
Тези елементи се комбинират по различен начин в
зависимост от концепцията на буктрейлъра или от жанровата
специфика на книгата. Обикновено структурата на един
блърбов буктрейлър включва първо някаква информация за
книгата – фотос на корицата, кратки изречения, свързани с
нейния сюжет или персонажи, или някакъв важен епизод от
нея, следват няколко блърба и финален слайд, който дава
информация за продуцента, изготвил буктрейлъра, и адрес, на
който може да бъде закупена книгата. По тази схема е
продуциран например буктрейлърът към книгата на Гери
Ръсел Warrior’s Bride.163 Началните слайдове обвързват
книгата с мистерията. Те показват мрачно, гръмотевично небе,
замък и тайнствени стъпала. Между тези кадри се появяват и
надписите: „Изоставена заради своите тайни/ преследвана
от видения/ тя никога не видя своето спасение или
любов...”.164 Изписани върху имитация на груба стара хартия,
това са единствените отпратки към книгата, които в
комбинация с музикалния фон засилват мистерията и
163

Буктрейлърът е на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=i
CET3_v3UGU#t=16 (17. 05. 2014).
164
Разделителната наклонена черта показва края на единия и началото
на другия слайд.
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напрегнатото очакване за случващото се в романа. След още
един надпис се появява и заглавието на творбата на фона на
силно горящ факел и върху този бекграунд следват три блърба.
Първият е от Сабрина Джефрис (авторка на бестселъри според
класациите на Ню Йорк Таймс): „Трогателно, силно четиво.
Не го пропускайте!”. Този блърб, освен че по своето
съдържание е и оценка, и рекламна квалификация, дадена от
друго авторитетно лице, е същевременно пример за това, че в
блърбовете понякога (доста често впрочем) присъстват и
елементи, които са призивни, апелиращи към читателските
аудитории. Тази контактност засилва рекламния акцент в тях и
много добре кореспондира с формата, в която са облечени –
буктрейлъра. Другите два блърба съдържат само оценки, т. е.
наблягат върху съдържанието на романа, не се позовават на
предишни успешни проекти на авторката, дори името ѝ не
присъства в тях. Акцентът е само върху този роман и върху
емоцията, породена от съдържанието му. Единият блърб е от
сайта за съвременна литература и съвременни автори Fresh
Fiction
и гласи: „Завладяваща, прочувствена любовна
история”. Другият блърб е от списанието за книги и
литература RT Book Reviews и рекламира романа така: „Силен,
средновековен роман, обвит с магия и страст”.
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Много често използвани в трейлърмейкърството са
блърбовете, които са отзиви от различни печатни медии.
Обикновено те се комбинират с фотоизображения или с
филмов разказ. Такъв е буктрейлърът към книгата Theory of
Remainders от Скот Доминик Карпентър.165 Продуциран от Red
14 Films, той представя сцена, в която мъж се разхожда
тревожно в затворена затъмнена стая. Усещането е за
безизходица, за нещо, което се е случило и последиците
тепърва предстоят. Тази сцена се превръща в бекграунд за
някои от блърбовете, а останалите се изписват на черен фон.
Отзивите похвали са кратки, но достатъчно авторитетно (едва
ли буди съмнение авторитетът на сп. „Киркус ревю‖, от което
е зает първият блърб в буктрейлъра) и красноречиво
подсказват, че става дума за качествена продукция. Книгата е
наречена „звездно постижение”, „рядък и чуден роман”,
„емоционално богат портрет за загубения опит” и т. н в този
дух.
По-атрактивни и авторитетни са буктрейлърите, в
които вип персони или популярни личности препоръчват
книгата. В потвърждение на тезата може да послужи и
изказването на Робин Слоън: „Това, което аз напълно ще
гледам – казва Слоън, – ще бъде някой известен – например
актьор или музикант или просто някой наистина умен, когото
бих могъл да разпозная, да гледа в камерата и да препоръчва
книга. Или ако някоя нехудожествена книга излиза през есента
и това е видео на някой държавник или политик (или медийна
личност), който казва: „Току що прочетох тази книга‖, това е
страхотно и ето защо трябва да го проверим. Това наистина е
завладяващо‖.166 В този случай може да се говори за визуален
или за видеоблърб.
165

Може
да
се
види
на
адрес:
https://www.y
outube.com/watch?v=eFuoSAxY5yU (1. 09. 2014).
166
Metz N. Super sad book trailers.The conundrum of online book
advertisements — and why they usually fail. – Chicago Tribune, July, 06,
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Буктрейлъри интервюта
/буктрейлъри с участието на авторите на книгите
Друга категория, която залага на участието на автора
на книгата във видеорекламата, може да се нарече
буктрейлъри интервюта или буктрейлъри с участието на
авторите на книгите (в случаите, в които формата на
интервю е заменена с друга – разказ, участие в сцена, монолог,
влизане в ролята на актьор и участие в специално режисирана
сцена и пр.). Естествено в електронното пространство те се
срещат в различни варианти. Интересно решение на интервю
предлагат например от компанията „майка‖ на буктрейлъри –
Circle of Seven Productions – с буктрейлъра към книгата To end
all wars.167 Авторът Адам Хокшилд отговаря на въпроси, които
се задават в отделни слайдове и така се редуват въпрос
(текстов слайд) – отговор (видеокадър с обясненията на
автора) в комбинация с документални фотоси. Този похват е
успешен с това, че ангажира различни сетива, а също и с
динамиката си, която винаги е търсена при продуцирането на
буктрейлъри.
Продуцентите от сайта red14films.com наричат
буктрейлърите с участието на авторите на книгите сinematic
interview. Тези техни продукти действително са произведени
със средствата на кинематографията, на фона на кадри от вече
създадения кинематографичен буктрейлър. Един от
примерите, които демонстрират този метод, е трейлърът
интервю към книгата Days of rain and blood. В него авторът
Род Хюит споделя отделни подробности около създаването на

2012 – http://articles.chicagotribune.com/2012-07-06/features/ct-prj-0708book-trailers-20120706_1_book-trailers-publishers-videos (1. 09. 2014).
167
Буктрейлърът
може
да
се
види
на
адрес:
http://www.cosproductions.com/videos/view/to_end_all_wars (23. 07. 2014).
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текста си.168 Видеото е не просто интервю, то пресъздава
атмосферата на книгата, разказът на писателя е обогатен с
кадри от кинематографичния буктрейлър, които представят
двете героини в романа (чрез специално ангажирани актриси).
Цялата обстановка, операторските решения създават
представата не просто за обикновено интервю, а за филмов
разказ, в който съ-участва авторът.
Като кинематографично интервю с участието на
автора може да се определи буктрейлърът към книгата One
More Thing: Stories and Other Stories (2014 г.), която е
писателски дебют за познатия като актьор, продуцент и
сценарист Бенджамин Дж. Новак. Неслучайно подчертавам
професионалните занимания на автора – буктрейлърът ги
демонстрира блестящо.169 Режисирано от Новак, по негов
сценарий и с неговата актьорска игра, черно-бялото видео е
много показателен пример за това, че рекламата на книгата
чрез буктрейлъри далеч надхвърля идеята да бъде само
реклама, само да примамва и да продава. Този модерен видео
паратекст има реалната възможност да се превърне в
самостоятелен творчески претворен късометражен филм,
който разказва отделна история – история за създаването на
книгата. Така е и с буктрейлъра на Новак, който може да се
определи като филмова художествена фикция за творческия
процес около написването на интелектуалния продукт.

168

http://red14films.com/wp-content/uploads/2013/02/rod_hewitt_cinemati
c_authors_trailer_days_of_rain_and_blood_640x360.mp4 (27. 08. 2014).
169
Адресът на буктрейлъра е: http://www. youtube.com/watch?v=2
FxhTn9cEhI (2. 06. 2014).
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Действието във видеото основно се развива в
задимено кокетно френско кафене (разговорът през поголямата част от времето се води на френски, а към кадрите
вървят субтитри на английски), където млада дама (писателка)
в компанията на приятели очевидно се готви за представяне на
книгата си, за която „говори цял Париж”. Читатели така и не
се появяват, но пък настъпва оживление след появата на
Новак, който замечтано гледа младата жена, преди да е
нападнат от папараците, разпознали го като известния
продуцент и сценарист. Докато навън се вихри суматохата
около „американската звезда”, френската интелектуална
компания вътре остава незабелязана. С присъщото елитарно
пренебрежение случилото се навън е подминато с присмех и с
реплика около „срамното” положение на днешната култура.
Новак се прибира вкъщи и написва книгата. Самият той
заявява: „Ето, написах книга. И сега ще впечатля момичето
на моите мечти от кафенето”. От този момент нататък
следва интересен диалог, в който се засягат редица въпроси
около книгата и въобще около писателската професия. Много
любопитно е самото композиране на буктрейлъра. Той като че
ли е изграден на две нива – високото, елитарното, от една
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страна, и популярното, масовото, от друга страна (това е
стремежът на рекламата – да завладява всякакви аудитории).
Актьорската игра създава динамиката, интригата; спорът
между Новак и френската писателка ясно откроява позициите
и в същото време цялата идея върви към примиряването на
двете крайности. Така зрителите се запознават директно с
автора на книгата и с някои от най-важните ѝ концепции.
Много оригинален, по френски кокетен и по американски
динамичен, буктрейлърът е доказателство за професионалния
талант на създателя си в сценариен и продуцентски план.
Художникът Брандън Бърд рекламира чрез
буктрейлър170 със свое участие интересна книга, която се
нарича Astonishing World of Art. Тя е изпълнена със страници
за оцветяване, със стикери, с рисунки, които се получават чрез
свързването по точки и пр. Включени са шаржове, пародийни
портрети и скици на популярни артисти (Никълас Кейдж,
Кристофър Уорън и др.) и телевизионни продукции (като
сериала Закон и ред например). Книгата е докосване до света
на изкуството, но представено под формата на многобройни
забавления за деца и за пораснали деца от всички възрасти.

170

Може да се види на адрес: https://www.youtube. com/watch?
v=JPgHCaC2Qi8 (23. 07. 2014).
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Началният кадър на буктрейлъра пресъздава сцена от
обикновените за едно семейство вечерни занимания: майката
влиза в стаята, носи вечерята за трите си деца и казва, че след
вечеря ще играят заедно видео игри. От ъгъла на стаята като с
вълшебна пръчка се появява самият Брандън Бърд, който
държи в ръцете си книгата и ентусиазирано започва да
обяснява, че това е най-голямото забавление. Едно от децата
поглежда книгата с досада, пита какво е това и в погледа му
личи недоумение как може една книга да е „голямо
забавление‖. Оттук нататък всъщност (и това е найинтересното, най-примамливото и най-успешното като
рекламен ход) буктрейлърът показва „какво може‖ тази книга.
Децата и майката са истински увлечени, рисунките оживяват в
ръцете им в истинския смисъл на думата – едната вече почти
оцветена рисунка на лице загадъчно намига. Семейството е
привлечено от възможността под ръководството на Бърд да
оцвети, да моделира по свой начин любими актьори, сцени от
телевизионни филми; да залепи стикерите с предпочитаните
герои, да изработи маски и по този начин да „влезе в кожата‖
на някои от най-популярните актьори. Буктрейлърът е
динамичен и забавен. По-важното е, че са показани всички
възможности, които книгата предлага за забавление и приятно
прекарване на семейната вечер, т. е. това е един пример как
жанрът на книгата може да бъде основа за създаването на
буктрейлър, който със своите качества лесно може да създаде
у зрителите потребители нетърпеливото очакване книгата да
излезе на книжния пазар.
Вероятно наименованието буктрейлъри интервюта
не е от най-подходящите и някои от горните примери са също
доказателство за това. Поради тази причина прибавих и
уточнението с участието на авторите на книгите. Поважно за мен беше да обособя група от буктрейлъри, които се
отграничават от останалите, защото в тях активно участват
авторите на книгите, като по този начин рекламират
собствения си продукт. Под „интервю‖ имам предвид неговия
най-общ, най-схематичен смисъл. Съществуват и такива
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буктрейлъри интервюта, в които въпросите са елипсирани.
Вариантите тук са различни. В единия случай авторът
представя своята книга под формата на режисиран кратък
филм, с кинематографски ефекти и със специално създаден
декор. По-честите практики са разказите на авторите да са в
естествени условия – кабинет, аудитория, студио, библиотека.
Акцентът е върху идеята около създаването на книгата, около
различни интересни обстоятелства в процеса на писането,
около причините, заради които си струва да бъде прочетена
книгата.
Съдържанието на такива буктрейлъри може да варира
в различни аспекти. Някои от тях представят снимки на
авторите, други отразяват техни медийни изяви (откъси от
телевизионни интервюта, публикации от пресата и пр.). В
някои случаи може да се открие и зависимост между жанра на
книгата и технологията на създаването на буктрейлъри с
участието на автора. Например когато книгата е от типа
„помогни си сам‖ или „приложна психология‖, тогава в
буктрейлъра авторът убедително разказва за възможните
ползи от книгата. В други случаи, когато книгата е мемоарна,
слайдовете от буктрейлъра предлагат и архивни, документални
кадри и фотоси, които са свързани с автора. На активното
участие на авторите залагат и буктрейлъри, които презентират
готварски книги и въобще книги с различни полезни
практични съвети от типа „как да отслабнем‖, „как да запазим
фигурата си след раждане‖ и под. В повечето от тези случаи
във видеото към книгата писателите споделят своя личен опит,
дават професионални съвети и/или предлагат убедителни
доказателства за ползата и ефектите от прочита на книгата. С
тази цел е продуциран например буктрейлърът към книгата на
д-р Тиаръна Лоу Дог Life is your best medicine171, която може да
се определи като книга с полезни съвети, ориентирани
171

Може да се види на адрес: http://www.cosproductions.com/videos/
view/life_is_your_best_medicine_a_woman_s_guide_to_health_healing_and
_wholeness_at_every_age (14. 07. 2014).
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предимно към женския сегмент от аудиторията. В близо
двеминутното видеопослание авторката лансира на своите
читатели тезата, че здравето зависи изцяло от начина на живот
и много по-малко от приемането на лекарства. Близкият план,
жестовете, бекграундът създават впечатлението за разказ,
който е по нещо преживяно, за споделяне на личен опит.
Решен точно по този начин и в този неформален стил,
буктрейлърът напълно хармонизира с жанра на книгата (self
help).
Някои от буктрейлърите с участието на авторите на
книгите не са под формата на интервюта, но биха могли да се
включат в тази група, защото тя е специално създадена, за да
акцентира върху представянето освен на книгата и на нейния
автор. Включването на автора – дали чрез интервю, или чрез
актьорска игра – е успешен ход, особено ако авторът е
известна, вече наложила се в определена сфера личност
(какъвто е случаят с Новак). Тогава всъщност името и
присъствието на автора в буктрейлъра рекламират книгата.
Така е с буктрейлъра към поредната книга на Тим Ферис –
автор, който е популярен вече и в България с книгата си 4часовата работна седмица. Ферис рекламира новия си текст
Four-Hour Chef чрез специално продуциран за целта
буктрейлър.172 В професионално създаденото видео участва
самият той. Буктрейлърът е забавен, със смели и провокативни
акценти, които кореспондират с творческия подход на Тим
Ферис. Според Л. Хейзън самият автор „в голяма степен
дължи своята известност на това да бъде смел и провокативен
както онлайн, така и в печатното публикуване‖.173
Провокациите в буктрейлъра идват от това, че всъщност на
читателя зрител се предлага една концепция за книгата, която
я представя не само като наложителен наръчник по готварство,
172

Буктрейлърът може да се види на адрес: http://www.youtube.com/
watch?feature=player_ embedded&v=_KFPHmPoPlY (15. 05. 2014).
173
Hazen L. Best practices for book trailers. – http://www.lisahazen.com/
portfolio/best-practices-for-book-trailers/ (15. 08. 2014).
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а като нещо много повече – като умел пътеводител към подобър живот, като справочник за много умения, не само
кулинарни. И тук отново може да се направи паралел с
паратекстовите функции, които буктрейлърът изпълнява.
Конкретната функция в случая е да представи пред
читателите основния текст, да се опита да провокира и да
задържи читателското внимание. Бързо сменящите се кадри
създават „забележително усещане за забързаното съдържание
на книгата‖, а „Ферис използва видеото, за да изтъкне някои от
най-завладяващите части от книгата, които карат читателя да
иска още‖.174 Ясно е, че буктрейлърът действа на
паратекстово равнище, но вече със средствата на
визуализацията.
Практиката на участието на авторите в промотирането
на книгите си чрез буктрейлъри е добър маркетингов ход
(оказва се например, че видеото на Т. Ферис е събрало 1,5
милиона гледания в YouTube). Важно е да се отбележи и
въобще да се отчете кога това е така – когато авторът е
популярен, вече е утвърден създател на бестселъри (в случая с
Т. Ферис) или е медийно наложено лице – известен продуцент,
актьор, режисьор и т. н. (както е с Б. Новак).
Участието на автора на книгата трябва да е много
добре обмислено и прецизирано. Необходимо е да се направи
предварителен проект (както впрочем това се прави и с всеки
професионално създаден рекламен продукт) на буктрейлъра,
да се прецени каква част от него ще заеме авторовото участие
и доколко то ще бъде полезно за рекламата на книгата.
Естествено се срещат и доста неуместни, лошо „скроени‖
видеореклами към книги. Причината за това може да се търси
както в концептуално, така и в техническо отношение. За
подобен буктрейлър споменава и М. Попова, когато описва
кои трейлъри са спечелили награди за добри и лоши

174

Пак там.
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буктрейлъри в конкурса Moby Awards през 2011 г.175 Става
въпрос за представянето на книгата Freedom: A Novel от самия
ѝ автор Джонатан Фрейзън. Действително може да се каже, че
трейлърът и авторът са си заслужили приза за лошо
произведение.176 В продължение на повече от две минути в
близък план писателят с равен тон и с доста скучновато
изражение разказва за романа си. Бекграундът напомня
кабинет на учен или място в читалнята на библиотека. В
ръцете си авторът държи листи, вероятно на тях са нахвърляни
бележки за това, което говори. Буктрейлърът напомня повече
традиционната форма на беседата, на лекцията и по никакъв
начин не е в състояние да привлече вниманието, още повече,
че жанрът на романа е определен като фантастика, което
предполага търсенето на една определена аудитория, която би
се заинтригувала от повече динамика, повече атрактивност в
производството на продукта. Освен това този буктрейлър няма
начало и край, което със сигурност не е голям пропуск, но
създава усещането за видео, което не е продуцирано
специално за идеята да бъде буктрейлър, а по-скоро е
любителски видеооткъс от някакво салонно, публично
представяне на книгата.
Независимо от слабите, понякога не дотам обмислени
страни на този тип буктрейлъри, те работят за рекламния
ескорт на книгата и активно се произвеждат и разпространяват
в интернет пространството. Ще се съглася с мнението на
Джонатан Гънсън, който заявява следното (точно по повод на
такъв буктрейлър): „Това видео с участието на автора, Ребека
Склут, работи толкова добре, защото тя разказва „историята на
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Popova М. The Moby Awards for Best and Worst Book Trailers. – Brian
Pickings, June 6, 2011 – http://www.brainpickings.org/index.php
/2011/06/06/the-moby-awards-book-trailers/ (12. 08. 2014).
176
Видеото може да се види на адрес: https://www.youtube.
com/watch?v=qm3yuWEvCgw#t=60 (5. 06. 2014).
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нейната история‖ и това го прави дълбоко лично‖.177 Личната
история, споделянето, емоционалната ангажираност са много
въздействащи и винаги в определена степен са попечелившите стратегии при работата с аудиториите. Затова и
буктрейлърите интервюта, и буктрейлърите с участието на
авторите са предпочитани, особено когато целевата аудитория
е женска. Друга причина за тази активност и за голямото им
разнообразие може да се търси в степента на достоверност – за
книгите, за концепциите в тях, за идеите в тях, за темите в тях
потребителите „пият вода от извора‖, научават всичко
необходимо от първо лице. Мога да предположа и една трета
причина – участието на автора в буктрейлъра ласкае
публиките, те се чувстват по-специални, когато сам авторът се
е ангажирал да обяснява, да представя и да рекламира своята
книга. Така в същото време и творецът не е усещан от
аудиториите толкова далечен, недосегаем, неприкосновен.178
Чувството е за близост, за съучастничество, макар че
общуването е технически опосредствано.

Графични буктрейлъри
Един друг вид буктрейлъри могат да се определят
като графични. Те залагат на играта с текстовите шрифтове, с
графическите начертания на буквите, с техните големини,
обемни контури и пр. Пример за такъв буктрейлър е
177

Gunson J. The Best Book Trailer I‘ve Seen In Years, And Why It
Works… – Bestseller Labs, June 28, 2012 – http://bestsellerlabs.com/thebest-book-trailer-ive-seen-in-years/ (2. 08. 2014).
178
В случая работи „психологията на познатото‖, която е принципно
характерна за обикновения човек, търсещ своето място във вече
познатите „свои‖ води.
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видеорекламата към книгата Tangling with tyrants от Тони
Дийблаув.179

Видеоревюто е направено на фона само на една
картина, която включва симетрично подредени шахматни
фигури. Акцентът е върху подвижните букви и думи от
субтитрите, които сменят местата си, движат се по екрана,
подобно на участници в електронна игра. Това непрекъснато
движение поддържа вниманието на зрителите и малко
наподобява, отчасти илюстрира, демонстрира така модерното
в днешното информационно общество нелинейно четене
(макар и все пак по един опростен, схематичен начин).
Друг графичен проект реализира буктрейлърът към
книгата на Дебора Халвърсън Writing young adult fiction for
dummies.180

179

Може да се види на адрес: http://www.cosproductions.com/
videos/view/Tangling_with_Tyrants (9. 07. 2014).
180
Може да се види на адрес: http://www.cosproductions.com
/videos/view/writing_young_adult_ fiction_for_dummies (9. 07. 2014).
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Тук субтитрите се появяват също на непроменлив фон.
Те са своеобразни графити върху стара тухлена стена.
Буктрейлърът майсторски играе с типичните за този вид улично
изкуство разчупени, нетрадиционни буквени начертания и
естествено с наситените, ярки, непрекъснато сменящи се цветове.
Съвсем ясно е, че продуцирането точно на такъв буктрейлър е
свързано с потенциалната читателска аудитория на книгата –
младата публика, увлечена по графитите и едновременно по
фентъзи четивата, любими на любимите моделки.
Като цяло ефектът от графичните буктрейлъри може да
се търси както във вербалното послание, което трябва да е
въздействащо и кратко, така и в шрифтовата и цветовата
структурираност на думите и текста, на тяхното разполагане в
пространството, тъй като „пространственото измерение се оказва
особено важно в дигиталното изкуство‖.181 В буктрейлъра към
криминално-политическия роман Сбогом, Брюксел182 от Леа
Коен точно шрифтовата и цветовата игра „разказват‖ историята.
181

Божанкова Р. Хоризонти на дигиталната литература. София, 2013, с.
203.
182
Буктрейлърът е продуциран от издателство „Ентусиаст‖, което
публикува книгата, и може да се види на адрес: http://www.youtube.com/
watch?v=0JzkdLyksqY&list=UU_8LwIFtk2OzXE5DmHLnJKQ (9. 07.
2014).
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В комбинация със снимки от фотосесията „Брюксел‖ от Майкъл
Лий – само като фон – този семпъл похват изглежда напълно
достатъчен. Изскачащите и разпръскващи се думи задържат
вниманието. Зрителят постоянно е в очакване на следващия
шрифтов слайд, за да подреди пъзела, да прескочи към
следващата част от историята, която книгата разказва.

Напълно изчистен от всякакви изображения и цветни
детайли е и графичният буктрейлър към двете книги на Чък
Уендиг Blackbirds и Mockingbird.183 Решението за
производството на един трейлър вместо два в случая е логично
– втората книга е продължение на първата. Историята в общ
план е разказана само чрез графичната игра с думи и със
завладяващ глас зад кадър, което я прави по-интригуваща, позагадъчна и затова по-привлекателна. Единствените
изображения в поредицата от графични слайдове са двете
корици. Буктрейлърът е пример за стилно майсторско
изпълнение. Подобно на двете черно-бели корици и той е
решен само в черно-бели слайдове – на черен фон, който
наподобява киноекрана от времето на черно-бялата
183

Буктрейлърът може да се види на следния
https://www.youtube.com/watch?v=gcR1B-48lK4 (14. 07. 2014).
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адрес:

кинематография (дори по много деликатен начин имитира и
мърдането на ръката, която държи камерата), с бели букви,
които се появяват и се скриват по най-разнообразни начини,
образувайки различни фигури. Така продуцентите успяват да
разкажат една завладяваща история в стила на двата романа –
ърбън трилъри с хорър и фентъзи елементи.

Двеминутната презентация привлича вниманието
само с изписаните думи, някои от които поставят акценти в
разказваната история и това ясно проличава от големината на
шрифта, от фокуса на камерата върху тях, от ситуирането им
на преден план. Цялата концепция на буктрейлъра е много
добре премерена, въздействаща, а семплото изпълнение е
търсен ефект.
Точно семплото изпълнение е предпочетено и от
продуцентите на графичния буктрейлър към книгата Parallel
от Лорън Милър.184 Компютърният екран в първата му част е
превърнат в бял лист, който постепенно се запълва от
субтитри, представящи ключови моменти от историята на
184

Може да се види на адрес: http://www.storycrush.com/blog/new-traileralert-parallel/ (19. 08. 2014).

150

книгата. В следващия момент всичко се превръща в негатив –
екранът почернява, а буквите стават бели. Почти в средата
полето вече е разделено на две части – негатив и позитив, а
историята продължава да бъде разказвана с препускащ ритъм
и шеметна динамика, за които допринася и играта с
големината на думите, курсивът или удебелените очертания на
буквите.

Цялостната концепция е много последователна, с
ясно изразени акценти, с откроени начало и край, с върхови
позиции и след тях леки спадове – всичко е много добре
премерено, макар и само с използването на възможностите на
шрифта. Както обаче е прието да се казва, дяволът е в
детайлите. И тук детайлите са в своята възможно найзавършена симбиотична цялост – музика, графика и глас зад
кадър ефектно и пълноценно оформят визията за книгата.
Голямото разнообразие от буктрейлъри предполага и
много трудности при тяхното групиране. Те невинаги могат да
бъдат класифицирани в точен и конкретен клас. В тяхната
видеопродукция може да се включва комбинация от няколко
елемента. Такова съчетаване предлага например буктрейлърът
151

към книгата Rock point185 на Карла Негърс. За привличането на
читателския интерес този видеопродукт комбинира пейзажни
снимки с фотоси на авторката на романа и е озвучен с нейния
глас зад кадър, т. е. в случая става въпрос за слайдов
буктрейлър с участието на автора. Подобни буктрейлъри биха
могли да се определят като комбинирани, като се уточняват
конкретните елементи в тази комбинация. Друг комбиниран
буктрейлър е този, който включва статични изображения –
снимки, рисунки, слайдове, графики – в комбинация с
движещи се картини.186 Следваща възможност е в
композицията на буктрейлъра да присъстват филмови кадри,
анимация и статични изображения, както е представен
Алманахът на Нешънъл джеографик кидс.187 Съчетанието
между анимирани кадри и филмови откъси с екзотични
географски дестинации и животни е умело подбрано според
увлеченията и интересите на потенциалната детска аудитория.
Бързо сменящите се изображения, редуването на подвижни
картини с цветни слайдове цели задържането на детското
внимание. Стремежът е гледането на трейлъра да се превърне
в детска игра, в която интригуващи са неочакваните обрати,
изненадите.
Различните видове буктрейлъри са поредното
доказателство за симбиозата, за взаимните влияния между
киното, телевизията, компютърните игри, фотографията,
популярната музика, комиксите. Говорейки само за онлайн
литературата (но твърдението ѝ с пълна сила се отнася и за
книгата като цяло), Д. Лилова с опора на Бенклер определя

185

Буктрейлърът
може
да
се
види
на
адрес:
http://www.cosproductions.com/videos/view/rock_point (11. 07. 2014).
186
Пример за такъв може да се види на: http://www.cosproductions.com/
videos/view/While_the_Wind_Blows (11. 07. 2014).
187
Буктрейлърът е на адрес: http://www.cosproductions.com/videos/view/
national_geographic kids _almanac_2010 (11. 07. 2014).
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тази симбиоза като един от обратите, които се случват „под
влияние на възникващата „хибридна медийна екология‖. 188

188

Лилова Д. Канонът и феновете: фенфикшънът и новата екология на
литературния процес. – В: Дичев И, Ю. Роне (съст.). Нова културна
геометрия. Уебмрежовци, културбракониери, киберагригатори. София,
2012, с. 57.
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АУДИТОРИИ И БУКТРЕЙЛЪРИ

В тази част съвсем накратко ще се опитам да опиша
какво е виждането на аудиториите за букрейлърите и какви са
рецептивните
нагласи към
тях. Обикновено
след
видеорекламите на книги се публикуват мнения на
потребители, които оценяват, анализират или коментират
буктрейлъра или части от него. Такъв е механизмът на работа
в най-големия портал за споделяне YouTubе и примерите ми в
по-голямата си част са от него.
О. Спасов много ясно и детайлно очертава начина, по
който се осъществява обменът на информация в една от найпопулярните социални платформи: „Принципът на действие в
YouTube е тясно свързан с активността на потребителите на
сайта, които осигуряват цялото съдържание, качвайки видео
клипове, произведени от самите тях или намерени из мрежата.
Всички поставени в платформата материали веднага се
подлагат на оценка от останалите потребители. На този
принцип всеки клип получава „досие‖, което включва данни за
това колко пъти е видян, как е оценен, колко пъти е
коментиран, колко пъти е поставен във фаворитите, колко

154

връзки са създадени между него и други сайтове‖.189 С такова
„досие‖ разполагат и буктрейлъри, които са публикувани в
платформата за споделяне. Тази активност от страна на
потребителите е доказателство за засилващото се влияние на
видеорекламните паратекстови форми в съвременното
информационно общество – истинско изкуство е толкова
силно да ангажираш вниманието на хората, че да ги
подтикнеш да споделят впечатленията си.
Коментарите към буктрейлъра по книгата на Джейн
Остин и Сет Греъм-Смит Гордост и предразсъдъци и зомбита
например категорично са в полза на трейлъра и по-точно в
полза на книгата, която вече е спечелила много почитатели и
за това е допринесъл по някакъв начин и рекламният
видеопродукт. В много от споделените впечатления
потребителите заявяват, че ще си купят книгата, ще я
прочетат, ще я коментират и пр., а един фен е толкова силно
повлиян от визуализацията в трейлъра, че споделя: ―искам да
гледам тази книга‖.190 Какъв по-добър пример за визията на
книгата в информационното общество! Въпросното изказване
е поредното доказателство, че Гутенберговата книга е
претърпяла своята метаморфоза, а нейните читатели от
―поколението MTV‖ чрез буктрейлърите имат други
възможности да изберат своето четиво: онлайн, чрез гледането
на поредица от бързо сменящи се драматични изображения с
впечатляващи ефекти, с ―изскачащи‖ на екрана думи, със
завладяваща музика, защото „...за съвременните младежи
много по-близка и разбираема е информацията с визуален
характер. <…> Визуалните образи оказват реално въздействие

189

Спасов О. Културата на Web 2.0 и промените в публичността. –
Култура, бр. 41, 28 ноември, 2007 – http://www.kultura.bg/
article.php?id=13577 (22. 07. 2014).
190
„i want to watch this book‖ – потребител с никнейм geiuy. Вж.
http://www.youtube.com/watch?v=jZVE5uF24Q (15. 08. 2014).
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върху младите хора‖.191 Затова и ―гледането‖ на книгата се
превръща във видео игра, а четенето ... предстои (?).
Към буктрейлъра на книгата Speak of the Devil от Дж.
М. Грегоар потребител с никнейм Marienbad My
Love(@marienbadmylove) споделя: „Обичам това! Какъв
прекрасен начин да се изгради интерес и вълнение преди датата
на излизане‖.192 Тук съвсем ясно е отчетена способността на
промоционалния буктрейлър да повишава информираността на
потенциалните читатели и да прави това по един различен,
интригуващ начин, особено когато жанрът на книгата (в случая
ърбън фентъзи роман) е обичан, предпочитан от младежката
аудитория. А, както вече многократно се спомена, тази млада
аудитория се информира от социални мрежи, блогове и пр. и
няма нищо по-логично нейното внимание да бъде ангажирано
чрез този модерен паратекстов продукт, създаден по новите
правила на опосредстваната чрез високи технологии култура.
За начините, чрез които буктрейлърите се
разпространяват, и за връзката им с желанието за четене на
книгата може да се съди по изказването на потребител с
никнейм Нина Апичело, който е написал под буктрейлъра към
The School for Good and Evil, че това е най-добрата книга, че
харесва страховития глас в началото и че е показал видеото на
свои приятели и те веднага са поискали тази книга.193
Изказването насочва към тезата, че книгата и буктрейлърът вече
са в симбиотична връзка. Тя е следствие от тоталната,
необратима промяна в начина, по който младите (особено
младите) хора четат книгите и получават информация за тях. А
191

Чулкова К. Продвижения чтения средствами визуальной культуры. –
Современная библиотека, 2014, № 3, с. 22.
192
„I love this! What a great way to build interest and excitement in advance
of the release date.‖ – http://jmgregoirebooks.com/2014/03/11/speak-of-thedevil-a-blurb-a-trailer-and-a-release-date/ (15. 08. 2014).
193
„This is the best book ever, I luv (sic) the creepy voice at the beginning!!
I showed my friends this trailor and they immediately wanted this book.‖ –
http://www.youtube.com/watch?v=eqnU3ZqvL1k&list=UUBTeCHmWyv8r
o1EkhbaXewg (23. 08. 2014).
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в тази промяна ролята на вирусния маркетинг и на социалните
медии е изключително важна. Работата в буктрейлърството
трябва да е насочена именно в тези аспекти – чрез продуктите
(буктрейлъри) да се предоставят достатъчно причини хората да
говорят за книгите, както това се случва в посочения вече
пример. Изказаното мнение на потребителя засяга
обстоятелството, че чрез буктрейлъра в рамките на по-малко от
3 минути могат да бъдат ангажирани и примамени визуалните и
слуховите сетива на потенциалните читатели, да бъдат
засегнати техните емоции, а това вече е стъпка напред към
успешния маркетинг.
Впечатлението, че буктрейлърите някак си все още
остават на заден план в създаването на очаквания и нагласи към
книгата у читателите, че не са толкова важни и решаващи за
прочита на нейния текст, могат да се разсеят и с още един
пример. Към фен буктрейлъра на руския превод на книгата на
Марлен Дитрих, която на руски е известна под заглавието
Азбука моей жизни, потребителка с никнейм laima caynasis194
споделя, че отдавна е чела книгата. Начинът, по който текстът е
предаден чрез буктрейлъра – с помощта на черно-бялата
визуализация и музиката от онези години, както и с
„тузарските‖ снимки на Дитрих – я карат да се върне отново
към книгата. Другото важно нещо, което тя споделя, е, че
всички тези елементи от буктрейлъра съответстват на стила на
самата книга. По този начин се създава целенасочено
определена нагласа към книгата. Тя отговаря на очакванията на
читателите, на техните изисквания буктрейлърът да бъде
адекватната визия на книгата, да я допълва, да предизвиква
читателското „връщане‖ към нея.
Понякога и липсата на достатъчно информация е добра
примамка. Подобен пример открих в коментарите към
буктрейлъра195 на книгата Divergent от Вероника Рот. Видеото
194

http://www.youtube.com/watch?v=vsyoTmktzXs (23. 08. 2014).
Може да се види на адрес: http://www.youtube.com/watch?v=tu5Erwposg (23. 08. 2014).
195
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е в рамките на 45 секунди и съвсем схематично представя
няколко детайла от книгата – действието се развива във
футуристичния град Чикаго, а там шестнайсетгодишната
Беатрис трябва да вземе решение, от което зависи нейният
живот. Дилемата е дали да избере да живее със семейството си,
или да направи избор, който ще изненада всички, дори нея
самата. Напълно достатъчна информация за 45-секунден
буктрейлър. Потребител с никнейм ShaolinDeadlyGamers (!)
обаче споделя, че този буктрейлър не му казва нищо. Поинтересно е продължението на изказването му – „това ме
примами към намирането на нещо повече‖ (за книгата).196
Коментарът е повече от красноречив за функциите, които
буктрейлърът може да изпълнява и които вече бяха
коментирани в друга част от този текст. Той е успешна
примамка за търсенето на още материали за книгата, за
откриването на самата нея, за прочитането ѝ. Дори
информацията, споделена в буктрейлъра, да е оскъдна,
недостатъчна, оказва се, че това не не предизвиква непременно
пренебрежително отхвърляне и/ или прекъсване на нишката,
която свързва буктрейлъра с книгата, към която е създаден.
Разбира се, не могат да се правят генерални обобщения,
основани само на един пример. Най-малкото е прибързано,
доколкото единичният случай не бележи тенденция. Но въпреки
това наличието на подобен коментар трябва да се отчете, а
интерпретацията му би отключила полезни размисли и би могла
да предизвика търсенето на още изказвания с цел
потвърждаване или отхвърляне на твърденията.
Същият буктрейлър малко по-долу в коментарите е
определен и като слаб, куц, осакатен, а книгата пък е
окачествена като удивителна.197 В подобни изказвания няма
196

„This trailer tells me nothing of the book nor does it entice me towards
finding out more about it...‖ – http://www.youtube.com/watch?v=tu5Erwposg (22. 08. 2014).
197
Lame trailer, AMAZING book. - http://www.youtube.com/watch?
v=tu5Erw-posg (22. 08. 2014).
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нищо смущаващо. Напротив, те са непренебрежими
свидетелства, че потребителите в мрежата са активни, че
проверяват информацията от всички страни и не се притесняват
да изкажат мнение, да участват в дискусията и да бъдат
критични. Пътят, по който е тръгнал последният потребител,
споделил негативното си отношение към буктрейлъра, е
обратният – първо е прочетена книгата, а след това е изгледано
видеото. Така сравнението действително е по-трудно и като че
ли малко по-субективно оценъчно. При всички случаи 45секунден клип ще е „по-осакатен‖ от „удивителната‖ книга.
Няма как да е по друг начин – информацията в буктрейлъра е
само примамка, не разказ върху разказа. А конкретният
видеопродукт всъщност е направен по всички приети правила
на клиповия буктрейлър – кратко, малко еднообразно, но
достатъчно информативно, включително в края са добавени
снимка на корицата на книгата и блърб от авторитетен писател.
Много анализи могат да се направят, ако се проследят
коментарите към филмовите буктрейлъри. Потребителите
изразяват мнението си за актьорската игра, за сцените, за
сценария и за други компоненти от цялостния продукт. Такъв
коментар например прави потребител с никнейм Lindsay Mead
за филмовия буктрейлър към книгата на М. Демют The Muir
House.198 Той изказва следното мнение: „Уау, това е наистина
прекрасно. Актрисата беше перфектна. До края на видеото аз
всъщност се чувствах тъжна заради нея‖.199 Потребителите
първо са завладени от буктрейлъра, съпреживяват историите в
него, а какъв по-добър стимул за четене от докосването на
емоционалната струна у тях?
Какви са изводите от това свободно, неангажиращо,
понякога дори прекалено непринудено участие на
198

Може да се види на адрес: http://www.youtube.com/watch?v=x4
PKLeGgKCQ (23. 08. 2014).
199
„Wow, that was really wonderful. The actress was perfect. By the end of
the video, I actually felt sad for her‖. – http://www.youtube.com/watch?
v=x4PKLeGgKCQ (23. 08. 2014).

159

аудиториите? Най-важните изводи могат да се синтезират в
сбитата констатация, че буктрейлърът всъщност успява в много
случаи да обнови и/или да освежи отношенията читатели –
книги. Той предоставя възможност на читатели, зрители,
любознателни и любопитни потребители да се включат като
основни участници в оживения и оживяващ диалог с текста. Тук
отново се реализира една от функциите на буктрейлъра като
паратекст към книгата: именно паратекстуалността „заявява‖
присъствието на книгата в културното пространство. И нещо
още по-важно: посредством нея всеки текст получава своята
завършеност и форма – превръща се в книга, в материален
носител на информация с определен облик и код.
Буктрейлърът „разтваря‖ широко вратите пред аудиториите и те
са поканени да участват във формирането на визията за книгата.
Когато става дума за рецепция от гледна точка на
теорията на четенето и когато се прави опит тази рецепция да
бъде обвързана по някакъв начин с буктрейлърите, поне засега
сме изправени пред опасността нашите изследователски листи
да останат в белите полета на неизвестността и невъзможността
за анализи и коментари с генерализиращи обобщения. Написах
съвсем целенасочено „засега‖ – да, засега е трудно да бъдат
отчетени каквито и да било индикации за обособени читателски
общности, за читателски практики, породени от появата на
буктрейлърите. Аудиториите засега са толкова хаотично
пръснати в електронното пространство, колкото и самите
буктрейлъри, а на нас ни се иска някак си насила да ги
подредим, да теоретизираме и изграждаме „словесни‖ кули
около рецепцията им, около пораждащото се четене. Поне
засега – мисия невъзможна!
В книгата си Караниците около четенето А. Кьосев
твърди, че „реконструираните интимни читателски практики не
са просто индивидуално-идиосинкразни: те са базирани на
колективни конвенции за четене и споделен за определена
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историческа публика „хоризонт на очакване‖.200 Ето тези важни
опорни точки – колективните конвенции за четене и хоризонтът
на очакване – липсват, за да се отправим към сериозно и
отговорно теоретизиране около рецепция, читатели и четене,
генерирани от буктрейлърите. Засега отчетливото присъствие
на необходимите опорни точки все още не се е очертало, защото
липсва историческата отдалеченост, липсва репрезентативен
обем натрупан емпиричен материал, който да отчита тенденции
и взаимоотношения. Връзките между буктрейлъри и аудитории
все още са нерегламентирани, строго индивидуални са и зависят
по-скоро и в повечето случаи от субективни импулси. Освен
това все още не са установени механизми, които да контролират
или поне систематично да регистрират читателските реакции.
Всички тези набелязани проблеми са интересни, любопитни и
вероятно ще се превърнат в специален обект на
изследователското внимание, но в бъдещ текст.

200

Кьосев А. Караниците около четенето. София, 2013, с. 86.
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КРАЯТ...

Едва ли някой е в състояние да напише думата КРАЙ
на тази книга, защото е трудно да се правят обобщения, изводи
и констатации на нещо, което е в непрекъснато развитие, което
търпи хиляди светкавични промени, вариации и пр. Това,
което със сигурност може да се потвърди и обобщи, е, че
буктрейлърът е работещ, актуален и вече е заел своето място в
морето на дигиталното потребление. От една страна, той е
новата (все още) форма на книжния маркетинг, той е
мултимедийният продукт, който е достъпен на различни
канали с екран. От друга – той е и нова форма на творческа
изява в системата на книжната реклама. Нещо повече –
буктрейлърът наред с всичко останало е синтез между други
форми, между малки самостоятелни конструкти с високо
комуникативно съдържание. Особено печеливша в тези
условия, в които битува буктрейлърът, е наративната техника,
която използва. Водещи тук са бързината и синтезът, които са
особено подходящи за възприятията, нагласите и
предпочитанията на младото поколение. Впрочем точно това
поколение – най-дръзките потребители и главните действащи
лица в интернет – е преследваната цел за този вид промоция на
книгите.
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Не може да бъде отречен и фактът, че буктрейлърът е
продукт на кросмедийната ера – ерата на съзнателното
кръстосване на кодове, канали, съдържание, форми и формати;
една полезна и ползотворна практика в медийното управление,
основана на медийната конвергенция. С подобни
характеристики е и буктрейлърът – той смело смесва форми,
съдържания и различни кодове и канали на комуникация, за да
създаде нов, привлекателен и полезен за книгоиндустрията
продукт. Основната трудност, която е подложена на
внимателно преценяване в неговото производството, е
свързана с амбицията да се „преведе‖ една книга във видео.
Трудността идва от някои ограничения в жанра на
буктрейлъра. Той трябва да трае не повече от две-три минути,
но трябва и по достатъчно убедителен начин да възпроизвежда
(елементи от) историята в книгата или поне да провокира
любопитство към нея, към темите и атмосферата ѝ. Трябва да
го направи така, че публиката да бъде мотивирана да купи, да
заеме и евентуално да прочете промотираната чрез букрейлъра
книга.
В основата на успеха на буктрейлърите е изборът на
книгата. Всеки жанр може да бъде подходящ за
производството на буктрейлър. Важното обаче е неговият
продуцент да има ясна представа за съдържанието на книгата
и за това как да се премине от написаните думи към образите
във видеото с възможно най-голяма точност и качество.
Трейлърмейкърът винаги трябва да помни, че неговият
продукт е предназначен за зрителите наблюдатели с цел те да
бъдат заинтригувани и вдъхновени да прочетат книгата, т. е. от
зрители да се превърнат в читатели.
Чрез този медиен рекламен жанр, чрез този типичен
паратекст от модерно мултимодално естество, книгата
придобива едно ново присъствие и заявява мястото си в
дигиталната култура. Буктрейлърът създава нов облик на
книгата като медиен продукт с по-добра и по-успешна
адаптация в съвременния медиен свят.
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Рекламата чрез буктрейлъри не трябва да се
възприема като поредния „спасителен клон‖, подаден към
давещата се книга, а като иновативен подход към разширяване
на хоризонта на книгоиздаването и книгоразпространението.
Целта е да търси общ език с читателите от новото
информационно поколение. Този общ език включва много
аспекти: психологически, културни, възрастови, полови и т. н.
Вероятно буктрейлърът ще се развива, подобно на
всяка нова форма, повлиян от комерсиалните необходимости,
от очакванията на аудиториите, от околната медийна среда, но
със свои собствени правила и изразни средства. Защото
времето, в което битува този нов, модерен продукт, е времето
на безпрецедентното разширяване на информационните
потоци, на появата на все по-нови и по-съвършени начини за
фиксация и транслация на образ и звук. Тази ситуация коренно
променя визията на културата, на изкуствата, на литературата
във възприятията на съвременните активни аудитории. В
никакъв случай не бива да се правят генерални обобщения за
примитивизъм или за принизяване към масовия вкус. По-скоро
винаги трябва да се отчита фактът, че новите възможности не
само размиват границите между явленията, но и обогатяват
палитрата, с която се преобразува реалността в изкуствата
въобще. Част от тази палитра безусловно е буктрейлърът и
неговото място в съвременната културна ситуация вече е
обособено, ясно и конкретно. Буктрейлърът и като вид
рекламно послание, и като медиен обект (който
осъществява по определени свои закони връзката автор –
читатели) акумулира съвременни културни ценности и
смисли. Като модерен паратекст той има възможността да
оказва влияние върху възприемането на конкретна книга,
показвайки и откривайки пред читателите различни
семантични и емотивни асоциативни полета. В ролята си на
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паратекст буктрейлърът всъщност е тази съвременна
инстанция, която свързва автора, текста и неговите читатели
по силата на един специален, нов по своята същност
комуникативен договор.
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ПОЛЕЗНИ АДРЕСИ
www.cosproductions.com. Първият професионален сайт
за реклама и дистрибуция на книги чрез буктрейлъри. Тук
видеопродуктите могат да се видят, разпределени според
жанровете на книгите, към които се произведени, например
нон фикшън – 55 буктрейлъра; паранормал – 100; детски – 47;
мистериозни трилъри – 79; романтични – 155; фикшън – 31;
сай фай фентъзи – 50; хорър – 19; съспенс – 45 и много други.
http://www.booktrailersforreaders.com/.
Сайтът
е
интересен с това, че е специализиран в трейлърмейкърство
върху книги за деца и тийнейджъри. Съдържа специален
раздел, който се нарича „Да направиш буктрейлър‖. Една част
от буктрейлърите са създадени от автора на сайта, а друга – от
негови ученици.
http://www.slimekids.com/. Сайт, организиран и работещ
за ученици, създаден от учител и родител, както сам се
определя авторът му – Анди Файн. Освен различните
образователни игри сайтът предлага и колекция от
буктрейлъри, създадени от ученици и за ученици, подредени
по азбучен ред и по възрастов критерий. Всеки автор
присъства с кратко авторевю, в което са посочени интереси,
любими жанрове книги и др.
http://red14films.com.
Професионален
сайт
за
производство на буктрейлъри. Компанията е основана през
2011 г. от писатели и режисьори, които искат да ангажират
вниманието на потенциалните читатели чрез буктрейлърите
като нова форма на изкуството. В сътрудничество с екипа са
талантливи режисьори от целия свят. Тук се произвеждат
филмови буктрейлъри, поръчани от големи и малки
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издателства, както и от отделни писатели. Книгите, върху
които се създават буктрейлърите, са от почти всички жанрове,
включително и от сферата на нехудожествената литература.
Освен буктрейлър всяка от книгите в сайта разполага със
специално създадено „досие‖, портфолио, което включва
снимка на корицата ѝ, синопсис, блърбове за книгата, кратко
ревю на автора, както и препратка за евентуално закупуване на
книжното тяло. Налице е една цялостна, добре структурирана
концепция за книгата и нейното представяне в електронното
пространство.
http://www.comicbooktrailers.com.
Сайт,
който
концентрира своята продукция само върху буктрейлъри към
комикси. Технологията на производството им е опростена –
слайдова презентация със снимки на избраните комикси в
съчетание с подходящо подбрана музика за фоново
оформление.
http://www.digitalbooktalk.net/. Сайт, който е реализиран
и работи по образователен проект към университета във
Флорида. На сайта са публикувани над 140 буктрейлъра,
представящи избраните книги по оригинален, цялостен начин:
чрез корицата на книгата, кратко ревю на съдържанието ѝ чрез
специално продуциран буктрейлър, който в рамките на 2-3
минути въвежда основни сюжетни линии. Във видеорекламите
са използвани студентска актьорска игра и ефектни фотоси.
Акцентира се върху ключовите сцени. Водещата цел на сайта е
да предостави достатъчно информация за книгите и по този
начин да помогне на читателите да направят информиран
избор на книга.
http://www.storycrush.com/. Сайт за книги, адресирани
към тийнейджърската аудитория. Темите са предимно
свързани с любовта и емоциите на младите хора. Има
специален раздел за буктрейлъри, които представят някои от
книгите.
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http://www.gwextra.com/. Професионален сайт, който
предлага различни продукти и услуги в областта на книжната
индустрия – дизайн на корици, буктрейлъри, редакторска
дейност, дистрибуция и пр. В специален раздел са представени
някои от техните буктрейлъри, както и кратка информация, в
която най-важните акценти са, че фирмата произвежда
видеореклами към книги от 2007 г., че вече има създадени от
2000 рекламни клипове за автори и издатели от цял свят.
Нейни партньори са много издателства, обществени
институции, литературни дейци.
http://booktrailers.ru/. Сайт, разработен специално за
националния руски конкурс за буктрейлъри, който стартира
през 2012 г. и е проведен още веднъж през 2013 г. Участници в
него са студенти, млади хора – потребители на интернет, а
също и професионалисти в областта на киното. За участието в
конкурса е необходимо да се направи кратко (до 2 минути)
видео върху любима книга, което да бъде изпратено на адреса
на сайта, придружено със специален формуляр за участие.
Журито на конкурса се състои от филмови режисьори,
писатели, сценаристи, журналисти и авторитети в областта на
визуалните изкуства и системата на книгата. Критериите за
оценка на буктрейлърите са ясно заявени – информативност,
сила на промоционално въздействие, оригиналност на
съдържанието и на техническата реализация. Наградите са
привлекателни и мотивиращи. Паралелно с оценките на
журито се провежда и гласуване на посетителите на сайта.
Цялостната концепция е една добра идея за оценка и
популяризиране на фен буктрейлърството.
http://chtenie-21.ru/. Руски портал за четене и
книгоиздаване, за проекти, свързани с книгата. Създаден е от
руската Федерална агенция по печат и масови комуникации.
Платформата съдържа специален раздел с публикувани фен
буктрейлъри, които са носители на различни награди,
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спечелили са конкурси. Книгите са предимно от чуждоезични
автори, преведени на руски.
http://sodb.ru/. Сайт на Самарската областна детска
библиотека, в който има специален раздел с буктрейлъри.
Повечето от тях са върху детски книжки.
http://eksmo.ru. Сайт на руското издателство „Ексмо‖. В
специален раздел, обозначен „Видеогалерия‖, са публикувани
буктрейлъри към книги, които издателството предлага.
Промоционалните видеопродукти са дело на екип към
издателството.
http://bookriot.com/. Сайт за книги, за четене, за
рецензии и отзиви за книги, който съдържа и специален раздел
с буктрейлъри върху книги от различни жанрове.
www.booktrailer101.info. Сайт, посветен изцяло на
буктрейлърството. Тук са включени полезни съвети,
определения и пояснения какво е буктрейлърът и как се
използва в маркетинга и рекламата на книгата. Буктрейлърите
тук са подредени по категории.
http://albinsondesign.com/. Професионален сайт за
дизайн и анимации за киното, телевизията и за новите медии.
Включва
производството
на
научна
визуализация,
образователна
анимация,
продуктови
демонстрации,
редактиране и буктрейлъри. Специфичното тук е, че
буктрейлърите са с продължителност около 30 секунди.
http://www.avalongraphics.org/. Професионален сайт за
творчески дизайн на книги, уеб дизайн, уеб графики, рекламни
материали и други услуги в областта на рекламата и
маркетинга. Има специален раздел – Video works, който
включва произведени от фирмата буктрейлъри.
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http://erinkelly.webs.com/. Сайт за редакторство, дизайн
и фотография със собственик Ерин Кели, който по професия е
видеоредактор в сферата на рекламата, а също и писател,
фотограф и художник. Идеята му е да създава оригинална и
артистична визия на книгите чрез буктрейлъри, след което се
ангажира и да ги популяризира в социалните медии и в
различни специализирани портали.
http://www.dgtbookpromotions.com/. Сайт за онлайн
услуги, свързани с промоции на книги, с професионално
производство на буктрейлъри, които варират от най-опростени
технически до висококачествени, по-усложнени варианти.
Могат да се видят в сайта.
http://www.rodpylemedia.com/. Сайт, който предлага на
пазара продуцирането на висококачествени буктрейлъри.
Неговит създател – Род Пайл, също е и писател и има ясна
представа за необходимостите и търсенията в света на
книжния маркетинг.
http://ginsbooknotes.com/. Сайт за рецензии на книги,
интервюта с автори, проектантски услуги (корици на книги,
буктрейлъри, плакати и др.). В раздела за буктрейлъри могат
да се видят и някои от техните видеопродукти.
http://www.authorsbroadcast.com/. Продуцентски сайт за
производство на буктрейлъри към публикувани книги, към
електронни и аудио книги. Екипът активно се занимава и с
представяне на книги, прави видеоинтервюта с писатели.
http://www.simonandschuster.com/. Сайт на издателство
„Simon & Schuster‖. В раздела „Видео‖ са публикувани
различни видове буктрейлъри, които са произведени от
работещ към издателството екип. По-голям брой са
интервютата с авторите на книгите, които като техническо
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изпълнение не са усложнени, а като концепция са типични
видеоинтервюта.
http://www.bookvideocreation.com/.
Сайт
за
производство на видеопродукти, дистрибуция на книги,
автори, издателства. Произвежда видеоклипове, буктрейлъри,
анимирани клипове и др.
http://www.booktease.com.au/. Сайт на австралийски
дизайнер на буктрейлъри, който по професия е и сценарист и
режисьор. В раздела за буктрейлъри продуктите са
разпределени според жанровете на книгите – нон фикшън,
фентъзи, детски и юношески и пр.
http://authormarketingideas.com/. Сайт за маркетинг на
книги в помощ на авторите за разпространението на техните
произведения. Екипът работи с издатели и писатели от цял
свят. Предоставя целенасочени стратегии за онлайн
презентации и цялостен онлайн маркетинг. Създаването на
буктрейлъри е част от този маркетинг. Фирмата предлага
следните услуги в трейлърмейкърството: скриптове по
книгите; участие на професионални актьори, които записват
гласа зад кадър; видеокадри и снимки; специални ефекти и
музика. Разработват се буктрейлъри към всички жанрове.
Някои от продуктите на фирмата могат да се видят в сайта.
http://www.anysubject.com/. „Литературна агенция от
нов стил‖ – така сайтът рекламира своята дейност. Тук се
публикуват книги от различни жанрове, предоставят се
различни издателски услуги, правят се дизайни на корици,
извършва се форматиране, предлага се дистрибуция на книги и
пр. Екипът създава и буктрейлъри, като тази услуга е много
подробно описана – може да се открие информация за цени,
времетраене на видеопродуктите, специални ефекти и др.
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Book Trailers and Books
(summary)

The monograph Book Trailers and Books deals with a new,
modern product whose main purpose is book advertisements. This is
the book trailer. It came out for the first time in the USA as early as
2002 and was initially connected with the idea of being a successful
and adequate promotional means satisfying modern demands while
nowadays it is considered a new independent form of art. This
popularity is due to the fact that at present most of the bestsellers are
accompanied by promotional video ads as well as with time the way
they are produced becomes more complicated which at times come
close to real films. The communicative and convincing power of this
(in any case) advertising product is absolutely clear. The book trailer
expresses itself by the mediation of a dynamic, multi-layered
language. This is the syncretic language of the word, the music, the
image, the motion that causes different associations and
interpretations in every individual.
Its sudden success the book trailer owes to its quick dissemination
on the Internet, namely in the social networks, the most popular of
them being YouTube.
The research on the book trailers is based on the assumption
that they are advertisement genres which are built by a conventional
set of rules, have specific stylistic and compositional peculiarities,
that make them recognizable in the modern media environment.
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The first part of the book, with a title The Book Trailer and
Its Names, deals with the different names of the book trailer in the
modern cultural and informational space. Some suitable researchers‘
ideas have been offered and there are also comments on some not so
adequate ones.
The next part The Book Trailer with Its Specificities and
Functions stresses on some important characteristics that make it
possible to define the book trailer as a specific advertising genre.
Based on these characteristics the book trailer can be defined in the
following way: the book trailer is a short (2-3 minute) multi
media work on a book which is usually created with an
advertising-commercial aim and in which very carefully and
purposefully have been selected separate main points from the
book, “dressed” in a verbal, visual (cinematographic,
photographic, etc) and/or musical form, that have been
dynamically united in a structure creating the effect of the show,
attraction, entertainment. The presence of the book trailers in the
modern socio-cultural space has been caused to a certain degree by
the logical changes ―undergoing‖ in the literature as well‖. It is
forced to some extent to ―re-program‖ its representational system, to
borrow and use elements of the audio-visual techniques. The text of
the book created with the instruments of different arts (music,
cinema, photography, cartoons and so on) in a video format is
transformed into a text with a number of codes whose components
are a combination of lexical, pictorial and/or musical elements.
It is important to point out that the book trailer is by no
means and in no way substitutes reading a book and does not
displace the author‘s function as a creator of an intellectual product.
The task of the multimedia advertising genre is to present on the
most modern way the idea of the book, to build in the reader on
expectation of some aesthetic and/or emotional experience.
The research n the second part is focused on all three
functions of the book trailers. Their firs and main function is the
quick and successful advertisement. The leading idea in creating
those promotional means is for them to signal, to inform in a quick ,
attractive and easily conceived way the coming out or the existence
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of a certain book. The ability of a book trailer to present a book, to
make it known in a certain way turns it into a paratext to the book in
the sense given to it by J. Jonet. The function of an ad video
coincides completely with function of the paratext – to manage, to
run, to direct the perceiving of the book.
The second function realized by the book trailer is
connected with the rehabilitation of reading, with the creation of a
real possibility of going back to old, forgotten texts or classic books.
This practice is extremely productive in Russia – there are – there
competitions for book trailers, in which classic authors and works
are turned into videotexts. The functioning of the book trailer here
could be connected with the idea of the rehabilitation of books,
which seem to have been forgotten by present day readers.
The third function has been designated as active at school.
It is connected with the idea the book trailers could turn into a good,
successful interaction not only in school education but in
education as whole. There are good practices in this respect that link
the book trailers with literature classes. Creating book trailers turns
out to be a successful educational method as it corresponds to the
means and media students use to communicate with each other. The
reasons for using book trailers in education are several. First - by
seeing a book trailer even before reading the book learners may be
enticed into reading. Second – the creation of student book trailers is
a tempting idea for the students, which enables them to turn the text
of a book into another text. Third – in the process of creating a book
trailer students learn to express themselves not only through words
but also through other means of communication – photos, music,
pictures and so on. This emphasis on multimodality is in a complete
accordance with students‘ socio-cultural habits.
There is a separate section in this second part with the title
Boredom category. Its aim is to summarize and comment some
leading criteria which have to be followed while producing book
trailers – such as tempo, dynamics, appropriate order of slides,
frames, scenes and so on.
The next part of the book is titled Book Trailers and
Trailer Making. It describes and analyses book trailer making.
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There are three groups which take part in this process: professionals,
selfies and fans. The first category (professionals) describes the
professional dealings with trailer making. The aim is to show that in
fact book trailer making could be a successful marketing move in
present day circumstances of book distribution system. The second
category – selfie seems not quite serious as a name but it is
something fashionable and concerns trailers created by the authors
of the books themselves. In this case the book trailer could be
compared to the self ad. What is interesting in this case is to see the
author‘s position, to comment on the author‘s view of their book in
images and pictures. The third zone is in fact the zone of the readers.
Their role in the fan category is active, productive and strictly
subjective. Readers‘ book trailers or fan book trailers are created to
present the reception of what the people have read or simply to recreate a certain emotion caused by the book. The readers‘
participation helps in creating a multi-layered, many directional
vision of the book on the Internet. Fan book trailering fits very well
in the modern ideas of creative user participation. Ity turns the
passive reader into an actice adept , adds to the reading watching and
together with that a creative reading which get interwoven in the
information about the book.
The fourth part of the book is dedicated to the problem of
the different types of trailers. The consideration is that book trailers
like video ads are a synctretic genre based on image, music and text.
Several differences in creating this type of visualization of the book
have been differentiated:
 through a number of slides with photos
i.e. through static images;
 through cartoons;
 through video clips that present separate
parts of the book with actors‘
participation without any plot sequence;
 through a video plot with actors‘
participation and director‘s interference.
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Based on these characteristics this part presents in detail
with enough collected and carefully analysed empirical material nine
types of book trailers. Some of the most often met book trailers
could be separated in a group called slide book trailers. They are
built of a sequence of static images, created on the basis of photos,
drawings, etchings and so on in different combinations and variants
with a compulsory of subtitles and/or a hidden voice. The second
type is the film book trailers. They are created with the instruments
of cinematography and are a visual story with an actors‘ play,
staging and cameraman‘s decisions that recreates scenes, plots, key
dialogues or as a whole, parts of the book. These book trailers are
specifically made short (2-3-minute) films based on the book
content. There the text has been re-coded into the system of visual
representation and this makes them resemble films and and shows
the way in which literature is changed into this kind of art. The third
group is the group of the documentary book trailers, which include
real facts. These documentary trailers aim at creating an initial
feeling of truthfulness, credibility through historical realia, historic
persons, archival documents and so on. Cartoon book trailers fall
into a separate category. The use of cartoons in trailer making is an
often used method because of its specific, peculiar language. It, as
result of its high degree of conditionality, is attractive for the
spectators, satisfying their imagination and associative thinking.
Another type of book trailers that are close to the film ones and
which within 2 or 3 minutes also present a sequence of frames with
moving images and scenes are the clip book trailers. The main
unifying idea here is that through the clip the book is perceived not
as an entity but as a sequence of almost disconnected parts, images,
facts and plots. The purpose of this is to make a video, based on the
quick skipping, on jumping from a frame to frame, an image to an
image a scene to scene. This advertising approach enables the
spectators to subconsciously connect the elements to impartially
interpret them. The group of blurb book trailers unites the tradition
of the blurb (a short description that praises a book so that people
will buy it, published in periodicals, book revues, abstracts and so
on) with the book trailer technology. Another category that stakes on
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the author‘s participation in the video ad could be named book
trailer interviews or book trailers with the authors’ participation (in
the cases when the interview has been replaced with another form –
a narrative, participation in a scene, a monologue, taking the part of
an actor and participation in a specially directed scene and so on).
This group is very diverse and the reason for this diversity should be
searched for in the stated by the author credibility – the users,
readers get it ―straight from the horse‘s mouth‖, learn everything
from the author themselves. Another reason is the fact that the
author‘s participation flatters the audience, they feel special when
the author themselves is engaged in explaining and advertising their
book. This means that they feel the author closer to them, not so
remote and untouchable. Another type of book trailers could be
defined as graphic. They rely on the play with different text fonts,
with the graphic outlines of the letters, with their size, volume
contours and so on. The different types of book trailers are yet
another proof of the symbiosis, the different influences between
cinema, television, computer games, photography pop music and
comics.
The last part of the book is named Audiences and Book
Trailers. It very briefly comments on the view of the audiences and
what their attitude to book trailers is. There usually comments by
users that follow the video ads that assess, analyze or comment on
the book trailer or parts of it. Some of these assessments, opinions
have been analyzed here. The most important conclusions can be
separated into a brief inference that in fact in many cases the book
trailer can renew and/or refresh the relation readers – books. It
enables readers, viewers, curious users to get involved as main
participants in the lively and enlivened dialogue with the text.
It turns out that through the book trailer the book acquires a
new presence stating its place in the digital culture. It creates a new
image of the book as a media product with a better and more
successful adaptation in the modern media world. It is a new type of
creative work – synthetic as a concept, multi-media as a realization
and syncretic as a way of perceiving.
183

Series academica 13
Десислава Иванова
БУКТРЕЙЛЪРИ И КНИГИ
Българска, първо издание

Научен редактор: проф. д.ф.н. Елка Добрева
Рецензенти:
доц. д-р Юрий Проданов
доц. д-р Евдокия Борисова
Коректор: гл. ас. д-р Грета Стоянова
Университетско издателство
„Епископ Константин Преславски“
Шумен, 2014

ISBN: 978-954-577-991-6

