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МОДУЛ 1:
КОМУНИКАЦИЯ И МЕДИИ

Модулът е разделен на 6 части и е предназначен да даде основна
ориентация

в

понятията

комуникация,

комуникативна

ситуация,

медия.

Предлагат се класически и нови познания относно теоретичните схващания за
същността и предназначението на комуникацията, за устройството на
комуникативната ситуация и процесите, протичащи в нея, за участниците в
комуникацията и техните позиции, намерения, възможности и комуникативни
роли, за фазите, в които протича и се организира комуникацията в различни
реални условия на междуличностна и масовата социална интеракция, за видовете
медии и видовете комуникации, разгледани от различни гледни точки и описани
според разнообразни критерии.
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1.1.
КОМУНИКАЦИЯ: ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЕТО

Ключови думи: комуникация, интеракция, знак, знакова система, код, текст
Терминът КОМУНИКАЦИЯ се извежда от лат. сommunicatio „споделяне,
съобщаване”, а като негови синоними на български се използват още общуване и
комуникативна интеракция (от лат. interactio „взаимодействие”).
На пръв поглед за всеки човек е ясно какво значи думата комуникация и няма
нищо странно в учудването, че за изучаването на нещо толкова обичайно и познато за
всеки човек е необходимо да има специална наука, а дори и множество науки. Ето
какво казва по този повод Дж. Фиск, един от най-популярните изследователи на
човешката комуникация в края на ХХ в.:
Комуникацията е една от онези човешки дейности, които всеки разпознава, но
никой не може да дефинира задоволително. Комуникацията е говорене на друг човек,
тя е телевизия, тя е радиоразпръскване на информация, тя е вашата прическа, тя е
литературна критика: списъкът е безкраен. Това е един от проблемите, с които се
сблъскват учените: наистина ли можем успешно да приложим термина „обект на
изследване” към нещо толкова различно и многообразно, каквото всъщност
представлява човешката комуникация? Има ли някаква надежда да се свърже
изследването например на израза на лицето с изследването на литературната критика?
Струва ли си дори да се прави такъв опит?
[…]
Допускам, че комуникацията се поддава на изучаване, но имаме нужда от
множество дисциплинарни подходи, за да можем да я изучим задълбочено.
Допускам, че всяка комуникация включва знаци и кодове. Знаците са
артефакти, които отпращат към нещо друго, различно от себе си… Кодовете са
системи, в които знаците са организирани и които определят как знаците могат да се
свързват един с друг.
Допускам, че комуникацията заема централно място в живота на нашата
култура: без нея културата от всеки вид ще загине…
В основата на тези допускания е общата дефиниция на комуникацията като
„социална интеракция чрез съобщения”.
(Фиск 1990: 1-2)

Комуникацията е вид социално взаимодействие с минимум двама участници,
които използват средства от определена знакова система (език, жестово-мимическа
система, съвкупност от светлинни или звукови сигнали и т. н.), за да създават и да
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приемат съобщения. От гледна точка на протичането си комуникацията е процес, който
преминава през различни фази – начало, продължение, край. Този процес се
контролира и направлява от комуникативните партньори чрез постоянно вземане на
решения (за продължаване, за прекъсване, за смяна на темата или на начина на
изразяване и т. н.).
При дефинирането на комуникацията не е достатъчно да се каже, че тя
представлява предаване на информация от един участник във взаимодействието на
друг, защото когато говорим и пишем например, до комуникативния ни партньор
достигат само звуковите и графичните сигнали, но смисълът на казаното и написаното
няма как да се придвижи до него. Смисълът е нещо, което е в съзнанието на хората. Той
се влага в казаното и написаното от този, който говори и пише, и съответно се извлича
от възприетите сигнали от слушащия и четящия. Може да се каже също, че слушащият
и четящият приписват определен смисъл на възприетите сигнали, тъй като е възможно
един и същ текст (например стихотворение, молба, жест или нещо друго) да се
разтълкува и да се разбере по различен начин (т. е. да му се припише различен смисъл)
от двама и повече души. Същото е и при общуването чрез жестове и мимики – това,
което има наум използващият даден жест, си остава действително в неговия ум; това,
което възприемащият жеста разбира, съответно е също в неговия ум и може да съвпада
или да не съвпада със смисъла, вложен в жеста от комуникативния му партньор. Ето
защо в дефиницията на комуникацията е по-подходящо да се говори за влагане и
извличане или приписване на смисъл, например така:

Комуникацията

е

процес

на

социално

взаимодействие чрез знакови структури, предназначени за
приписване на смисъл.
Комуникацията се осъществява винаги чрез текстове, изградени от някакви
знаци. Могат да се използват единични знаци (например червената светлина на
светофара, кимване с глава, указателна стрелка и др.), но също и малки или големи
обединения от знаци (като например надпис от типа на „Авариен изход“ или като
романа „Тютюн”).

Знакът е сетивно възпринимаем обект, който
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представя

друг

обект

и

носи

информация

на

възприемащия за този друг обект.
Според съвременната представа знакът е преди всичко информационен обект.
Той представя (замества) не себе си, а нещо друго – някакъв друг, намиращ се извън
него обект (денотат, референт, обозначаемо). Знакът служи за съхраняване, предаване и
получаване на информация за обозначавания обект. Знакът винаги “излиза извън себе
си”, той значи нещо повече от себе си.
Има най-различни видове знаци, с които хората си служат при комуникацията –
езикови (словесни, вербални) знаци, мимики, жестове, звукови сигнали, светлинни
сигнали, значки, емблеми, указателни табели и т. н. Разбира се, най-важни за човешката
комуникация са езиковите знаци. Те могат да се употребяват както самостоятелно, така
и в комбинация с всякакви други знаци, произлизащи от други знакови системи
(кодове). Така е например в устното междуличностно общуване, когато хората говорят
и същевременно жестикулират, правят мимики, заемат определени пози и т. н., или пък
в рекламните клипове, излъчвани по телевизията, където в комбинация могат да влязат
говор, музика, танц, цветови, светлинни и много други видове знаци, възприемани чрез
зрението и слуха.

Текст е всяка подредена съвкупност от знаци,
образуващи цялостно единство, на което в даден случай
може да се припише смисъл.
Според знаците, от които са построени, текстовете се делят на езикови (роман,
писмо, устен разказ и пр.), неезикови – например визуални (картина, карта на пътищата,
ням филм, танц, мимика), акустични (звуков сигнал, музикална пиеса) и др. и
комбинирани (например карикатура с думи, комикс, звуков филм, песен, опера).
Комуникацията изисква успешно създаване и възприемане на даден текст.
Само създаването на текст (написване на писмо, начертаване на план, създаване
на скулптура, заснемане на филм или видеоклип) все още не е достатъчно за
осъществяването на комуникация. За да се стигне до комуникация, създаденият текст
трябва да бъде възприет и осмислен от някого.
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Реално осъществена комуникация няма дори и в случаите, когато текстът е
приет, но разтълкуването му не е завършило с извличане на дълбочинния му смисъл.
Например при неразбиране на виц, на научно изложение, на карикатура и т. н. се
получава неуспешна комуникация. В такива ситуации, в които не се достига до взаимно
разбиране, терминологично се говори за некомуникация.
От същинската комуникативна интеракция между две или повече лица трябва да
се отличава и квазикомуникацията (от лат. quasi – “като че ли”). Тя наподобява
комуникацията по това, че се създава някакъв знаков продукт (езиков текст, рисунка,
телодвижение и т. н.), но всъщност няма реален обмен на информация между
участниците в общуването. За квазикомуникация може да се говори например при
взаимодействия с магически цели – при баяния против уроки, при изказване на
благопожелания от типа „Златна ти уста!“, „Зло да те не види!“, при употреба на
ругатни и проклятия, при изричане на молитви и др. Квазикомуникация има във всички
случаи, когато създаваният текст не е адресиран към друг човек или към друг разбиращ
сигналите жив или технически обект в света, който оценяваме като реален тук и сега.
Комуникацията е сложно явление с много разновидности и разнообразни
конкретни прояви, например:
•

общуването може да протече във формата на диалог с размяна на
съобщения от двама и повече участници, но и под формата на монолог, в
който целият текст е дело само на един участник;

•

понякога общуват само двама души, друг път са цяла конкретна група
(при разговор в къщи на масата или на урок в училище) или неизброимо
множество (при използване на средствата за масова комуникация –
вестник, радио, телевизия и пр.);

•

освен между хора комуникация може да се осъществи и между хора и
животни;

•

няма причини да се отрича и комуникацията само между животни, тъй
като представителите на много животински видове (например китове,
делфини, бозайници, птици, пчели, мравки и др.) разполагат с доста
богати системи от сигнали, чрез които могат да обменят помежду си
важна за тях информация;
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•

може да се говори и за комуникация между човек и машина (с някаква
форма на изкуствен интелект), а дори и за комуникация между машини;

•

за комуникация може да се приеме и общуването със самия себе си (т.
нар. автокомуникация) например чрез създаване на записки в дневник
или на конспект на лекция, чрез писане на напомнителни бележки,
предназначени за самия себе си; в такива случаи се осъществява и
предаване, и приемане на текст, както е при общуването между различни
индивиди – разликата е в това, че и двете роли при автокомуникацията се
изпълняват от един и същ човек.

Когато при описанието на комуникацията се поставят някакви ограничения,
например ако под комуникация се разбира само взаимодействие в диалогов режим, е
налице тясно схващане за комуникацията. Схващането е тясно и в случай, че
комуникацията се ограничава само до човешките взаимодействия, но от обхвата ѝ се
изключва общуването с животни и/или между животни. Същото е положението и ако
взаимодействието с машини и между машини не се приема за комуникация или пък
общуването със самия себе си се определя като нещо, различно от комуникацията.
Широките схващания за комуникацията не поставят нито едно от изброените
ограничения за нейния обхват.
Срещат се обаче и свръхшироки схващания за комуникацията, чрез които
нейният обхват се разширява до описаните по-горе случаи на квазикомуникация или
пък извън сферата на човешкото участие (пряко или посредством вложения в машини
изкуствен интелект) и покрива и сферата на генетиката, а дори и на неживата природа.
Например според някои теории онаследяването на гени (предаването на генна
информация) е специфичен вид комуникация между поколенията. Други теории пък
дефинират като комуникация всяко физическо взаимодействие (например при
сблъскване на твърди тела или при смесване на течности).
Свръхшироко е и схващането за комуникацията, което включва в нейния обхват
и случаите на извличане на смисъл от някакъв обект, който се тълкува като знак –
например когато по мъха върху кората на дърветата в гората се разпознава посоката
север, когато въз основа на марката и вида на автомобила се извлича информация за
социалния статус на притежателя му, когато по прическата се съди за характера на
лицето, когато дрехите “говорят” нещо за този, който ги носи.
За изследването на комуникацията в нейното разнообразие тесните схващания са
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неподходящи – чрез тях твърде много обичайни и типични случаи на взаимодействие
(включително и във всекидневието на хората) биха останали неописани.
Свръхшироките схващания обаче крият друга опасност – те могат да приближат
изследователите на комуникацията до идеята, че в края на краищата всичко е
комуникация. Тогава няма как комуникацията да се различи от други неща, които по
нещо я наподобяват, но не са комуникация. Такъв е случаят например при извличането
на смисъл от някакъв обект, за който не можем да имаме сигурност, че е съзнателно и
преднамерено предназначен от някого да предава информация (например ако видим
кална следа от обувка на пода). По-разумно и полезно е да се приеме, че в такива
ситуации е налице познавателна, а не комуникативна дейност. При познавателната
ситуация от някакъв наличен обект се получава информация, която никой не е изпратил
съзнателно, или пък не може да се знае със сигурност дали обектът, който се
интерпретира като знак, е преднамерено създаден от някого, за да предава информация.
Накратко: широките схващания за комуникацията са достатъчно широки, за да
обяснят разнообразието както на най-типичните социални контакти между хората в
малки или големи групи, така и на по-особените случаи на взаимодействие (с животни
и машини, между животни и т. н.).
На основата на казаното дотук може да се обобщи, че
комуникация е налице, когато преднамерено излъчен от един участник
във взаимодействието текст бива успешно приет, осмислен и разбран
от съответния комуникативен партньор.
Възможни са обаче различни степени на разбиране (на приписване на смисъл) на
текста и в съответствие с това и достигане до различни комуникативни резултати:
-

напълно адекватно разбиране: тогава възприемащият приписва на
приетата знакова структура точно този смисъл, който създателят на
текста е вложил (налице е напълно успешна комуникация);

-

частично разбиране: възприемащият донякъде правилно разбира текста,
но не напълно (комуникацията е с частичен успех);

-

криворазбиране:

възприемащият

приписва

на

приетата

знакова

структура някакъв смисъл, който създателят на структурата не е имал
предвид (комуникацията е “изкривена”, налице е мискомуникация,
псевдокомуникация);
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-

неразбиране на текста от страна на възприемащия (комуникацията не е
осъществена, има некомуникация).

Приложения:
Приложение № 1
Из:
Wood J. T. Communication in Our Lives.
Boston: Wadsworth, 2012
(Фрагменти: с. 3-4)
Дефиниране на комуникацията
Комуникацията е систематизиран процес, чрез който хората взаимодействат
със и чрез символи с цел да създадат и интерпретират смисли…
Първият важен признак на тази дефиниция е процесуалността.
Комуникацията е процес, което значи, че тя има начало и е винаги в движение,
придвижвайки се постоянно напред и постоянно променяйки се. Трудно е да се каже
кога комуникацията започва и свършва, защото това, което се е случило много преди
разговора с някого, може да окаже влияние върху взаимодействието, а това, което се
случва при конкретна среща, може да има значими последици в бъдещето. Не можем
да замразим комуникацията в никой момент.
Комуникацията е и систематична, което означава, че тя протича в една
система от взаимно свързани части, влияещи си една на друга. В семейнобитовата
комуникация например всеки член на семейството е част от системата… Освен това
физическото обкръжение и времето от деня са елементи от системата, които оказват
въздействие върху интеракцията. Хората общуват различно в официална гостна и на
плажа; в определени моменти от деня може да сме по-тревожни, отколкото в други.
Ако семейната история е наложила да се слуша с чувство и проблемите да се
решават конструктивно и ако в такъв случай някой от семейството каже „Има нещо,
за което трябва да поговорим”, не е очаквано това да предизвика отбранителна
реакция. Една продължителна целувка може да се окаже подходящ начин за
показване на съпричастност в домашна обстановка, но същото действие би могло да
предизвика повдигане на веждите в офиса. За да интерпретираме комуникацията,
трябва да разгледаме системата, в която тя протича.
Дефиницията ни за комуникация също така подчертава понятието символи,
което включва всяко езиково поведение и множество неезикови поведения, изкуство
и музика. Всичко, което по абстрактен начин обозначава нещо друго, може да бъде
символ. Можем да символизираме любовта чрез даване на пръстен, чрез изричане на
„Обичам те”, чрез прегръдка…
Накрая нашата дефиниция се фокусира върху смислите, които са сърцето на
комуникацията. Смислите са значението, което придаваме на явленията – това, което
те означават за нас. Смислите не са в явленията. Смислите се появяват в нашата
интеракция със символите, т. е. от начина, по който интерпретираме думите и
невербалната комуникация.
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Приложение № 2
Из:
Littlejohn S. W., Foss K. A. Theories of Human Communication.
Belmont: Wadsworth, 2008
(Фрагменти: с. 3)
Учените са правили много опити да дефинират явлението комуникация, но
формулирането на единодушна дефиниция се оказва невъзможно и може би няма да
е продуктивно.
Франк Данс предприе голяма стъпка към изясняването на това смътно
понятие чрез очертаването на няколко елемента, използвани за описване на
комуникацията…
Първото измерение е нивото на наблюдение или абстрактност. Някои
дефиниции са широки и обхватни; други са ограничителни. Например дефиницията
на комуникацията като „процес, който свързва различни страни от живия свят една с
друга”, е много обща. От друга страна, дефинирането на комуникацията като
„система (например от телефони или телеграфи) за предаване на информация и
разпореждания (като например в морските служби)”, е ограничително.
Второто разграничение е свързано с интенционалността. Някои дефиниции
включват само преднамереното изпращане и получаване на съобщения; други не
подчертават това ограничение. Следната дефиниция е пример за включване на
интенцията: „Онези ситуации, в които даден източник предава съобщение на даден
получател със съзнателно намерение да повлияе върху неговото поведение”. Следва
дефиниция, която не изисква преднамереност: „Това е процес, който превръща в
нещо общо за двама или мнозина това, което е било монопол само на един човек или
на неколцина”.
Третото измерение, използвано за разграничаване между дефиниции на
комуникацията, е нормативната оценка. Някои дефиниции включват изискване за
успех, ефективност или акуратност; други дефиниции не съдържат подобни
имплицитни оценки. Следващата дефиниция например предпоставя, че
комуникацията трябва да бъде успешна: „Комуникацията е вербалният взаимен
обмен на мисъл или идея”. Допускането в тази дефиниция е, че някаква мисъл или
идея е успешно обменена. Следващата дефиниция, от друга страна, не прави оценка
дали резултатът е успешен, или не е: „Комуникацията [е] предаване на информация”.
Тук информацията е предадена, но не непременно възприета или разбрана.

Приложение № 3
Из:
Kushal S. J. Business Communication.
New Delhi: V.K. (India) Enterprises, 2010
(Фрагменти: с. 3, 25)
И така, комуникация означава да се споделят информацията, фактите,
мислите и изискванията. Комуникацията следователно е обменът на мисли,
съобщения, информация и т. н. чрез устна реч, сигнали или писмо.
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Ясно е…, че има четири аспекта на комуникацията:
(i)
Съобщението, което трябва да се сподели.
(ii)
Адресант, който изпраща съобщението.
(iii) Адресат, който получава съобщението.
(iv)
Ответна реакция или фийдбек от адресата.
Макар че повечето актове на комуникация са поне частично успешни, много
малко са перфектни. Най-общо казано, известно количество смисъл се изгубва,
когато съобщението се натъкне на различни видове бариери по пътя от адресанта до
адресата. Такива комуникационни бариери могат да възникнат по време на
съставянето, предаването, получаването и интерпретирането на съобщението.
Поради това повлияната от такива бариери комуникация се нарича мискомуникация.
Дефиниция
„Мискомуникацията е форма на срив на комуникацията. Това, което е
трябвало да бъде съобщено, не е било съобщено, и е била предадена една накърнена
форма на съобщението”.

Задачи за самоподготовка:
1.

Сравнете следните дефиниции за комуникация и коментирайте различията между тях:
(а) Комуникацията е предаване на информация.
(б) Комуникацията е обмен на информация между две или повече лица.
(в) Комуникацията е обмен на знакови структури с цел извличане (приписване) на смисъл.

2.

Проучете информацията в Приложение № 1 и направете анализ на дефиницията за комуникация,
предложена там.

3.

Проучете внимателно дефинициите за комуникация, приведени в Приложения № 1, № 2 и № 3, и
коментирайте списъка на основните признаци, които всеки път се приписват на комуникацията.

4.

Опишете различни ситуации, в които възприемащият може да припише на текста смисъл, различен
от този, който създателят му е вложил в него.

5.

Направете подробен анализ на следното описание (Тофанели 2012: xiv) :

Когато едно бебе види лицето на майка си за първи път, протича комуникация. Когато някой
отиде на плажа и усети топлия пясък под краката си, протича комуникация. Когато Конгресът
гласува закон и президентът го подпише, протича комуникация. Когато един компютър в Ню Йорк се
свърже с компютър в Токио и предаде съобщение, протича комуникация. Комуникацията е всеобщо
явление. Независимо дали го съзнаваме, или не, нямаме друг избор освен да комуникираме. Когато се
опитваме да отбегнем комуникацията, като не отговорим на съобщението, ние все пак изпращаме
съобщение – може и да не е точно това, което сме си намислили. Ако останем мълчаливи по време на
среща, нашият език на тялото все пак може да изговори цял томове информация. Така че
единственият избор, който можем да направим по отношение на комуникацията, е дали да се
опитаме да комуникираме ефективно!
6.

Дайте примери за комуникация чрез текстове, съставени от различни видове знаци.

7.

Има ли комуникация, когато въз основа на наличието на дим се получава информация за наличието
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и на огън?
8.

Посочете предимства и недостатъци в различните видове схващания за комуникацията – тесни,
широки и свръхшироки, като вземете предвид и информацията от Приложение № 2.

9.

Коментирайте твърдението, че „комуникацията е свързана с някакъв вид общуване между или сред
лица – един вид езиково или символно споделяне” (Мерил и др. 1990: 3).

10. Направете анализ на следното твърдение за комуникацията (Буркарт 2000: 7):
Думата комуникация се е превърнала отдавна от моден етикет в част от ежедневния език. При
това по правило говорим за нещо съвсем всекидневно: за съобщения между хората – за факта,
че ние си предаваме някакви послания помежду си с помощта на мимика, жестове, език, писмо,
картина или тон, лице в лице, съответно чрез техника за пренасяне и съхраняване върху хартия
или по електронен път.

Препоръчителна литература по темата на български език:
Алфандари 2012; Буркарт 2000; Добрев, Добрева 1992; Добрев, Добрева
1992а; Добрева, Савова 2009; Кунчик, Ципфел 1998; Михайлов 2009; Николов
1999; Палашев 2010; Петев 2001; Петев 2004; Цанкова 2007

Литература по темата на други езици:
Баран, Дейвис 2012; Блек, Брайънт 1995; Донсбах 2008; Кемпбъл и др. 2012;
Кроули, Мичел 1994; Кунчик, Ципфел 1998; Литълджон, Фос 2008; Макуайл
1987; Маккуайл 2012; Маккуайл и др. 2005; Мерил и др. 1990; Наполи 2008;
Нарула 2006; Розенгрен 2006; Стайнбърг 2007; Уд 2012; Уд 2013; Уотсън,
Хил 1997; Фиск 1990
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1.2.
КОМУНИКАТИВНА СИТУАЦИЯ

Ключови

думи:

комуникация,

комуникативна

ситуация,

комуникативен

партньор, адресант, адресат, комуникативна роля, продуцент, автор, аниматор,
принципал, пряк адресат, косвен адресат, знакова система, код, комуникационен
канал, текст, контекст, контекст, време, пространство, дискурс

Комуникативна ситуация се нарича съвкупността
от елементи и фактори, при които в даден случай се
осъществява общуване.
Всяка комуникация протича при конкретни обстоятелства и в присъствието на
конкретни участници – например при разговор в домашна обстановка или на
официален прием взаимодействат точно определени хора, при преглед в лекарския
кабинет също, при четене на вестник или книга положението е друго, при телефонен
контакт или при взаимодействие чрез електронен сайт ситуацията е още по-различна.
Но колкото и да са разнообразни случаите, всеки път са необходими няколко основни
неща, за да се формира конкретната комуникативна ситуация и да се осигури
възможността в нея да се осъществи комуникация. Тези винаги присъстващи и
абсолютно неотменими компоненти и фактори на комуникативната ситуация са
следните:

комуникативни партньори
код
канал
медия
текст (съобщение)
контекст
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Изброените компоненти и фактори (включени съответно в съкратени или в
удължени списъци) в специализираната литература се наричат още компоненти,
елементи или аспекти на комуникацията.

1.2.1. КОМУНИКАТИВЕН ПАРТНЬОР
Комуникативен партньор или комуникант е всеки участник в конкретно
комуникативно събитие (разговор, интервю, телевизионен дебат и пр.). Броят на
комуникативните партньори в дадена комуникативна ситуация може да бъде найразличен – от (минимум) двама до безкрайност.
Всеки

от

комуникативните

партньори

изпълнява

точно

определена

комуникативна роля, свързана с извършването на специфични дейности и
постигането на резултати от тях (в случай на комуникация със самия себе си
съответното лице изпълнява и двете комуникативни роли и всъщност само на себе си е
комуникативен партньор).
1.2.1.1. Участникът в комуникацията, който е източник на сигналите, насочени
към другия комуникативен партньор, се определя като АДРЕСАНТ (от лат. adressans
„изпращащ”). Това е източникът, отправителят, подателят на съобщението. Често като
синоним за адресант се използва терминът комуникатор.
Адресантът участва в комуникацията, като поражда отделен знак или знаков
комплекс, например устно или писмено изказване или поредица от изказвания, жест
или поредица от жестове, светлинен сигнал, снимка, видеокадър, комбинация от
изговорени и написани неща, формиращи съответно цялостен текст (монолог) или част
от текст (например реплика в диалог). С оглед на конкретните измерения на
комуникативната ситуация и на използваните средства за изразяване адресантът може
да бъде говорещ (преподавател, инструктор, разказвач на виц, телевизионен водещ и т.
н.), пишещ (автор на криминални романи, на стихотворения, на доноси и пр.), рисуващ
(художник, графитист и др.) и т. н.
Адресантът може да бъде създател на собствен текст. Тогава се титулува автор
или – по-общо – продуцент (например автор на роман, автор на сценарий за реалити
шоу, художник, създаващ оригинална графика или живописно платно). Това е една от
възможните комуникативни роли, изпълнявани от адресанта.
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Друга възможност е ролята на адресанта да се сведе до възпроизвеждането на
чужд текст. Тогава адресантът се определя като репродуцент. Това може да бъде
например рецитатор, разказвач на приказки, изпълнител на песен, филмов или
театрален актьор, говорител в новинарско предаване по радиото или телевизията, който
просто чете чужд текст, и др.
Поради множеството функции, които адресантът може да изпълнява, Ъ. Гофман
предлага специфично разбиване на самата адресантска роля до отделни позиции, всяка
от които може да се заема от един и същ човек, но и от различни участници в
общуването:
•

Автор (author) – създател на текста като знакова структура (например
създател на словесна верига с определено съдържание, на комбинация от
словесни елементи и снимки, на комбинация от слово, музика и танц и т.
н.).

•

Аниматор (animator) – производител на материалната страна на текста;
участник в комуникацията, който осигурява възможността текстът да
бъде сетивно възприет. Това може да бъде самият автор, например поет,
ако лично изговаря или написва своя текст, певец, който пее авторска
песен, но също и друг човек (репродуцент), който преповтаря нечий чужд
текст – например говорител по радиото или телевизията, който чете
новини,

подготвени

от

друг

човек;

някой,

който

препредава

съдържанието на гледан филм, изпълнител на театрална роля т. н. Ролята
аниматор се свързва с осигуряването на възможността сигналите
(звукови, буквени, двигателни, светлинни и пр.) да бъдат пуснати в
действие и да достигнат до комуникативния партньор.
•

Принципал (principal) – лицето или институцията, чиито гледни точки,
идеи или интереси (финансови, политически, икономически, нравствени
и т. н.) са довели до създаването на текста и в типичния случай са
представени в него. Това може да бъде например издател на вестник,
рекламодател, автор на идеята за филмов сценарий и пр., но също
политическа, идеологическа или икономическа формация, заради която
текстът се пуска в обръщение.

1.2.1.1. Участникът в общуването, към когото е адресиран даден текст, се нарича
АДРЕСАТ (от лат. adressatus „получател”). Адресатът по принцип е потенциален
16

получател на съобщение. Ако адресатът наистина възприеме конкретен текст (прочете
имейл или статия във вестник, слуша новинарска емисия по радиото, гледа даден филм
и т. н.), той от потенциален се превръща в реален получател на съобщение и в такъв
случай се квалифицира като реципиент (от лат. recipio „получавам, приемам”).
В различни комуникативни условия адресатът може да бъде единичен или
множествен. Множественият адресат се нарича аудитория. В този смисъл се говори за
слушателска аудитория (например на лекция или на радиоемисия), за зрителска
аудитория (на театрална постановка или на телевизионно предаване), за читателска
аудитория (на книга, вестник, списание).
В зависимост от това към кого продуцентът адресира текста си, с кого се
съобразява при съставянето на съобщението (например с оглед на тема, изразни
средства и пр.) и кой всъщност става негов реципиент, са възможни различни ситуации.
Във връзка с това А. Бел предлага позицията на адресата да се раздели на четири
основни по-частни позиции, които много често се наблюдават в комуникативната
реалност. Това са:
•

Пряк адресат (addressee) – комуникативен партньор, към когото текстът
е специално адресиран. Продуцентът желае и очаква точно този адресат
(единичен или множествен) да се превърне в реален реципиент на текста.
При създаването на текста продуцентът се съобразява с качествата,
възможностите, предпочитанията и пр. точно на този адресат и „нагажда”
текста си към него.

•

Всички потребители на текста освен прекия адресат са косвени
адресати. Някои от тях продуцентът взема предвид, други – не.

•

Слушател (auditor) – потенциален реципиент на текста, с когото
продуцентът се съобразява, без обаче пряко да адресира изказването си
към него. Този тип участници в комуникацията са предвидими
потребители на текста и авторите на текстове предварително знаят, че те
вероятно наистина ще се включат в неговата аудитория. Например
телевизионните предавания за деца са пряко насочени към децата, които
са техен пряк адресат, но предвидими зрители са и родителите.

•

Страничен слушател (overhearer) – потенциален потребител на текста,
за когото продуцентът знае, че може да се включи в комуникацията, но
или не го приема като желана част от аудиторията си, или не се чувства
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задължен да съобразява текста си с него. Например ако по време на
някакъв университетски курс в лекционната зала присъства студент от
друга специалност или друг човек, който не е постоянен участник в
обучението по съответната дисциплина, за лектора този косвен адресат
ще бъде в истинския смисъл на думата страничен слушател.
•

Подслушвач (eavesdropper) – това е потребител на текста, за когото
продуцентът изобщо не подозира; той един вид контрабандно се включва
в комуникацията.

1.2.2. КАНАЛ
Комуникативен (или знаков) канал се нарича “трасето”, физическата среда, през
която по време на комуникацията текстът като материален обект се “транспортира” от
адресанта до адресата. Хората могат да приемат информация по пет канала:
слухов (аудитивен, аудиоканал)
зрителен (визуален, видеоканал)
за допир (тактилен)
обонятелен (олфакторен)
вкусов (густативен)
За езикова комуникация се използват слуховият канал (при говорене и слушане)
и зрителният канал (при писане и четене). Разбира се, двата канала могат да се
комбинират, така че връзката да бъде аудио-визуална. За езиковата комуникация на
хората с увредено зрение с помощта на брайлова азбука съобщението се предава по
тактилния канал. Но и останалите видове комуникация извън езиковата също използват
основно слуховия и зрителния канал поотделно или заедно – например графики,
живописни платна, танц и пр. разчитат на зрителния канал, а музикалните текстове и
звуковите сигнали от всякакъв вид използват слуховия канал.
Комуникативният канал може да е двупосочен, т. е. да пропуска съобщения от
адресанта до адресата и обратно – такъв е например случаят при пряка комуникация
лице в лице, но също и при технически опосредствано общуване например по телефона
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или чрез радиостанция. Но при комуникация чрез книга, вестник, списание, радио или
телевизия съответният канал е еднопосочен – по него преминават съобщения от
адресанта до аудиторията, но не и в обратна посока.
Каналите могат да се използват пряко, но и с помощта на апаратура. Например и
слуховият, и зрителният канал могат да бъдат “удължени” чрез технически посредник
(радио, телефон, телевизия и др.), който “прокарва” канал във времето и/или в
пространството и чрез съответен предавател и приемник осъществява междинно
(техническо) кодиране и декодиране на сигналите.
За успешното пренасяне на текста от единия до другия комуникативен партньор
е необходимо каналът да е чист и пропусклив, в него да няма затормозяващи смущения
(шумове), които да повлияят върху качеството на сигналите.

1.2.3. КОД
Код (от лат. през фр. code „код, шифър”) се нарича всяка система от знаци и/или
правила, чрез които могат да се съставят текстове. В този смисъл естествените
говорими езици като български, румънски, английски и пр. са кодове, системи от
правила и знаци (думи, граматически показатели и т. н.). Други кодове са например
жестомимическите

системи,

характерни

за

хората

от

различни

региони,

жестомимическият език на глухонемите, кодът на пътните знаци, различните вторични
кодове (азбуки, йероглифни писмености, морзова азбука) и мн. др.
Когато става въпрос за използване на кодовете в комуникацията, винаги трябва
да се има предвид различният им принос в отделните комуникативни ситуации и
изобщо по отношение на човешката комуникация. Например във връзка с използването
на кодове в средствата за масова комуникация Дж. Бъртън прави следното
прагматически уместно уточнение:
По-полезно е на първо място да се разгледат доминиращите кодове или
видове езици, които се откриват в повечето медийни текстове. Тези езици ни
предават смисъл, често действайки заедно или оспорвайки се един друг. Те могат
да се представят обобщено така:
• Писмен език: доминантен код на тази книга; много по-малко
доминантен е в телевизията.
• Устен език: доминантен код на радиото; присъства също във филма и
в телевизията.
• Невербален език: доминантен код в случая с всякакви репрезентации
на хора в медиите.
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•

Визуален език: доминантен код за всички „картинни медии”; това е
езикът на образите във фотографията, филма и телевизията…
(Бъртън 2010: 10)

За да бъде успешна комуникацията, кодовете, които се използват в даден случай,
трябва да бъдат в достатъчна степен познати на всички общуващи. Ако кодът
(например даден естествен език или пък системата от емотикони, използвана в
интернет) е непознат на някой от комуникативните партньори, за него участието в
комуникацията ще бъде или много затруднено, или направо невъзможно.
Дейността, свързана с използването на елементи от даден код или от различни
кодове с цел създаване на текста, се нарича кодиране. Това е дейност, изпълнявана от
продуцента. Реципиентът на свой ред осъществява декодиране на възприетите сигнали,
за да ги свърже с определен смисъл.

1.2.4. КОНТЕКСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА
Контекстът на комуникацията в най-общ смисъл е обкръжението, в което се
намират общуващите и текстът, чрез който взаимодействат; това, метафорично казано,
е „сцената”, на която се осъществява процесът на комуникацията. И понеже на
въпросната „сцена” винаги може да има различни „декори”, се разграничават различни
видове контексти по отношение на участниците в комуникацията и по отношение на
текста, чрез който те взаимодействат. Ето едно обобщено описание на това положение
специално във връзка с комуникацията посредством масмедийни текстове:
…[Т]екстовете съществуват в контексти, както и читателите, които пораждат
смисъла въз основа на текста и които могат да бъдат повлияни от това. Този смисъл
на понятието контекст и на неговите въздействия е много широк и обхватен. Всеки
медиен текст съществува в контекста на всички останали медийни текстове,
особено тези, които показват определена прилика с него (интертекстуалност).
Читателите имат остатъчно, дори неосъзнато знание поне за някои от тези други
текстове. Те използват тези знания, за да припишат смисъл на дадения текст. Тези
знания са част от концептуалния контекст.
Съществува и материален контекст, когато текстът е част от потока на
четенето. Едно новинарско съобщение е текст, който е част от по-голям текст – от
целия вестник, който е обект на четене в момента. Една телевизионна програма
може да бъде част от програмния поток в една вечерна емисия. Има също и
контекст на обкръжението, в който текстът и адресатът съществуват
едновременно. Един филм, гледан вкъщи на DVD с други хора ще бъде гледан по
различен начин в сравнение със същия филм като текст, гледан индивидуално в
киносалон. Има и социален контекст, който е част от обкръжението. Той се
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дефинира по различни начини. Това отчасти е въпрос на социални конвенции,
според които, ако четенето на вестник става на публично място, човек няма
свободата да се обърне към някой непознат, за да дискутира прочетеното, както би
било, ако си седи вкъщи с някакъв партньор. Това също е въпрос и на конвенции на
прочита, според които например не се очаква човек да се ангажира с една
телевизионна програма в частната сфера така интензивно, както би било, ако е на
публично място като част от аудитория при представяне на пиеса. Социалният
контекст би оказал влияние върху степента и насоката на вниманието. Има и
контекст на преживяване, който аудиторията привнася в своето разбиране на
медийните текстове. Т. е., ние винаги имаме един постоянно нарастващ опит с
текстове и начини за тяхното разбиране, които ние несъзнателно прилагаме към
всеки отделен текст. Накрая има и идеологически контекст: доминиращите
ценности, поддържани от културата, която поражда и консумира текстовете. Тези
ценности оказват влияние и върху начина на пораждане, и върху начина на
възприемане на текста. Това е контекстът на идеите.
(Бъртън 2010: 9)

Социалната дейност, с която са ангажирани общуващите в момента на
взаимодействието си, формира дейностния контекст на конкретната комуникативна
ситуация. Самата социална дейност може да бъде практическа (например трудова),
интелектуална

(обучение,

попълване

на

анкета,

информиране

чрез

вестник,

телевизионен диспут, развлечение чрез разговор и т. н.) или комбинирана (например
при пазаруване, по време на урок по рисуване или спорт).
Ролите, които изпълняват в социалната дейност съответните общуващи лица,
определят социалната структура на тяхното комуникативно взаимодействие.
Например при битов разговор между членове на семейството на близка възраст
отношенията между комуникативните партньори са относително равностойни; но при
разговор между родители и деца позициите вече не са равностойни не само поради
възрастовата разлика, но и поради родителската власт. Друг тип отношения съответно
съществуват при общуване между лекар и пациент, продавач и клиент, началник и
подчинен, между непознати на обществено място, между колеги, между дадена медия
(примерно радио) и нейната аудитория и т. н.
Друг важен компонент на дейностния контекст, който пряко зависи от характера
на извършваната в момента социална дейност, е типът дискурс (от лат. discursus –
„разсъждение”, през фр. discours – „слово, реч”), в който протича комуникацията.
Типът дискурс представлява специфичен начин на представяне на нещата (например
писане или говорене за тях), който традиционно се е формирал в определена област на
комуникацията. Дискурсите възникват или в рамките на дадена институционална сфера
– училище, семейство, църква, армия, медии и пр., или във връзка с някаква актуална и
много важна за обществото тема – например тероризъм, права на човека, опазване на
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околната среда и т. н. Всеки дискурс е свързан с характерни теми, традиции и правила
за включване в комуникацията, набори от комуникативни роли, предпочитани изразни
средства, предпочитани жанрови форми и т. н. В този смисъл се говори например за
всекидневнобитов дискурс, политически дискурс, академичен дискурс, медиен дискурс,
дискурс на антитероризма, екодискурс и мн. др. Текстът, създаван в дадена конкретна
комуникативна ситуация, винаги носи белезите на съответния тип дискурс, в рамките
на който протича комуникацията. Възможно е обаче в един текст (например
телевизионен дебат, филм, роман и т. н.) да се усещат влияния от различни типове
дискурси.
Ситуативният контекст на комуникативната ситуация, от друга страна, се
формира от времевите и пространствените координати на общуващите по време на
взаимодействието им чрез даден текст.
Времето на провеждане на общуването е важен фактор, който влияе върху
начина на създаване и начина на възприемане на текстовете.
Основният аспект, в който времето оказва въздействие върху комуникативния
процес, е свързан с разположението на комуникативните партньори по времевата ос.
Ако участниците в общуването се намират в една и съща точка от времето,
продукцията и рецепцията на речта могат да протичат паралелно и общуването може да
се осъществи лице в лице (в частен разговор, в аудитория и др.) или чрез технически
посредник (телефон, скайп, радио и т. н.). Но ако продуцентът на текста е в едно поранно време (когато например пише роман), а реципиентът е в по-късно време (когато
чете романа), продукцията и рецепцията протичат поотделно и е необходимо
фиксиране на текста върху някакъв траен носител (например чрез ръкопис,
машинописна или компютърна разпечатка, звукозапис и др.), за да може той да се
съхрани.
Важно е и времето като продължителност на продукцията и рецепцията на
текста. По принцип с колкото повече време се разполага за създаването и за
възприемането на текста, толкова по-добри са резултатите. Бързането може да повлияе
отрицателно както върху съставянето, така и върху разбирането на знаковата
структура.
Пространствените координати на общуващите също оказват пряко влияние
върху вида и спецификата на комуникацията. Особено важно е местоположението на
всеки от участниците по време на продукцията и рецепцията на текста. Когато
адресантът и адресатът са на достатъчно близко разстояние, за да се чуват, общуването
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може да протече лице в лице, с пряко използване на наличните канали. При голяма
раздалеченост в пространството устно общуване също е възможно, но с помощта на
технически посредник (например телефон). За преодоляване на пространствена
раздалеченост между общуващите може да се използват и всички носители,
осигуряващи фиксиране на текста и запазване във времето, защото те позволяват и
транспортиране в пространството.
Пространствените координати са важни и поради това, че от тях зависи
физическото обкръжение, в което протича комуникацията за всеки от участниците.
Самите тези координати винаги пряко или косвено се обуславят от вида на социалната
дейност, с която са ангажирани общуващите, и в съответствие с това и от типа дискурс,
в който се включват. Това е така, защото всеки тип дискурс се осъществява в
характерни за него обстановки – в ресторант, в класна стая, в църква, в съд, в казарма, в
изложбена зала и т. н. В този смисъл се говори още за сцена на комуникацията –
например типични сцени на комуникацията чрез вестник са маса с кафе, пътуване в
автобус или влак, пейка в парк и др. Съвсем други са сцените, типични за слушането на
радио, за гледането на филм, за провеждането на пресконференция, за училищното
обучение и т. н.
Физическото обкръжение в качеството си на конкретна среда може да оказва
както благоприятно, така и неблагоприятно въздействие върху комуникацията
(например при наличие на дразнещ шум устното общуване може да е затруднено при
всякакви видове комуникация). Ето защо към закрити помещения и съоръжения на
открито, които постоянно или временно се използват за целите на някакъв вид
комуникативна дейност, се предявяват определени изисквания например по отношение
на видимост, акустика и др.
1.2.5. ТЕКСТ (СЪОБЩЕНИЕ)
В

центъра

на

комуникативната

ситуация,

разбира

се,

стои

текстът

(съобщението), тъй като именно текстът (съобщението) е едновременно крайният
продукт на комуникативната дейност и средството, чрез което комуникацията се
осъществява. Ето защо всички фактори и компоненти на комуникативната ситуация
пряко или косвено са насочени към текста (съобщението): адресантът ориентира своите
действия към създаването и трансмисията на съобщения; адресатът получава,
интерпретира и разбира съобщенията; кодът (наборът от кодове) доставя материала за
изграждането на текста; каналът „пропуска” текста и го отвежда до потребителя му;
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дейностният контекст чрез различни свои характеристики и основно чрез типа дискурс
обуславя

определени

белези

на

текста;

ситуативният

контекст

чрез

време-

пространствената си структура осигурява едни или други условия за ефикасното
създаване и възприемане на текста. И всички елементи и фактори на комуникативната
ситуация по един или друг начин оставят следа в текста, който в крайна сметка се
оказва не просто съсредоточие на комуникативната ситуация, но и своеобразен
семиотичен „модел” на тази ситуация. При възприемането на който и да било текст,
поради отпечатаните в него следи от породилата го комуникативна ситуация, редица
елементи от нея могат да бъдат безпогрешно разпознати, което на свой ред може да
допринесе за качеството на интерпретацията и разбирането на текста.

Приложения:
Приложение № 4
Из: Wood J. T. Interpersonal Communication: Every Day Encounters.
Boston: Wadsworth, 2013
(Фрагменти: с. 18-19)
Голяма част от комуникацията ни всъщност не е лична. Понякога изобщо
не признаваме другите за хора и ги третираме като обекти; те просто слагат в
торби стоките ни, упътват ни по магистралите и т. н. В други случаи ние
признаваме хората, но взаимодействаме с тях с оглед по-скоро на социалните им
роли, отколкото лично. Например аз често срещам мои съседи, докато разхождам
кучето си Касиди. Бъбрим си за времето и за някои домашни начинания. Чрез този
вид взаимодействие ние се признаваме взаимно като хора, но всъщност не
подхождаме лично. С тесен кръг хора ние общуваме по много интимен начин. Тези
различия са обозначени в поетични изрази от философа Мартин Бубер (1970),
който разграничава три нива на комуникация: Аз – То, Аз – Вие, Аз – Ти.
КОМУНИКАЦИЯ АЗ – ТО. Във взаимоотношението Аз – То се отнасяме
към другите без да влагаме нищо лично, третираме ги просто като обекти. В
комуникацията Аз – То ние не припознаваме човечността на другия човек; може
дори да не осъзнаваме съществуването му. Продавачи, сервитьори в ресторанти,
чиновници често биват третирани не като хора, а като инструменти, приемащи
нашите поръчки и доставящи това, което искаме. Когато бездомник проси пари за
храна, някои хора отместват поглед, като че ли човека го няма. В
дисфункционални семейства родителите могат да игнорират децата, третирайки ги
по такъв начин като „то”, не като самостоятелни индивиди. Студенти в големи
кампуси също могат да получат усещането, че са третирани като „то”, а не като
хора […]
КОМУНИКАЦИЯ АЗ – ВИЕ. Второто ниво Бубер идентифицира като Аз
– Вие комуникация. Хората се припознават един другиго като нещо повече от
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обекти, но не се отнасят помежду си като самостоятелни индивиди. Например
представете си, че отивате да пазарувате и продавач ви пита: „Мога ли да помогна
с нещо?”. Не е типично да започнете задълбочен разговор с този служител, но
може да го третирате като нещо повече от обект (Уд 2006а). Вероятно ще кажете
„Днес просто разглеждам. Знаете как е в края на месеца – няма пари”. Продавачът
може да се усмихне и да изкаже съжалението си как парите намаляват към края на
месеца. В това взаимодействие служителят не ви третира като безличен купувач и
вие не третирате служителя просто като представител на магазина.
Взаимоотношението Аз – Вие може да бъде и по-лично от
взаимодействието с продавача. Например ние разговаряме с другите в клас, на
работата си, в спортния отбор по начини, които понякога са лични. Същото важи и
за взаимодействията в чатрума и интернет форумите, където хората се срещат, за
да споделят идеи и общи интереси. Взаимодействието обаче все още е ръководено
от вашите роли на връстници, на съученици или съотборници, на хора с общи
интереси. Тук вече осъзнаваме съществуването на другите и ги припознаваме като
индивиди със съответни роли. Преподаватели и студенти често са във
взаимоотношение Аз – Вие. На работното място повечето от нас поддържат
отношения Аз – Вие.
КОМУНИКАЦИЯ АЗ – ТИ. Най-редкият тип взаимоотношение е
комуникацията Аз – Ти. Бубер я разглежда като най-висша форма на човешки
диалог, защото всеки индивид схваща другия като ценен и самостоен. Когато
взаимодействаме на ниво Аз – Ти, ние възприемаме другите в тяхната цялостност и
индивидуалност. Вместо да се отнасяме с тях като изпълнители на социални роли,
ние ги възприемаме като уникални човешки същества, които познаваме и
приемаме в тяхната тоталност. В комуникацията Аз – Ти ние се разкриваме
напълно, доверявайки се на другите да ни приемат такива, каквито сме, с нашите
предимства и недостатъци, надежди и страхове, силни и слаби страни.
Бубер смята, че единствено при взаимоотношението Аз – Ти ние ставаме
напълно човеци, което за него означава, че сваляме маските, които носим през
повечето време, и позволяваме на самите себе си да бъдем съвършено истински
(Стюарт 1985). Голяма част от комуникацията съдържа, по израза на Бубер,
„привидност”, в която ние сме прекомерно ангажирани с имиджа си и внимаваме
как се представяме. Във взаимоотношението Аз – Ти обаче ние сме ангажиране „да
бъдем”, така че успяваме да покажем кои сме в действителност и какво в
действителност чувстваме. Взаимоотношенията Аз – Ти не са всеобщо
разпространени, защото не бихме могли да се разкрием тотално пред всеки и по
всяко време. Така че взаимоотношението Аз – Ти и комуникацията в него са редки
и специални.

Приложение № 5
Из:
Merrill J. C., Lee J., Friedlander E. J. Modern Mass Media.
New York: Harper & Row, 1990
(Фрагмент: с. 24 – 25)
Цялата комуникация започва от комуникатора, който има нещо да сподели,
кодира го и го изпраща. Комуникаторите не са комуникатори, защото кодират;
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всички ние доста много кодираме, но запазваме повечето от кодираните неща за
себе си. Комуникаторите са комуникатори, защото те изпращат кодираните си
съобщения до някой друг индивид. Самото изпращане, разбира се, е важно нещо;
другото важно нещо е съобщението да бъде кодирано така, че да се увеличат
шансовете за неговото получаване и разбиране.
Това, което комуникаторът може да направи с цел да подобри
комуникацията, е да се увери, че мисли ясно върху съдържанието на съобщението,
че кодира или формулира съобщението с толкова малко семантичен шум, колкото
е възможно; и че знае всичко, което може да се знае, относно предполагаемата
аудитория. От друга страна, адресатът, реципиентът, не е пасивна фигура; той или
тя трябва да направи усилие да „смели” данните от съдържанието на съобщението
толкова цялостно, колкото е възможно, за да достигне до същинския смисъл.
В добавка към това често за реципиента е полезно да знае колкото е
възможно повече относно адресанта. Ако познаваме политиката и идеологията на
Дан Ратър, нещо относно произхода, интересите и ценностите му, бихме могли подобре да „разберем” представените от него новини по телевизията и коментарите
му. Дори бихме могли да правим допускания във връзка с определени акценти или
пропуски, усмивки и жестове, които наблюдаваме на екрана. Така че, за
реципиента е почти толкова важно да знае нещо за адресанта, колкото и обратното.

Приложение № 6
Из:
Добрева Е., Савова И. Текст и дискурс. Терминологичен справочник.
Велико Търново: Фабер, 2009
ДИСКУРС (лат. discursus – разсъждение, през фр. discours – слово, реч; англ.
discourse; нем. Diskurs; рус. дискурс)
[…]
Специфичен начин на говорене (писане) за нещата, формирал се в рамките
на дадена институционална сфера – училище, семейство, църква, армия, медии и
пр., и свързан с характерни за тази сфера теми и обекти, традиции и правила за
включване в комуникацията, набори от комуникативни роли, предпочитани
изразни средства, жанрови форми и т. н. (вж. дискурсен ред и дискурсна
практика). В този смисъл терминът се среща в изрази от типа “религиозен
дискурс”, “философски дискурс”, “феминистки дискурс”, “медиен дискурс” и под.
Теоретичното мотивиране на тази употреба на термина се дължи на М. Фуко, но тя
е характерна въобще за всички философски и социологически теории за дискурса и
е широко разпространена във всички направления на изучаването на текста. Чрез
този смисъл на термина дискурс се подчертава, че употребата на езика (респ. на
която и да било знакова система) е вградена в социални процеси и в мрежи от
социални отношения, които обуславят определени вариации в използването на
съответните знаци. При това положение текстът се схваща като частна реализация
на дискурса и съответно текст се нарича или всяка “вербална фиксация (record)” на
(фрагмент) от дискурса – в писмен, звукозаписен и пр. вид (напр. у Дж. Браун и
Дж. Юл), или само писмената фиксация на дискурса (напр. у П. Рикьор), или пък –
съвсем широко – всяка частна знаково манифестирана проява на даден дискурс
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(напр. у Н. Феърклаф, А. Бел, Д. Лий и мн. др.). Приема се още, че в даден текст
(писмо, роман, публицистична статия, филм и др.) е възможно да се преплитат
множество “конкуриращи се” дискурси…
ДИСКУРСЕН РЕД (англ. discourse order; нем. Diskursordnung; фр. ordre du
discours; рус. дискурс/ив/ный порядок)
Съвкупност от правила и процедури, характерни за даден тип дискурс /3/.
Според постановката на М. Фуко дискурсният ред се поддържа от три типа
процедури. Едните са “външни” спрямо дискурса и се съотнасят с утвърдилите се в
сферата на определена институция системи за изключване на определени теми,
ситуации и типове говорещи, за разделяне и отхвърляне на дадени дискурси (напр.
по линията разум – лудост), за налагане на “истинния” дискурс над
конкуриращите го “неистинни” дискурси посредством различни педагогически,
книгоиздателски, разпространителски и др. практики. Вторият тип процедури са
“вътрешни”. Чрез тях дискурсът упражнява контрол върху самия себе си и се
защитава от действието на случайността: напр. чрез принципа на коментара се
запазват едни текстове, а други отпадат и се установява обща йерархия на
дискурсите за определена епоха […] Трета категория процедури определят
условията за използване на различните типове дискурси и достъпа до тях, като
“разреждат” говорещите субекти чрез принципите на: ритуала, който определя
ролите на говорещите субекти и необходимата за тяхното поемане
“квалификация”, възможността за използване на определени видове знаци,
характера на въздействието им и др.; дискурсните общества (от типа на
писателските и другите професионални сдружения), отговарящи за пораждането и
съхраняването на съответния тип дискурс като характерен именно за съответната
общност; доктрините, насочени към утвърждаването на един единствен дискурс и
потискането на други; общественото присвояване на дискурса, протичащо чрез
съответни системи на обучение и образование, предназначени за разпространение
на дискурса. Различните типове процедури са институционално обвързани и чрез
съвкупното си действие осигуряват разпределението на говорещите субекти в
различни видове дискурси, както и разпределението на самите дискурси в
отделните сфери на социалната комуникация…
ДИСКУРСНА ПРАКТИКА (англ. discursive practice; нем. diskursive Praktik; фр.
pratique discoursive; рус. дискрус/ив/ная практика)
В тълкуването на М. Фуко – структуриране на даден вид дискурс /3/ под
действието на процедурите, характерни за съответния дискурсен ред. В други
случаи (напр. у Н. Феърклаф) понятието дискурсна практика се стеснява до
спецификите на продукцията, дистрибуцията и консумацията на текстовете в
сферата на определен дискурс (очебийни разлики има напр. в начините на
съставяне, оформяне, съхраняване, предаване, представяне, възприемане,
коментиране и пр. на текстове в областите на науката, образованието,
художествената
литература,
електронните
и
печатните
медии,
всекидневнобитовото общуване, фолклора и т. н.)…

Задачи за самоподготовка:
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1.

Опишете разликата в комуникативните ситуации в случаи на:
(а) автокомуникация;
(б) устна диалогична комуникация между двама души в домашна среда;
(в) семейно гледане на телевизия вкъщи.

2.

Дайте примери за различни видове комуникативни ситуации с оглед на противопоставянето
формално (официално) – неформално (неофициално) общуване. Коментирайте основните
разлики между случаите.

3.

Като имате предвид информацията от Приложение № 4, коментирайте описаните типове
взаимодействия и посочете реални комуникативни ситуации, в които всеки от тях може да бъде
наблюдаван. Вмества ли се в тази типология комуникацията между автор и читател?

4.

Коментирайте термина автор с оглед на използването му като обозначение на определени
комуникативни роли. Дайте примери, доказващи възможностите авторът да съвпада или да не
съвпада с адресанта.

5.

Направете съпоставка между понятията адресант и продуцент.

6.

Прочетете фрагмента от Приложение № 5 и дайте свои примери във връзка с описаните там
дейности и полезни познания на адресанта и адресата.

7.

Опишете ситуации с присъствие на различни видове косвени адресати, като посочите:
(а) по какъв начин продуцентът се съобразява с тях и как това се отразява върху създадения
текст;
(б) мерки, които се предприемат в средствата за масова комуникация за предпазване от
нежелани и/или непредвидими косвени адресати.

8.

Като вземете предвид и информацията от Приложение № 6, характеризирайте значението на
понятието дискурс за описанието на комуникативната ситуация и протичащата в нея
комуникация.

9.

Направете сравнение между кодовете, употребявани в пресата, радиото и телевизията, като
имате предвид използваните от тези медии канали. Коментирайте възможностите на интернет в
същия аспект.

10. Открийте (например в рекламната сфера) комуникативни ситуации, в които за комуникативни
цели се използват тактилният, вкусовият и обонятелният канал.

Препоръчителна литература по темата на български език:
Алфандари 2012; Буркарт 2000; Добрев, Добрева 1992; Добрева, Савова 2009;
Михайлов 2009; Монова 1999; Николов 1999; Петев 2004; Хъдсън 1995

Литература по темата на други езици:
Агарвал, Гупта 2001; Бел 1976; Бел 1991; Бъртън 2010; Гофман 1981;
Маккуайл 2010; Мерил и др. 1990; Обер 2009; Розенгрен 2006; Стайнбърг
2007; Талбот 2007; Уест, Търнър 2009; Феърклаф 1994; Фиск 1990; Хол 1992
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1.3.
ФАЗИ НА КОМУНИКАЦИЯТА

Ключови думи: ориентиране, комуникативна интенция, комуникативен план,
продукция, кодиране, манифестация, фиксиране, дистрибуция, рецепция, перцепция,
декодиране, интерпретация
В учебника си „Въведение в комуникацията” Дж. Блек и Дж. Брайънт (1995)
обобщават, че повечето съвременни дефиниции на комуникацията имат едно общо
нещо: разглеждат комуникацията като процес. Във връзка с това се посочва следната
работна дефиниция за комуникация: процес, при който съобщенията се формулират,
обменят и интерпретират. В тази дефиниция се концентрира основното за
комуникацията като процес на взаимодействие чрез знакови структури, който включва
3 основни фази:

ПРОДУКЦИЯ
ДИСТРИБУЦИЯ
РЕЦЕПЦИЯ

Всъщност обаче продукцията на съобщения в комуникацията винаги се
предхожда от една по-кратка или по-дълга предкомуникативна фаза, в която
комуникативните партньори се подготвят за участие във взаимодействието.

1.3.1. ПРЕДКОМУНИКАТИВНА ФАЗА
Подготвителната

предкомуникативна

фаза

обхваща

етапите

на

ориентирането в комуникативната ситуация и планирането на комуникативната
дейност.
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Ориентирането в комуникативната ситуация се състои буквално в запознаване
с обстоятелствата, при които ще се общува, с целите, които биха могли да се постигнат
в резултат на комуникацията, както и с евентуалните комуникативни партньори. В
резултат на това запознаване всеки потенциален участник в комуникацията прави
преценка относно множество неща, например:
-

дали целите на социалното взаимодействие, с което е ангажиран в
момента (обучение, запълване на свободното време, получаване на нова
информация и т. н.), са постижими чрез встъпването в комуникация
точно при дадените обстоятелства (точно в това време, в това
пространство, в това физическо обкръжение и пр.);

-

дали очакваният жанр или формат на текста в предстоящата
комуникация (например роман, ток шоу, социологическа анкета,
рекламен клип и пр.) би бил подходящ за постигане на целите на
общуването и дали отговаря на вкусовете и предпочитанията на дадения
потенциален участник в комуникацията;

-

доколко темата на текста (ако е предварително известна), удовлетворява
изискванията му;

-

дали наличният или очакван комуникативен партньор отговаря на
комуникативните, интелектуалните, поведенческите, идеологическите и
пр. стандарти на потенциалния участник в комуникацията

-

и т. н. в зависимост от конкретните условия и претенциите на този, на
когото предстои включване в комуникация.

Преценки от типа на описаните се правят винаги – набързо или пък след
продължително обмисляне както от страна на потенциалния адресант, така и от страна
на потенциалния адресат. Когато окончателната преценка за качествата на
комуникативната ситуация се окаже положителна, потенциалният участник в
комуникацията се чувства мотивиран да пристъпи към комуникативни действия в
ролята съответно на адресант или на адресат. Напротив, липсата на мотив за встъпване
в комуникация при наличните обстоятелства означава на практика отказ от
комуникация в дадения случай. По-типични са отказите от комуникация поради липса
на достатъчна мотивация от страна на потенциалния адресат – например превключване
на друг телевизионен канал поради неудовлетвореност от предлаганите форми,
съдържания или комуниканти, отказ да се слуша разказ за конкретна трагична случка и
др. Но и потенциалният адресант в много случаи се отказва от комуникацията, в която е
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можел участва, понеже ориентацията в характеристиките на наличната комуникативна
ситуация не му осигурява нужната мотивация (например член на приятелска компания
може да мълчи цяла вечер, ако нещо в ситуацията го лишава от мотив да говори; лектор
може да откаже да чете лекция, ако в аудиторията има само един студент).
При възникнала в резултат на мотивация комуникативна интенция
(намерение, желание за встъпване в комуникация) за адресанта следва още един
предкомуникативен етап – планиране на предстоящото участие в комуникацията.
Планирането, подобно на ориентирането, може да бъде съвсем кратко и общо, но може
да бъде и много продължително, пространно и подробно, включително и с
разработване на детайлен комуникативен план (например сценарий на тържество или
на интервю по телевизията, план-тезис за статия т. н.). Пораждането на някои видове
текстове по принцип изисква много дълга подготовка, свързана със събиране на данни,
проучване на материали, провеждане на анкети и т. н., което може да продължи със
седмици, месеци и дори с десетилетия. Продължителното планиране е по-типично за
публичните комуникативни прояви, за писмените форми и за сложно структурираните
комбинирани продукти (филми, опери и пр.). Включването в неофициални устни или
други комуникативни взаимодействия (особено в диалогични) обикновено се
предхожда от съвсем минимален комуникативен план, който може да се ограничи
например до решението с каква знакова структура да започне общуването.
Разбира се, и най-подробният комуникативен план може да се окаже
неизпълним в хода на продукцията на текста. Това най-добре го знаят преподавателите,
интервюиращите и водещите на предавания по радиото и телевизията, особено ако
предаването е на живо и предлага отворени телефонни линии за включване на
слушатели. Затова на комуникативния план винаги трябва да се гледа като на гъвкава и
неокончателна програма, която във всеки следващ момент от комуникацията може да
се промени и дори да се отмени напълно.

1.3.2. ПРОДУКЦИЯ НА ТЕКСТА
Във фазата на продукция се „произвежда” текстът, като се подбират определен
вид знаци или комбинация от различни видове знаци с цел да се представи някакво
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съдържание (например да се разгърне някаква тема) и да се постигнат определени
въздействия (ефекти) върху потребителя, например чрез написването на молба,
създаването на филм, провеждането на дискусия и т. н.
Продукцията на текста представлява кодиране на замисленото
съдържание в определена знакова структура; създаване на текста като
завършен цялостен обект, който бива материализиран в поредица от
сигнали (графични, звукови и пр.).
Продукцията

в

определена

степен

следва

предварително

набелязания

комуникативен план (ако има такъв план), но с оглед на това, че този план търпи
постоянно развитие в хода на актуалното си прилагане, текстовата продукция се
представя като “непрекъснат процес по вземане на решения” по израза на З. Й. Шмит
(1973).
В продукцията на текста могат да вземат участие различен брой лица. При
писмена комуникация в типичния случай текстът възниква в резултат на авторската
дейност на един неизменен продуцент, но може да е създаден и с участието на няколко
съпродуценти, които работят в съавторство. Съавторството е типично при създаването
на текстове в сферата на масовите комуникации. Там е съвсем обичайно съответният
продукт да е дело на авторски колектив (например филм, рекламен клип, новинарска
емисия, шоу програма и т. н.).
От друга страна, продукцията може да протича както в монологов, така и в
диалогов режим. При монологичното създаване на текста в него намеса има само
продуцентът (единичен или под формата на авторски колектив), който работи по
знаковия продукт от започването до завършването му. При диалогична комуникация в
продукта на текста участват последователно адресантът и адресатът, като спорадично
си разменят продуцентската роля (например под формата на реплики). При определени
обстоятелства текстовата продукция може да протече в комбиниран режим – отчасти
монологично, отчасти диалогично (както е обичайно например в коментарните
предавания по радиото и телевизията с участието на водещ и събеседници).
От семиотична гледна точка продукцията на текста е не просто създаване чрез
кодиране, но и физическа манифестация на съответния знаков продукт във вид на
поредица от еднородни или разнородни сигнали (звукови, графични, двигателни,
светлинни и пр.), благодарение на което той става комуникативно пригоден –
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възпринимаем от страна на адресата. Един само “намислен” текст не подлежи на
пренасяне по знаковите канали; текстът трябва да се “овъншни” – да се изговори, да се
напише, да се набере на компютър, да се гравира, да се скултпира, да се отлее във
фотография или в поредица от филмови кадри и т. н., за да стане достъпен за другите.
Впрочем в повечето случаи по този начин текстът става достъпен и за собствения си
продуцент.
Процесът на продукция на текста приключва тогава, когато от гледна точка на
адресанта (или всички общуващи при диалогична ситуация) темата е изчерпана,
текстът е цялостно композиран и оформен, направено е всичко възможно с оглед на
времето, с което се разполага, и с оглед на обстановката, в която се общува, за да се
постигне набелязаното като цел прагматическо въздействие и да се удовлетворят
изискванията, поставени от социалната дейност, в която участват комуникантите.

1.3.3. ДИСТРИБУЦИЯ НА ТЕКСТА
Дистрибуцията (от лат. distributio „разпределение”) на текста е процесът, чрез
който текстът (съобщението) пристига до адресата в дадена комуникативна ситуация.
Дистрибуцията на текста представлява “транспортиране” на
неговата материална страна по съответен канал, чрез което тя се
“доставя” на адресата, респ. разпространява се до множество адресати.
Този процес е организиран по различен начин в отделните типове комуникация
и с оглед на типовете дискурси, към които текстовете принадлежат.
Например в условията на битовото общуване тип лице в лице пренасянето на
текста до адресата се осъществява изцяло от самия продуцент. За да изпълни успешно
тази дейност, той трябва просто да изговори или да напише текста си. Възможно е
веднъж излъчен устен текст да получи и по-нататъшно разпространение в разговорнобитовия дискурс – например чрез повторно възпроизвеждане (с евентуални вариации)
от първоначалния адресант или от друг репродуцент, чрез записване на ръка, на
компютър, на диск и др.
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В други типове дискурси дистрибуцията на текста може задължително да
изисква фиксиране върху траен носител, което предхожда трансфера и доставката до
адресата. Например в трансфера на писмени художествени текстове участват голям
брой хора – издатели, редактори, изпълнители на компютърния набор, коректори,
технически оформители, художници и множество други лица, чрез посредническата
дейност на които текстът излиза във вид на книга (или се включва в книга). Оттам
нататък идва ред на дистрибутори, книжари, библиотекари и пр., които имат грижата
не само да транспортират книгата до места, от където тя лесно да бъде взета, но и да я
представят на потенциалните ѝ читатели. В това направление действат различни
рекламни стратегии, в осъществяването на които могат да се включат издатели,
редактори, критици, разпространители и т. н., както и самият автор. Но авторът на
художествен текст (за разлика от продуцента в разговорно-битови условия) в типичния
случай не е пряко ангажиран с представянето на своя текст пред аудиторията. За това се
грижат посредниците, които използват най-разнообразни средства: корични анотации,
привлекателни обложки, илюстрации, рекламни оферти в пресата и по радиото,
интервюта с автора, официални промоции на изданието и др.
В трансфера на текстовете обаче активна роля има и техният потенциален
реципиент. За да се превърне в читател на книгата, той също трябва да направи нещо,
за да достигне до нея: да прочете рекламните материали, да потърси чужди мнения, да
заеме книгата от библиотеката или, минавайки край книжарски щанд, импулсивно да я
закупи срещу съответна сума. Дистрибутивният процес може да продължи и по-нататък
– чрез преиздаване, чрез предаване на книгата от ръка на ръка в приятелски кръг, чрез
ксерокопиране, сканиране и пр.
Съответно в новинарските дискурси на пресата, радиото и телевизията, в
дискурсите на търговската реклама, на устния фолклор, на училищното, колежанското
и университетското образование, на академичната наука, религията, правото,
официалната и алтернативната медицина, политиката, армията, полицията, централната
и местната власт, дипломацията и т. н. действат други специфични набори от норми,
стратегии и механизми, а в повечето случаи и огромни специализирани индустрии,
осигуряващи пренасянето на текстовете от създателите им до техните консуматори.
Общото във всички случаи на трансфер на текстове е само това, че
съдържателната страна на изграждащите текстовете знаци не се пренася до другия
участник в общуването.
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На “транспортиране” подлежат само въплътените в някаква
субстанция (звукова, графична, светлинна и пр.) изразни планове на
знаците, наричани сигнали. Именно тези сигнали се пренасят до
адресата и се декодират от него, за да се (ре)конструира смисълът на
съответния текст.
По тази причина в много случаи има разминаване между първоначално
вложения в съобщението и реконструирания от адресата в процеса на рецепцията
смисъл. Ето едно кратко и ясно обяснение във връзка с този основополагащ факт:
Това, което наричаме „текст”, не е нещо дадено с дадено значение. То
означава различни неща за различните хора по различно време. То има материално
съществуване – като DVD, списание, дори радио- или телевизионна програма на
живо. Но в реалността текстът всъщност съществува в една нематериална форма, в
съзнанието, и то само когато се вижда, чете или слуша. Текстът, който
разглеждаме, лежи в пресечната точка между медийния продуцент (институциите)
и медийната аудитория. Той действа като стимул за пораждане на смисъл.
(Бъртън 2010: 5)

1.3.4. РЕЦЕПЦИЯ НА ТЕКСТА
Рецепцията (от лат. recipio „получавам, приемам”) може да протича паралелно с
продукцията на текста (например при разговор лице в лице или по телефона), но може
да започне и след като продукцията е напълно завършила и текстът е вече излъчен
(например при комуникация чрез книга, вестник, списание, филм и пр.).
Рецепцията на текста е сложен процес, който включва множество
действия от страна на адресата, характеризиран в този случай според
дейността си като реципиент. Това са:
-

перцепция (сетивно възприемане на получените сигнали);

-

декодиране (т. е. разпознаване, разгадаване, дешифриране на
сигналите);

-

смислова интерпретация (тълкуване на значенията на сигналите
в тяхната съвкупност с цел приписване на общ смисъл на
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полученото съобщение и евентуално разгадаване на целта, с който
текстът е бил съставен формално и съдържателно точно в този
вид).
В зависимост от това доколко смисловата интерпретация на текста в съзнанието
на адресата се доближава до изходния замисъл на адресанта, може да се стигне до
различна дълбочина на разбирането. В това отношение може да става въпрос
например за относително пълно (или правилно разбиране), недоразбиране, неразбиране
или “криворазбиране”. За абсолютно пълно разбиране може да става въпрос само при
относително кратки и елементарни по съдържание текстове. При текстовете с по-голям
обем и усложнена смислова структура (художествени, научни, някои реклами, повечето
вицове и пр.) за адекватно разбиране може да се говори само в смисъл на известно
доближаване до замисъла на адресанта. Дълбочината на разбирането зависи от
множество променливи – степен на познаване на кода, интелектуални възможности,
познания, вярвания, нагласи, физическо и психическо състояние на реципиента, степен
на трудност в структурирането на текста, качество на сигналите, време за рецепция и
др.
Интерпретацията на съобщението, извличането (респ. приписването) на смисъл,
винаги е напълно индивидуален и изпълнен със субективност процес, водещ до всеки
път индивидуално разбиране. Например един и същ анекдот може да бъде разбран
различно от двама отделни реципиенти с различно чувство за хумор; една и съща
новина, излъчена по телевизията, може да бъде разтълкувана различно от родител и
дете; един и същ филм може да породи съвсем различни осмисляния за учител и
ученик. По принцип по-сложно структурираните, информационно наситени с богата
фактология и/или усложнен изказ текстове (научни студии и статии, експертни оценки,
специализирани анализи и т. н.), както и съдържащите подтекст символни продукти
(романи, игрални филми, рекламни клипове и др.) предизвикват повече разминавания в
субективните интерпретации и в разбирането от страна на отделните реципиенти.
Различията се свързват с огромен списък от личностни особености, които могат да
окажат влияние върху начина на възприемане, интерпретиране и разбиране на
полученото съобщение. В този списък влизат например възраст, пол, етническа и
расова принадлежност, социален статус, влияние на собствената културна среда,
интеркултурни компетенции, вид и степен на образование, общи познания и познания
по конкретната тема на общуването, вярвания, убеждения и предубеждения, нагласи,
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вкусове, темперамент, професионални ангажименти, моментно физическо и психическо
състояние, степен на интелигентност, степен на толерантност и интерес към другостта
и т. н.

Приложения:
Приложение № 7
Из:
Буркарт Р. Наука за комуникацията.
Велико Търново: ПИК, 2000
(Фрагменти: с. 17-18)
1. Всеки комуникативно действащ индивид притежава най-напред обща
интенция, а именно, иска да осъществи съобщителния характер на своето
комуникативно действие. Човек, който действа комуникативно, го прави с оглед на
това да иска да съобщи нещо определено на (поне един) друг човек. Така той
преследва константната цел на всяко комуникативно действие: иска да постигне
РАЗБИРАТЕЛСТВО между себе си и своя партньор в комуникацията…
Така напр. в комуникативното действие „Моника, затвори прозореца”,
характерът на съобщение е в това, че комуникативно действащият индивид
преследва целта да съобщи със своето изказване на получателя (Моника) вложените
от него значения: иска Моника да разбере какво мисли той…

2. Всеки комуникативно действащ индивид освен това притежава също
специална интенция: той извлича комуникативното си действие от един определен
интерес. Тъкмо винаги конкретните интереси са тези, които въобще позволяват
зараждането на комуникативното действие. Когато един човек се опитва да
подпомогне чрез комуникативното си действие реализирането на интереса, той
преследва променливата цел (комуникативните интереси варират според
индивидите и ситуациите) на всяко комуникативно действие. Тази цел е
постигната тогава, когато наистина могат да бъдат реализирани конкретните
интереси…, когато фактически са налице конкретните очаквани резултати.
Така гореспоменатото комуникативно действие „Моника, затвори прозореца”
може напр. да е резултат от интереса да бъде отстранено пречещото течение. Този
интерес… ще бъде реализиран тогава, когато Моника наистина затвори прозореца…

Приложение № 8
Из:
Hall S. Encoding/decoding. – In: Hall S. et al. (eds) Culture, Media, Language.
Cambridge: Routledge, 1992
(Фрагменти)
[…] трябва да приемем, че дискурсивната форма на съобщението има
привилегирована позиция в комуникативния обмен (от гледна точка на
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циркулацията) и че моментите на “кодирането” и “декодирането”, макар и само
относително автономни по отношение на комуникативния процес като цяло, са
определящи моменти. Едно сурово историческо събитие не може, в тази си форма,
да бъде транслирано, например чрез телевизионните новини… Казано
парадоксално, събитието трябва да стане “история”, преди да получи
комуникативен ефект. В този момент формалните правила на дискурса
“доминират”, без разбира се да подчиняват така обозначеното историческо
събитие… “Съобщителната форма” е необходимата “форма на проява” на
събитието в неговия преход от източника до получателя […]
От тази принципна гледна точка можем да характеризираме грубо
телевизионния комуникативен процес както следва. Институционалните структури
на телевизията с техните практики и мрежи на продукция, организирани
отношения и технически инфраструктури са нужни за произвеждането на
програмата… Продукцията конструира съобщението. В известен смисъл
кръговратът започва тук… По-нататък, макар че продукционните структури пускат
в действие телевизионния дискурс, те не конституират затворена система. Те
извличат теми, трактовки, програми, събития, персонал, образи на аудиторията,
дефиниции на ситуацията от други източници и други дискурсивни формации в
широката социокултурна и политическа структура, от която са отделна част […]
В определена точка обаче медийните структури трябва да породят кодирано
съобщение под формата на смислен дискурс. Институционално-социалните
отношения на продукция трябва да преминат под дискурсивните правила на езика,
за да може техният продукт да се “разбере”. Това слага началото на един понататъшен отделен момент, в който формалните правила на дискурса и езика
доминират. Преди това съобщение да може да има някакъв “ефект” (както и да
бъде определен), да задоволи нужда или да даде някаква полза, то първо трябва да
бъде усвоено като смислен дискурс и да бъде смислено декодирано. Именно този
набор от декодирани съобщения “имат ефект”, влияят, забавляват, инструктират
или убеждават с много сложни перцептивни, когнитивни, емоционални,
идеологически и поведенчески последствия. В определен момент структурата
използва кода и поражда “послание”: в друг определен момент съобщението чрез
декодиране влиза в структурата на социалните практики…
програмата като
смислен дискурс
кодиране
смислови
структури 1

декодиране
смислови
структури 2

рамки на
познание
………….
производствени
отношения
………

рамки на
познание
…………..
производствени
отношения
…………….

техническа
инфраструктура

………...
техническа
инфраструктура

Ясно е, че това което в диаграмата нарекохме “смислови структури 1” и
“смислови структури 2”, не може да е едно и също… Кодовете на кодиране и
декодиране може да не са напълно симетрични… Това, което се нарича
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изкривявания или криворазбиране, произтича точно от липсата на
еквивалентност между двете страни на комуникативния обмен. Още веднъж това
определя относителната автономност, но детерминираност на входящото и
изходящото съобщение […]
Телевизуалният знак е сложен. Той самият е конституиран като комбинация
от два типа дискурс – визуален и аурален. Нещо повече, той е иконически знак…
Това е моментът, който води до голямо объркване и предизвика големи
противоречия в изследването на визуалния език… Кучето във филма може да лае,
но не може да хапе! Реалността съществува извън езика, но постоянно се медиира
чрез и посредством езика: и всичко, което можем да знаем и да кажем, трябва да се
произведе в и чрез дискурса. Дискурсивното “познание” е продукт не на прозрачна
репрезентация на “реалното” в езика, а на артикулацията на езика в реални
отношения и условия. Така че няма разбираем дискурс без кодове. Иконичните
знаци също са кодирани […]
Някои кодове могат да са толкова широко разпространени в дадена езикова
общност или култура и да се заучават в много ранна възраст, така че да изглеждат
като че ли не са конструирани…, а като че ли са дадени “по природа”. Простите
визуални знаци като че ли са постигнали почти универсалност в този смисъл:
макар да има доказателства, че привидно “естествени” визуални кодове са
културно специфични. Все пак това не значи, че не са се намесили кодове: поскоро че кодовете са дълбоко натурализирани. Действието на натурализираните
кодове разкрива не прозрачността и естествеността на езика, а дълбочината,
привичността и почти универсалността на употребяваните кодове. Те пораждат
привидно “естествено” разпознаване. Това има като идеологически ефект
скриването на практиките на кодиране, които са налични. Но ние не бива да се
храним с привидности. Всъщност това, което показват натурализираните кодове, е
степента на привичност, постигната… между кодиращата и декодиращата страна в
обмена на смисли. Функционирането на кодовете на декодиращата страна по-често
ще допуска статус на натурализираност на перцепциите. Това ни кара да мислим,
че визуалният знак “крава” е действително (а не репрезентира) животното крава.
Но ако мислим за визуалната репрезентация на кравата в наръчник… или за
езиковия знак “крава”, ще видим, че те в различна степен са условни с оглед на
понятието за животното, което представят. … Иконичните знаци обаче са особено
податливи на четене като естествени…, защото този тип знаци са по-малко
условни от езиковите: езиковият знак “крава” няма нито едно от качествата на
представеното нещо, докато визуалният знак има някои от качествата му.

Приложение № 9

Из:
Scholte D. Fernsehen am Wendepunkt. Meinungsforum oder Supermarkt?
München: C. Bertelsmann Verlag GmbH, 1992
(Фрагменти от глава 6)
[Има] едно съществено структурно различие между печатните и двигателноизобразителните медии: докато изграждането на изреченията и словесните
текстове се осъществява логически и линеарно и по такъв начин много силно влияе
върху възприемането на информацията, то картините предават симултанно и до
голяма степен неподредено голям поток от информации, измежду които едва
зрителят ще трябва да разграничи релевантните от нерелевантните.
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Споменатите структурни различия между информационните системи книга и
телевизия могат освен това да се подкрепят чрез т. нар. двухемисферна теория и
изследванията на Дороти и Джером Сингър върху развитието на фантазията у
децата.
Теорията за двете хемисфери твърди: печатните медии са насочени повече към
лявата половина на мозъка, която е отговорна за езика и абстрактното мислене;
телевизията, напротив, е насочена повече към дясната половина на мозъка, която
отговаря за цялостното виждане и емоционалното възприятие.
Дороти и Джером Сингър откриват, че по правило е необходима много повече
дейност на въображението, за да се установи връзка между интерпретацията на
словесен текст и действителността, отколкото при телевизията. Те успяват да
докажат, че развитието на фантазията при деца, които много гледат телевизия и не
четат, значително изостава в сравнение с процеса при техните четящи връстници
[…]
Общо погледнато, четенето поставя пред реципиента значително по-високи
изисквания, отколкото гледането на телевизия: четенето изисква повече време, поголямо напрежение, защото е свързано с повече лична активност, повече логически
способности, по-последователно мислене и по-активна функция на въображението.
При това четенето позволява забавяне на дадено място и разсъждаване върху него,
препрочитане на неразбраното за осигуряване на по-добро разбиране […] четенето
подтиква към осъзнаване. В такъв смисъл книгата, по думите на Петер Шнайдер,
може да се означи като “символ, емблема на самооткриването и
самоопределянето”. Телевизията, напротив, често е силно емоционално
натоварена, често поражда множество от ефекти, по правило е по-лека за
“консумиране” и поради бързата смяна на образи често не оставя или оставя малко
време за размисъл, за смилане на видяното…

Задачи за самоподготовка:
1. Прочетете информацията в Приложение № 7 и с оглед на нея направете коментар на
понятието комуникативна интенция.
2. Анализирайте конкретни реални примери с отказ от комуникация от страна на адресанта и
от страна на адресата и посочете основанията за отказа.
3. Коментирайте разликите в планирането на комуникацията в следните ситуации:
а) телефонен разговор с приятел във връзка с уговаряне на юбилейна среща;
б) интервю за постъпване на работа;
в) телевизионна дискусия.
4. Направете съпоставка между продукцията на лично писмо (например имейл до приятел) и
на аудио-визуален рекламен клип.
5. Опишете основните характеристики на дистрибуцията на традиционните периодични
печатни издания.
6. Сравнете дистрибуцията на вицовете в условията на новите информационни технологии и
при класическото им устно фолклорно функциониране.
7. Дайте примери за ситуации с различна дълбочина на разбирането при рецепцията на
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конкретни текстове.
8. Разгледайте материалите в един брой на вестник и се опитайте да прогнозирате текстовете
от кои жанрове (например политически коментари, икономически новини, спортни новини,
хороскопи, карикатури, кръстословици, реклами, обяви и пр.).биха изисквали по-малки и
съответно по-големи интелектуални усилия при рецепцията.
9. Проучете информацията от Приложение № 8 и съпоставете с нея собствените си схващания
за рецепцията на телевизионни предавания.
10. Направете съпоставителна характеристика на рецепцията на две конкретни метеорологични
справки – една от вестник и една от телевизионна емисия, като вземете предвид и
съображенията, включени в Приложения № 8 и № 9.

Препоръчителна литература по темата на български език:
Алфандари 2012; Бондиков 2012; Добрева 2009; Добрева, Савова 2000;
Добрева, Савова 2009; Михайлов 1998; Николов 1999; Петев 2004; Стоицова
2007; Цанкова 2010

Литература по темата на други езици:
Блек, Брайънт 1995; Бъртън 2010; Деверьо 2007; Кроули, Мичел 1994; Лонг,
Уол 2012; Микош 2013; Талбот 2007; Томпсън 1996; Тофанели 2012; Уд 2011;
Феърклаф 1992; Фурие 2006; Хол 1992; Шмит 1973; Шолте 1992; Юлин 2009
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1.4.
МОДЕЛИ НА КОМУНИКАЦИЯТА

Ключови думи: линейни (транслационни, акционни) модели, интеракционни
модели, кибернетични модели, обратна връзка (фийдбек), трансакционни модели
Модели на комуникацията се наричат теоретичните представи, обикновено
визуализирани във вид на фигурално изображение, за основните елементи и фактори,
които имат значение за осъществяването на успешното комуникативно взаимодействие.
Моделите на комуникацията по правило са свързани с определено по-тясно или пошироко схващане за комуникацията и, от друга страна, са зависими от променящите се
във времето представи за ролята на комуникативните партньори в продукцията и
рецепцията на текстовете, за целите на взаимодействието и ефектите от него. В този
смисъл отчетливо се разграничават две основни категории модели – линейни
(транслационни, акционни) и интеракционни (кибернетични), макар че моделите на
комуникацията се класифицират и по други признаци, например според сферата на
комуникация и типа дискурс, според съотнесеността с групи и култури, според
общественоисторическата

принадлежност

на

взаимодействащите

индивиди

и

общности, според използвания технологично или културологично ориентиран подход и
т. н.

1.4.1. ЛИНЕЙНИ (ТРАНСЛАЦИОННИ) МОДЕЛИ
Хронологически това са най-ранните модели, които се разработват в
изследванията на комуникацията през първата половина на ХХ в. Те се основават на
схващането за комуникацията като еднопосочен пренос на информация от източника
(адресанта) към потребителя (адресата). Такива модели се предлагат най-вече в
лингвистиката (Ф. дьо Сосюр, Дж. Фърт, К. Бюлер, Р. Якобсон) и в техническите и
математическите науки (К. Шенън и У. Уивър), но се използват и при
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социологическите

изследвания

върху

ефектите,

които

средствата

за

масова

комуникация упражняват върху аудиторията.
Най-популярен и с най-много по-нататъшни приложения и модификации е
механистичният модел на К. Шенън и У. Уивър, който датира от 1948-49 г. и
схематично се представя по следния начин:
източник
на информация

предавател

канал

приемник

дестинация

източник
на шум

Тъй като моделът е разработен с оглед на телекомуникациите, вниманието е
насочено основно към безпрепятственото пренасяне на сигналите от предавателя до
приемника. Ето защо много важен компонент на модела е източникът на шум, като
под шум се има предвид всякакъв вид механично смущение в канала за свръзка. Покъсно въз основа на оригиналния модел на Шенън и Уивър се добавя и възможността
не само за механичен, но и за семантичен шум в комуникацията. Под това понятие се
имат предвид всички комуникационни бариери, свързани със смисловата страна на
текста, независимо дали произтичат от адресанта (например неправилен или неуместен
подбор на изразни средства) или от адресата (например недобро владеене на кода).
Друг линеен модел на комуникацията, който и до днес активно се използва в
лингвистиката, литературознанието и други хуманитарни науки, е функционалният
модел на Р. Якобсон, публикуван през 1960 г. В случая се цели описание на функциите
на езика (затова моделът се класифицира и като функционален) на основата на 6
фактора, които Якобсон смята за основни в комуникацията:
(1) адресант
(2) адресат
(3) код (в случая се има предвид естественият човешки език)
(4) канал
(5) съобщение (текст)
(6) контекст (предмет на комуникацията, денотат)
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Като разновидност на линейните се определят т. нар. „циркулярни” модели на
комуникацията, в които изрично се има предвид възможността за диалогов режим на
общуването.
Общи за всички линейни модели са следните характеристики:
•

Моделите са относително прости, с малък брой компоненти.

•

Комуникацията се приема за еднопосочен трансфер на информация.

•

Активна фигура е адресантът – той е създател на съобщението и
притежател на неговия смисъл.

•

Ролята на адресата е пасивна – той просто приема изпратеното до него
съобщение.

•

Моделите са свръхабстрактни – описват някаква типова (идеална)
комуникативна ситуация, в която съобщението, изпратено от адресанта, е
напълно прозрачно, а информацията, която има предвид адресантът,
пристига до адресата в същия вид и се възприема еднозначно от него;
така общуването се свежда до простата бихевийористична схема стимул
– реакция.

•

Позициите на адресанта и адресата са позиции на идеални фигури –
липсва какъвто и да било реален човешки момент (поради това тези
модели се квалифицират като деперсонализирани, т. е. изчистени от
всякакъв личен елемент, и дехуманизирани, т. е. лишени от човешки
фактор въобще).

•

По правило линейните модели са и аситуативни, т. е. не се взема
предвид възможното въздействие на фактори от социалнодейностния,
културния и времево-пространствения контекст на общуването.

Линейните (трансмисионните) модели на комуникацията понякога се дефинират
и като акционни, с което се подчертава ангажираността им с активния адресант (при
адресат, представен като пасивен) и с представата за комуникацията като едностранно
насочено действие (акция) на адресанта, а не като взаимодействие (интеракция) между
равнопоставени комуникативни партньори.
Като преходни към следващата (интеракционната) категория могат да се
определят група модели на комуникацията, в които някои от основните недостатъци на
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линейните модели са преодолени. Христоматиен пример за този преход е моделът на
Х. Ласуел, разработен първоначално през 1948 г. и по-късно усъвършенстван от автора
си. Този модел на комуникацията е известен и като „модел на петте W” (съответно на
български – „на петте К”), защото в него комуникацията се представя чрез следните
фактори:
Who (says)

Кой (казва)

What

Какво

Which channel

Как (по какъв канал)

To Whom

Кому

With what effect

Какъв е ефектът

Въвеждането

на

последния

елемент

от

тази

проста

формула

на

комуникационния процес показва схващане за комуникацията не само като трансфер на
значения, а като процес на взаимодействие (важен белег на третата категория модели) с
определен ефект върху адресата. Самият ефект не би могъл да зависи само от волята и
действията на адресанта; той зависи и от характеристики на адресата, и от влиянието на
странични фактори.
Към преходните модели може да се отнесе и ефектният социолингвистичен
модел на Д. Хаймс, датиращ от 70-те години. Моделът е многокомпонентен и
предвижда множество личностни и ситуативни променливи в комуникацията. Въпреки
сложността си моделът се запомня лесно, тъй като за мнемонична опора използва като
анаграма английската дума speaking – „говорене”, всяка буква от която е абревиатура
на ключов фактор в комуникацията, срв.:
S (situation)

ситуация (като обкръжение и „сцена” на общуването)

P (participants)

участници (в реална комуникативна ситуация)

E (ends)

цели (респ. резултати)

A (act sequence)

поредица от речеви актове (въпроси, молби, обещания и т. н.)

K (key)

ключ (към интерпретацията – намек, алюзия и пр.)

I (instrumentalities) инструментариум (комуникативни канали и форми на речта)
N (norms)

норми (например речев етикет, конвенции на тълкуване и др.)

G (genres)

жанрове
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Производни на най-простите линейни модели са и една категория преходни
модели, в които е подчертана, от една страна, възможността за двупосочна връзка (за
диалогово взаимодействие) между адресанта и адресата, и/или – специално за
условията на масовата комуникация – посредническата роля на участници в
комуникацията (т. нар. gatekeepers), от чиито решения и действия зависи понататъшното придвижване на съобщението по пътя към своя потребител. Тези
посредници, по думите на Д. Фулгър, имат способността да преценяват кои съобщения
да достигнат до другите, контекста, в който да бъдат получени, времето, когато трябва
да бъдат получени от адресата си. Въпросните „пазачи на входа (на вратата)” могат и да
променят съобщенията или да предотвратят достигането им до аудиторията. Екстремен
случай на посредничество е цензурата. В по-обичайни обстоятелства в средствата за
масова комуникация се избира едно съдържание пред друго според издателската
политика и това е част от редакторската работа в съответната институция. Тук може да
става въпрос още за намесата на модератори, рецензенти, доставчици (например на
вестници) и т. н. Ето един такъв модел, предложен у Фулгър 2004:

АДРЕСАНТ

ПАЗАЧ НА ВРАТАТА

АУДИТОРИЯ

1.4.2. ИНТЕРАКЦИОННИ (КИБЕРНЕТИЧНИ МОДЕЛИ)
Първото название идва от лат. interactio „взаимодействие”. Това название
сигнализира, че моделите от „второто поколение” категорично преодоляват схващането
за комуникацията като пренос на информация от една до друга точка и се опират на
идеята за комуникацията като социално взаимодействие (интеракция).
Второто название етимологично се извежда от гр. kybernao „управлявам”.
Вложената тук основна идея е, че комуникацията е управляем процес, в който
46

конкретни личности вземат и изпълняват определени решения, съобразявайки се с
различни фактори от актуалното обкръжение, социалния фон, културата и т. н.
Управлението на интеракцията при всички положения зависи от обратната
връзка (англ. feedback) между участниците в реалната комуникативна ситуация. Ето
защо факторът обратна връзка е ключовият белег на всички интеракционни
(кибернетични) модели на комуникацията.
През 1954 г. е разработен моделът на У. Шрам, където изрично се включва
факторът обратна връзка, разбирана тогава основно като някакъв вид словесна или
несловесна реакция на адресата по повод на участието му в комуникативното събитие.
Самото общуване се представя като процес на кодиране и декодиране, в който активни
роли изпълняват и продуцентът, и реципиентът. От друга страна, моделът преодолява и
аситуативността на предходниците си, като предвижда влиянието на ситуативното
обкръжение върху всеки от участниците. Фигуративно и в минимализиран вид моделът
на У. Шрам може да се представи така:
съобщение
кодиращ
интерпретатор

декодиращ
обратна връзка

декодиращ

интерпретатор
кодиращ

съобщение
поле на възприятия

поле на възприятия

Много популярен модел е и моделът на Д. Берло, конструиран през 1960 г.
Този модел е известен с абревиатурата S-M-C-R.
S (source) символизира адресанта. При кодирането на съобщението за адресанта
са в сила следните фактори:
комуникативни умения
нагласи
познания
социална система
култура
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М (message) е съобщението (текстът), за чието конструиране валидни фактори
са:
елементи
структура
съдържание
трактовка
код
С (channel) обхваща възможните канали за връзка между комуникативните
партньори:
зрителен
слухов
чрез допир
обонятелен
вкусов
R (reciever) е адресатът (реципиентът), който възприема съобщението под
влияние на същите фактори, които са валидни и за адресанта:
комуникативни умения
нагласи
познания
социална система
култура
Характерно за модела на Д. Берло, наред с подчертаването на важността на
обратната връзка, е свързването на формирането на личността с участието на индивида
в комуникацията. Според Берло Азът не предхожда комуникацията, а се развива чрез
нея.
Общо

взето

оценките

за

стойността на

интеракционните модели

на

комуникацията са позитивни, например от следния тип: „Добавянето на поле на
възприятието и обратна връзка позволява на Шрам и на други изследователи на
комуникацията да разработят модели, които представят комуникацията като
интерактивен процес, в който адресанти и адресати участват активно” (Уд 2011: 17). В
други случаи обаче към този вид модели, особено към по-старите от тях (включително
и към популярния модел на Шрам) се отправят и определени критики. Като техен
основен недостатък се сочи липсата на същинска интерактивност, тъй като предаването
и приемането на съобщения, макар и с предвидена възможна обратна връзка, все пак се
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представят като самостойни дейности, които се редуват при отделните участници в
комуникацията. Т. е. изказва се упрек, че интеракционните модели всъщност не
моделират действително протичащата интеракция между адресанта и адресата. От
друга страна (вж. например Нарула 2006 и 2013), критиките визират и трудната
приложимост на интеракционните модели към случаи, в които множество съобщения
функционират едновременно. В такива случаи самите модели се усложняват и стават
неоперационални, защото губят част от прегледността и част от обяснителната си сила.
В това отношение се изтъква, че в класическите интеракционни модели под фийдбек се
разбират почти единствено словесните реакции на адресанта, но не се отчитат
невербалните сигнали, които се появяват в полето на възприятие на адресанта във вид
на реакции на адресата паралелно с вербалните му сигнали.

1.4.3. ТРАНСАКЦИОННИ МОДЕЛИ
Като разновидност на интеракционните модели, а понякога и като „трето
поколение” модели на комуникацията, тъй като са най-нови и се развиват с цел
усъвършенстване на предходните, се интерпретират т. нар. трансакционни модели.
Най-характерен

техен

белег

е

акцентът

върху следните характеристики

на

комуникацията:
-

процесуалност (развитие във времето);

-

наличие на променливи фактори в обкръжението;

-

преминаване на общуването през различни фази;

-

взаимна свързаност на елементите в комуникативния процес;

-

зависимост на следващите съобщения от предишните (в същото или в други
комуникативни събития);

-

важност на обратната връзка във всички нейни разновидности – вербална и
невербална,

едновременна

с

продукцията

или

отложена

във

времето,

„вътрешна”, като контрол върху собственото съобщение или „външна”,
съотнесена с вербални и невербални реакции на реципиента по отношение на
съобщенията на адресанта и/или неговото комуникативно поведение;
-

зависимост на комуникацията от личностните характеристики на участниците
(социални, културни, познавателни, психически, възрастови, етнически и т. н.);
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-

равностойна отговорност на адресанта и адресата за съвместното конструиране
на смисъл;

-

принципно сътрудничество между общуващите в процеса на обработката на
съобщението и

-

споделяне на знание, убеждения, нагласи, емоции;

-

възможност за разминаване в приписания от отделните комуникативни
партньори смисъл на текста;

-

кибернетичност – необходимост от постоянно вземане на решения за
управляване на процеса.
Една относително подробна и ясна характеристика на тази категория модели със

същевременна съпоставка между тях и класическите интеракционни, основани
преимуществено на признака процесуалност, прави Ш. Стайнбърг (вж. цитираната в
Приложение № 11 към този раздел извадка). Ето още едно ясно мнение по въпроса,
основано на сравнение между трите вида модели и съответно между различни
схващания за същността на комуникацията:
Докато линейният модел допуска, че комуникацията е действие, протичащото
в посока от адресанта към адресата, а интеракционният модел внушава, че
наличието на фийдбек превръща комуникацията във взаимодействие между хората,
трансакционният модел… подчертава факта, че предаването и получаването на
съобщения е едновременно и взаимно. Фактически думата трансакционен посочва,
че комуникационният процес е кооперативен. С други думи, общуващите (адресант
и адресат) едновременно са отговорни за ефекта и ефективността на
комуникацията. В едно трансакционно събитие хората не просто си изпращат
смисъл един другиму и после отново обратно; те по-скоро конструират споделени
смисли.
(Уест, Търнър 2011: 17)
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Приложения:
Приложение № 10
Из:
Steinberg S. An Introduction to Communication Studies.
Cape Town: Juta & Co, 2007
(Фрагмент: с. 49-50)
Всеки стимул, който интерферира с трансмисията и рецепцията на
съобщения, така че смисълът не може да се разбере ясно, създава бариера между
комуникатора и реципиента. Наричаме такива бариери шум. Шумът е нещо
повече от разсейващи вниманието физически звуци като например шума от
колите… Той е всяко нещо, което интерферира с успеха на комуникацията чрез
накърняване на съобщението, така че полученият смисъл да се различава от този,
който се има предвид от адресанта. Резултатът от общуването ви често зависи от
начина, по който се справяте с външния, с вътрешния и със семантичния шум.
•

Външните шумове са стимули от обкръжението, които разсейват
вниманието. Лоша миризма, например, студена стая, неудобен стол,
статичното електричество по телефонната линия, а дори и едни слънчеви
очила могат да интерферират с трансмисията и рецепцията на съобщенията…
Размазан шрифт или зацапана страница създават шум при писмената
комуникация, защото интерферират с яснотата на съобщението на
комуникатора. Помислете върху следните примери: Чувате ли ясно
съобщенията по гари и летища? Ако не, защо не? Какво се случва с разговора,
когато общувате с някого, който заеква или има друго говорно затруднение?

•

Вътрешни шумове са мислите и чувствата на индивида, които могат да
интерферират с комуникацията. Настроенията ви и субективните ви
предубеждения, както и степента на вниманието, което обръщате на другите,
са все вътрешни шумове, оказващи влияние върху начина, по който
интерпретирате съобщенията. Например дадена студентка може да не чуе
лекцията, на която присъства, защото мисли за танците вечерта…

•

Семантичните шумове са интерференции, които се появяват, когато хората
имат различни значения за думите и когато тези значения не са взаимно
разбираеми. Например ако на летището попитате приятел, който ще лети
нанякъде, за неговия маршрут и той ви отговори, че не го е сложил в багажа
си, вие сте наясно, че той не разбира съобщението ви, понеже не знае какво е
маршрут… Семантичен шум се появява и когато лекарят ви употребява
непознати медицински термини, за да ви обясни защо се чувствате зле. В
резултат на това вие може да изпитате несигурност относно проблема…
Подобно на това други хора могат да реагират по начин, непредвиден от вас,
по отношение на употребата на сленг, етнически обиди, чужди думи,
сексистки забележки или вулгаризми, разрушавайки интеракцията с вас.
Семантичният шум може да бъде причинен и от социални или културни
различия между комуникатор и реципиент, ако използват различни думи за
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обозначаване на един и същ обект или една и съща идея. Един от начините за
преодоляване на шума е чрез средствата на обратната връзка.

Приложение № 11
Из:
Steinberg S. An Introduction to Communication Studies.
Cape Town: Juta & Co, 2007
(Фрагмент: с. 40)
[Разглеждането на комуникацията като] процес означава, че тя не е
фиксирано, статично нещо; напротив, тя е динамична, никога не свършва и
постоянно се изменя. Няма начало или край, нито пък протича като постоянна
поредица от събития.
Употребата на термина „процес” ни говори още, че комуникацията се
характеризира чрез постоянна еволюция и промяна. Ние променяме другите и
сме променяни от тях, когато общуваме. Всяка комуникация, в която сте се
включвали в миналото, както и цялата информация, всички идеи и мнения, които
сте събрали, постепенно променят вас и поведението ви и съответно променят
начина, по който общувате с другите […]
Процесът е нещо необратимо и това означава, че всяко комуникативно
събитие, в което участвате, влияе върху това, което следва. Начинът, по който сте
общували с някого в миналото, може да подпомогне комуникацията с него в
бъдеще или да ѝ попречи. Ако например сте имали пререкание с партньора си
преди да отидете на работа, емоциите ви могат да ви накарат да реагирате с остра
нападка към колега, който ви зададе излишен въпрос. Проблемът е, че на
следващия ден вие с колегата ви няма да можете да общувате така успешно като
преди. Реакцията ви на пререканието от предишния ден е оказала въздействие
върху бъдещата ви комуникация с колегата ви […]
Разширение на процесуалната дефиниция е трансакционната дефиниция
на комуникацията. Съвременните теоретици разглеждат комуникацията не
просто като интерактивен процес на обмен на смислени съобщения, но като
трансакция между участниците в общуването, по време на която между тях се
развива определена взаимовръзка. Трансакционният процес е процес, в който
общуващите хора са съвместно отговорни за изхода на комуникативното
събитие, тъй като предават информация, създават смисъл и предизвикват
реакции. Фокусът е върху качеството на взаимоотношението, което се развива
между общуващите и върху трансфера и интерпретацията на съобщенията.
Комуникацията се превръща в реципрочен процес, в който смисълът се договаря
чрез обмена на съобщения. От тази гледна точка комуникацията се дефинира
като трансакционен процес на обмен на съобщения и договаряне на смисъл с цел
да се установят и запазят взаимоотношенията…
Приложение № 12
Из:
Narula U. Handbook of Communication. Models, Perspectives, Strategies.
New Delhi: Atlantic, 2006
(Фрагменти: с. 13-19)
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Акционните модели са ориентирани към адресанта. Те изтъкват как
адресантът трябва да конструира съобщението, за да гарантира желания резултат,
как адресантът трябва да действа или да говори, за да предаде съобщението си и
да убеди слушателя си.
Акционните модели могат да работят с медийни канали, но не работят с
междуличностни канали. От акционна гледна точка мискомуникацията може да
се породи по две причини. Първо, адресантът не е структурирал коректно
съобщението за трансмисия. Второ, адресатът не е възприел коректно
съобщението или е приписал свой собствен смисъл на съобщението.
[…]
Акционен модел
на комуникацията

адресант

съобщение

Интеракционните модели на комуникацията се фокусират върху
интеракцията и обвързаността между адресанта и адресата. В центъра на
интереса стои ефектът от съобщението върху двамата участници. Теоретиците и
изследователите на комуникацията не са удовлетворени от пасивната рецепция
на съобщението. Те целят да покажат по-голям контрол върху комуникацията, т.
е. дали съобщението е реализирало ефекта, който се има предвид, или не е.
Добавя се понятието линейна обратна връзка. Освен това контрол може да се
постигне, ако адресантът е осведомен за реакциите на адресата спрямо
съобщението. Така че е необходимо адресатът да осъществи обратна връзка с
адресанта… Това помага на адресанта да задържи контрола върху ефектите,
които цели, и да конструира адекватно бъдещите си съобщения.
обратна връзка
Ранен
интеракционен модел
с обратна връзка

адресант

съобщение

адресат

[…]
Интеракционният модел има два недостатъка. Единият е, че липсва
истинска интеракция между адресанта и адресата. В интеракционните модели се
представят две отделни поведения (действие и реакция)…, които се редуват като
предаване и приемане на съобщения. Второ, интеракционните модели изгубват
яснотата си, когато се приложат към системи от множество съобщения,
функциониращи едновременно.
Трансакционните модели на комуникацията я разглеждат като процес
със симултанни реакции, докато линейната обратна връзка е център на
интеракционните модели. В трансакционния модел докато „А” говори, „Б”
генерира съобщения или обратна връзка по различни начини – чрез поза на
тялото, чрез изражение на лицето, движение на очите, жестове на ръцете,
пространствена дистанция спрямо „А” и с употреба на вербални средства.
[…]
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индивид А

съобщения

индивид Б

Трансакционен модел на комуникацията
[…]
…в трансакционния модел А и Б участват едновременно в
комуникативната ситуация. Те взаимно се възприемат. И адресантът, и адресатът
се съобразяват със съобщенията, обменени в трансакцията. Така и двете страни
са ангажирани в процеса на създаване на смисъл в една взаимна връзка.
В трансакционния модел виждаме цялата комуникативна ситуация, а не
просто изолиран адресант или адресат. Тъй като виждаме цялата трансакция,
виждаме и прогресивното развитие на комуникацията…

Задачи за самоподготовка:
1. Сравнете следните дефиниции за комуникация и посочете с коя от тях кореспондират
линейните модели:
(а) Комуникацията е предаване на информация.
(б) Комуникацията е обмен на информация между две или повече лица.
(в) Комуникацията е обмен на знакови структури с цел извличане (приписване) на смисъл.
2. Дж. Фиск твърди следното във връзка популярния модел на масовата комуникация,
конструиран от Х. Ласуел: „Това е една вербална версия на оригиналния модел на Шенън и
Уивър” (Фиск 1990: 30). Приведете доказателства в полза на това твърдение.
3. Коментирайте понятието шум с оглед на приложението му в моделите на комуникацията.
4. Като използвате информацията от Приложение № 10, дайте примери за различни типове
шум в различни комуникативни ситуации.
5. В телевизионна реклама на бонбоните „Тик-так” звучи изречението „Видях едно бонбонче
на прозореца”. Коментирайте възможните разминавания в рецепцията на това изречение в
различни ситуации. Дайте други примери в полза на необходимостта от присъствие на
фактора ситуативност (респ. ситуативен контекст) в моделите на комуникацията.
6. По какви причини линейните модели се определят като „дехуманизирани” и какви
предимства носи „хуманизирането” на моделите на комуникацията?
7. Подкрепете с примери важността на личностните характеристики (пол, възраст, социален
статус и др.) при рецепцията на медийни продукти (например анимационни филми,
сапунени сериали, риалити формати, комерсиална реклама и др.).
8. За кой тип модели се отнасят съвкупно характеристиките еднопосочност, пасивен адресат,
трансфер на информация?
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9. Коментирайте разликите в описанието на моделите на комуникацията в Приложение № 11 и
Приложение № 12.
10. Изтеглете от интернет един модел на комуникацията, дефиниран като трансакционен, и
друг, дефиниран като интеракционен, и се опитайте да определите предимствата и
недостатъците на всеки от двата модела.

Препоръчителна литература по темата на български език:
Буркарт 2000; Добрев, Добрева 1992а; Кунчик, Ципфел 1998; Михайлов 2009;
Николов 1999; Палашев 2010; Петев 2004; Петев 2010

Литература по темата на други езици:
Барнлунд 1970; Блек, Брайънт 1995; Кемпбъл и др. 2009; Литълджон, Фос
2008; Мерил и др. 1990; Милър 2005; Нарула 2006; Нарула 2013; Стайнбърг
2007; Уд 2010; Уд 2011; Уест, Търнър 2011; Уотсън, Хил 1997; Фиск 1990;
Фулгър 2004
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1.5.
ПОНЯТИЕТО МЕДИЯ

Ключови думи: медия, телесни медии, масмедии, технически медии, медииране,
медиатизация

1.5.1. МЕДИЯ И МЕДИИ – ТЕРМИНОЛОГИЧНИ ПОЯСНЕНИЯ
Медия (от лат. medium „посредник, средство”) като дума във всекидневната реч
и като термин в научния дискурс на медиазнанието се употребява в три основни
смисъла:
(1) Средство за комуникация.
(2) Средство за масова комуникация (масмедия).
(3) Информационно

средство

за

масова

комуникация

(информационна

масмедия).
Първият смисъл е най-широк. Според него медия е всяко физическо или
техническо средство, осигуряващо връзката между комуникативните партньори. Това е
конкретното средство, използвано от адресанта, чрез което съобщението придобива
материалност (физически характер), става пригодно за изпращане по комуникативния
канал във вид на поредица от сигнали (например звукови, графични, светлинни и пр.) и
може да бъде сетивно възприето от адресата. Терминологично (в семиотичен смисъл)
самият процес на използване на медията понякога се нарича манифестация на
съобщението.
Вторият смисъл свързва понятието медия с техническите средства и продукти,
които се използват в сферата на масовата комуникация и се дефинират накратко като
масмедии – книга, фотография, звукозапис, филм, видеозапис, вестник, списание,
радио, телевизия и др.
Третият смисъл ограничава понятието медия до класическите и новите
информационни и информационно-развлекателни масмедии – вестник, списание,
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радио,

телевизия,

базирани

в

интернет

информационни

и

информационно-

развлекателни медии.
Връзката медия – комуникация е неразривна. Комуникацията, доколкото протича
посредством знакови структури, винаги се нуждае от някаква медия (в първия, найширок смисъл на понятието), от някакъв осигуряващ материалност на сигналите
посредник. В този смисъл са напълно оправдани твърденията, че всъщност
комуникацията винаги протича „медийно” (вж. Буркарт 2000: 33). По същата причина,
обратно, като медии основателно се дефинират всички средства, които са способни да
предават съобщения – например глас, молив и хартия, телефон, CD и т. н. (вж. Блек,
Брайънт 1995: 32).

1.5.2. ВИДОВЕ МЕДИИ – ОБЩА КЛАСИФИКАЦИЯ
Общата класификация на медиите в науките, изучаващи комуникацията, по
правило се прави въз основа на първия, най-широкия смисъл на понятието медия.
Класическото деление на медиите в този смисъл е следното:
1.5.2.1. Видове медии по произход
По този показател основната класификация се основава на двудялбата телесни
(първични) и технически (вторични) медии с възможни по-нататъшни подразделения
по по-частни критерии.

•

Телесни медии

Телесните медии са средства за комуникация, принадлежащи на тялото: глас,
мимика, жестове, телодвижения, пози, пространствени дистанции, звукови жестове,
интонация и др. Тук без изключение влизат всички комуникационни средства от т. нар.
„език на тялото”. Телесните медии се определят още като първични, тъй като в
хронологичен аспект са първи, а същевременно са и най-леснодостъпни.
Телесните медии придават материалност

на съобщението, но остават

„запечатани” в него, неотделими са от текста, който се създава чрез тях. Същевременно
са и „отпечатъци” в текста от самия адресант в най-буквален смисъл (доколкото
например гласът на говорещия не може да се отдели от устния текст и същевременно
57

може да бъде разпознат именно като глас точно на конкретния говорещ). Употребата
им е ограничена до ситуациите на общуване лице в лице и до употребата на съвременни
средства за аудио-визуална дистантна връзка (например чрез скайп).

•

Технически медии

Те представляват някакво вторично средство за създаване на сигнали.
Характеристиката вторичност в случая е уместна както в хронологичен смисъл, така и
във връзка с факта, че техническите средства за комуникация са някакво допълнение
към физическите възможности на тялото. Предимството на този вид комуникационни
средства пред телесните е в това, че те осигуряват запазване, фиксиране на текста върху
някакъв носител. По този начин текстът се съхранява, отделя се от създателя си и може
да заживее свой, независим от автора си живот.
Условно техническите медии се разделят по степен на сложност на прости или
механични (инструменти) и сложни (апаратури).
Простите технически медии са инструменти за механично материализиране на
текста. Към тази категория спадат например молив (писалка, химикалка, флумастер) и
лист хартия, длето и дървен материал, резец и глинена плоча, тебешир и черна дъска,
маркер и бяла дъска и др. Това дава възможност текстът да се съхрани за определено
време, но простите технически средства не са способни сами да „придвижат” текста в
пространството и/или във времето. От друга страна, в някои области на комуникацията
се използват прости технически средства, които осигуряват пренасяне на съобщението
в пространството – например флагчета за морска сигнализация, светлинни морзови
сигнали, полицейска палка със знак „стоп” и т. н. Обаче медиите от този тип имат друг
недостатък – не могат да осигурят фиксиране и трайно съхранение на текста във
времето.
Към сложните технически медии се отнасят всички апарати, включително и
най-модерните високотехнологични средства, чрез които текстът получава трайна
фиксация върху определен носител и/или може да се предаде на разстояние –
фотоапарат,

радиостанция,

телевизионен

предавател,

звукозаписна

техника,

видеокамера, компютърни технологии от всякакъв вид и размер. В повечето случаи
сложните технически средства, за да осигурят емисията и рецепцията на текста, трябва
да представляват комбинация от предавател и приемник (например телефон – телефон,
радиопредавател – радиоприемник и т. н.).
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1.5.2.2. Видове медии по признак „дистанционност”
В този аспект класификацията е съвсем проста. Медиите се делят на:
•

контактни (осигуряващи общуване при пряк контакт на дадено място в едно
и също време) и

•

телекомуникационни (т. е. далекосъобщителни, позволяващи трансфер на
сигналите в пространството).

1.5.2.3. Видове медии според използвания канал
По този делитбен критерий медиите се делят на толкова видове, колкото са и
достъпните за хората комуникативни канали. Но все пак най-важните различия се
отбелязват между медиите, които осигуряват възприемане чрез зрение, чрез слух или
чрез комбинация от зрение и слух. Така се получава основното деление на
•

визуални медии (например лист и хартия, фотография, вестник, списание);

•

аудитивни (акустични) медии (глас, телефон, радио и др.);

•

аудио-визуални (филм, телевизия, видеоклип и др.)

1.5.2.4. Видове медии по принадлежност (и/или предназначение)
Тази класификация е до голяма степен схематична и изисква детайлизиране в
исторически план, но е много важна в социално-икономически аспект. Тя включва:

•

Персонални медии (всички, които са лична собственост – например
телевизионен приемник, мобилен телефон, фотоапарат, лаптоп, средства
за писане и рисуване, всички телесни медии и т. н.).

•

Корпоративни медии (принадлежащи на институции и сдружения).

•

Масови медии, респ. масмедии (независимо от принадлежността си като
собственост – частни или държавни – това са медии, обслужващи
масовата комуникация).
Много важно е и по-нататъшното подразделяне на масмедиите по

различни по-частни признаци, например на:
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(а) печатни (книга, вестник, списание, плакат, афиш, флаер и др.) и
електронни (кино, видео, радио, телевизия, интернет сайт);
(б) конкурентна на (а) е тридялбата печатни (книга, вестник, списание),
филмови – със статични и подвижни картини, електронни (радио, телевизия,
записи) (вж. Мерил и др. 1990: 9);
(в) обществени (с предназначение да служат на обществото) и
комерсиални (обвързани с частни интереси);
(г) горещи (изискващи интелектуални усилия и логическа реакция в
процеса на рецепция – например книга и други печатни медии) и студени
(предизвикващи

емоционално

съпреживяване

при

възприемане

на

информацията – например кино, телевизия);
(д) класически (стари) и нови (базирани в интернет, интерактивни).
Една от най-дискутираните теми във връзка с масмедиите засяга последното
подразделение на класификацията им. Дефинирането на определена медия като стара
(традиционна, класическа) и съответно като нова е исторически динамично. След найстарата масмедия – книгата – вестникът се оказва нова медия; при появата на радиото
като нова медия всички дотогава съществували печатни медии вече се оказват стари.
Когато се използват изразите стари и нови медии, трябва задължително да се има
предвид периодът, за който важи това разграничение. Що се отнася до днешното
разделение на масмедиите на стари и нови, поне засега разграничителният критерий е
връзката с интернет.

1.5.3. МЕДИИРАНЕ
Медииране, или още медиация (англ. mediation), е процедурата, свързана с
използването на определена медия, за да се придаде материалност на съобщението и да
се осигури транслирането му във вид на сигнали по съответен канал, свързващ
адресанта

с

адресата.

В

зависимост

от

използваната

медия

физическите,

вътрешноструктурните, но и съдържателно-информационните характеристики на
текста могат да бъдат много различни. Например медиирането на новини чрез радио
или чрез печатна масмедия показва съществени разлики във външния вид, обема и
информационната наситеност на материалите. В този смисъл медията – поради
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специфичните си възможности и изисквания – буквално диктува много от качествата на
създавания текст; иначе казано, текстът винаги се стреми да се „нагоди” към
посредническите претенции и възможности на медията.
Комуникацията е невъзможна без медииране – винаги е необходим
посредник, който да позволи на съобщението да достигне от адресанта до адресата.
В дадена комуникативна ситуация могат да са налице множество възможности
за медииране, но по правило изборът на медия се диктува от прагматически
съображения – удобство, най-малък разход на материали, енергия и усилия, достатъчна
ефективност в конкретните условия. Например ако се общува лице в лице,
комуникативните партньори могат да разполагат с най-разнообразни средства за
комуникация – с всички телесни, с множество прости технически средства (молив,
химикалка и хартия, четки и бои и пр.), с някои сложни и дори високотехнологични
медии (като джиесем, айпод, видеозаписна техника и т. н.). За общуването обаче ще
бъдат подбрани тези средства, които са едновременно и необходими, и достатъчни
(например едва ли ще се прибегне до употреба на телефон, ако може да се общува
устно). По същия начин прагматически съображения диктуват избора да медииращи
средства при всички други видове общувания, включително и в условията на масова
комуникация – винаги се търси най-леснодостъпното, най-евтиното средство, но не и за
сметка на качеството и количеството на информацията, която трябва да се обмени в
конкретния случай. Например ако даден вестник разполага със снимков материал към
репортаж, очаквано е репортажът да е придружен с фотографии; ако обаче снимковият
материал не е достатъчно качествен, изданието може да се откаже от него, въпреки че
така лишава читателя от онагледяване на словесно предадената информация. Разбира
се, снимките могат да отпаднат и по много други причини, включително и поради
липса на достатъчно място.
Д. Маккуайл посочва и други важни характеристики на медиирането, особено
когато става въпрос за медииране чрез средствата за масова комуникация. Според него
медиирането включва множество процеси, сред които предлагането на версии за
събития и ситуации от втора (и от трета ръка), които не можем пряко да наблюдаваме;
опитите на определени институции и индивиди (например политици, правителство,
рекламодатели, образователни институции, експерти, авторитети от всякакъв вид) да се
свържат с нас заради собствените си цели; опосредстваните начини, по които
формираме възприятията си за групи и култури, към които не принадлежим.
Медиирането, в смисъл на намеса на средствата за масова комуникация между нас и
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„реалността”, според Д. Маккуайл не е просто метафора (като например тълкуването на
медиите като „прозорец” или като „огледало”), а може да е свързано с неутрално
информиране, с убеждаване, с опити за манипулация и контрол (Маккуайл 2010).

1.5.4. МЕДИАТИЗАЦИЯ
Медиатизацията (наричана понякога и медиализация) е специфично явление,
при което самото наличие на медии (респ. масмедии) стои в основата на
съществуването на определено събитие, институция, социална сфера или общество
като цялост.
Понятието е относително ново и се свързва с ролята на медиите и особено на
масмедиите в последните десетилетия на съвременността. Поради това има и известни
разминавания в дефинирането и особено в обхвата му. В някои случаи

под

метиатизация се разбира най-широко все по-нарастващото влияние на медиите в
съвременните общества; в други случаи се има предвид начинът, по който медиите са
свързани с политиката и тя зависи от тях; някои използват термина за описване на
развитието в даден сектор (политика, наука или консуматорска култура; други
(например Дж. Томпсън и Ж. Бодрияр) го използват като всеобхватна характеристика
на новата ситуация в обществото в модерните или в постмодерните времена; трети
(като Дж. Томлинсън и Н. Луман) пряко го свързват с глобализацията и с общата
зависимост на познанията ни за света от медиите.
Например на едно относително ниско ниво под медиатизация се разбира
специфичен вид медииране, при което наличието на масмедия осигурява (медийно)
събитие или пък дадено събитие се организира специално според възможностите
и изискванията на дадена масмедия. Това означава, че при липса на средство за
масова комуникация в дадена ситуация въпросното събитие изобщо няма да се състои.
Например често публични фигури, забелязвайки присъствието на репортерски
микрофон или камера, извършват определени действия или казват определени неща с
единствената цел да се възползват от медиите за позитивно самопредставяне. По
подобен начин много видове спортни и развлекателни състезания се организират с
единствената цел да бъдат излъчвани по телевизията – без телевизионно покритие те
просто не биха съществували в реалността.
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Социалните мрежи също демонстрират огромни медиатизиращи възможности,
свързани не само с т. нар. флаш мобс (внезапно възникващи тълпи), струпващи се на
определени публични места просто за забавление на участниците, но също и в аспекта
на мобилизирането на големи маси хора за реализиране на политически, екологични,
благотворителни и всякакви други идеи, което се превръща във всекидневие в
последните години.
В последно време обаче се налагат все повече употребите на понятието,
свързани с глобалното ниво на организацията на обществото и функционирнето на
съвременната култура (вж. например Алфандари 2012: 152 и сл.). В този смисъл под
медиатизация се разбира процесът, при който обществото в нарастваща степен
започва да зависи от (мас)медиите и тяхната логика. Този процес според С. Хярвард
(2008: 113) се характеризира с двойственост:
•

от една страна, медиите се интегрират в дейността на други социални
институции, като същевременно,

•

от друга страна, самите те придобиват статуса на социални институции
сами по себе си.

Като последица социалната интеракция в съответните институции, между
институциите и изобщо в обществото протича чрез медиите. Важно е и следното
пояснение:
Медиатизацията не е универсален процес, който характеризира всички
общества. Това е явление, което с нарастващи темпове се развива през последните
години на ХХ в. в модерните, високо индустриализирани и най-вече западни
общества, т. е. в Европа, САЩ, Япония, Австралия и т. н. С напредването на
глобализацията все повече и повече региони и култури ще бъдат засегнати от
медиатизацията, но може би ще има забележими различия във влиянията, които
медиатизацията ще оказва: от една страна, глобализацията предполага
съществуването на технически средства за разширяване на комуникацията и
взаимодействията на дълги разстояния; от друга страна, тя ускорява процеса на
медиатизация чрез институционализиране на медиираната комуникация и
интеракция в много нови контексти.
(Хярвард 2008: 113)

Медиатизацията, от гледна точка на отделния човек, най-лесно се забелязва и
оценява с оглед на нарастващата зависимост на познанията за света и на цялостния
живот на съвременните хора от информацията, получавана от средствата за масова
комуникация, и изобщо от медиираната „реалност”, която средствата за масова
комуникация представят на своята аудитория. За повечето хора познанието за
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събитията в социалната среда е познание от вестници, радио, телевизия. Във връзка с
това дори се говори за изцяло “медиирана природа” на съвременната западна култура.
Прави се обаче разлика между приноса на различните видове медии в
конструирането на социалната реалност и въздействието върху аудиторията. В края на
ХХ век като масмедия, която най-силно влияе върху формирането на “общо символно
обкръжение” за хората от целия свят, се дефинира телевизията (и най-вече
новинарските предавания по телевизията). Това се дължи на аудио-визуалния характер
на телевизионното предаване, който създава внушението, че на екрана пряко, “без
редакция”, се показва реалният свят. Но всъщност, както се изразява Н. Луман,
масмедиите произвеждат една „трансцендентална илюзия”, като по своеобразен начин
конструират реалността в по-ярки и по-драматични краски. Добра илюстрация за това
са директните предавания по телевизиите от футболни мачове, олимпийски игри,
концерти и др. Например телевизионната “реалност” на автомобилната Формула 1
винаги е много по-вълнуваща от реалността на актуалното състезание, защото
режисьорите на предаването използват всички възможности на техниката за повторно
връщане към интересни моменти, предлагат картина от множество камери по цялото
трасе, включително и от вътрешността на автомобилите (от гледната точка на
пилотите) или от кокпита, следят най-оспорваните изпреварвания, показват найдръзките маневри, многократно се връщат към рискови ситуации и т. н. Ако човек е
зрител на определено място по пистата, би получил много по-малка част от
информацията, която телевизията осигурява и поднася по възможно най-атрактивния и
вълнуващ начин.

Приложения:
Приложение № 13
Из:
Thompson J. B. Ideology and Modern Culture.
Oxford: Polity Press, 1996
(Фрагменти: с. 163 и сл.)
Техническата медия на трансмисията е материалният субстрат на
символната форма, т. е. материалният компонент, в който и по силата на който
символната форма се поражда и разпространява… Техническата медия позволява
определена степен на фиксиране на символната форма, за да се пренася.
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Степента на фиксиране варира от един субстрат до друг. В случай на разговор,
включително по телефона или високоговорителя, степента на фиксиране е много
ниска или несъществуваща. Всяка фиксация… може да зависи от способностите
на паметта или от включването в рутинни или ритуализирани практики, а не само
от някакви отличителни признаци на техническата медия. В случай на записване,
гравиране, филмиране, звукозапис и т. н. може да има относително висока степен
на фиксация… С оглед на тази фиксация на символните форми техническите
медии могат да се разглеждат като различни видове механизми за пазене на
информация. Съхраняващата способност на техническите медии ги прави
средства за упражняване на власт, тъй като могат да осигуряват ограничен
достъп до информацията […]
Второ качество – те позволяват определена степен на репродукция на
символните форми. При писмото развитието на печата е решаващо… По подобен
начин са важни развитието на литографията, фотографията, грамофона…
Репродуктивността на символни форми е ключова характеристика, която е в
основата на комерсиалната експлоатация на техническите медии от страна на
институциите на масмедиите и на комодификацията на символни форми… За да
използват техническите медии ефективно, комерсиалните организации трябва да
постигнат контрол върху репродукцията на символни форми – например чрез
увеличаване на своя капацитет… при ограничаване чрез копирайт на капацитета
на други организации да правят същото. Чрез появата на техническите медии…
идеята за “оригинал” или “гениална творба” получава нови стойности.
Оригинална или първична творба е тази, която не е репродуцирана […]
Третото качество е свързано с природата и степента на участие, което
техническата медия позволява за индивидите, използващи медията. Различните
медии изискват различни умения, способности и ресурси за декодиране и
депозиране на съобщението. Например частно писмо и художествен текст…,
сценарий, производство, разпространение и гледане на телевизионна програма…
Различните технически средства са свързани с различни умения, способности,
ресурси по такъв начин, че техническата медия не може да бъде напълно
откъсната от социалния контекст, в който се използва от индивидите, участващи
в кодирането и декодирането на символните форми.
В добавка към техническата медия обменът на символни форми често
включва институционален апарат за трансмисия – т. е. определена мрежа от
институционални аранжименти, вътре в която техническата медия се използва, и
индивидите, които кодират и декодират, са вградени в нея. Тези аранжименти се
характеризират с правила, ресурси и различни отношения – йерархически
отношения на власт… По силата им индивидите имат определена степен на
контрол върху процеса на трансмисия на култура […]
Чрез съхраняващата способност на техническите средства символните
форми могат да бъдат използвани като ресурс в служба на частни интереси и
цели – например записаната информация може да се използва от държавни
служби за регулация и контрол на населението […]
Институционалният апарат за трансмисия изгражда мрежа от механизми
за ограничено използване на символни форми… Историята на регулирането на
65

средствата за масова комуникация може да се разглежда като история на опитите
от страна на държавните служби да конструират и наложат механизми за
ограничено прилагане на символни форми. Чрез потискане на информация,
следене, контролиран достъп до технически медии и наказване на
съпротивляващите се държавните служби прилагат различни механизми, които
заобикалят потока на символните форми и в някои случаи свързват прилагането
на символни форми с обслужването на открити политически цели.

Приложение № 14
Из:
Manovich L. What is new media? – In:
Hassan R., Thomas J. The New Media Theory Reader.
Berkshire & New York: Open University Press, 2006
(Фрагмент)
Какво представляват новите медии? Можем да започнем с отговора на
този въпрос, изброявайки категории, които най-общо се дискутират под тази
рубрика в популярната преса: интернет, уеб сайт, компютърна мултимедия,
компютърни игри, сиди ром и дивиди, виртуална реалност. Това ли са новите
медии? А как стои въпросът с телевизионни програми, заснети на дигитално
видео и обработени с компютърна конфигурация? Или с филмите, които
използват 3D анимация и дигитално композиране? И тях ли ще причислим към
новите медии? А какво да кажем за композирането на изображения и
комбинации от текстове и изображения – фотографии, илюстрации, планове,
реклами, създадени на компютър и после отпечатани на хартия? Къде ще спрем?
Както се вижда от тези примери, популярното разбиране за нови медии ги
идентифицира с употребата на компютъра по-скоро за дистрибуция и за
експозиция, отколкото за продукция. Съответно текстовете, разпространявани
чрез компютър (уеб сайтове и електронни книги) се схващат като нови медии,
докато текстовете, разпространявани на хартия, не. По подобен начин
фотографии на сиди ром, изискващи компютър, за да бъдат разгледани, се
схващат като нова медия; същите фотографии, отпечатани в книга, не.
Ще приемем ли тази дефиниция? Ако искаме да разберем ефектите от
компютъризацията на културата като цяло, според мен това е твърде
ограничаващо. Няма причина да се привилегирова компютърът като машина за
експозиция и дистрибуция на медии пред компютъра като средство за медийна
продукция или за съхранение на медии…
[…] точно както печатната преса през ХVІ в. и фотографията през ХІХ в.
оказаха революционно въздействие върху развитието на модерното общество и
културата, днес сме в средата на нова медийна революция – прехода на цялата
култура към компютърно опосредствани форми на продукция, дистрибуция и
комуникация. Тази нова революция е определено по-дълбинна от предходната и
ние едва започваме да забелязваме първоначалните ѝ ефекти. Всъщност
въвеждането в употреба на печатната преса е повлияло само върху един план от
културната комуникация – дистрибуцията на медии. По подобен начин
въвеждането в употреба на фотографията е повлияло само върху един тип
културна комуникация – изобразителната. Напротив, компютърната медийна
революция оказва влияние върху всички планове на комуникацията,
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включително върху придобиването,
дистрибуцията на информация…

манипулирането,

съхранението

и

Приложение № 15
Из:
Faulstich W. Medienwissenschaft.
Paderborn: Fink, 2004
(Фрагмент: с. 13-14)
Медиите могат да се разграничат по най-различни критерии една от друга
или пък да се обобщят в групи. От множеството предложения… се е съхранил
един концепт, който едновременно обхваща множество измерения на понятието
медия: първо, различни видове комуникационни канали, второ, различни
функционални възможности на медиите и, трето, тяхното историческо развитие.
Става въпрос за разграничаването на първични, вторични и третични медии
(Хари Прос). …при комуникацията чрез първичните медии не е необходим
технически уред (напр. при театъра), при вторичните медии е необходим само за
продукцията (например при вестника), а при третичните е необходим и за
продукцията, и за рецепцията (например при грамофонната плоча). Днес към
това могат да се добавят и четвъртични медии, при които традиционното
съотношение между продукция и рецепция е напълно размито и техника е
необходима дори и при дистрибуцията (напр. чрез World Wide Web).
Първични медии са човешките медии. „Човек” в случая не означава даден
конкретен индивид или професионална група хора, а една сложна система в
широк смисъл, чиито смислови измерения се предават посредством човека и
специфични свързани с тялото „техники” (например от реторичен тип). Преди е
имало многобройни такива медии – например свещеник, певец, дворцов шут или
разказвачка. Днес е останал само театърът.
Вторични медии са печатните медии. Още техните предходници,
писмените медии (например писмото), се нуждаят от определена техника, а
именно от инструменти за писане. Печатните медии днес са преди всичко
вестникът, списанието, флаерът, книгата, плакатът и бюлетинът. Предишната им
механична техника отдавна вече е заменена от електронна, респ. дигитална
техника.
Третични медии са електронните медии, които понякога се обозначават и
като аналогови. Това се отнася преди всичко за медиите радио, звукозапис, филм,
видео, телевизия, телефон. Медията фотография първоначално е спадала поскоро към печатните, после е преминала към електронните, а днес я виждаме в
дигитален облик. Обаче названието се е утвърдило за изброените медии и остава
смислено както и преди.
Четвъртични медии накрая са дигиталните медии. Те всъщност образуват
единна група не поради дигиталната техника, а по-скоро поради особеностите си,
които се получават в резултат от дигиталната техника. Тук спадат медиите
компютър, имейл, интернет/екстранет и World Wide Web.

Задачи за самоподготовка:
1. В какви условия могат да функционират телесните медии?
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2. Коментирайте положителните страни и недостатъците на телесните медии в сравнение с
техническите, като вземете предвид и информацията от Приложение № 13.
3. Какви позитивни и какви негативни моменти можете да свържете с високотехнологичните
съвременни медии?
4. Потърсете специализирана информация за обществените медии. Посочете и коментирайте
особености, които ги отличават от комерсиалните медии.
5. Опишете разликите в медиирането на текстове в пресата, радиото и телевизията. Потърсете
информация за предложеното от М. Маклуън подразделяне на масмедиите на горещи и
студени и коментирайте обосноваността на това противопоставяне.
6. Посочете основните разлики между класическите и новите (базираните в интернет)
средства за масова комуникация, като вземете предвид и информацията от Приложение №
14.
7. Направете опит за анализ на афористичната фраза на М. Маклуън The medium is the message
– „Медията е съобщението”, превеждана на български още и като „Средството е
съобщението”. Потърсете в интернет информация за това твърдение. Коментирайте
неговите тълкувания от страна на други изследователи на комуникацията и медиите.
8. Посочете типични примери за медиатизация в сферата на спорта.
9. Направете анализ и приведете аргументи или контрааргументи във връзка със следното
становище (Пейчева 2011: 11):
Обществото днес стана много повече медиализирано, отколкото може би
индустриализирано. Медиите и техните развития допринасят много по-силно за
медиализирането на обществата, отколкото индустриализацията допринесе за
тяхното индустриализиране. Разбира се, някой би могъл да каже, че медиализацията
е част от индустриализацията, друг би казал, че индустриализацията се
медиализира, трети, че индустриализацията е по-ранен етап на медиализацията или
че индустриализацията се трансформира в медиализация”.
10. Като имате предвид, че в Приложение № 15 под медия се има предвид „средство за масова
комуникация”, коментирайте предложената там класификация на медиите.
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2011; Цанкова 2007; Шопова 2001

Литература по темата на други езици:
Бенет 1992; Блек, Брайънт 1995; Гербнер и др. 1986; Горман, Маклийн 2009;
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1.6.
КРИТЕРИИ ЗА ТИПОЛОГИЗИРАНЕ НА
КОМУНИКАЦИИТЕ

Ключови
комуникация,

думи:
масова

комуникация,
комуникация,

интерперсонална
интеркултурна

комуникация,
комуникация,

групова
вербална

комуникация, невербална комуникация, метакомуникация
Традицията на изучаването на комуникациите е достигнала до множество техни
типологии – някои съвсем общи, други доста детайлизирани. За целите на
категоризирането се прилагат най-различни гледни точки към комуникациите и се
вземат предвид разнообразни техни признаци. Основните типологични критерии,
които най-често се използват, особено в специализирани научни изследвания и уводни
курсове, свързани с масовите комуникации, са: участници в комуникацията, групови и
културни отношения между участниците в комуникацията, използвани канали,
използвани кодове, тип контакт между общуващите, разстояние между участниците в
комуникацията, тактика на комуникативното взаимодействие, тип дискурс, сфера на
общуване.

1.6.1. КРИТЕРИЙ „УЧАСТНИЦИ В КОМУНИКАЦИЯТА”
Това е най-детайлно разработваната в специализираната литература типология
на комуникациите, но не е от най-популярните в лаическото говорене за
комуникацията. В случая като основание за класификацията се взема предвид кой
участва в нея – хора, животни, хора и животни (с най-различни подразделения по
някакви по-частни признаци, като например вътрешновидова или междувидова
комуникация при животните, едностранна или двустранна комуникация между човек и
животно и т. н.); понякога като отделна група със свои разновидности се представя и
комуникацията между хора и машини (компютри), а дори и само между машини.
Съвсем грубо и обобщено основният скелет на тази типология може да се
представи графично по следния начин:
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комуникация
между животни

между човек и животно

между хора

интерперсонална групова

масова

За медиазнанието и въобще за хуманитаристиката от тази гледна точка в
центъра на вниманието, разбира се, стои комуникацията между хората. Много важни са
различията между трите ѝ основни разновидности – интерперсонална, групова, масова.
Интерперсоналната комуникация, от лат. inter „между” и persona „личност”,
наричана още междуличностна или междуиндивидуална, включва участници, които
взаимодействат в качеството си на конкретни лица в частната сфера, например в
семеен, роднински или в приятелски кръг, при частно общуване между колеги и
познати, по личен проблем между непознати в трамвая, на улицата, в пощата и т. н. В
интеракцията от този тип всеки от участниците представя себе си лично, като
суверенен индивид, и застъпва собствените си интереси. По принцип не се цели и дори
не се предвижда обменяните в такива случаи съобщения да достигнат до никого
другиго извън кръга на самите общуващи.
Отдавна е известно, че в пряката устна интерперсонална комуникация успешно
могат да се включват едновременно максимум 6-7 души (7 се смята за критична
граница). При по-голям брой участници комуникативното взаимодействие се
затруднява поради невъзможността за спонтанно равностойно включване на всички в
излъчването на съобщения (например с реплики в разговор) и показва тенденция или
към затихване, или към разпадане на няколко отделни комуникативни събития
(например разговор, започнал между петима, скоро след това може да се разпадне на
два отделни разговора). Ето защо в случаите, когато е задължително всички
присъстващи непременно да са включени в комуникативното взаимодействие
(например при някои церемониални събития като поздравления за рожден ден от името
на всички гости и под.), се появява нуждата от т. нар. централизираща инстанция.
Това е лице, което поема ролята на „организатор” на комуникацията. В
междуличностната сфера „изборът” на личност за изпълнение на тази задача
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обикновено става или спонтанно (най-властният или най-бъбривият се самоналага), или
по съображения от куртоазен характер (възраст, социална йерархия и др.).
Съвременните средства за комуникация (мобилни телефони, скайп, социални
мрежи

и

др.)

значително

разширяват

възможностите

за

установяване

на

интерперсонални контакти от дистанция и (особено социалните мрежи) за увеличаване
на броя участници в едно и също комуникативно събитие, но и за размиване на
границите между частната и публичната сфера, а чрез това и между интерперсоналната,
груповата и масовата комуникация.
Симетричен на интерперсонална комуникация термин е интраперсонална
комуникация, от лат. intrа „вътре”, който се отнася за „автокомуникацията”, за
говоренето и мисленето на ум, за мисловното изграждане на знакови структури, които
са предназначение само за съответния индивид, но не са за споделяне с другите. В друг
смисъл прояви на интраперсонална комуникация са записките за себе си, личният
дневник, напомнителните бележки на лист или в електронен органайзер и др.
Груповата комуникация има съвсем други измерения. Понякога тя изрично се
обозначава като комуникация в малка група (англ. small-group communication), като в
случая се има предвид група с относително обозрими граници – например ученически
клас, студентски курс, слушателска аудитория на лекция в университет, читалище и
пр., персонал във фирма, присъстващи на свет или събрание и т. н. При груповата
комуникация наличието на централизираща инстанция е крайно наложително.
Груповата комуникация по принцип не може да протича спонтанно и без организатор –
например в лицето на председател на събрание, лектор, учител, провеждащ урок,
ексурзовод при групова обиколка в музей и др. Минималният състав на участниците
при груповата комуникация се определя от социалната дейност, в рамките на която се
взаимодейства (например в образователни ситуации минимумът е трима души, от които
единият изпълнява ролята на централизираща инстанция). Трудно е обаче да се
определи критичната горна граница относно броя на участниците (не е ясно например
дали многохиляден протест по улиците може да се характеризира като проява групова
комуникация; същата неяснота стои и при случаи като рок концерт на открито с
публика, включваща десетки хиляди хора). Това в съвременните условия на възможно
дистантно включване към голяма група участници в комуникацията и на потенциално
медииране в средствата за масова комуникация е още по-трудно.
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Една от важните характеристики на груповата комуникация е, че участниците в
нея са обвързани в публично-частна форма на взаимодействие в смисъл, че в типичния
случай се спазват формалните режими на публичните дискурси (например употреба на
книжовна форма на езика, по правило отворен списък на участниците, ясна йерархия
между комуникативните права на адресанта и адресата и т. н.). Но същевременно
потенциалът за установяване на лични контакти и за представяне на лични интереси
вътре в групата (особено ако тя е с устойчив характер) е относително висок, както е в
частната сфера на социалните взаимодействия. Някои изследователи на груповата
комуникация в това отношение са склонни да я описват като по-близка до
интерперсоналната (дори като специфична нейна разновидност) и изрично я
обозначават като „интерперсонална комуникация в малка група” (англ. small-group
interpersonal communication) (вж. напр. Мерил и др. 1990).
Понякога, въпреки че има тенденция да бъде описвана и съвсем отделно, като
разновидност на груповата комуникация често се представя т. нар. бизнес комуникация
(англ. business communication) или по-общо институционалната комуникация,
определяна още и като комуникация в организации (Тофанели 2012). Този вид
комуникация е типична за корпоративни, институционални или най-общо казано
всякакви

професионални

среди,

където

обслужва

производствените,

административните и всички останали вътрешни и външни делови и представителни
(включително рекламни и свързани с публичния имидж) нужди на съответната
институция. Като особено важни в съвременните условия се оценяват уменията на
хората от съответната организация за „екипна” комуникация (team coomunication), за
бързина, деловитост и кооперативност в професионалните контакти, за ефективно и
уместно използване на устните, писмените и електронните средства за комуникация.
Масовата комуникация (от лат. съставка mass- „масов, отнасящ се за голяма
група хора”) е напълно освободена от личното и напълно изведена от частната сфера,
поне в класическите си форми. Тя изцяло протича в публичния сектор и по принцип е
предназначена да включва неограничено големи маси от хора (изключването на
нежелани потребители на съобщения, най-често малолетни, е частен случай).
Процесът на масова комуникация обхваща (особено в съвременните условия на
технологична глобализация) необозрим брой участници като членове на аудиторията
и е напълно институционализиран в плана на продукцията и дистрибуцията на
текстове. Средствата за масова комуникация (масмедиите) – вестници, списания, радиа,
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телевизии, издателства, рекламни и

PR агенции и т. н. – са ясно дефинирани

институции и дейността им с основание се определя като (масмедийна) индустрия.
В общата рамка на масовата комуникация всъщност могат да се опишат огромен
брой

разновидности,

различни

типове

масови

комуникации,

например

радиокомуникация, телевизионна комуникация, рекламна комуникация, връзки с
обществеността, комуникация чрез блогове, взаимодействие чрез електронни форуми и
т. н.
Специфичните характеристики на масовата комуникация са представени поподробно в раздел 2.1. (във втората част от учебника).

1.6.2. КРИТЕРИЙ „КУЛТУРЕН ФОН”
В това отношение е най-популярно двоичното разделение на интракултурна (от
лат. intrа – „вътре”) и интеркултурна (от лат. inter – „между” комуникация.
Интракултурна (вътрешнокултурна) се нарича комуникацията между хора с
еднакъв или сходен културен хоризонт; съответно интеркултурна (междукултурна) е
комуникацията между индивиди и групи с различна културна принадлежност.
Принципното положение е, че интракултурната комуникация е по-лесна от
интеркултурната, тъй като поставя по-малко бариери между общуващите поради общия
им културен фон. Например съвсем ясно е, че комуникацията между български
граждани е по-лесна от комуникацията между българи и германци или между германци
и японци.
Но двудялбата интракултурна и интеркултурна комуникация не е толкова
безпроблемна, колкото изглежда на пръв поглед. Причината е в многоаспектността на
понятието култура и специфичната му връзка с понятието група. Винаги, когато в
обществото се стабилизира определена група – по възрастов, етнически, джендър или
друг принцип, тази група развива собствена (суб)култура, различна от (суб)културите
на другите групи в същото общество. Ето защо отделните социални и/или
малцинствени групи в дадено общество се описват като съвместно съществуващи
кокултури, а междугруповите контакти (междуличностни, групови или в условията на
масовата комуникация), наричани още на англ. out-group, се дефинират с пълно
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основание като интеркултурни. Такива са например взаимодействията между носители
на хетеро- и на хомосексуална култура, между хора със и хора „без” физически
увреждания и т. н. Съответно комуникативните интеракции вътре в дадената
(суб)културна група, протичащи в режим in-group според английския израз, са проява
на интракултурна комуникация.

1.6.3. КРИТЕРИЙ „НИВО НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ”
Тази типология се опитва да обедини предходните две, но изхожда от други
съображения. Основният въпрос е на какво равнище на социална организация протича
взаимодействието. К. Милър (2005: 46) например съставя на тази основа следния базов
списък от комуникации, протичащи на различни „нива”:
•

индивиди и малки групи;

•

локални, регионални, национални и интернационални общности и мрежи;

•

формални организации;

•

общини от типа на села, градчета, големи градове и райони;

•

общества, нации, държави;

•

коалиции и други международни организации, включващи суверенни
държави.

1.6.4. КРИТЕРИЙ „ИЗПОЛЗВАНА МЕДИЯ”
В този аспект най-често се прибягва до класификационна двудялба, която
дефинира

комуникациите

съответно

като

първични

(преки)

и

вторични

(опосредствани).
Към групата на първичните (преки) комуникации се отнасят всички случаи на
непосредствено общуване, в които комуникативната интеракция протича без употреба
на технически средства за продукция, фиксация, дистрибуция и рецепция на сигналите,
т. е. комуникацията се осъществява само чрез (първичните) телесни медии – глас,
мимика, жестове, пози и т. н.
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Алтернативният тип комуникации са вторичните (технически опосредствани)
комуникации. Те се основават на употребата на всякакви (вторични) технически
медии за продукцията, за дистрибуцията или за рецепцията на текстове, например
химикал и лист, мобилен телефон, компютър, радио и т. н. Съвременните масови
комуникации в цялото си разнообразие и в тоталната си съвкупност спадат именно към
тази група (вж. и информацията, включена в Приложение № 15 към предходния раздел
1.5.). Напоследък като специфична и най-актуална за съвременността разновидност на
вторичния тип комуникации се представя т. нар. компютърно опосредствана
комуникация.

1.6.5. КРИТЕРИЙ „ТИП КОНТАКТ”
Тук се има предвид най-вече дали контактът между комуникативните партньори
е пряк, тъй като те се намират в едно и също пространство по едно и също време, или
между тях няма непосредствен контакт, защото са разделени чрез времева или
пространствена дистанция. В зависимост от това се получава следната категоризация на
видовете комуникации:
контактна комуникация

дистантна комуникация

с пространствена

с времева

с времева и с

дистанция

дистанция

пространствена дистанция

Популярно название на комуникациите с пряк контакт във времето и
пространството е комуникации лице в лице (англ. face-to-face communications). Тъй
като комуникативните партньори са в едно и също време на едно и също място (т. е.
достатъчно близко един до друг, за да се чуват и виждат), отличителни белези на
комуникациите лице в лице са възможността за използване на всички телесни медии
(глас и интонация плюс „език” на тялото), на всички достъпни за участниците канали и
освен това на всички достъпни технически медии, ако това е необходимо, при
всевъзможни комбинации от канали и кодове за продукцията, дистрибуцията и
рецепцията на текстовете и при постоянно действаща незабавна двустранна обратна
връзка в условията на един и същ ситуативен контекст. Няма съмнение, че този тип
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комуникации са най-лесни, от една страна, и най-ефективни като резултатност, от друга
страна. В съвременния свят обаче значението на комуникацията лице в лице
съществено се променя във връзка с големите интерактивни възможности на интернет.
Ето един откъс, свързан с описанието на комуникацията в корпоративни условия, който
добре илюстрира общата представа за тези промени и за предимствата на
комуникацията лице в лице:
Комуникацията лице в лице бързо се превръща в изчезващ вид в този век на
имейли, обмен на текстови съобщения, гласова поща, социални мрежи. Но в крайна
сметка, когато се налага да се въздейства върху аудиторията или да се приведе
убедителен аргумент, няма нещо, което за замести персоналната комуникация лице
в лице. Технологиите могат да поставят основата, но говоренето лице в лице с
неговия език на тялото, тон, употреба на езика, довежда нещата до успешен край.
(Тофанели 2012: xii)

Комуникациите с пространствена дистанция на свой ред изискват употреба
на (двойки) телекомуникационни технически медии за преодоляване на разстоянието
между комуникативните партньори – например телеграф, телефон, радио, телевизия,
компютър и пр. Възможността за използване на определи кодове и канали пряко зависи
от характера на употребяваната в даден случай медия (например класически
стационарен телефон или компютър с връзка по скайп).
Комуникациите

с

времева

дистанция

предполагат

присъствие

на

комуникативните партньори на едно и също място (например в една и съща стая, пред
една и съща сграда и т. н.), но по различно време. За „транспортирането” на текста във
времето и съответно за осъществяване на комуникацията се изискват технически
посредници, фиксиращи материалната страна на текста за достатъчно дълъг период –
например средства за писане, гравиране, скулптиране, фотографиране, за аудио- или
видеозапис.
Комуникациите с едновременна пространствена и времева дистанция между
комуникативните партньори, тъй като представляват комбинация от предходните два
типа дистантна връзка, изискват за осъществяването си съответна комбинация от
технически средства, които ефективно да съхранят текста във времето и да го
придвижат в пространството (например отпечатване, дистрибуция и продажба на
вестници и списания; продукция, дистрибуция и експозиция на игрален филм в
киносалон, по телевизията или в интернет и т. н.).
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1.6.6. КРИТЕРИЙ „ОБРАТНА ВРЪЗКА (ФИЙДБЕК)”
Критерият диференцира основно два типа комуникации – без обратна връзка и с
наличие на обратна връзка.
Комуникациите без обратна връзка са с еднопосочен поток на информация от
адресанта към адресата, което означава, че рецептивните реакции не могат да окажат
никакво влияние в процеса на продукцията на текста и той пристига до адресата във
вида, в който го е създал адресантът. Например вестникът, книгата, списанието,
плакатът, филмът, скулптурата, живописното платно и мн. други знакови структури,
използвани в комуникацията, се създават изцяло без намесата на адресата, който ги
получава като вече готови продукти. Този тип комуникации метафорично се определят
като „монологични”, защото продукцията на текстовете в тях наистина протича в
монологов режим, без интеракция с адресата. Друг е въпросът, че след като
продукцията вече е завършила, може да се установи обратна връзка, като се
регистрират някакви реакции на адресата (респ. аудиторията) като например
читателски писма до редакцията на вестника, зрителски коментари във форума на
даден телевизионен канал или дадено предаване, критическа рецензия за филм, роман,
театрална постановка и т. н. Обратната връзка може да бъде дори целенасочено
търсена, например чрез допитвания до (членове на) аудиторията, чрез изготвяне на
рейтинги за предавания и медии, чрез социологически проучвания за влиянието на
дадени медии, рубрики или емисии върху общественото мнение и т. н. Всичко това
обаче дава като резултат една забавена, отложена във времето обратна връзка, която
отчита реакции спрямо вече напълно завършени комуникативни продукти. По тази
причина комуникацията чрез класическите (старите) масмедии като например книга,
вестник, списание, радио, телевизия и всички други, които не разчитат на „диалог” с
аудиторията, за да се създаде текстът, се дефинира като комуникация без пряка обратна
връзка.
Комуникации с обратна връзка, от друга страна, се наричат тези комуникации,
при които реакциите на адресанта се регистрират още във фазата на продукцията на
текста. В такъв случай, например при всички комуникативни взаимодействия,
протичащи лице в лице (традиционна лекция в университетска аудитория, разговор на
маса, интервю за постъпване на работа, устен изпит), обратната връзка е пряка,
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незабавна и подадените от адресата сигнали в отговор на предложените от адресанта
форма или съдържание на текста, степен на информативност на съобщението,
комуникативно поведение и т. н. могат да бъдат взети предвид от адресанта и понататъшният ход на комуникацията може да се съобрази с тях. Не е важно обаче дали
реакциите на реципиента действително ще бъдат взети предвид; важно е само, че
обратната връзка е реална и че по принцип съществува възможност тя да бъде основа за
управление на комуникацията от страна на адресанта. По този признак т. нар. „нови”
масмедии, които са базирани в интернет и използват неговите възможности за
взаимодействие с членове на аудиторията в „диалогов” режим, се дефинират като
интерактивни или като медии с активна обратна връзка.

1.6.7. КРИТЕРИЙ „ТАКТИКА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ”
Тази класификация следва традиционното разграничаване на монолога от
диалога и възможните комбинации между тези две форми на взаимодействие в ход на
комуникативното събитие.
Монологичните комуникации се характеризират с това, че текстът при тях се
оказва продукт единствено на автора (авторския колектив), без реципиентът по какъвто
и да било начин да има участие в конструирането на знаковата структура, чрез която се
общува. Повечето комуникации, използващи писмени (ръкописни или печатни)
текстове, са монологични по характер. Например комуникацията, осъществена чрез
даден роман от типа на „Престъпление и наказание” или пък чрез романовата поредица
за Хари Потър, е типична монологична комуникация. Фактът, че във вътрешния
романов свят има диалози между героите, не е от значение за комуникацията между
автора на текста и читателя на текста – тази комуникация остава чисто монологична.
По същия начин монологична е комуникацията между художника и тези, които
възприемат картината му, между авторския колектив, създал даден игрален,
документален или анимационен филм, и зрителите на въпросния филм, между
традиционен книжен вестник и читателската му аудитория.
Прототип на диалогичната комуникация, от друга страна, е прекият устен
разговор. Тук текстът се изгражда от репликите на минимум двама събеседници.
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Решаващият фактор е поне веднъж участниците във взаимодействието да си разменят
ролите на адресант и адресат, редувайки се при тяхното изпълнение. Същото е
положението във всички други комуникации, при които има подобна размяна на
комуникативните роли: телефонен разговор, интервю, електронен чат или обмен на
информация чрез двустранна връзка по скайп, попълване на писмена анкета и мн. др.
Възможни са, разбира се, и множество комбинации от монологични и
диалогични подходи към структурирането на текста в даден етап от комуникативното
събитие. Често се наблюдават например ситуации с например диалогично начало с
монологично продължение и диалогичен край (в условията на телефонен разговор,
университетска лекция, телевизионно интервю и мн. др.), монолог с включен кратък
диалог в него (например инструктаж, комбиниран с въпроси и отговори) или обратно –
диалог с едно, две или повече относително продължителни монологични включвания
(например семинарно занятие с включени в него монологични участия на водещия или
на други лица от присъстващите).

1.6.8. КРИТЕРИЙ „КАНАЛ”
Ако за класификационен критерий се взема видът на канала, по който минават
сигналите, за да достигнат до адресата, видовете комуникации се оказват минимум
толкова, колкото са видовете канали и съответно видовете сетива на човека:
•

аудиокомуникация (слухова);

•

видеокомуникация (зрителна);

•

тактилна комуникация (чрез допир);

•

олфакторна комуникация (чрез обонянието);

•

густативна комуникация (чрез вкуса).

Но крайният брой на видовете комуникации по този признак е неизвестна
величина поради безкрайните възможности за комбиниране на каналите. Например при
комуникация лице в лице е възможно да се комбинират два, три, четири (при различно
групиране) или пък всичките пет канала с различно доминиране в отделни етапи от
комуникативното събитие.
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Все пак за хората най-важната и най-често използваната комбинация включва
едновременното използване на слуховия и зрителния канал. Поради това названието
зрително-слухова, респ. аудио-визуална комуникация е не просто термин от науката
за комуникациите, но и обичаен израз от всекидневния речник на съвременните хора.
Тъй като аудио-визуалното общуване е най-честото и най-привичното за всички хора,
масмедиите, свързани с този вид комуникация, са най-ефективни. Както обаче се вижда
от съвременното развитие на киното и на мобилните устройства за комуникация,
бъдещото развитие на останалите средства за масова комуникация е твърде възможно
да промени сегашното положение на нещата.

1.6.9. КРИТЕРИЙ „КОД”
По този критерий дори не е възможно да се направи логически издържана
типология на комуникациите, тъй като възможностите за комбиниране на знаци с
различен произход (словесни и жестови, звукови и графични, статични и движещи се
образи, двигателно-изобразителни и музикални и т. н.) са без преувеличение
неизчерпаеми. Ето защо като основен класификационен белег в случая се използва
употребата на естествения говорим човешки език в комуникацията. Центрирането
върху езика неизбежно дава като резултат една небалансирана и дискриминираща
определени видове комуникации класификация. Но това центриране, от друга страна, е
обосновано от водещата роля на езика в процеса на комуникацията между хората. Така
се стига до обобщаването на видовете комуникации до три основни и неравностойни
помежду си групи:
•

вербални (словесни, езикови) комуникации;

•

невербални (несловесни, неезикови);

•

комбинирани вербално-невербални (използващи език и неезикови
средства) комуникации.

Най-многобройна е третата група. И най-трудно е всъщност да се намерят
примери за „чисто” вербални комуникации, в които единствени носители на смисъл са
словесните структури (без да се прибягва до помощта на жестово-мимически
придружители на изказването, без да се използват снимки, графики и други образни
илюстрации, без да има музикален фон, без да се разчита на интонационни ключове и т.
н.). Според някои изследователи дори „чисто” вербалните комуникации са само
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абстрактен тип, който може да се обособи единствено при изключване на множество
неща (например на всички неезикови технически носители и посредници от типа на
глас, букви, телефон, рупор, радио и т. н.), без които вербалната комуникация просто не
може да се осъществи.

1.6.10. КРИТЕРИЙ „ТИП ДИСКУРС”
Според типа дискурс, в който протича комуникацията, се описват множество
видове комуникации – например семейнобитова, училищна, академична, религиозна,
медицинска, дипломатическа, политическа, икономическа, административно-делова,
научна,

научно-популярна,

научно-дидактическа,

попкултурна,

литера-

турнохудожествена, (мас)медийна, феминистична, екологична, глобалистка и т. н.
Списъкът е напълно отворен за безброй допълнения и вътрешни разклонения на
споменатите видове комуникации. При това в повечето реални случаи на
комуникативно взаимодействие става въпрос за комбиниране на елементи, правила и
стратегии от различни видове дискурси при възможно доминиране на един от тях
(например обичайно е преплитането на семейнобитовия с медийния, политическия или
научно-дидактическия дискурс, на литературнохудожествения с феминисткия или с
религиозния и т. н.).
Поради огромното влияние на масмедиите в живота на съвременните хора сред
всички дискурси особено място заема масмедийният, защото той не се ограничава до
медиите като институции, а пронизва цялата човешка комуникация. Ето какво казва М.
Таблот по въпроса:
Зрители, читатели и слушатели взаимодействат един с друг в общности от
аудиторията. Хората се включват в практики на интеракцията лице в лице, които
включват медийния дискурс като част от всекидневния им живот […] Медийният
дискурс циркулира вътре и между институциите и е дълбоко вплетен във
всекидневния живот и всекидневната интеракция на почти всеки човек.
(Талбот 2007: 4-5)

Разбира се, изчерпателна, балансирана и логически издържана класификация на
комуникациите по този признак е невъзможно да се направи, така че типът дискурс,
макар че на практика много често се използва като основание за типологично
характеризиране на дадено комуникативно събитие или на група сходни събития,
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реално служи като класификационен ориентир според конкретните обстоятелства и
изследователски цели.

1.6.11. КРИТЕРИЙ „ДЕНОТАТ”
Този критерий се отнася до насочеността на съобщението към денотат, който е
тема на комуникацията (например дърво в парка, протести по столичните улици,
терористичен акт и пр.), или към денотат, който е част от самата комуникативна
ситуация или фактор в организацията на комуникацията. По този начин се обособяват
две изключително важни и много различни типове комуникации:

•

комуникации (без уточнение) и

•

метакомуникации.

Комуникациите, наричани просто комуникации, се осъществяват чрез текстове,
съотнесени с нещо друго извън самите комуникации.
Метакомуникациите (от гр. meta „след”) напротив коментират, тематизират,
проблематизират,

организират

или

управляват

самите

комуникации.

Метакомуникативните съобщения могат да се отнасят до всеки един елемент или
фактор от актуалната комуникативна ситуация, например до адресанта (в изказвания от
типа „Не ми се говори в момента”), до адресата („Постоянно клатиш глава, май нещо
те съмнява”), до кода („Специалните термини са типични за научния обмен”), до
канала или механичния шум в него („Нещо не те чувам добре”) и т. н.
Метакомуникативните сигнали могат да бъдат и словесни, и несловесни, могат да са
израз на обратна връзка от страна на адресата или на опит за контрол на
комуникативния процес от страна на адресанта, могат да са доказателство за
самоконтрол от страна на всеки от участниците (тип „Исках да кажа съучастник, не
участник“) и т. н. Възможно е също целият създаван текст да е метакомуникативен и
съответно комуникацията, осъществена от него, не само частично, но и изцяло да е
метакомуникация. Такъв например е случаят с всеки текст в областта на изследването
на комуникациите, който тематизира комуникацията и съответно е предназначен за
метакомуникация по въпросите на комуникацията.
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Приложения:
Приложение № 16
Из:
West R., Turner L. H. Understanding Interpersonal Communication:
Making Choices in Changing Times.
Boston: Wadsworth, 2009
(Фрагменти: с. 9-11)
Всеки тип комуникация е повлиян от два мощни фактора: култура и
технология. Особено през ХХІ в. признаването на тези две влияния е решаващо за
разбирането на интерперсоналната комуникация и човешките взаимоотношения.
Първо, почти невъзможно е да се игнорира ролята на културата… Днес живеем в
страна [САЩ], в която интеркултурните контакти са нещо обичайно,
превръщайки ефективността на комуникацията с другите в нещо по-критично,
отколкото би било иначе. […]
Второ,… сега е възможно да се общува с друг човек без контактът да е
лице в лице. До преди години интерперсоналната комуникация беше ограничена
до изпращането на писма или личен разговор с някого. Но днес
взаимоотношенията рутинно се започват, развиват се и дори се приключват по
технологичен път… Технологията не само направи интерперсоналната
комуникация по-лесна и по-бърза; тя оформи самата природа на комуникацията и
на взаимоотношенията ни. Разговорите ни станаха по-кратки… Развиваме
взаимоотношения с другите чрез услуги за онлайн запознанства…, а личните ни
страници (напр. в MySpace.com и Facebook.com) ни позволяват да имаме милиони
„приятели”… […]
Като казваме, че хората вършат работа за създаването и поддържането на
смисъла, имаме предвид, че трябва да е налице някакъв споделен смисъл, за да
има интерперсонална комуникация. Понеже смисълът се влияе от културата по
много начини освен от езиковите различия, трябва да внимаваме да не си
въобразим, че смисълът ни автоматично ще стане ясен за другите и ще резултира в
споделен смисъл… Например Мартин и Накаяма отбелязват, че в САЩ много
хора са склонни да не харесват понеделника, първия ден от работната седмица, и
се радват на петъка, който бележи края на работната седмица. Но много
мюсюлмани не харесват съботата, която е първият ден от седмицата за тях след
петъка, който е празничният им ден. Така изказвания от типа „Слава богу, петък
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е” може и да не предадат един и същ смисъл на всички хора, дори и да са коректно
преведени.

Приложение № 17
Из:
Wood J. T. Interpersonal Communication: Every Day Encounters.
Boston: Wadsworth, 2013
(Фрагменти: с. 27-28)
И така, метакомуникацията е комуникация за комуникацията. Например
по време на разговор с приятелката си Пат може да забележите, че тялото ѝ е
напрегнато, а гласът ѝ е дрезгав. Можете да кажете: „Изглеждаш наистина
стресирана”. Вашето изказване е метакомуникативно, защото то осъществява
комуникация относно невербалната комуникация на Пат.
Метакомуникацията може да бъде вербална или невербална. Можем да
използваме думи, за да говорим за други думи или за невербални поведения.
Например ако спор между Джои и Марк излиза извън контрол и Джои предприеме
злостна персонална нападка, Джои после може да каже: „Всъщност не мислех
това, което казах. Просто бях много ядосан, че се стигна дотук”. Тази
метакомуникация може да смекчи горчивината от нападката. Ако пък Джои и
Марк са провели успешен разговор относно различията си, Марк в заключение
може да каже: „Наистина се получи добър разговор. Мисля, че сега се разбираме
по-добре”. Този коментар е словесна метакомуникация относно предхождащия го
разговор.
Можем
да
метакомуникираме
и
невербално.
Невербалната
метакомуникация често подсилва вербалната. Например можете да кимнете с
глава, докато казвате: „Това, което казвам, го мисля наистина”. Или пък може да
се отдръпнете от някого, на когото казвате: „Не искам да те виждам повече”…
Понякога невербалните ни изрази противоречат на вербалните съобщения. Ако се
надсмивате над приятел, може да намигнете, за да сигнализирате, че не искате
насмешката ви да бъде взета на сериозно. Или може да се усмихнете, докато
казвате на сътрудника си: „Ей, предател, пак ли си тук!”. Усмивката ви ще каже на
сътрудника ви, че се радвате да го видите въпреки коментара, който говори друго.
Метакомуникацията може да задълбочи разбирането. Например учителите
понякога казват: „Следващият раздел е наистина важен”. Този коментар
сигнализира на учениците да обърнат специално внимание на това, което следва…
Мениджърът може да внуши на подчинен да вземе даден коментар на сериозно,
като каже: „Наистина имам предвид това, което казвам. Не се шегувам”…
Можем да използваме метакомуникацията и при проверка на разбирането:
„Ясно ли беше?”, „Разбирате ли защо се чувствам така?”, „Можете ли да разберете
защо съм толкова обезпокоен от случилото се?”… Можете да метакомуникирате и
с цел да разберете дали самите вие сте разбрали какво ви казва друг човек: „Мисля
си, че си разтревожен. Така ли е?”, „Ако правилно съм разбрал(а), се чудиш дали
да постъпиш както ти искаш, или както родителите ти искат от теб. Това ли искаш
да ми кажеш?”. Можете дори да кажете: „Не разбирах какво ми казваш. Можеш ли
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да го кажеш по друг начин?”. Този въпрос метакомуникира, като съобщава на
другото лице, че вие не сте разбрали съобщението му, но искате да го разберете.

Приложение № 18
Из:
Добрева Е. Фрагменти от масовото българско познание за турската култура.
www.liternet.bg, 2004
(Фрагмент)
[…] като всеки тип дискурс и кръстословичният си има свои специфични норми
и правила както по отношение на говоренето, така и по отношение на
мисленето за нещата. Влизайки в този дискурс, всеки индивид волю-неволю
приема неговите правила и им се подчинява.
Например отговорите в кръстословиците обикновено са еднословни, много
рядко включват две или повече думи, в типичния случай търсените думи са
съществителни и много по-рядко наречия, прилагателни и т. н. Много понятия,
които веднъж са влезли в кръстословичния дискурс, показват тенденция да
останат трайно там, при това с устойчива формулировка, еднообразно
повтаряна безброй пъти. Така се формира един основен фонд от дву-(три-,
четири- и повече)буквени “кръстословични” градове, реки, езера, животни,
исторически реалии, термини и т. н. Към него наред с вездесъщите “монголски
скотовъд = арат”, “наука за морала = етика”, “островът на Одисей = Итака” и
други от този вид спадат и голям брой елементи от “турската тема” – например
“град в Западна Турция = Одрин”, “охранен жребец = ат”, “безсмислено
упорство = инат”, “горна дреха без ръкави = елек, “студена лятна супа =
таратор”, “разтеглив турски сладкиш = локум”, “голямо желание (нар.) =
мерак”, “ зрелище (разг.) = сеир” и мн. др.
Същевременно поради ограниченото място условията на задачите
принудително са максимално синтезирани и лаконични. Затова в много случаи
формулировките не изглеждат особено издържани в стилистичен и/или смислов
аспект, особено ако бъдат “извадени извън контекст”. Например условия от
типа на “женско отделение на мохамеданин” търпят доста сериозна критика, но
са общо взето приемливи за стилно-езиковата норма на кръстословичния
дискурс. Във всеки случай, ако любителят на кръстословици срещне такава
задача…, е най-добре директно да се насочи към верния отговор харем, а не да
се пита дали мохамеданинът освен женско отделение има и мъжко, дали
мохамеданинът въобще има някакви отделения, дали съставителят на
кръстословицата неволно е прекалил със съкращаването на формулировката
или е решил да демонстрира на малко място голямо чувство за хумор и т. н.
Многото претенции към словесното оформление на дефинициите в
кръстословичните задачи само могат да забавят решаването им.
Освен това, ако примерно специалист по езикознание се захване с решаването
на кръстословица, той трябва ясно да си дава сметка, че дори и при справянето
с лингвистични задачи е необходимо да подхожда към тях по мерките на
кръстословичния, а не на лингвистичния дискурс. Това понякога изисква от
езиковеда съзнателно да потиска част от специализираната си осведоменост и
да се примирява, че в света на кръстословиците синонимите могат да се окажат
85

вид сродни думи, английската лексема рекет – народно означение за
изнудване, евала – разговорно съответствие на “браво” и т. н. Подобно
пренастройване ще трябва да извърши и всеки друг специалист – етнолог,
литературовед, историк, изкуствовед и пр. Защото, ако изхожда от критериите
на съответната специализирана област от познанието и не се съобразява с
традиционно формиралите се норми на кръстословичния дискурс, ще трябва
безславно да го напусне – без да е успял да си реши кръстословицата. Всичко
това означава, че специалистът в дадена частна област по време на
пребиваването си в света на кръстословиците трябва поне отчасти да забрави
по какво е специалист и да се държи като “масов” човек, разчитащ главно на
лаически познания за нещата.

Задачи за самоподготовка:
1.

Коментирайте терминологичното название интерперсонална комуникация с оглед на неговата
еднозначност, прозрачност и прецизност по отношение на назовавания вид комуникация.
Посочете особености на съвременната интерперсонална комуникация във връзка с
възможностите, предлагани от интернет.

2.

Прочете фрагментите от Приложение № 16 и дайте собствени примери, подкрепящи или
опровергаващи твърденията в тях.

3.

Посочете специалните предимства на комуникацията лице в лице чрез примери от собствения
си комуникативен опит.

4.

Прочетете следващите два откъса от трилъра на Р. Пиърсън „Кръвта на албатроса” и се
опитайте да изпълните поставените задачи:
(а) Определете, въз основа на данните в двата откъса, към кой период от миналото се отнася
действителността от света на книгата. Сверете предположението си с проучена от вас
информация за автора и романа му.
(б) Опишете какви видове комуникации (по различни признаци) са възможни в стаята,
описана в откъс (1) и на яхтата, описана в откъс (2).

(1) Стаята беше типична за стандартите на хотелите от веригата Холидей Ин:
огромно легло, лампи, статуетки, телефон, телевизор, овална масичка, осветена от висяща лампа
със зелена плафониера.
(2) Добрата дама беше обзаведена като плавателен съд за разкош, не за състезания.
Забеляза отвореното куфарче, от което се подаваше телефон. Виждал беше такива по
каталозите. Кой ли можеше да си позволи лукса? Преносим телефон.
– Клетъчен ли е телефонът? – попита.
– Да.
– Твърде голям лукс. Не върши работа обаче като влезеш в морето, нали така?
– Напротив. Съвсем не е така. Собственикът – моят работодател – не обича да използва
обичайната радиостанция за връзка с брега.
5.

Възможности за какви видове комуникации предлага един съвременен 5-звезден хотел?

6.

Опитайте се да определите какви възможности за бизнес комуникация осигуряват
съвременните високотехнологични комуникационни средства и наличието на интернет?

7.

Посочете случаи, в които телевизиите осъществяват комуникация, равностойна на
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радиокомуникацията.
8.

Коментирайте и подкрепете или опровергайте със собствени наблюдения следния цитат от
статия на Д. Димитрова (от Държавния университета в Айова, САЩ):

С въвеждането на социалните мрежи и други нови технологии единственият начин
традиционните медии да си запазят място в глобалния свят е да се потопят изцяло в този тип
информационен поток. Такива тенденции безспорно се наблюдават в Съединените американски
щати и виждаме, че международните медии постепенно следват техния пример.
9.

Коментирайте разновидностите и ролята на метакомуникацията в реални случаи на
интерперсонална, групова и масова комуникация, като имате предвид и информацията от
Приложение № 17.

10. С оглед на информацията в Приложение № 18
(а) коментирайте понятието тип дискурс като класификационен критерий за видовете
комуникации;
(б) опитайте се да определите връзката между кръстословичния дискурс, масовата
комуникация и интеркултурната комуникация.

Препоръчителна литература по темата на български език:
Алексиева и др. 2012; Алфандари 2012; Буркарт 2000; Добрева, Савова 2009;
Ефтимова 2002; Ефтимова 2008; Канев и др. 2012; Кунчик, Ципфел 1998;
Михайлов 2009; Николов 1999; Палашев 2010; Стоицова 2007; Петев 2010;
Попова 1997; Христова 2012; Чонгарова 2002

Литература по темата на други езици:
Блек, Брайънт 1995; Гудикунст, Моди 2002; Кушал 2010; Литълджон, Фос
2008; Лонг, Уол 2012; Малецке 1996; Мерил и др. 1990; Милър 2005; Обер
2009; Розенгрен 2006; Тофанели 2012; Уд 2011; Уд 2013; Уест, Търнър 2009;
Уотсън, Хил 1997; Фаулщих 2004
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МОДУЛ 2:
МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ, МАСМЕДИИ,
АУДИТОРИИ

Модулът е разделен на 3 части. В първата се предлага информация за
спецификата на масовата комуникация в сравнение с други видове комуникации по
множество параметри, свързани с продукцията, дистрибуцията и рецепцията на
текстовете. Във втората част се набелязват

в общи черти особеностите в

медииращите и въздействените възможности на различни видове средства за масова
комуникация, като се акцентира върху предимствата им в конкретни ситуации.
Третата част представя основните сегменти на масмедийната аудитория,
обособени по различни критерии.
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2.1.
СПЕЦИФИКА НА МАСОВАТА КОМУНИКАЦИЯ
Ключови думи: комуникация, масова комуникация, аудитория, медия, масмедия

Масовата комуникация е процес на публично
социално взаимодействие, осигурено чрез определени
институции,

които

произвеждат,

съхраняват

и

разпространяват разнообразни по вид знакови структури
(печатни,

филмови,

записни,

фотографски

и

др.),

предназначени за необозрима по състав и вид аудитория.
Във въведението към „Христоматия на Маккуайл по теория на масовата
комуникация” съставителят ѝ дава следната ориентираща информация за появата на
понятието масова комуникация:
Понятието масова комуникация за първи път се появява през 1930-те години,
за да очертае същността на доминиращите средства за публична комуникация в
началото на ХХ в., особено на „новите медии” на деня. Въпреки че вестникарската
преса вече има дълга история, едва към края на ХІХ в. вестниците успяват да
излязат от ограниченията на локализма, елитизма или секционализма (политически
или религиозен) и да се превърнат в медия „за масите”, въпреки че тези маси са
били главно големи градски общности.
(Маккуайл 2002: 3)

Р. Кемпбъл, К. Мартин и Б. Фабос, автори на друг съвременен учебник,
въвеждащ в теорията на масовата комуникация, дават малко по-подробно, но сходно
пояснение, срв.:
Масмедиите са културните индустрии – каналите на комуникацията, които
произвеждат и разпространяват песни, романи, телевизионно шоу, вестници,
филми, видео игри, интернет услуги и други културни продукти до голям брой
хора. Историческото развитие на медиите и комуникацията може да бъде
проследено чрез различни застъпващи се фази или ери, в които по-новите форми на
технология разрушават и модифицират по-старите – един процес, който много
учени, критици и медийни професионалисти наричат конвергенция.
Тези ери… са орална, писмена, печатна, електронна и дигитална. Първите две
отпращат към комуникацията на племенните и феодалните общности и
земеделските икономики. Последните три фази бележат развитието на масовата
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комуникация: процесът на създаване на културни съобщения и истории и тяхното
доставяне на широки и разнообразни аудитории чрез медийни канали, стари и ясно
различими като печатната книга или нови и конвергирани като интернет.
(Кемпбъл и др. 2009: 6)

Когато масовата комуникация се дефинира набързо и накратко, обикновено като
неин отличителен белег се сочи наличието на безбройна (масова) аудитория. По тази
причина най-кратките дефиниции обикновено са от следния вид: „Масмедийната
комуникация е комуникация от един към мнозина, доставена чрез електронен или
механичен канал” (Страубхар, Ларосе 2006: 3). Това наистина е важен белег, който
пряко противопоставя масовата комуникация на интерперсоналната и дори до известна
степен я различава от груповата комуникация, т. е. действително масовата комуникация
успешно може да се идентифицира като специфичен вид комуникация според
спецификата на потенциалния адресат. Но ако е необходимо по-отблизо да се
характеризира природата на масовата комуникация, погледът само към страната на
адресата би бил твърде повърхностен. Ето как коментира това обстоятелство К.
Уилямс:
Това, което прави масовата комуникация различна, е че тя е процес, чрез
който медийните технологии позволяват информация и съобщения едновременно
да достигнат до широка, хетерогенна масова аудитория. Все пак масовата
комуникация като всяка човешка комуникация е процес, който може да се
разглежда и с оглед на това, кой произвежда съобщението, съдържанието на самите
съобщения, как те се пренасят, до кого се предават и с какъв ефект.
(Уилямс 2003: 5)

Добра възможност за относително изчерпателното описание на спецификата на
масовата комуникация е да се видят особеностите на всеки от компонентите на
комуникативната ситуация в условията на общуване чрез средства за масова
комуникация, както и особеностите на всяка от фазите, през които това общуване
минава. Ето защо за открояването на специфичното в масовата комуникация е важно тя
да бъде характеризирана с оглед на:
•

адресанта;

•

продукцията на текстовете;

•

фиксацията на текстовете;

•

дистрибуцията на текстовете;

•

адресата;

•

рецепцията на текстовете;

•

връзката между адресанта и адресата.
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2.1.1. АДРЕСАНТЪТ В МАСОВАТА КОМУНИКАЦИЯ
Въпреки че най-лесно забелязващата се особеност на масовата комуникация е в
множествения адресат (аудиторията), адресантът също е множествен. Позицията на
адресанта в масовата комуникация се заема от определена масмедия, например
телевизия, радиостанция, рекламна агенция, филмова къща, издателство и т. н. Всяка
масмедия представлява институция или (по израза на Д. Маккуайл) сложна
формална организация, администрираща продукцията (а в много случаи и
дистрибуцията) на определен вид или определена група медийни текстове. Ето защо
според институционалния характер на адресантската позиция масовата комуникация се
дефинира като институционализирана форма на публична комуникация (Уотсън, Хил
1997), като институционализирана продукция и дифузия на символни стоки (Томпсън
1996).

Съответно адресантът в масовата комуникация се описва като медийна

институция (институционализиран източник), който оперира като комуникатор със
сложна структурна организация като например национална телевизионна мрежа,
издателска компания и др. (Блек, Брайънт 1995).
Според Д. Маккуайл (2010: 60) характерни белези на масмедиите като
институции са, че ключова тяхна дейност е продукцията и дистрибуцията на
информация и култура, че изпълняват и наблюдават функциите и отговорностите си в
публичната сфера, осъществяват контрол основно чрез саморегулация в граници,
поставени от обществото, че връзките между членовете на съответната медийна
организация не са постоянни, а гъвкави и променливи, че медиите са свободни и по
принцип независими от политическата и икономическата власт.
Друга особеност на адресанта в масовата комуникация е свързана със
специфичното за продукцията на медийните продукти разделение на труда, така че
адресантските функции автор (продуцент, създател на текста), аниматор (оформител
или възпроизводител на сигналите) и принципал се изпълняват от различни (групи)
хора, притежаващи специализирана квалификация за осъществяването на съответния
вид дейност (вж. и раздел 1.2.1.1.).
В началото на ХХ в. обаче се очертава една алтернативна адресантска
„институция” в полето на масовата комуникация, която е по-малобройна (дори често
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еднолична) като колектив, рядко прибягва до ясно разделение на труда, не е
задължително

да

има

висока

професионална

квалификация

(например

журналистическа, книгоиздателска, режисьорска и пр.) и съответно осигурява поевтина продукция. Става въпрос за обичайното днес включване в масовата
комуникация на множество „граждански журналисти”, блогъри, автори на (аматьорски)
музикални и рекламни клипове, на пародии на реклами, на новини, коментари, анализи
и пр., които просто разпространяват продуктите си в публичното пространство,
използвайки възможностите на интернет и липсата на цензура в него. В много случаи
цялата работа по създаването и експонирането на предназначения за масова употреба
символен продукт се извършва от един човек с обикновен компютър, свързан с
глобалната мрежа. Затова в последно време започнаха да се появяват и дефиниции на
масовата комуникация, които не се опират на класическото разбиране за масмедийния
адресант като множествен комуникатор. Например Ш. Биаджи характеризира масовата
комуникация като „комуникация от едно лице или от група хора чрез трансмисионно
средство (медия) до широка аудитория или пазари” (Биаджи 2012: 8). Следващият
откъс от книгата на Е. Деверьо „Разбиране на медиите” предлага съобразено с
днешната ситуация проблематизиране на разбирането за масмедии:
В тази книга се занимаваме на първо място с масмедиите – „стари” медии
като филм, списание, вестник, радио и телевизия и „нови” медии като интернет,
дигитална телевизия, видео по поръчка и WAP базирана технология, които имат
капацитет да осигуряват комуникация с потенциално голям брой хора в различни
слоеве на социалната структура. Традиционно масмедиите се дефинират като
медии, които позволяват споделяне на съобщения или текстове между „адресанти”
и „адресати”. Макар че тази концепция за масмедиите ви помага да мислите върху
идеята за масмедиите в съвсем буквален смисъл като „средство (medium)” за
комуникация например между медийна организация като филмова компания,
вестник, телевизионна мрежа или радиостанция, то е свързано с риска твърде
опростено да се представят нещата, които всъщност са твърде сложни. Тази
концепция слабо отчита влиянието на новите медийни технологии и потенциалната
мощ, която те дават на някои членове на аудиторията. Тя хвърля много малко
светлина или изобщо не хвърля светлина върху вътрешната динамика на медийните
организации, не дава възможност за отчитане на огромното множество често
противоречащи си медийни текстове, които влияят върху аудиторията, и пази
пълно мълчание относно капацитета на аудиториите активно да се ангажират с тези
текстове. Нарастващата достъпност на относително евтини медийни технологии,
които имат потенциала да увеличават активността и дейността на аудиторията,
повдига още повече въпроси относно начина, по който традиционно са били
осмисляни масмедиите. С базираните на информационни и комуникационни
технологии (ITC) медии като интернет малък, но все пак твърде значителен брой
членове на аудиторията имат възможността или, ако употребим стария марксистки
термин, средството за производство да пораждат собствени медийни текстове като
уеб сайтове, е-zines, независими филми или музика, например върху собствени
страници (home pages), приютени от World Wide Web.
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(Деверьо 2007: 6)

Поради сходни съображения, свързани с променените чрез новите медии
условия за дистрибуция на текстове в публичното пространство, множество
изследователи дори поставят под въпрос самата употреба на термина „масова
комуникация” и предлагат изследванията и теорията да се насочат преди всичко върху
употребата на медиите, респ. теорията на масовата комуникация да се преобразува в
теория (изследване) на медиите. Ето например как Ф. Наполи коментира ситуацията:
Комуникационната динамика, отразена в Web 2.0… приложенията като
YouTube, Facebook, MySpace и Flickr, непрекъснато подклажда един процес в
масовата комуникация, в който индивидуалният член на аудиторията оперира
почти на равна нога с по-традиционния институционален комуникатор. Както
посочиха Бенклер (2006) и други изследователи, новата медийна среда е среда, в
която инструментите за участие в публичния дискурс и за креативна дейност са
разпространени много нашироко… Масовата комуникация днес е много поегалитарен процес, в който масите вече могат да общуват с масите… Важно е да се
разбере, че динамиката от типа един-към-много в ядрото на масовата
комуникацията продължава да се запазва и тук. Просто тук има много, много
повече динамика. Нарастването на капацитета един-към-много представя
комуникационната динамика, която до голяма степен липсваше в предишните
въплъщения на нашата медийна система, в която възможността за масово
комуникиране беше технологично ограничена до малцина избраници.
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 традиционните
индустриални парадигми…
(Наполи 2008: 12-13)

В адресантската масмедийна позиция се наблюдават и други значими различия с
оглед на отделните видове медии, но и значими промени, свързани с реорганизацията
както на връзката между адресант и адресат, така и с преструктурирането на
отношенията между публично и частно в съвременността. По принцип при печатните
медии комуникаторите (автори, авторски колективи, технически екипи и пр.) остават
непознати, неопределими за аудиторията, а и самата аудиторията в редки случаи
проявява интерес кой точно стои от другата страна. Както отбелязва Дж. Томпсън,
авторите на печатни материали са „почти само имена за повечето читатели”. Но с
интензивното навлизане на електронните медии в живота на хората, особено с възхода
на телевизията, адресантите все повече започват да се превръщат в конкретни личности
с глас, лице, характер и история, на които реципиентите могат да симпатизират или не.
Тези личности имат физическо присъствие и стават обекти на сложни процеси на
икономическа и символна валоризация. Затова според Дж. Томпсън телевизионните
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личности имат „аура”, поддържана отчасти от дистанцията, която разделя личностите
от зрителите (Томпсън 1996). С пришествието на интернет превръщането на медийните
функционери в личности придобива още по-широки мащаби. Например почти всеки
журналист, колумнист във вестник, водещ на предаване по телевизия или радио, автор
на книги, издател на списание и т. н. има своя страница някъде в глобалната мрежа, в
която поддържа образ, който би желал реципиентите да възприемат като представящ
адекватно реалната му личност.

2.1.2. ПРОДУКЦИЯ НА ТЕКСТОВЕ В МАСОВАТА КОМУНИКАЦИЯ
Както вече се каза, в традиционно организираната чрез институции масова
комуникация продукцията на текстовете протича при строго и ясно разделение на
труда. Така, ако масовата комуникация се осъществява чрез книга, не е достатъчно
книгата да бъде написана от своя автор (например от Дан Браун) или от двама или
повече автори, работещи в съавторство (като Илф и Петров); в превръщането на
авторския продукт в книга участват още много хора от страна на определена
институция (книгоиздателство) – издатели, коректори, редактори, художници,
технически лица, осъществяващи печатния или компютърния набор, производители на
книжното тяло и т. н. Сложно е разделението на труда при създаването на вестник или
списание, на филмова продукция, на телевизионна програма, на радиоемисия. При
всички случаи за производството на медийните текстове в класическите масмедии
важат три основни неща:
(1) Медийният текст винаги е продукт „на много ръце” (по израза на А. Бел);
(2) При продукцията на медийния текст има ясно разделение на дейностите, в
които са ангажирани изпълнителите на функциите „автор”, „аниматор”
и „принципал”.
(3) В продукцията на медийни текстове винаги се използват специализирани
технически медии.
В икономически аспект продукцията на медийни текстове по принцип е скъпа –
както заради участието на множество хора със специализирани професионални умения
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в производствения процес, така и заради необходимостта от висококачествени
технически средства, които сами по себе си са скъпоструваща инвестиция. Ето един
кратък исторически екскурс в този аспект:
Печатни преси и публикации много бързо се разпространяват в Европа в края
на ХV и началото на ХІХ в. Първоначално много книги са били големи, изкусно
изработени и скъпи. Отнемало е месеци за бъдат илюстрирани и отпечатани тези
томове и те обикновено били продавани на богати аристократи, кралски семейства,
църковни водачи, преуспели търговци и влиятелни политици. Постепенно обаче
печатарите започнали да намаляват размера и цената на книгите, чрез което те
стават достъпни за много хора. Книгата вероятно е станала първият масов пазарен
продукт в историята.
(Кемпбъл и др. 2009: 7)

В съвременността производството на медийни символни стоки не просто
използва специализирани средства; в типичния случай в цивилизования свят тези
средства са високотехнологични, с големи и разнообразни възможности за бързо и
качествено създаване и обработване на текстове от всякакъв вид (както е например в
една модерна филмова къща или в добре оборудвана телевизия). Тази задължителна
специфика

на

съвременната

масова

комуникация

ясно

я

отграничава

от

интерперсоналните и груповите форми на социална интеракция, в които много често за
ефикасността на общуването е напълно достатъчен човешкият глас.
Но, от друга страна, новите комуникационни технологии, както вече се изтъкна,
позволиха в продукцията на съдържания, достъпни до масова аудитория, да се включат
и членове на самата аудитория, поради което се заговори за продукция на текстове
(респ. за генериране на съдържания) от потребителите. В това отношение и в средите
на изследователите, и сред създателите и потребителите на медийни текстове има
известни колебания и дори недоразумения в говоренето, които Ф. Наполи коментира
така:
Това, което е изненадващо за много от дискусиите по повод на генерираните
от потребителите съдържания, е че фокусът често неоснователно се насочва върху
революционните или разрушителните аспекти на способността на потребителите да
произвеждат съдържание. Дори самият термин породено от потребители
съдържание показва това подвеждащо фокусиране […] Възможността
потребителите да генерират съдържание е налице от доста време благодарение на
широката достъпност на производствени технологии като камери за домашно
видео, персонални компютри, принтери и домашно оборудване за правене на
записи. Това, което е различно днес, е възможността потребителите да
разпространяват съдържания, да използват мрежата, за да пуснат в обръщение
своите генерирани от потребителя съдържания (точно както традиционното
медийно съдържание, за голяма тревога на медийните компании) в един
безпрецедентен мащаб.
(Наполи 2008: 13)
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2.1.3. ФИКСАЦИЯ НА ТЕКСТОВЕ В МАСОВАТА КОМУНИКАЦИЯ
Фиксацията на текстовете (по-точно на сигналите, от които се състои
материалната страна на текстовете) винаги е ориентирана към тяхното съхранение –
върху глинена плочка, във вид на скулптура или релефно изображение, на грамофонна
плоча, чрез дигитален аудио- или видеозапис. В сферата на масовата комуникация това
е много важно, но обикновено не става въпрос само за съхраняване на информация
(например в звукозаписни или други архиви от типа „Златен фонд”), нито пък за
колекциониране на даден вид текстове (което е позната, но не особено типична за
медийните институции практика). На първо място фиксацията на медийни текстове е
обвързана с необходимостта от лесна, бърза и по възможност евтина репродукция.
Например ако става въпрос за вестници, списания или книги, отпечатвани в хартиен
вид, съответният символен продукт трябва да бъде фиксиран и съхранен върху такъв
носител, който е оптимално пригоден за производството на съответен тираж. Ако пък
става въпрос за филмови продукти, фиксацията цели съхраняване и репродукция на
достатъчен

брой

качествени

копия.

При

всички

положения

фиксацията

и

репродукцията на медийни текстове са в пряка връзка с начина и стойността на тяхната
дистрибуция.
Фиксацията и репродукцията, от една страна, и технологиите за тяхното
осъществяване, от друга страна, са от такава степен на важност за масовата
комуникация, че при характеризирането ѝ като вид комуникация понякога те се
изтъкват като ключови отличителни белези. Дж. Томпсън например с основание
заявява, че това, което днес описваме като масова комуникация, е кръг от явления и
процеси, исторически възникнали чрез развитието на институции, търсещи начини за
използване на нови възможности за фиксация и репродукция на символни форми
(Томпсън 1996). Разбира се, твърди същият автор, репродукцията се контролира
(например от страна на държавата), тъй като чрез нея символните форми стават обект
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на икономическо остойностяване – продават се като всеки друг вид стока или пък
(подобно на рекламата) са средство за продажба на друг вид стока. Ето още едно
напомняне по въпроса: „кралят или кралицата са контролирали лицензите за печатните
преси в Англия до началото на ХІХ в., а дори и днес правителствата в много страни
контролират печатниците, достъпа до хартия, каналите за реклама и дистрибуция”
(Кемпбъл и др. 2009: 8).

2.1.4. ДИСТРИБУЦИЯ НА ТЕКСТОВЕ В МАСОВАТА КОМУНИКАЦИЯ
Дистрибуцията на текстовете в масовата комуникация е различна поради
различието на самите медии. Някои типове медии, например радиата и телевизиите,
сами осъществяват емитирането на програмите си; обаче други медии като книгата,
вестникът, списанието, филмът, звукозаписът, видеозаписът и др. използват за целта
външни услуги, които се развиват като параиндустрии спрямо медийните индустрии
във вид на разнообразни по обхват и начин на действие дистрибуторски мрежи.
Естествено във втория случай себестойността на медийните продукти се покачва. Но и
медиите от първата група могат да прибягнат до услугите да външни спрямо
собствената им институция дистрибутори, например кабелни или мобилни оператори.
Напоследък на практика медиите от всички видове все повече разчитат на
посредничеството на интернет. Както е известно от българския опит, някои
вестници вече оставиха книжните си версии или в бутиков тираж, или просто в
миналото и продължават да се издават само чрез базираните си в интернет сайтове. Но
тъй като няма медийна институция, която да се издържа единствено от продажбата на
специфичните за нея символни продукти, и всички медийни институции разчитат на
рекламно време и пространство, на някакъв вид спонсорство или на други легални или
нелегални източници на пари, пазарът на медийни стоки предлага както много скъпи
продукти, така и разпространявани безплатно – например всички видове флаери,
плакати, афиши, но и някои видове брошури, вестници, списания, а дори и книги (често
с религиозно съдържание).
Друга специфика на дистрибуцията на медийни стоки е активната роля на
рекламата за самите тези стоки. Рекламирането на медийни продукти се осъществява
по множество изобретателни начини – във вид на автореклама (типична например за
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всички телевизионни канали, които рекламират предстоящи предавания, филми,
концерти, състезания, риалити формати и пр.), във вид на платена или безплатна
реклама чрез друга медия (като например прегледа на печата в сутрешните
информационни блокове в телевизиите, публикуването на телевизионни програми във
вестниците, анотациите за книги във вестници, списания, социални мрежи и т. н.).
Използва се, разбира се, и скрита реклама чрез интервюта с автори на книги, режисьори
на филми, водещи журналисти от определена медия и т. н. Много характерна в процеса
на дистрибуция е и синергията между книга и филм, която действа двупосочно – чрез
филмиране на литературен първоизточник, но и чрез създаване на книга въз основа на
касов филм. Новите технологии включиха в играта и тенденцията към нарастваща
персонализация на рекламите за медийни символни стоки, за което всеки може да
намери всекидневни доказателства в собствената си електронна поща и дори при
влизането си в определени сайтове в интернет.
Като цяло разпространението на медийните продукти в съвременността е
високоскоростно – съобщенията се доставят или симултанно (както при предаванията
на живо по телевизиите и радиата), или след минимално време. Голяма част от
медийната продукция е с „преходен”, „нетраен” характер в смисъл, че потребителите не
съхраняват съответните продукти. Има обаче разнообразни възможности и за
съхраняване, например в традиционната лична библиотека или видеотека, в колекция
от грамофонни плочи или дискове, в електронен архив в компютъра или в други
средства за дигитално съхраняване, които стават все по-разнообразни и все по-често
използвани от жителите на глобалното електронно село.
Съвременна тенденция в дистрибуцията на медийни символни стоки е
паралелно на активното предлагане от страна на медията или специализираната
дистрибуторска мрежа да се развиват форми, стимулиращи активното търсене от
страна на консуматорите и осигуряващи доставка и дори производство по поръчка (on
demand). За активното търсене и поръчване на съдържания, базирани в интернет, вече
дори не може да се говори като за нещо ново в сферата на медийната дистрибуция.

2.1.5. АДРЕСАТЪТ В МАСОВАТА КОМУНИКАЦИЯ
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Характеристиката масовост, която е дотолкова дефинитивна за масовата
комуникация, че присъства и в самото ѝ название, естествено е свързана с позицията на
адресата, представян като масов, като масова аудитория. „Релевантността за масовата
комуникация – твърди по този повод Д. Маккуайл – идва главно от смисъла на
многобройна или масова продукция и огромния размер на аудиторията, която може да
бъде достигната от масмедията” (Маккуайл 1987: 25). В някои случаи обаче,
характерни повече за началните периоди от изследването на масовата комуникация, на
квалификатора масов се приписват негативни характеристики, защото поражда
асоциации с понятието масово общество. А този тип общество общо взето и в
социологията, и в социалната психология, и в културологията, а и изобщо в сферата на
хуманитаристиката се ползва с лоша слава. Авторитетни изследователи на обществото
и медиите като Х. Ортега и Гасет, Т. Адорно, Х. Маркузе, М. Хоркхаймер и мн. др.
дават изцяло негативна дефиниция за масовото общество като съответстващо на една
сива и безлична маса, съставена от стандартизирани, хомогенизирани, уеднаквени хора,
напълно изгубили своята индивидуалност и уникалност. Според негативистичните
теории за масовото общество именно средствата за масова комуникация са основен
фактор за уравниловъчното усредняване и масифициране на обществото, тъй като
допринасят за стандартизацията на познанието, за налагане на некачествен и
корумпиран масов вкус чрез продукцията на медийни стоки за масово потребление. В
случая масова комуникация се приравнява с еднотипно снабдяване на публиката с
лесносмилаемо съдържание, с опростен и достъпен начин на изразяване, с готови
(ready-made) категории за мислене, като по този начин се снижава критическият
капацитет на човека за мислене относно света, а индивидите стават безволеви обекти на
манипулация от страна на медийната индустрия (вж. Хайт 1987: 16 и сл.). Ето и още
едно подобно обобщение:
Историята на масовата комуникация в известен смисъл е история на
страховете от масите – от онези “мръсни хора без име” (Кларендън), които стават
все по-видими с нарастването на медийните и комуникационните индустрии…
Сорлин (1994) отбелязва, че когато “мас” се добави към други думи, им придава
пейоративен нюанс. Така масово циркулиращите вестници са пълни с тривиални
неща и шумотевица, масовото изкуство е евтино и лишено от финес, масовата
култура е предназначена да задоволява най-ниския общ знаменател.
(Уилямс 2003: 24)

Но дори и извън връзката с компрометираното понятие масово общество
определението масова за аудиторията в масовата комуникация според много автори не
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е достатъчно, а според някои е и подвеждащо в много отношения. Дж. Томпсън (1996)
например обръща специално внимание на следните моменти:
Първо, чрез масов се има предвид „широка публика”, но тъй като в началото на
вестникарската индустрия и в някои днешни масмедийни сектори (например книги и
списания) аудиторията е относително малка и специализирана, се оказва, че е важен не
толкова количественият аспект на понятието масов, а обстоятелството, че медийните
продукти са по принцип достъпни за множествен реципиент.
Второ, масов продължава да внушава впечатление за инертна еднообразна
аудитория и скрива факта, че съобщенията се получават от конкретни индивиди,
намиращи се в частни контексти и притежаващи различна концентрация и интереси,
така че по принцип има възможност медийните съобщения да се възприемат по
различен (т. е. не масов) начин от активни, критично настроени реципиенти.
Д. Маккуайл също не е склонен да отмине без внимание факта, че в едно от
оригиналните значения на масов е вкоренена идеята за „аморфен колектив, в който
компонентите са трудно различими един от друг” (Маккуайл 1987: 25). Не може да се
пренебрегне и обстоятелството, че вътре в самата масова аудитория освен конкретни
индивиди с определени вкусове, интереси и предпочитания, има и различни по-частни
сегменти, представляващи частни, специализирани аудитории (например аудитории на
спортни вестници, списания, рубрики и предавания, от една страна, или, от друга
страна, аудитории на определен тип медии – радио, телевизия, кино, електронен
новинарски сайт и пр.).
Поради всички тези причини вместо да се говори изобщо за масова аудитория
като адресат в условията на масовата комуникация, адресатската позиция там може да
се опише по-сполучливо чрез поясняване на различни важни характеристики, за които
определението масов не носи достатъчно ясни идеи, като се тръгне например от
следната изходна позиция:
Аудиторията в масовата комуникация се състои от
множество реципиенти,
ситуирани в публичната сфера,
географски разпръснати,
хетерогенни и
анонимни.
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•

Продуктите на масовата комуникация по принцип са предназначени за
необозримо множество реципиенти (с количество, вариращо например
от няколко десетки читатели на квартален вестник до милиардна
аудитория на излъчвано чрез сателитна връзка телевизионно предаване).

•

Символните стоки, произвеждани от масмедийната индустрия (както изрично
посочва Дж. Томпсън), циркулират в публичната сфера и по принцип
са достъпни за всички. Разбира се, сред членовете на аудиторията от
гледна точка на медийния адресант могат да присъстват преки и косвени
(сред които предвидени, непредвидени и нежелани) адресати.

•

Реципиентите на медийни продукти са географски разпръснати по време на
рецепцията (включително и при т. нар. локални медии) и тяхната
пространствена локализация е абсолютно нерелевантна за успеха на
масовата комуникация.

•

Медийните съобщения едновременно достигнат до хетерогенна аудитория, в
която присъстват индивиди и групи, различни по етнически и социален
произход, религиозни предпочитания, познавателен фонд, културен опит,
поведенчески навици, вкусове, интереси, нагласи и т. н.

•

Потенциалните аудитории на медийни съобщения (по израза на Д. Маккуайл)
могат да се разглеждат като големи агрегати от повече или по-малко
анонимни консуматори в смисъл, че за осъществяването на масовата
комуникация членовете на нейната аудитория не е нужно нито да се
познават помежду си, нито да се познават с адресанта.
За обозначаване на медийната аудитория от различни гледни точки се използват

различни квалификации, които я характеризират съответно в различен аспект:
аудитория или публика (от зрители, читатели, слушатели и пр.), адресати,
реципиенти, потребители, консуматори, клиенти, участници в масова интеракция,
таргет група, фенове и др. Какво название ще се използва, зависи от конкретната
прагматическа цел, която в даден случай преследва медийната политика. Но общо взето
поне традиционните масмедии не разглеждат аудиториите си като комуникативни
партньори в буквалния смисъл на думата. Най-често става въпрос за ситуация от
следния тип: „Продуцентите на медийни текстове взаимодействат едни с други в
101

продукционни общности; те възприемат аудиторията с оглед на демографските ѝ
характеристики, а не като събеседник; за продуцентите на текстове аудиториите са
стоки, продавани на рекламодателите” (Талбот 2007: 4).

2.1.6. РЕЦЕПЦИЯ НА ТЕКСТОВЕ В МАСОВАТА КОМУНИКАЦИЯ
Въпреки че става въпрос за масова комуникация, т. е. за процес, който като цяло
се осъществява в публичната сфера, при рецепцията на масмедийните продукти има
редица особености, които могат да зависят от типа масмедия (например списание или
телевизия), от исторически фактори, от социални проблеми, но и от лични
предпочитания. Ето защо рецепцията на публично циркулиращи символни продукти
може да протича както в публични (респ. колективни), така и в частни условия (в
уединение).
Например за книгата, списанието, вестникът, независимо дали са в традиционен
книжен вид или са публикувани в електронна версия, е по-типична рецепцията в
уединение. Това е така обаче само от днешна гледна точка. В миналото колективното
четене на книги, четенето на вестници и списания на глас в бръснарница или в кафене,
за могат много хора едновременно да възприемат съобщенията, са били нещо обичайно
и са били свързани с различни причини (забавление, удовлетворяване на нуждата от
социални контакти, липса на умения за четене от страна на отделни слушатели и т. н.).
Днес, от друга страна, четенето на приказки на групи малки деца в Европа и САЩ е
модна благотворителна практика, носеща на много млади хора (но и на публични
личности от елита) лично удовлетворение или просто социален престиж.
Медии от типа на радиото и телевизията днес могат да се възприемат и
самостоятелно, и колективно според ситуацията и предпочитанията на реципиентите
(например груповото семейно или в приятелски кръг гледане на футболен мач по
телевизията у дома, в заведение или на голям екран в открито пространство е често
срещана съвременна картина). Ранната история на радиото и телевизията обаче, поради
ограничения брой приемници, показва много по-висок процент групово (публично)
гледане и слушане на емисии. Специално във връзка с детската рецепция на
телевизионни предавания по много причини (опасение от отрицателното въздействие
на

„телевизионното

насилие”,

пристрастяване

към

анимационни

филми,

мисинтерпретация на съдържания и т. н.) повечето медийни психолози препоръчват т.
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нар. родителска медиация (англ. рarental mediation). Това се препоръчва, защото когато
възрастен човек гледа телевизия заедно с детето, „съществува възможност да бъдат
дискутирани и обяснени някои от най-обезпокоителните материали и да се наблегне на
просоциалното или образователното съдържание” (Джайлс 2003: 84).
Киното също започва историята си с публични прожекции, но с появата на
телевизията, видеозаписите (легални и пиратски) и днешните възможности, предлагани
щедро от интернет, разнообразието е много голямо.
За много хора, от друга страна, организацията на свободното време, дори на
целия ден, в основни линии зависи от рецепцията на масмедийни символни стоки. За
мнозина сутрешното кафе и вестникът са две страни на едно и също нещо. За други
битовият, а понякога и професионалният тайминг (например при професии с
ненормиран работен ден или практикувани чрез телекомунинг от вкъщи) през целия
ден е подчинен на телевизионните предавания. Повечето хора в пенсионна възраст
изцяло програмират деня си според времето, в което се излъчват любимите им сериали,
телевизионни състезания, политически или забавни шоу програми и т. н. Почти за
всички съвременни семейства времето на вечерята се определя от началния час на
централната новинарска емисия по предпочитания канал. Времето за гости също в
много случаи се съобразява с новинарски, спортни, развлекателни и други емисии по
телевизията. Дори за звъненето по телефона има нов стандарт, наложен от
телевизионната “тирания”: например обаждането по какъвто и да било повод, който
търпи отлагане, по време на информационните емисии във вечерния праймтайм се
оценява ако не като драстично нарушение на електронно базираните социални норми,
то поне като проява на лош вкус; освен това много хора изобщо не отговарят на
телефонни повиквания по време на любимия си сериал или докато гледат футболен
мач.
Но рецепцията на масмедийни продукти управлява и други аспекти на днешния
бит. Е. У. Хайт например предлага да се попрелистят списанията за интериор от
първата половина на ХХ в., за да се забележи ясно повлияното от масмедиите
устройство на съвременния дом. “Докато преди няколко десетилетия – пише той –
диваните и креслата бяха аранжирани така, че да улесняват разговора, мебелировката
днес отразява стремежа на всички да се осигури добра видимост към телевизора, който
става стандартна част от самата мебелировка” (Хайт 1987: 33). Компютърът, на свой
ред, не предизвиква изцяло нов аранжимент на домашния интериор в пространството
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на възрастните, защото в много случаи просто заема мястото, на което преди това е
стояла пишещата машина; в детското пространство обаче той доста агресивно извоюва
собствена нова площ.
От казаното за рецепцията на масмедийни текстове дотук вероятно става ясно,
че именно
рецепцията като комуникационна фаза е свързващото звено между
масовата комуникация и останалите форми на комуникация,
защото възприетото от медиите съдържание често става повод за междуличностни
и/или за групови интеракции в един процес, който може да се удължи до безкрайност.
Отделни жизненоважни текстове или теми, появили се в медиите, предразполагат към
широко по-нататъшно разпространение извън зоната на масовата комуникация
(например темата „11 септември”, съобщение за президентско вето, публикуван в
медиите компрометиращ документ и пр.). Ето по какъв начин М. Талбот обобщава
въпроса: „Зрителите, читателите и слушателите взаимодействат помежду си в
аудиторни общности. Хората се включват в интеракционни практики лице в лице,
които присъединяват медийния дискурс към техния всекидневен живот…” (Талбот
2007: 4).
С рецепцията на медийни текстове е свързан и един друг генерален въпрос, по
който мненията на изследователите често се поляризират: кой е решаващият източник
на смисъла на съобщението – продуцентът или реципиентът. На единия полюс стоят
твърденията, че изборът какво да гледаме, слушаме и четем в масмедиите е в ръцете на
малък брой компании (Уилямс 2003: 94). Затова масмедиите се характеризират като
„дефинитори на социалната реалност” (Бенет 1992: 287), а ние като читатели на
вестници или телевизионни зрители „с готовност приемаме, че “Новините в 9 ч.” или
първата страница на “Daily News” или “Guardian” се състоят от достоверни съобщения
за събития, случили се “там отвън”…” (Фаулър 1993: 10). На другия полюс са
схващанията, които подчертават „властта на аудиторията или консуматора да определя
продукцията на медиите”, тъй като именно консуматорът решава какво да чете, да
гледа или да слуша. И не само това – „аудиториите имат властта да избират какъв
смисъл искат да вложат в продукцията на масмедиите независимо от съобщенията” (вж.
Уилямс 2003: 64).
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Една свързана с рецепцията на медийни текстове тема, която силно вълнува
изследователите на масовата комуникация, е темата за дължащата се на дълбоко
личностно съпреживяване и неудържимо желание за постигане на идентификация на
реципиента с фигура от масмедийната реалност. Както свидетелстват анализите на М.
Гилеспи (1995), Д. Джайлс (2003), К. Преснел (2008) и много други изследователи на
проблема, възможностите за избор на обект на идентификацията са безбройни. Тези
възможности се поместват в пространството, заемано от обитаващи „реалния” сектор
на медийната „реалност” звезди от всякакъв вид и калибър (спортисти, певци,
фотомодели, актьори, водещи на предавания, атрактивни престъпници, участници в
риалити формати

и пр.), но и в пространството, което е „жизнена сфера” на

фикционалните персонажи (герои от всякакви видове филми, телевизионни сериали и
видеоигри), а пък те на свой ред могат да бъдат с героично поведение, но и със съвсем
„обикновен” и съответно „реалистичен” вид и начин на живот. Процесът на
реципиентската идентификация се вмества в едно по-широко явление, дефинирано като
парасоциална интеракция и също разглеждано като важен аспект на връзката между
медиите и членовете на техните аудитории. Още в далечната 1956 г. Д. Хортън и Р. Уол
отбелязват като една от интригуващите характеристики на тогавашните „нови
масмедии” – радио, телевизия и филм – предоставяната от тях илюзия за
взаимоотношения лице в лице с изпълнителя. Условията за реакция на зрителя спрямо
изпълнителя са аналогични на условията в една първична група. Понякога „актьорът”,
особено на телевизионния екран, независимо дали играе себе си, или изпълнява
фикционална роля, е обърнат с лице към зрителя и използва принципите на директното
общуване, все едно че води личен разговор със зрителя. Аудиторията, от своя страна,
отвръща с нещо повече от повърхностно внимание, като някак си се превръща в група,
която ту наблюдава представлението, ту участва в него. И колкото повече изпълнителят
създава впечатление, че нагажда изпълнението си към предполагаемата реакция на
аудиторията, толкова повече аудиторията е склонна да проявява очакваната реакция.
Именно този „симулакрум на разговорно взаимодействие може да се нарече
парасоциална интеракция” (Хотърн, Уол 1956).
Многократно е констатирано, че главозамайващият успех на сапунените сериали
навсякъде по света разчита изключително много на парасоциалната интеракция на
зрителите (особено на зрителките, както сочат повечето изследвания) с фикционалните
герои. За тях, по правилата на жанра, зрителят често знае повече неща, отколкото
самите герои знаят. Много важен фактор е, че парасоциалната връзка прекрачва
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границите на личното взаимодействие между зрител(ка) и фикционална личност.
Накратко нещата според Д. Джайлс стоят така: „В крайна сметка успехът на сапунките
е заложен в способността им да се вплитат във всекидневните разговори между
зрителите. Това е контекстът, в който се формират парасоциалните връзки и в който
фикционалните креатури придобиват жизненост”. Тук Д. Джайлс се позовава на друг
изследовател на явлението (Ливингстън), според когото след време „героите се
превръщат в реални хора и ние започваме да мислим за тяхното благополучие точно
както мислим за благополучието на своите близки и колеги” (Джайлс 2003: 256).
2.1.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ АДРЕСАНТА И АДРЕСАТА
Като определящ белег на масовата комуникация (в доинтернетния ѝ период) с
оглед на контакта между адресанта и адресата винаги се сочи липсата на пряка и
незабавна обратна връзка. Както образно описва ситуацията Дж. Томпсън, за разлика
от диалогичното общуване, в което слушащият е потенциален говорещ, масовата
комуникация „по принцип предполага фундаментална пропаст между продуцента и
реципиента”. Реципиентът няма възможност да влияе върху хода и съдържанието на
комуникативния процес (освен ако просто реши да се изключи от него), поради което
става въпрос по-скоро за трансмисия, за дифузия на съобщения в еднопосочен поток, а
не за същинска комуникация. Символните форми се произвеждат за аудитории, които
не могат да упражняват пряк мониторинг върху процесите на продукция и
дистрибуция. Затова, тъй като на медийната индустрия е необходима икономическа
валоризация на продукцията, всяка медийна институция прилага различни стратегии
(чрез маркетинг или мониторинг) за преодоляване на неяснотата във връзка с това кои
са реципиентите, колко са реципиентите и как реципиентите възприемат предлаганите
стоки. Така в крайна сметка масовата комуникация според Дж. Томпсън (1986) се
оказва опосредствана квазиинтеракция между медийната институция и аудиторията.
Авторът настоява на съставката квази, защото я смята за носител на важната идея, че
комуникативният поток в случая е еднопосочен, а фийдбекът е ограничен.
По подобен начин коментира масмедийната връзка между адресант и адресат и
Д. Маккуайл, който я определя като еднопосочна, рядко интерактивна и по
необходимост деперсонализирана. Според него дори тази връзка често е съотнесена не
с морала, а с остойностяването, доколкото адресантът не носи морална отговорност за
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специфичните последици при реципиента, а създава съобщението по „търговски”
съображения – за пари или за внимание (Маккуайл 1987: 32).
Въпреки че твърденията датират от последните десетилетия на ХХ в., те
продължават да са в сила и днес за всички медии, произвеждани и разпространявани по
традиционния начин, без посредничеството на интернет. Но присъствието на интернет
е непренебрежим факт. Ето защо на тази основа отдавна се правят предвиждания за
решителни промени във връзката между адресант и адресат в масмедийната сфера.
Например по същото време, от което датира току-що коментираната позиция за
масовата комуникация като опосредствана квазиинтеракция, Дж. Блек и Дж. Брайънт
категорично заявяват, че опосредстваната комуникация с „широка, хетерогенна и
анонимна аудитория е в упадък”. Фрагментирането на медийната аудитория до помалки и по-хомогенни миниаудитории, чиито характеристики са добре познати на
издатели, програмни директори, плановици и други медийни функционери, търсещи
печеливши начини за предлагане на символната си продукция, Блек и Брайънт
определят като стандартна съвременна ситуация. Според тях общите списания са почти
немислими, радиото търси тесни пазарни ниши, телевизионните мрежи стават
свидетели на нежелано оттегляне на голям процент от аудиторията им към
специализирани кабелни програми.
Общата констатация на Дж. Блек и Дж. Брайънт, важаща за средата на 90-те
години на миналия век и споделяна от много други авторитетни изследователи на
масовата комуникация е, че се навлиза в поколението на адресирани потребители и
мултимедии. С това са свързани две прогнози. Първата (оптимистична, но и малко
плашеща) гласи, че в близко бъдеще медийните съобщения ще се подбират и ще се
адресират лично до потребители, чиито имена, адреси, идентификационни номера,
демографски и пазарни профили са част от дистрибуторската база данни на медията.
Вече можем поне отчасти да преценим доколко прогнозата се е сбъднала. Втората
прогноза е за преход от аудитория към потребители, които са „суверенни
консуматори” на медийни стоки и услуги. Ако пък терминът аудитория се запази, ще
трябва да се промени смисълът му, така че чрез него да се обозначава „активен агрегат
от медийни потребители”, които могат и искат активно да избират от хиляди
информационни, образователни, развлекателни възможности, някои от които ще бъдат
интерактивни. Технологично медийният потребител от електронната ера ще бъде
подпомогнат от мултимедиите, които ще осигурят една електронно-информационна и
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комуникационна „магистрала”. Най-големите надежди се възлагат на дигитализацията,
от която се очаква да направи всички медийни продукти преводими един в друг или,
иначе казано, съдържанието да стане „тотално пластично”, като всяко съобщение (звук,
образ и т. н.) ще може да се превръща във всичко друго. И тъй като формата на
съобщението лесно може да се преобразува, за се съхранява и да се емитира по
персонална комуникационна система, новите типове медии, с които ще боравят новите
медийни потребители, е правилно да се наричат персонални медии (Блек, Брайънт
1995). И тази прогноза подлежи на лична проверка днес.
Същевременно като друг ключов момент в съвременната връзка между
адресанта и адресата в масовата комуникация се изтъква интерактивността. Ето
какво пише по въпроса в сегашно време и със забележителна увереност М. Талбот:
Между продуцентите и индивидуалните членове на аудиторията всъщност е
възможна интерактивност от най-различни видове. Входящата телефонна връзка с
радиото е установена практика, а страниците за писма още повече. Новите
технологии на кабела, сателита и интернет в огромна степен повишиха
интерактивния потенциал на електронните медии: уеб чат на живо, генерирано от
потребители съдържание и т. нар. интерактивни червени бутони наред с всичко
друго… Тези промени се схващат предимно в термините на една реторика на
диалога, която е в същата степен релевантна и за печатните медии.
(Талбот 2007: 4)

В научния дискурс на съвременното медиазнание активно присъства и друг
актуален определител на масовата комуникация от дигиталната ера – медийната
конвергенция (вж. и Приложение № 22 от раздел 2.2.), на която също се приписва
решаваща роля за драматични промени във връзката между продуценти и реципиенти
на масмедийни продукти.
Под конвергенция (по Х. Дженкинс) в случая се има предвид:

•

възможността съдържания да протичат през множество медийни
платформи;

•

коопериране между разнообразни медийни индустрии;

•

миграционно поведение на медийните аудитории.

Към мигриращите медийни потребители, които биха стигнали къде ли не в
търсене на онези видове забавни преживявания, които са им по сърце, Х. Дженкинс
отправя следните приветствени слова:
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Добре дошли в културата на конвергенцията, където стари и нови медии се
сблъскват, където се пресичат пътищата на обикновени хора и корпоративни
медии, където силата на медийния производител и силата на медийния консуматор
взаимодействат по непредвидими начини…
(Дженкинс 2006: 2)

В културата на конвергенцията, синонимно дефинирана и като култура на
участието, за циркулирането на медийните съдържания основна роля играе
активността на консуматорите. Според Х. Дженкинс конвергенцията представлява
важен културен преход именно защото консуматорите по различни начини биват
насърчавани да търсят нова информация и да правят връзки между разпръснати
медийни съдържания. Но въпросната активност е елемент от интерактивността на
съвременната масова комуникация, в която вместо да говорим за медийни продуценти
и консуматори като изпълнители на различни отделни роли, сега можем да гледаме на
тях като на „участници в процес, взаимодействащи едни с други според нов набор от
правила, които никой от нас не разбира напълно” (Дженкинс 2006: 3).
Следващ важен белег на културата на конвергенцията е, че консумацията на
медийни съобщения се превръща в колективен процес, който, както подчертават и
други изследователи, преминава през интерперсоналните контакти. Тъй като по всяка
тема има повече информация, отколкото някой би могъл да съхрани в паметта си,
твърди Х. Дженкинс, се появява допълнителен стимул да разговаряме помежду си
относно медиите, които използваме. Тези разговори пораждат „жужене”, което все
повече се цени от медийната индустрия и тя все повече се стреми да отговори на
търсенията на потребителите. В крайна сметка конвергенцията принуждава медийните
компании да преосмислят старите допускания относно консумацията на медии –
допускания, които формират и програмирането, и маркетинговите решения. На
връзката адресант – адресат в масовата комуникация е време да се гледа по нов начин,
например така:
Ако старите консуматори бяха смятани за пасивни, новите консуматори са
активни. Ако старите консуматори бяха предсказуеми и стояха там, където им
казвахте да стоят, новите консуматори са мигранти със затихваща лоялност спрямо
канали или медии. Ако старите консуматори бяха изолирани индивиди, новите
консуматори са повече свързани социално. Ако дейността на медийните
консуматори навремето беше мълчалива и невидима, новите консуматори днес са
шумни и публични.
(Дженкинс 2006: 20)
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Приложения:
Приложение № 19
Из:
Thompson J. B. Social theory and the media. – In: Crowly D., Mitchel D. (eds.)

Communication Theory Today.
Cambridge: Polity Press, 1994
(Фрагменти)
[интеракция лице в лице]
…в контекст на съприсъствие; участниците споделят обща времевопространствена система на референции; диалогичен характер – двупосочен
информационен поток, така че продуцентът е и реципиент и обратно; използват се
обикновено множество символни средства – думи, жестове, изражения на лицето…
[…]
[опосредствана (медиирана) интеракция]
…форми на интеракция като писане на писма, телефонни разговори и т. н.;
включва употреба на технически посредник (хартия, електрически проводник,
електромагнитни вълни и т. н.) при раздалеченост по време, пространство или и по
двете… различни контексти за участниците, различни пространствено-времеви
референции, което не позволява разбиране на дейктически изрази; изисква
съобразяване колко контекстуална информация трябва да се включи в обмена –
например дата и място в писмото… стеснява скалата на символните ключове, които са
достъпни за участниците – например в писмото се използват само средствата, свързани
с писането, при телефонен разговор – само звукови средства и т. н.
[…]
[опосредствана (медиирана) квазиинтеракция]
Отличават я два ключови аспекта:
1. Участниците в интеракцията лице в лице и в опосредстваната интеракция са
ориентирани към специфични други, за които те пораждат изказвания; при
квазиинтеракцията символните форми се пораждат за неидентифицирана група
потенциални реципиенти.
2. Докато интеракцията лице в лице и опосредстваната са диалогични,
квазиинтеракцията е монологична по характер в смисъл, че комуникативният поток
е предимно еднопосочен. Читателят на книгата например е предимно реципиент на
символна форма, чийто продуцент не изисква (и въобще не получава) пряк и
непосредствен отговор.
Тъй като медиираната квазиинтеракция е монологична по характер и предполага
пораждане на символни форми за неидентифицирана група потенциални реципиенти,
тя се разглежда като вид квазинтеракция. Тя няма степента на реципрочност и
интерперсонална специфичност на другите форми на интеракция. Но тя създава
структурирана ситуация, в която индивидите са ангажирани предимно в пораждането
на символни форми за други, които не присъстват физически, докато другите са
ангажирани предимно с възприемане на символни форми, породени от други, на които
не могат да отговорят, но с които могат да установят връзки на приятелство, афект или
лоялност.
[…]
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Историческият подем на опосредстваната интеракция и опосредстваната
квазиинтеракция не се осъществява по необходимост за сметка на интеракцията лице в
лице. В някои случаи дифузията на медийни продукти предлага стимул за
взаимодействие лице в лице – например книги в ранната модерна Европа обикновено са
били четени на глас, а телевизионни предавания днес могат да послужат като повод за
дискусии в приятелски или в семеен кръг. Обаче нарастващата важност на
опосредстваната интеракция и на опосредстваната квазиинтеракция означава, че
социалният живот в модерния свят е до голяма степен изпълнен с форми на
интеракция, които не са лице в лице по характер. Променил се е “интеракционният
микс”; индивидите все повече получават информация и символно съдържание от
източници, различни от лицата, с които общуват директно в бита…

Приложение № 20
Из:
Baran S. J., Davis D. K. Mass Communication Theory:
Foundations, Ferment, and Future.
Boston: Wadsworth, 2012
(Фрагмент: с. 5-7)
Когато една организация използва технология като средство за комуникация с
широки аудитории, се казва, че протича масова комуникация. Професионалистите в
“New York Times” (организация) използват печатни преси и вестник (технология и
медия), за да достигнат до читателите си (широка аудитория). Писателите,
продуцентите, създателите на филми и други професионалисти в Cartoon Network
използват най-различни аудио и видео технологии, сателити, кабелна телевизия и
приемници вкъщи, за да комуникират с аудиторията си. Warner Brothers публикуват
реклами в списания, за да съобщят на читателите какви филми се заснемат.
Но както без съмнение знаете…, средата на масовата комуникация се променя
твърде радикално. Когато получите по пощата реклама, адресирана до вас поименно, и
в която името ви е използвано многократно, вие представлявате аудитория от един
човек – не широката аудитория, която се има предвид в традиционното схващане за
масовата комуникация. Когато седите пред компютъра си и изпращате имейл до 20 000
души, които са се включили в Listserv, посветен на определен индивид, вие очевидно
комуникирате с широка аудитория, но не сте организацията като вестника, кабелната
телевизионна мрежа или филмовото студио. Достъпността на леко, преносимо, не
особено скъпо видео оборудване, комбинирано с лесни за използване сайтове от типа
на You Tube, прави възможно един „обикновен” човек като вас да стане телевизионен
сценарист и продуцент, който получава достъп до аудитории, наброяващи десетки
милиони.
[…]
Трябва да помним, че много неща са се променили в начина, по който хората
използват технологиите за комуникация. Един полезен начин е да мислим за
медиираната комуникация като съществуваща в един континуум, който се простира от
интерперсоналната комуникация в единия край до традиционните форми на масова
комуникация в другия край. Къде ще попаднат отделните медии, зависи от степента на
контрол и на участие на хората в комуникационния процес. Телефонът, например
(разбиран традиционно – не телефон с достъп но интернет, GPS и още 500 други
екстри), стои в единия край. Той очевидно е комуникационна технология, но е найтипичен за интерперсоналната комуникация: в крайна сметка много малко хора могат
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да се включат в комуникацията в даден конкретен случай и те ще имат голям процент
участие в нея и контрол над нея. Разговорът си е техен и те определят съдържанието
му. Един холивудски филм с голям бюджет или телевизионно излъчване на Super Bowl
стоят в другия край. Зрителите имат ограничен контрол върху комуникацията, която
протича. Разбира се, хората могат да налагат идиосинкратични интерпретации върху
предлаганото съдържание и могат да предпочетат да насочат каквото пожелаят
внимание към екрана. Могат да предпочетат активно да търсят смисъл в медийното
съдържание или да го декодират пасивно. Обаче техният контрол и участието им не
могат коренно да променят съдържанието на съобщенията, които се емитират.
Съдържанието на съобщенията се контролира основно от медийните организации.
[…] нови комуникационните технологии много бързо запълват празнините в
континуума между телефона и телевизията. Изведнъж се оказва, че консуматорите на
медии придобиват силата да променят съдържанието на съобщенията, ако решат да
инвестират време в това и притежават необходимите умения и ресурси. Аудиториите
могат да бъдат активни по начини, които са трудно предвидими, и последствията от
тази активност могат да останат неразбрани в идващите десетилетия. Популярното днес
сваляне на музика от интернет показва, че поколението на младите хора има желание да
инвестира време, да придобива умения и да дава пари за технологии, необходими за
осъществяване на по-голям контрол върху музиката, която консумира. Виждаме този
процес да се разиграва и в още по-ново време и дори още по-драматично чрез успеха на
видео и социалномрежови уебсайтове като You Tube и Facebook и със сигурност ще го
виждаме да се повтаря отново и отново, когато активно използваме технологии,
позволяващи ни да създаваме и да контролираме медийно съдържание, което е важно за
нас. Когато това стане, ще се получат грандиозни последици за личния ни живот, за
медийните индустрии и за целия социален свят. Както поясняват теоретиците на
комуникацията Стивън Чейфи и Мириам Мецгер, „Съвременните медии позволяват
трансмисията и възстановяването на по-голямо количество информация, оставят в
ръцете на потребителите по-голям контрол и над създаването на съдържание, и над
избора, без това да коства нещо на средностатистическия консуматор” (2001: 369).
Технологът Дан Гилмор (2004) обяснява ситуацията по-накратко, като пише, че сега
светът е населен от „хора, известни в миналото като аудитория”.

Приложение № 21
Из:
Rice R. E. Artifacts and paradoxes in new media. –
In: McQuail D. (ed.) McQuail's Reader in Mass Communication Theory.
London: Sage, 2002
(Фрагменти)
Границите между издател, продуцент, дистрибутор, консуматор и рецензент на
съдържание се размиват. Масмедиите днес инкорпорират множество интерперсонални
и интерактивни аспекти (телефонна връзка с радио и телевизионно шоу), пазаруване от
дома чрез телевизии, които водят разговори със зрители, и телефонни или онлайн
поръчки, онлайн коментари и информации, придружаващи телевизионни програми,
горещи телефонни линии или дискусионни групи, обсъждащи сюжетите и героите от
сапунените опери през седмицата, и т. н.). Така новите медии предлагат много повече
начини за избор на съдържание… Предлагането на разнообразни форми на достъп до
съдържание, които е освободено от връзката си с конкретен вид физически форми на
дистрибуция (например пълен текст на статии онлайн), ни освобождава от
112

ограниченията на дистанцията и трансформацията.
Един от парадоксите на тази увеличаваща се достъпност и нарастваща
зависимост от специфични дистрибутиращи медии, е че днес индивидите трябва да
правят повече избори, трябва да имат повече информация и трябва да полагат повече
усилия да интегрират и осмислят комуникацията. Интерактивността и възможността за
избор не са универсални блага; много хора не притежават енергията, желанието,
нуждата или подготовката за участие в такъв процес. Това отчасти се дължи на
идеализацията на интерактивната природа на комуникацията лице в лице, като се
очаква, че всеки ще се радва на тази възможност….
Мнозина предпочитат еднопосочността на някои медии и възможността да
изживеят симулиран избор. Обратно, липсата на програмен сценарий и предложени от
продуцента сюжетни линии в хипертекстов роман или в интерактивна програма могат
в действителност да доведат до по-голямо объркване и несигурност у потребителите.
[…]
Един от най-познатите рефрени е, че новите медии спомагат за преодоляването
на времевите ограничения. Пример от ново време е потребителите на гласова поща да
изпращат съобщения до себе си, които да им бъдат доставени на по-късна дата […] А
идеализираното понятие интерперсонална комуникация предполагаше социално
конструирана аура на незабавното взаимодействие.
[…]
При традиционните масмедии индивидуалният член на аудиторията беше фокус
на оценяването на медията и съдържанието. Обаче, тъй като новите медии насърчават
образуването на субаудитории, които общуват помежду си, оценките, ползите и щетите
могат да се прехвърлят на групово ниво…

Задачи за самоподготовка:
1. Направете контрастивна съпоставка между качествата на адресанта в интерперсоналната
комуникация лице в лице и в масовата комуникация чрез традиционни медии като вестник,
телевизия и радио извън сферата на интернет.
2. Като имате предвид информацията в Приложение № 19, коментирайте популярността на
термина опосредствана квазиинтеракция в дефинирането на масовата комуникация в края на
миналия век.
3. С оглед на мнението, изказано в Приложение № 20, коментирайте промените в съотношението
интерперсонална – групова – масова комуникация, на които лично сте станали свидетели.
4. Случаите, в които медиите се стремят по някакъв начин да изключат с подходящи
предупреждения потенциални реципиенти (например деца под 12 г., психически нестабилни
лица или лица, страдащи от свързана с повишена фоточувствителност епилепсия), не
противоречат ли на твърдението, че продуктите на масовата комуникация са по принцип
предназначени за всички?
5. Съберете информация за понятието трейлър в рекламната сфера. Какви видове трейлъри са ви
познати и от къде?
6. Посочете конкретни български и чуждестранни примери за синергийно взаимодействие между
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книга и филм.
7. Коментирайте следната информация (Юлин 2009: 6-7) за света на киното и посочете други
подобни примери, свързани с дистрибуцията на филми. Помислете до каква степен името на
актьора е гарант за успеха на филма.
В Холивуд има много случаи със студиа, които дават приоритет на проекти, за
да ударят конкуренти на пазара по сходна тема. …през 2000 г. Disney и Warner Bros
създадоха филми за мисии до Марс („Мисия до Марс” и „Червената планета” през
ноември със съответното участие на Гари Синийз и Вал Килмър. През 1998 г.
DreamWorks и Disney направиха филми за метеор, който се сблъсква със Земята и
предизвестява края на света („Мощно влияние” през май и „Армагедон” през юли с
участието съответно на Теа Леони, Роберт Дювал и Морган Фрийман в единия и Брус
Уилис и Бен Афлек в другия филм).
8. Посочете конкретни доказателства от българското медийно пространство за опити за
персонализиране на телевизионни и филмови звезди и за създаване на позитивни публични
образи за тях. Коментирайте и обратни случаи, свидетелстващи за неприемливо размиване на
границите между публично и частно в живота на известни хора, като потърсите примери както
за прекрачване на границите от самите публични личности, така и за воайорско нахлуване в
личното пространство от страна на журналисти.
9. Приведете лични аргументи „за” и „против” контрола върху съдържанието, публикувано в
интернет.
10. Като имате предвид и информацията от Приложение № 21, посочете примери за преход на
съдържания от интерперсоналната сфера към масовата комуникация и за разпространение на
съдържания в обратната посока.

Препоръчителна литература по темата на български език:
Алфандари 2012; Буркарт 2000; Кунчик, Ципфел 1998; Малецке 1994;
Манева 2010; Матеева 2002; Михайлов 2009; Николов 1999; Палашев
2010; Петев 2001; Петев 2004; Петев 2010; Стоицова 2007; Цанкова 2007

Литература по темата на други езици:
Баран, Дейвис 2012; Биаджи 2012; Блек, Брайънт 1995; Горман, Маклийн
2009; Деверьо 2007; Джайлс 2003; Дженкинс 2006; Донсбах 2008;
Кемпбъл и др. 2009; Маккуайл 1987; Маккуайл 2010; Маккуайл и др.
2005; Мерил и др. 1990; Преснел 2009; Страубхар, Ларосе 2006; Талбот
2007; Томпсън 1996; Търоу 2011; Фиск 1990; Хайт 1987; Уотсън, Хил 1997
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2.2.
МЕДИИРАЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОСНОВНИТЕ
МАСМЕДИИ

Ключови думи: комуникация, масова комуникация, медииране, код, канал, печатни
медии, електронни медии, вестник, списание, кино, радио, телевизия, интернет,
конвергенция
Всяка масмедия се характеризира със свои особености, които я отличават от
останалите. Тези особености в някои отношения или в определени контексти могат да
дадат предимства на съответната медия, а в други отношения и контексти да я направят
по-неудобна за употреба в сравнение с конкретна друга медия или група медии. Ясно е
например, че радиото е удобно за употреба в най-много контексти, защото ангажира
само слуха. Затова и до днес слушането на радио е с най-високи стойности в целия
спектър на използване на медиите. От друга страна, ясно е, че книгата и вестникът са
предпочитани средства за запълване на времето по време на пътуване, освен ако не
съществува алтернативата за видео забавления.
Много са различни и медииращите възможности на отделните масмедии, както и
способността им чрез тях да привличат аудитории и да оказват въздействие върху
познанията на индивидите за света. Затова в историята на масмедиите винаги е имало и
възторжено приветствие на нови медии, и страхове от неизвестностите, които те крият,
и конкуренция между стари и нови медии. Както пише Д. Шолте, открай време всяка
нова медия бива възприемана от утвърдените вече медии като заплаха и конкуренция –
и това важи за прехода между устната традиция към културата на писмеността, за
откриването на печатната преса от Гутенберг, както и за откриването на радиото и
телевизията в по-ново време (Шолте 1992).
При това обвиненията срещу новите медии следват сходни образци и тези
образци според А. Бригс и П. Бурке ни водят далеч назад към дебатите относно
пагубните ефекти на романите върху техните читатели и на пиесите върху техните
зрители в ранния ХІV век. В тези случаи основните обвинения са в корумпиране на
вкуса, загуба на време и откъсване от реалните проблеми на деня.
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Що се отнася до телевизията обаче, обвиненията срещу нея са много поразнообразни и свързани с много дълбоки опасения – от вредно влияние върху
подрастващите поради големи дози показвано на екрана насилие, пристрастяване и
губене на време, загуба на навиците за четене и т. н. до общо инфантилизиране на
аудиториите, срв.:
Множество наблюдатели (Постман 1987; Хартли 1987) разглеждат
телевизията като инфантилизираща и регресивна в различни аспекти. Твърди се, че
гледането на телевизия е регресивно преживяване, което тласка възрастните към
едно коматозно, инфантилно състояние на безкритично внимание; или, в друга
версия на твърдението, чрез начина на адресиране на самите програми телевизията
създава един педократичен режим (Хартли 1987), инфантилизирайки и
обезсилвайки зрителя.
(Силвърстоун 2003: 18)

Но конкуренцията и опасенията вървят ръка за ръка с приемствеността – новите
медии не се колебаят да заимстват от по-старите медии модели, които са доказали
ефективността си. Ето защо, твърдят А. Бригс и П. Бурке, „някои явления в медиите са
по-стари, отколкото по принцип се признава”. Това становище е подкрепено с
множество примери, измежду които следните:
Днешните телевизионни сериали следват модела на радиосериалите, които на
свой ред следват модела на историите, представяни серийно в периодични печатни
издания от ХІХ в. (романисти от Дикенс до Достоевски първоначално са
публикували произведенията си по този начин). Също така някои конвенции в
книжките с комикси от ХХ в. водят пряко или косвено към една много по-далечна
визуална традиция. Балоните с реч могат да бъдат открити в печатни издания от
ХVІІІ в., които на свой ред са адаптации на „текстови свитъци”, излизащи от устата
на Девата или други фигури от средновековното религиозно изкуство… Св. Марко
в картина на Джакопо Тинторето (1518–94), известна като „Сан Марко спасява
роб”, е представен като Супермен в комикси 400 години по-късно…
(Бригс, Бурке 2005: 3)

2.2.1. КНИГА
Книгата е най-старата масмедия. Тя съществува, откакто съществуват
писменостите, но в ръкописното ѝ битие (във вид на свитъци, рулони и едва по-късно в
„кодекси”, приличащи на днешните книги) според повечето изследователи на масовата
комуникация книгата трудно може да се разглежда като масмедия, доколкото твърде
малко хора са можели да пишат и да четат, а и ръкописните копия са били много скъпи
(вж. например Мерил и др. 1990). В истинска масмедия книгата се превръща едва през
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ХV в. Но и тогава достигането ѝ до действително масова аудитория става постепенно
поради следните причини:
Първоначално много книги са били големи, изкусно изработени и скъпи.
Отнемало е месеци за бъдат илюстрирани и отпечатани тези томове и те
обикновено били продавани на богати аристократи, кралски семейства, църковни
водачи, преуспели търговци и влиятелни политици. Постепенно обаче печатарите
започнали да намаляват размера и цената на книгите, чрез което те стават достъпни
за много хора. Книгата вероятно е станала първият масов пазарен продукт в
историята.
(Кемпбъл и др. 2009: 7)

Книгата представя света основно чрез разгръщане на определена тема. Тя е
масмедия с безграничен тематичен репертоар без никакви ограничения в аспекта на
времето – минало, настояще и бъдеще. Има огромно жанрово богатство в различни
дискурси и стилове. Средствата за репрезентация на света в традиционната печатна
книга са на първо място слово, понякога подпомогнато от фотографии или графични
илюстрации.
Книгата изисква значително физическо време за рецепция и влагане на голяма
доза интелектуална енергия за извличане на (буквален и подтекстов) смисъл от
веригата от словесни (и други) единици. Оставя много неща на фантазията и
въображението на читателя – например конкретни цветове, аромати, вкусове,
съотношения по големина и т. н.
Книгата се смята за масмедията, в която свободата на словото е най-голяма
(особено при книги с твърди корици и малък тираж); нейното съдържание най-рядко се
подлага на цензура. Това я прави изключително сериозен източник на познания. И все
пак в съвременността книгата има относително по-слабо влияние върху познанията за
света в сравнение с предходни периоди – четенето на книги е намаляло заради
предпочитанието към „по-лесни” медии (вж. Маклуън 1962; Постман 1985; Шолте
1992; Страубхар, Ларосе 2006 и др.).
Известни надежди за повишаване на въздействието на книгата дават
разнообразните формати на електронни книги, които в научната и образователната
сфера отдавна вече изместиха книжните си предшественици, но придобиват все пошироко разпространение и в други области (вж. Фаулщих 2004; Търоу 2011; Горман,
Маклийн 2009).
След навлизането на дигитализацията в печатната сфера през 1960-те години с
книгата, както твърди Е. Ноел-Нойман, до 1980-те години „практически нищо не се
случва”, но днешните високоскоростни печатни технологии все пак обещават нещо да
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се случи, тъй като позволяват книги да се печатат по поръчка (оn demand) и в тях да се
включва съдържание, съобразено с желанията на клиента (вж. Страубхар, Ларосе 2006:
16).

2.2.2. ВЕСТНИК
Предшественик на днешния вестник е, от една страна, ръкописният вестник. За
негов първообразец се смятат (вж. Мерил и др. 1990: 103) публикуваните в Рим 100 г.
пр. н. е. Acta diurna („делата от деня”), чрез които управниците осведомяват народа за
неща, които преценяват, че народът трябва да знае. От друга страна, днешният вестник
има и печатан чрез дървени блокчета предходник, който пък е дворцов бюлетин на
династията Танг в Китай (ок. 618–907). Появилите се в Европа през ХVІ в. най-напред
като новинарски бюлетини и листовки вестници, за разлика от своите предшественици,
не са издания на властта. Смята се, че истинското начало на вестника като масмедия
датира от периода между 1605 и 1610 г., когато новинарските бюлетини се превръщат в
регулярно издавани вестници в Белгия, Холандия и Германия (за историята и
развитието на вестника вж. Мерил и др. 1990: 103 и сл.; Блек, Брайънт 1995: 151 и сл.;
Горман, Макнийл 2009: 6 и сл.; Търоу 2009: 298 и сл.).
Вестникът представя актуалния свят чрез текстове, посветени на отделни теми.
Характеризира се с тематично разнообразие, но със задължителна връзка с
актуалността – винаги отправната точка е днешният ден или настоящата седмица.
(Впрочем има и вестници, които са вестници повече по форма, отколкото по
съдържание. Например седмичници, свързани с теми като лов и риболов, градинарство,
билколечение и др., се издават във вид на вестник, но имат предназначението на
списание.)
Типичният вестник има ограничен основен жанров репертоар, сведен до
относително кратки жанрове. Показва силна зависимост от доминиращата идеология,
политика на изданието, партия, спонсори и други принципали в национален или
регионален план.
Средствата за представяне на света са същите като в книгата: слово, фотография
и графични илюстрации, т. е. печатният вестник се възползва от репрезентационните
възможности на езика и статичните визуални медии. Изисква физическо време и
интелектуална енергия за извличане на смисъл от публикациите, но по-малко в
сравнение с книгата поради по-малкия обем на текстовете и по-голямата достъпност на
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изразните средства (вестникът и специално вестникът с общ характер е за всички, а не
за специализирана аудитория, затова и езикът му е по-достъпен). Оставя много
възможности за доизмисляне от страна на читателя – както книгата.
Предимствата на вестника като масмедия са в ниската цена, възможността за
повторно четене, лесната преносимост, лесното съхранение на изрезки. Упражнява
силно влияние върху конструирането на социалната реалност, защото се очаква да
поднася достоверна информация с актуална значимост.
Днес обаче нещата с класическия печатен вестник драматично се променят, тъй
като за вестник все повече започва да се възприема онлайн версията на вестника, която
освен статични може да съдържа и движещи се картини. Електронните версии са много
по-привлекателни и затова все по-често остават единствена форма за публикуване на
изданието. Ето едно кратко описание на ситуацията в Полша, но паралелите с всяко
друго място в съвременния свят са много лесни (за вестникарския пазар в България в
началото на ХХІ в. вж. например Цанкова 2010 и Монова 2012):
Поколението на читателите, които купуват традиционни вестници,
постепенно изчезва. Мястото им се заема от младото поколение, по-голямата част
от което чете електронно публикувани вестници. Вестниците са жертва и на
триумфа на безплатно разпространяваната преса. Младите хора се възползват от
възможността да получат информация безплатно. Така че е под въпрос дали биха
дали пари за информация, идваща от вестници, за които трябва да плащат.
(Микош 2013: 85)

2.2.3. СПИСАНИЕ
През 1704 г., разказват авторите на „Модерни масмедии”, един млад британски
радикал на име Даниел Дефо (който после написва класическия приключенски роман
„Робинзон Крузо”) събрал в едно няколко големи идеи и малка сума пари и започнал да
публикува едно издание от 4 страници, наречено „Review” и излизащо 3 пъти
седмично. Скоро бил последван от имитатори, включително от “Tatler” и “Spectator”
(Мерил и др. 1990: 152). Така се появява следващата печатна масмедия – списанието,
която днес, също като вестника, заема все по-големи пространства в интернет (за
спецификата на списанието като масмедия и за историческото му развитие вж. Блек,
Брайънт 1995: 122 и сл.; Търоу 2009: 342 и сл.; съвременното състояние на българските
списания в пазарен аспект е представено в Цанкова 2010: 107 и сл.)
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Списанието представя фрагменти от света в рамките на определена тематика –
например право, биология, лингвистика, медиазнание, реклама, математика, лов,
риболов, женски теми, мъжки теми, детски теми и пр. Има ограничен основен жанров
репертоар (относително кратки жанрове). Репрезентационните му възможности в
печатен вид са ограничени до свойствата на езика и статичните визуални медии. В
класическия си вид се характеризира със скъпо производство в сравнение с вестника
поради използването на висококачествена хартия и изискването за стойностни
графични изображения. Показва силна зависимост от доминиращата идеология,
политика на изданието, спонсори, рекламодатели и т. н. Като останалите печатни медии
изисква физическо време и интелектуална енергия за извличане на смисъл. Има
предимствата на вестника – възможност за връщане към текста, лесна преносимост,
лесно съхранение.
Упражнява много силно влияние в специализираните научни сфери; в битовата
сфера влиянието му върху познанието за света също е относително голямо, доколкото
списанието запълва определени тесни ниши и, макар да се възприема преди всичко
като средство за оползотворяване на свободното време, все пак предлага поспециализирана информация в сравнение с вестника и това печели доверие в
познанието, съдържащо се в неговите текстове.

2.2.4. РАДИО
В най-дългата си версия (подробно представена например в Мерил и др. 1990:
175 и сл.), предисторията на радиото започва от древна Гърция, където през 650 г. пр. н.
е.

вече

се

разсъждава

върху

природата

на

електричеството,

минава

през

математическото доказателство на Джеймс Максуел от 1864 г., че електричеството
може да поражда магнитно поле, през провокираните от Хайнрих Херц опити с
безжичен телеграф през 1890-те г., в които се включват съперниците за откривател на
радиото Александър Попов и Гулиелмо Маркони. Със сигурност през 1901 г. Маркони
успява да пренесе сигнал през Атлантическия океан, а през 1906 г. Реджинал Фесенден
вече изпраща гласови сигнали. До 1920 г., въпреки експерименталното радиоизлъчване
на музика и глас, радиото се използва основно за военни цели и в мореплаването (тук се
вмества и случаят „Титаник”, чиито сигнали са уловени от наземния оператор Дейвид
Сарноф, оглавил по-късно Радиокорпорацията на Америка).
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В по-кратката си версия историята на радиото като същинска масмедия датира
от 1919 г. с първоначални локализации в Холандия и в Канада и последващо бързо
разпространение из целия свят. Макар първоначално да се е смятало, че ще е средство
най-вече за забавление чрез излъчването на музика, радиото постепенно разнообразява
функциите си и продължава и до днес да бъде основен новинарски канал.
Радиото представя фрагменти от света чрез относително кратки текстове по
определени теми. Концентрацията му в информационен аспект е върху настоящето, но
с възможности за тематизиране на миналото и бъдещето в отделни текстове или
рубрики. Има относително ограничен словесен жанров репертоар, сведен до съвсем
кратки жанрове поради трудното задържане на вниманието дълго време върху една
тема.
Изразни средства са слово, музика, други звукови сигнали. Създава илюзия за
насоченост на звуковото съобщение към конкретен адресат – оттук идва силното
внушение за достоверност на съобщенията.
Има определена зависимост от доминиращата идеология, политика на
институцията, партийни влияния, спонсори и др., но това по принцип се пренебрегва от
слушателите – те възприемат радиото като независим и достоверен източник на
истинно познание за важни неща от света.
Предимствата на радиото като масмедия са във високата скорост при
съобщаването на новини, от една страна, и във възможността за повсеместна употреба.
Както основателно изтъква Д. Шолте (1992), радиото и досега е най-бързата и найактуалната журналистическа медия и за разлика от телевизията, понеже ангажира само
слуха, достига до хората не само през свободното време в уютната дневна, но и в
колата на път или на работа, където неговите емисии могат да бъдат възприемани
между другото. Ето защо няма нищо чудно в това, че през делничните дни средното
радиопотребление е по-високо, отколкото потреблението на телевизия. Дори и в
конкуренцията на интернет данните от проучванията сочат, че радиото продължава да е
най-използваната масмедия. Важно предимство е и това, че радиоемисиите не изискват
големи интелектуални усилия при усвояването на познание, защото поднасят малки
порции информация на достъпен език, което създава допълнително внушение за
достоверност (за радиото като масмедия вж. Блек, Брайънт 1995: 254 и сл.; Попова
1997; Гелър 2003; Ангелова 2007; Горман, Маклийн 2009: 49 и сл.; специално за
историята на радиото в България вж. Димитров 1994).
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2.2.5. ФИЛМ

И тук както при радиото историята има и дълги, и кратки версии. Най-дългата се
разказва рядко, например

от В. Фаулщих (2004: 36 и сл.), който смята за ранен

предшественик на киното театъра, като го приема не само за „първична” масмедия, но
и за масмедия със свои собствени предшественици. По-популярни все пак са
историческите екскурси, започващи с фотографията (вж. Знеполски 1988; Блек,
Брайънт 1995: 214 и сл.; Горман, Маклийн 2009: 27 и сл.). Ето част от един календар с
любопитни събития от предисторията и ранната история на киното, предложен в Мерил
и др. 1990: 244:
1877 г. И. Майбридж използва верига от 24 камери, за да докаже, че когато конете
бягат, и четирите им крака едновременно са във въздуха.
1896 г. Томас Едисон представя публично първия прожекционен кинетоскоп.
1903 г. Създаден е филмът на Едуин С. Портър „Големият влаков обир”.
1927 г. Уорнър Брадърс създават първия говорещ филм „Певецът на джаз” с
участието на Ал Джолсън.
1939 г. Премиера в Атланта на „Отнесени от вихъра”, който вероятно ще заслужи
името „най-великият филм на Америка за всички времена”.

Със сигурност от началното десетилетие на ХХ в. киното се превръща в
атрактивна, скъпа, но и много доходоносна масмедия, която подобно на книгата
акумулира с времето огромни аудитории.
Филмът с аудио-визуални средства (движеща се картина, говор, музика,
различни звукови и светлинни ефекти, едър план, заден фон, забавен каданс,
замъгляване и други трикове) създава внушение за голяма правдоподобност на
репрезентацията. Подобно на книгата е свързан с разгръщането на определена тема.
Характеризира се с неограниченост на тематичния репертоар, с голямо жанрово и
дискурсно разнообразие. Основното му използване е в свободното време за
удоволствие и развлечение.
При документалните и научно-популярните филми водеща е познавателната
функция. При другите типове филми (игрални, мелодрама, сапунена опера, трилър и т.
н.) познавателната функция е винаги подчинена на някаква друга, но по принцип
присъства. Притежава изключително големи възможности за лесно излъчване на
познания за света поради включеността на два канала – слухов и зрителен (и
придобиващи все по-голямо разпространение поне в публични киносалони 3 D, а и
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повече D, филмови формати), което създава голяма прилика с възприемането на
действителността във всекидневния пряк опит със света. Не изисква големи
интелектуални усилия за извличане на смисъл поради взаимното допълване и
тълкуване на слово, подвижна картина и други аудио- и видеосигнали. Отличава се с
принципна свобода в изразяването на идеи – подобно на книгата.

2.2.6. ТЕЛЕВИЗИЯ
За изобретяването на телевизията най-голям принос имат Паул Нипков, който
през 1884 г. патентова телевизионно сканиращо устройство, и Владимир Зворикин,
който през 1923 г. демонстрира телевизионна система, базирана на иконоскоп, а през
1929 г. изобретява кинескопа. Още през 1928 г. започва експериментално излъчване на
телевизионни сигнали, а през 1936 г. Олимпийските игри в нацистки Берлин са били
излъчвани по телевизията с примитивна от днешна гледна точка техника и в ограничен
обхват. Превръщането на телевизията в истинска масмедия датира през 40-те г. на ХХ
в., като по данни от САЩ през 1938 г. продажната стойност на един телевизионен
приемник се е равнявала на половината цена на нова кола (Мерил и др. 1990: 203; вж.
също Блек, Брайънт 1995: 319 и сл.; Халоран 1970; Фиск, Хартли 1978; Фиск 1987; Хол
1992;

Шолте 1992; Силвърстоун 2003; Горман, Маклийн 2009; за телевизията в

България вж. Мишев 1996; Ангов 2002).
В един обзор, озаглавен „Роля на телевизията в медийния концерт”, Д. Шолте
определя телевизията като медията, в която повече отколкото при други медии формата
на представяне може да предизвика собствени въздействия независимо от предлаганите
съдържания. Изследователят твърди, че телевизията е най-мощна по обхват и чрез
възможностите си за комбиниране на движещи се картини и звук е „най-нагледната,
емоционална и вероятно най-силно въздействаща медия” в края на ХХ в. (Шолте 1992:
275-328).
Смята се също, че това е масмедията, която в най-голяма степен определя
програмата на деня ни и устройството на дома ни, тъй като е типична „домашна”
масмедия с оглед на рецепцията си. Ето едно синтезирано описание на разнообразните
ѝ функции в бита на днешния човек:
Телевизията ни прави компания, когато се събуждаме, когато закусваме,
когато сме на чаша чай или си пием питието в бара. Тя ни помага да заспим.
Осигурява ни удоволствие, отегчава ни и понякога ни провокира. Предоставя ни
възможността да бъдем едновременно социални и усамотени.
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(Силвърстоун 2003: 3)

Телевизията представя фрагменти от света на тематичния принцип на вестника и
списанието с акцент върху актуалността (политика, икономика, спорт, концерти,
състезания, игри, материали за публични фигури със звезден статус и др.) плюс
възможност за излъчване на всякакви типове филми и театрални постановки,
съотнесени със сегашността, миналото и бъдещето. Има голямо жанрово разнообразие
и неограничен тематичен репертоар. Носи всички предимства на киното, свързани с
възможността привидно да репродуцира актуалния ход на реалността. Това С. Хол
(1992) нарича „натуралистична илюзия”, която обаче се постига чрез „монтаж,
свързване, подреждане на елементите” и полагане на елементите в „разказна” рамка,
която придава на съобщението смисленост и достоверност. Поради това в
предаванията, свързани с актуалната реалност, има изключително големи възможности
за влияние чрез внушението за достоверна картина на съответните събития.
Телевизията успешно създава илюзия за липса на субективност и манипулация,
но всъщност има силна зависимост от доминиращата идеология, политика на
институцията и собственика, политически влияния, рекламодатели и др. Изкривявания
се получават и поради големите възможности на техниката – едър план, няколко
картини едновременно, повторение на кадри и други подчертаващи и драматизиращи
ефекти (например при пряко предаване на футболен мач, протестна демонстрация, рок
концерт и пр.). Не изисква големи интелектуални усилия за интерпретация на смисъла
поради общодостъпните изразни средства и взаимодействието на сигнали по два канала
по подобие на случващото се в обективната реалност.
Телевизията е масмедията с най-голямо въздействие върху познанието за света.
Тя е водещ създател на изкуствени модели на културно поведение и формира общо
символно обкръжение за всички хора по света. Аудиторията възприема чрез
телевизионната картина общи модели за конструиране на реалността. От времето на
сателитната телевизия по израза на М. Маклуън “светът е глобално село”, доколкото
всеки навсякъде по едно и също време може да научи всичко за всички събития по
света. Ж. Бодрияр от своя страна твърди, с препратка към М. Маклуън, че след появата
на телевизията “сме в ерата на мигновената планетарна комуникация” (Бодрияр 1996:
195). Основателно се говори дори за съществуване в “телевизионна реалност”, защото
най-голям обем от информация за света и за конструиране на субективната социална
реалност се получава от телевизията (пряко или чрез интернет).
124

Приема се, че съществува определена зависимост между сумарното гледане на
телевизия и степента на социално конструиране на действителността при хората, които
вярват, че телевизията е точно представяне на реалния живот; съответно при онези,
които са скептични към телевизията, не е налице подобна корелация.

2.2.7. ИНТЕРНЕТ
Историята на създаването и развитието на интернет, разказва авторът на
метафората „интерненет галактика” М. Кастелс, е история на едно изключително
човешко приключение. Тя изтъква на преден план способността на хората да надскачат
институционалните цели, да преодоляват бюрократични бариери и да подриват
установените ценности в процеса на създаването на един нов свят (Кастелс 2003: 9).
Началата на интернет са свързани с изпълнение на финансирани от САЩ научни
проекти за изграждане на компютърни мрежи. Ето един достоверен разказ за
резултатите от тази поръчка:
Днес по принцип се приема, че началата му са положени от военната
технология на 1960-те години; по-специално причината е в желанието да се
разполага с комуникационна система, която би могла да оцелее след ядрена война и
не би се поддавала на цялостен контрол… Това довежда до изграждане на една
мрежа от свързани един с друг компютри (позната като ARPANET) и първоначално
ограничена основно до академичните среди (за 4 университета в САЩ през 1969 г.,
но мрежата се разраства до 37 „възела” през 1972 г.). С навлизането в 1970-те
години тя започва бързо да се разширява, особено в академичната сфера, така че
военните започват да изграждат своя собствена система.
Когато академичният интернет се разраства, той започва да инкорпорира
различни комуникативни среди. Сред най-ранните е Usenet, една стена, на която
хората могат да постват информация. В края на 1980-те години тази форма
придобива всеобщо разпространение и започна да се използва за дискусионни
групи и извън академичните среди. Това довежда през 1989 г. до създаването на
World Wide Web (WWW), глобалната мрежа, която поставя стандарти (като
авторизирането html) и позволява на потребителите да свързват документи чрез
хипертекст (подчертан текст, който дава на потребителите достъп до други уеб
сайтове). Скоро бяха разработени браузъри от типа на Netscape, осигуряващи лесен
достъп до много сайтове, последвани от търсачки, които сами по себе си са
свързани с хиляди сайтове. Инсталирането на фибро-оптичен кабел през 1990-те
години позволи на телевизионните мрежи да се възползват от интернетните
технологии, предлагайки пазаруване онлайн и видео игри.
(Джайлс 2003: 262-263)

Тъй като интернет събира в себе си възможностите на всички традиционни
печатни и електронни медии (вж. Морел, Робинс 1995; Фаулщих 2004; Горман,
Маклийн 2009; Кемпбъл и др. 2012; Търоу 2009; Страубхар и др. 2012), за него се
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говори и като за специфична интерактивна масмедия, и като за среда, осигуряваща
конвергенцията на множество медии. Характеризира се с лесен достъп и е удобно
средство за търсене на всякаква информация. Упражнява много силно влияние върху
социалното конструиране на реалността поради изобилието от бази данни и търсачки,
които всеки използва по собствена преценка и в удобно за него време. Изключително
силно въздействие върху конструирането на познание за света имат всички видове
медии, базирани на интернет – вестници, списания, новинарски агенции и сайтове,
социални мрежи, форуми и пр., които в последните години са предпочитани източници
на всякакъв вид информация за света, включително и за самите масмедии. Ето една
типична прагматически базирана оценка за връзката между традиционните медии и
интернет:
Конвенционалните масмедии се учат да се възползват от променящите се
модели [на медийна консумация], като използват новите медии, за да спечелят поголеми аудитории за себе си. Например откриват уеб сайтове, които поддържат
интереса към популярни риалити шоу програми като Surviver, създават „buzz” в
интернет за нови филми, добавят аудио, видео и осъществяващи се на живо
дискусионни форуми като допълнение към отпечатани истории. Добавянето на уеб
връзки към конвенционалните медии облагодетелства рекламодателите, които
могат да осъществят продажбени трансакции на своите уеб сайтове и да съберат
ценна информация за навиците на консуматорите от уеб посещенията.
(Страубхар, Ларосе 2006 : 8)

Изключително важен факт е и възможността за базиране в интернет на
определяните като „граждански”, „персонални” или просто „неофициални” масмедии,
които се включват в потока на масовата комуникация самостоятелно или пък в
конвергенция с професионални „официални” медийни институции. Р. Кларк (2012)
накратко описва ситуацията така:
Друг тип въздействие има разрастването на „неофициалните медии”,
включително персонални уеб сайтове, съдържащи коментари, картини и видео,
„уеб сайт дневници” (блогове), видео постинги (подкрепяни например от YouTube)
и „социални медии” (особено Facebook и Twitter). Съществуват и поформализирани инстанции за излъчване на новини в сътрудничество и „Арабската
пролет” от 2011 г. ни показа забележително количество репортажи чрез базирани в
мрежата медии.

Може да се обобщи, че вълшебната дума за всяка една медия, участваща в
съвременната масова комуникация, очевидно е конвергенция.
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Приложения:
Приложение № 22
Из:
Campbell R., Martin C. R., Fabos B. Media & Culture: An Introduction to Mass
Communication.
Boston: Bedford/St, Martin’s, 2009
(Фрагменти: с. 6-11)
[…] Масмедиите са културните индустрии – каналите на комуникацията,
които произвеждат и разпространяват песни, романи, телевизионно шоу, вестници,
филми, видео игри, интернет услуги и други културни продукти до голям брой хора.
Историческото развитие на медиите и комуникацията може да бъде проследено чрез
различни застъпващи се фази или ери, в които по-новите форми на технология
разрушават и модифицират по-старите – един процес, който много учени, критиции
и медийни професионалисти наричат конвергенция.
Тези ери, които все още действат по някакъв начин, са орална, писмена,
печатна, електронна и дигитална. Първите две отпращат към комуникацията на
племенните и феодалните общности и земеделските икономики. Последните три
фази бележат развитието на масовата комуникация: процесът на създаване на
културни съобщения и истории и тяхното доставяне на широки и разнообразни
аудитории чрез медийни канали, стари и ясно различими като печатната книга или
нови и конвергирани като интернет.
[…]
Първата дефиниция на медийната конвергенция взема предвид
технологичното смесване на съдържания чрез различни канали – например статии от
списания, радио програми, песни, телевизионно шоу и филми днес са достъпни в
интернет чрез лаптопи, айподи, смартфони.
Тази техническа конвергенция не е съвършено нова. Например през 1920-те
Радиокорпорацията на Америка (RCA) закупи Victor Talking Machine Company и
пусна на пазара устройства, които комбинираха радио и музикални записи. През
1950-те тази колаборация помогна на радиото да оцелее при появата на
телевизията… Но съвременната медийна конвергенция е много по-широка от
комбинирането на по-стари с по-нови форми. Фактически самите ери на
комуникацията са реинвестирани в този „век на конвергенцията”. Устната
комуникация например се оказва реконфигурирана отчасти в имейла и социалните
медии. А печатната комуникация е реформирана в хилядите вестници, достъпни
днес онлайн. Нека помислим за изумителната ирония на медийната конвергенция:
първият голям дигитален търговец Amazon.com си създава име чрез продажбата на
най-старата в света масова медия – книгата – чрез най-новата в света масова медия –
интернет.
Втората дефиниция на медийната конвергенция, наричана понякога на
медийния пазар cross platform (кръстосана платформа), описва един бизнес модел,
който включва холдинги, консолидиращи множество медии под един корпоративен
чадър като например кабелни връзки, телефонни услуги, телевизионни трансмисии,
достъп до интернет. Целта не е непременно да се предложи на консуматорите поголям избор по отношение на медийните им предпочитания, а по-добре да се
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управляват ресурсите и да се оптимизират печалбите. Например една компания,
която притежава телевизионни станции, радиа и вестници на различни пазари, както
и в едни и същи градове, може да използва един репортер или един продуцент, който
да създаде три или четири различни версии на една и съща история за различните
медийни канали… така медийната корпорация, използвайки модела на
конвергенцията, може да използва по-малко служители за пораждането на
множество версии на една и съща история.
[…]
Възможностите на медийната конвергенция са най-добре оползотворени в
бизнес стратегията на Google – най-преуспялата компания на дигиталната ера до
днес. Google е основният организатор и агрегатор на интернет, защото открива както
„старо”, така и „ново” медийно съдържание – като блогове и вестници – и доставя
това съдържание на неограничен брой онлайн консуматори. Google не произвежда
нищо от това съдържание и повечето консуматори, които намират нова история или
статия от списание чрез търсене в Google, не плащат нищо на оригиналния
продуцент на това съдържание, нито пък на Google. Вместо това „посредникът” или
дистрибуторът Google печели по-голямата част от парите си чрез продажба на
реклами, които придружават резултатите от търсенето.
[…]
Фактически, пише Фелоус, Google, който определено даде своя принос за
западането на вестниците, сега има голям дял във възхода на онлайн вестниците.
През последните няколко години Google предприе множество експерименти с цел да
подпомогне стари медии да осъществят прехода към новия конвергиран свят.
Ръководителите на Google вярват, че докато не участват в бизнеса със съдържание,
те остават в зависимост от новинарските организации за производството на
качествена информация и журналистика, от каквито се нуждаят здравите
демокрации и каквито Google смята, че може да достави.
Днешният конвергиран медиен свят разруши старите дефиниции за различни
медийни форми като вестници и телевизия, като и двете са достъпни онлайн и чрез
различни платформи. И този свят фаворизира играчи като Google, чийто бизнес
модел действа в епоха, в която потребителите очакват да намерят медията си на
различни места, а често и безплатно. Но следващото предизвикателство, с което
трябва да се справи новият конвергиран свят, е да реши кой ще плаща за качествено
съдържание и как тази система ще работи.

Приложение № 23
Из:
McQuail D. McQuail's Mass Communication Theory.
London: Sage, 2010
(Фрагмент: с. 143-144)
[…] можем да идентифицираме пет основни категории „нови медии”, които
показват определени сходства във връзка с канала и са относително диференцирани
чрез типовете употреба, съдържание и контекст, както следва:
• Интерперсонални комуникационни медии. Тук се включват телефон
(все повече мобилен) и имейл (предимно за работа, но става все поличен). По принцип съдържанието е частно и нетрайно, а установената
и укрепена връзка може да се окаже по-важна от предадената
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информация.
Интерактивни игрови медии. Това са главно видео и компютърни
игри, както и средства на виртуалната реалност. Основната иновация е
в интерактивността и може би в доминирането на „процеса” над
удовлетворението от „употребата”…
• Медии за търсене на информация. Това е обширна категория, но
интернет / WWW е най-значимият пример, разглеждан като
библиотека и като източник с безпрецедентен обхват, актуалност и
достъпност… Наред с интернет мобилният телефон също все по-често
е канал за информационно търсене, както и електронният телетекст
или радиоинформационните услуги.
• Медии за колективно участие. Категорията включва най-вече
използването на интернет за споделяне и обмен на информация, идеи и
опит и за формиране на активни (компютърно медиирани) лични
взаимоотношения. Сайтовете на социалните мрежи спадат тук.
Употребите се движат от чисто инструментални до афективни и
емоциовални (Бейм 2002).
• Заместване на електронни медии. Основно се имат предвид
употребите на медиите за получаване или съхраняване на съдържание,
което в миналото е било в типичния случай излъчвано по радио или
телевизия или е било разпространявано по сходни начини. Гледането
на филми и на телевизионни програми, слушането на радио и музика и
т. н. са основните дейности.
Посоченото разнообразие в тази типология прави трудно очертаването на
някакво обобщение на медийните характеристики, които са специфични за новите
медии или са приложими за всичките пет типа. Фортунати (2005) изтъква
паралелните тенденции на „медиатизация” на интернет и на интернетизация на
масмедиите като начин да се разбере процеса на взаимна конгруенция (вж. и Лудърс
2008).
[…]
Ключови характеристики, различаващи новите от старите медии от
гледна точка на потребителя
• Интерактивност: както личи от количеството на реакциите или
инициативите от страна на потребителя спрямо „офертите” на
източника / адресанта.
• Социално присъствие (или социабилност): изживяване на потребителя
като усещане за личен контакт с другите, което може да бъде
предизвикано от използването на дадена медия (Шорт и др. 1976; Райс
1993).
• Богатство на медията: степента, до която медията може да свърже
различни мрежи източници, да намали нееднозначността, да предложи
повече помощни ключове, да включи повече сетива и да бъде повече
персонална.
• Автономност: степента, до която потребителят има усещане за
контрол върху съдържанието и употребата независимо от източника.
• Игривост: употреби за забавление и наслада като противопоставени на
полезността и инструменталността.
• Уединение: асоциирано с употребата на дадена медия и/или с нейното
типично или подбрано съдържание.
•
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•

Персонализация: степента, до която съдържанието и употребите са
персонализирани и уникални.

Приложение № 24

Из:
Ulin J. C. The Business of Media Distribution:
Monetizing Film, TV and Video Content in an Online World.
Oxford et al.: Focal Press, 2009, http://www.elsevierdirect.com
(Фрагмент: с. 36-37)
Айфон революцията
Айфонът революционизира мобилните телефони по множество начини, но
вероятно най-важните сред тях са (1) преодоляване на изначалната аудио природа на
телефона, за да бъде превърнат изцяло в аудио-визуално средство и (2) осигуряване
на възможност за включване на външни приложения (third-party applications), като по
този начин усъвършенства устройството, така че го превръща в преносим
интерактивен монитор за почти всяко видео приложение, което човек може да си
представи.
Смартфоните притежават хиляди възможности, но преди айфона идеята за
истинска игра на маймунска топка по телефона или за други миниигри беще трудно
въобразима.
През първия месец, когато Apple пригоди устройството за външни
приложения, потребителите свалиха около 60 милиона апликации, които донесоха
около 30 млн. долара през този месец. (Забележете: много айфон приложения са
безплатни).
Въпреки че е твърде рано да се прогнозира темпото в бъдеще, Стив Джоб е
доста оптимистично настроен, както съобщи CNET: „Кой знае? Може би по някое
време пазарният дял ще е 1 билион долара?”. Година по-късно бяха продадени
повече от 40 милиона айфона и айпода със сензорни екрани, а приложенията,
свалени от Apple App Store, надвишиха един билион… […] Не всеки би предпочел
да играе игри на телефона си вместо на конзолата, но важното е, че възможността
вече е налице…[…]
Ключът към телевизионната интерактивност отдавна е устройството за
дистанционно управление, а това, което айфонът притежава, е един интерфейс,
позволяващ на консуматора да навигира главозамайващия Rolodex с предлагани
съдържания и моментално да получава достъп до тях и да ги консумира.

Задачи за самоподготовка:
1. Потърсете информация за:
(а) първата ръкописна книга в света;
(б) първата печатна книга в света;
(в) първата българска печатна книга.
2. Направете етимологични справки и анализирайте названията на вестника на различни езици
(напр. рус. газета, англ. newspaper, нем. Zeitung, фр. journal). На тази основа коментирайте
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доколко съответното название е свързано със същността на вестника като масмедия.
3.

Направете проучване за ролята на радиото по време на световните войни през ХХ в.

4.

Потърсете информация за метафората „медийна война” (англ. media war) във връзка с
ролята на военните кореспонденти за формирането на общественото мнение относно
военните действия в началото на ХХІ в.

5.

Приведете аргументи или контрааргументи спрямо твърдението, че

телевизията е

„средство за нашата интеграция в една консуматорска култура” (Силвърстоун 2003:
24).
6.

Коментирайте и подкрепете или оспорете с примери от личния си жизнен опит резултатите
от изследване, цитирано в следния откъс:

…Папакариси и Рубин (2000) изследват факторите, които с най-голяма
вероятност могат да предскажат употребата на интернет. Авторите
идентифицират пет мотива: интерперсонална използваемост (онлайн социална
интеракция), начин за прекарване на времето, търсене на информация, навик,
забавление. Някои потребители на интернет го използват като функционална
алтернатива на социалната интеракция – най-вече онези, които срещат затруднения
в намирането на приятели и в поддържането на връзки чрез комуникация лице в лице
(Джайлс 2003: 23).
7.

Според вас интернет насърчава или изтласква на заден план четенето?

8.

Като имате предвид информацията от Приложение № 22, направете опит да очертаете
позитивните и негативните страни на медийната конвергенция.

9.

Коментирайте характеристиките на старите и новите медии, като вземете предвид и
списъка от Приложение № 23.

10. Приведете примери от личния си опит, които подкрепят или опровергават определението
революция, употребено в Приложение № 24.

Препоръчителна литература по темата на български език:
Ангелова 2007; Ангов 2002; Гелър 2003; Димитров 1994; Добрева 2011;
Добрева 2012; Йотов 2011; Маклуън 1990; Монова 2012; Михайлов 2009;
Мишев 1996; Николов 1999; Пешева и др. 2012; Попова 1997; Тодоров 2010;
Цанкова 2010

Литература по темата на други езици:
Биаджи 2012; Блек, Брайънт 1995; Бригс, Бурке 2005; Горман, Маклийн 2009;
Джайлс 2003; Донсбах 2008; Кастелс 2003; Кемпбъл и др. 2012; Маккуайл
1987; Маккуайл 2010; Маккуайл и др. 2005; Микош 2013; Мерил и др. 1990;
Морел, Робинс 1995; Страубхар, Ларосе 2006; Страубхар и др. 2012; Търоу
2011; Фаулщих 2004; Фиск 1987; Халоран 1970; Шолте 1992; Юлин 2009
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2.3.
СЕГМЕНТИ НА МАСМЕДИЙНАТА АУДИТОРИЯ

Ключови думи: аудитория, потребители на медийни съобщения, сегментиране на
аудиторията, обща масова аудитория, специализирана аудитория

Аудиторията на масмедиите е огромна, но не е
монолитна маса от хора, а е сегментирана до частни
аудитории по различни признаци.
По отношение на аудиториите си масмедиите са изправени пред два големи
проблема. Първият, както го формулира Дж. Томпсън (1996), е свързан със стремежа на
институциите на масовата комуникация да достигнат максимално широка аудитория,
тъй като това влияе върху икономическото остойностяване на продукта. По същия
повод Д. Шолте (1992) отбелязва (с оглед на класическите медии и рецептивни
практики), че производството на телевизионни и на радиопрограми за по-малки групи е
икономически нерентабилно, докато списания за специални интереси могат да се
произвеждат и за относително ограничена специализирана публика. К. Уилямс, от своя
страна, предлага следното обобщено описание на проблема:
Аудиториите се дефинират от съвременните изследователи по различни
начини: чрез специфичен продукт като вестник или филм или телевизионна
програма, чрез специфичен тип продукт като женско списание, филмов жанр като
уестърн или екшън, телевизионен формат като сапунена опера, куиз шоу и
новинарски програми, или специфичен вид музика като рап или хип-хоп, чрез
социален или географски тип като възраст, джендър, сексуалност, нация,
етничност, политическа принадлежност, образование, религия, град или село, като
се стремят да идентифицират факторите, които формират техните интерпретации и
разбирания на продукта.
(Уилямс 2003: 190)

Вторият проблем е, че аудиториите са активни потребители и в края на
краищата сами решават какво медийно съдържание искат и кога и как да го
консумират. В този смисъл аудиториите сами се сегментират според желанията и
нагласите си, а масмедийните институции, ако искат да успеят в откриването на
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потребители и да влияят върху формирането на общественото мнение, трябва да
разгадаят начините, по които аудиториите се групират и прегрупират в специализирани
сегменти.
Тези проблеми, преплитайки се с промените в комуникационните практики в
днешната дигитализирана епоха чрез възможностите на преносимите средства за
включване в интернет, за слушане на радио, за гледане на телевизия, за четене на книги
и т. н., на свой ред проблематизират и самото понятие за аудитория. С основание се
поставят въпроси от следния тип, в случая само във връзка със зрителските аудитории:
Как можем да дефинираме „аудиторията”? Дали аудиторията е повече от
един човек, група от хора, множество, тълпа или малък кръг от хора? Дали те
просто гледат или трябва да очакваме и някакво ниво на участие от тях? За какви
различия можем да мислим с оглед на театралната, филмовата и телевизионната
аудитория? Поставяйки тези въпроси, започваме да разбираме колко
обезсърчителна може да бъде думата „аудитория” и по колко различни начини
можем да мислим за този термин с оглед на медиите.
(Гортън 2009: 12)

Ето и още едно съображение във връзка с проблематизирането на понятието
масмедийна аудитория:
Казано обобщено, новата медийна действителност обуславя сегментирана,
диференцирана аудитория, която, макар и огромна от гледна точка на своя брой,
вече не е масова публика, що се отнася до едновременността и хомогенността на
посланието, което получава. Дигиталните медии не са масови медии в
традиционния смисъл на изпращане на ограничен брой послания към една
еднородна масова аудитория. Благодарение на многообразието от послания и
източници публиката сама по себе си става по-селективна. Целевата аудитория е
склонна да подбира своите послания, задълбочавайки по този начин сегментацията
си, което засилва индивидуалната връзка между подателя и получателя.
(Михайлов 2009а)

Един от начините за рационално решение на въпроса с обезсърчителната
многозначност на думата аудитория е в масовата комуникация да се говори за
аудитории и за различни начини на сегментиране на аудиториите. За целта се
предприема типологизиране на масмедийните аудитории и техните сегменти по
различни критерии. Какъвто и подход да се предприеме при типологизирането, трябва
да се има предвид, че този подход винаги се прилага от медиите в техен собствен
финансови или властови интерес. Както пояснява Дж. Потър, масмедиите сегментират
цялото население до маркетингови ниши, след което конструират аудиторни ниши чрез
създаване на специално съдържание, което да привлече хората от всяка ниша, така че
тези аудитории да бъдат предложени на рекламодателите (Потър 2011: 45).
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2.3.1. КРИТЕРИЙ „СЛОЖНОСТ”
Този критерий дава една двоична типология на масмедийните аудитории, като
ги разделя на
•

обща публична аудитория и

•

специализирана аудитория.

В американския учебник по масова комуникация „Модерни масмедии” общата
публична аудитория, наричана още „масова масова аудитория” (по Р. Лоуенстайн), е
описана като широка и изключително сложна, един вид всеобхватна, анонимна, във
висока степен хетерогенна, включваща разпръсната маса от индивиди. Членовете на
тази обща аморфна аудитория нямат усещане за свързаност с други членове на
аудиторията, включват се в масовата комуникация по индивидуален начин и не
изпитват чувство за партньорство с други членове на общата публика. В този смисъл те
са по-независими и по-индивидуалистични от членовете на специализираните
аудитории (Мерил и др. 1990: 43-44).
Специализираните аудитории, от друга страна, въпреки че също са
разпръснати и до известна степен анонимни и хетерогенни, все пак са съставени от
индивиди, които споделят нещо общо – например политическа ориентация,
идеологическа основа, социална ангажираност, сходни научни или икономически
интереси, вкусове и т. н. (Мерил и др. 1990: 44). Всяка специализирана аудитория е
масова по характер, но същевременно нейните членове имат някакъв вид културна,
интелектуална или чисто прагматическа спойка, която именно ги превръща в
специализирана аудитория, а понякога предполага и лични познанства (например
между групи фенове на масмедийни звезди, предавания, рубрики и пр.).

2.3.2. КРИТЕРИЙ „НАГЛАСИ”
Според Дж. Мерил, Дж. Лий и Е. Фридландер (Мерил и др. 1990: 45 и сл.)
самата обща публична аудитория може да се подраздели поне на три големи сегмента,
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ако се вземат предвид нагласите, ценностите, интересите и житейската философия на
съставящите я групи индивиди. Чрез това подразделяне масмедиите могат да се насочат
към специфични групи потребители, ориентирайки съобщенията си към тях като към
преки адресати. Отделените според потребителските нагласи сегменти са съответно:

•

илитерати като нагласа;

•

прагматици като нагласа;

•

интелектуалци като нагласа.

Сегментът на илитератите (от лат. i „без” и littera „буква, писменост”)
включва, от една страна, хора, които наистина не могат да пишат и да четат, но и хора,
които могат да четат и да пишат, но по някакви причини предпочитат други начини за
комуникация. Всъщност, названието илитерат се употребява в двойствен смисъл – и за
едните (неграмотните хора), и за другите (грамотните, които не желаят да се възползват
от грамотността си). В случая авторите на класификацията го използват именно така.
Срещат се обаче и разграничения, като в единия случай се говори за илитерати, а в
другия – за алитерати (от лат. а „не” и littera „буква, писменост”), но и двата случая се
обобщават в рубриката „функционална неграмотност”. Д. Шолте например привежда
следните обезпокоителни данни по въпроса:
…алармиращ знак, свързан с упадъка на културата на четенето, е
нарастването на функционалната неграмотност, установено в последните години
в множество високоразвити индустриални страни. В САЩ според изследванията на
Даниел Дж. Бърстин от 1984 г. върху способността за писане и четене 23 млн.
възрастни от населението на САЩ не могат да четат, а годишно към тях се добавят
около 2,3 млн. Наред с тези неможещи да четат (“илитерати”) почти 44% от
всички американци спадат към нежелаещите да четат (“алитерати”), т. е. такива,
които четат само когато са принудени. Във Великобритания въз основа на научни
проучвания се говори за 13,5% квота на неграмотните сред населението с
тенденция към покачване. Във Федерална Република Германия досега няма научни
изследвания за размера на функционалната неграмотност. Според официалните
данни броят на възрастните граждани, които не могат да четат и да пишат, е между
1 и 3 млн.
(Шолте 1992: 277)

В сегмента на илитератите ключова роля играе отрицателното отношение към
словото – не само към писменото слово, но и към по-сериозните форми на устното
слово, разпространявано чрез радиото и телевизията. Членовете на този сегмент на
масовата аудитория предпочитат по-повърхностните, по-леки като съдържание,
ориентирани към действието, картината и забавлението медийни съдържания. По
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принцип в тази група има повече зрители, отколкото читатели. И най-важно за тези
зрители, слушатели и читатели (основно на заглавия от сериозната преса или на
развлекателни истории) е удовлетворяването на емоционалните нужди. По принцип
тези консуматори на медийни съдържания не са любители на задълбочените
рационални анализи, не споделят жизнено важни идеи с други хора, не се ангажират
със сериозни теми. Както изрично подчертават Дж. Мерил, Дж. Лий и Е. Фридландер,
медийните илитерати „могат да имат висок умствен капацитет, дори формално
образование, но нямат мотивацията, интереса или енергията да се занимават със
задълбочени и поставящи ги пред предизвикателства медии и съобщения” (Мерил и др.
1990: 45).
Сегментът на илитератите в масовата аудитория е целева група на медиите с
чисто развлекателен характер.
Сегментът на прагматиците, напротив, е предпочитана таргет група на найголемия брой медии с най-разнообразна основна насоченост. Това (по Мерил и др.
1990: 45 и сл.) е сегментът от масовата аудитория, към който е адресирана по принцип
основната част от журналистическата дейност, свързана с доставката на актуални
новини, репортажи, анализи, коментари. Основно към тази група се ориентират и
огромната част от комерсиалните реклами. Към тази група са насочени икономическите
и финансовите данни, политическите предавания и рубрики, дискусионните форуми по
всякакви актуални теми.
Според Дж. Мерил, Дж. Лий и Е. Фридландер най-забележителните
характеристики на членовете, формиращи този специфичен и привлекателен за много
медии сегмент от аудиторията, са следните: те са социални същества, които активно
участват в обществени дейности и поради това проявяват интерес към нещата, които се
случват по света и в техните собствени общности, загрижени са за общественото
благополучие, но и за собствената си кариера и имидж, имат различни хобита, активно
комуникират, стремят се да си осигурят битов комфорт и висок социален статус. По
принцип консумират голямо количество масмедийни съдържания от всякакви видове
печатни и електронни медии с предпочитание към форми и жанрове, които могат да им
осигурят полезна информация и анализи. Стремежът им към информираност в много
случаи е свързан с целта да респектират останалите с познанията си. В известен смисъл
те са „сноби”, но подчертано „ангажирани сноби”, доколкото наистина вършат нещо,
издигат се професионално, получават авторитетни титли и обичат да се обграждат с
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елитни приятели и познати. Демонстрират интерес към новини, актуални теми и идеи
не винаги поради действителен интерес, а поради това, че е практически полезно за тях
да изглеждат по този начин.
Сегментът на интелектуалците по нагласа естествено е най-малоброен и
финансово най-непривлекателен за масмедиите, така че към този сегмент се ориентират
само отделни медии, определяни като „елитни”, а общите медии заделят за този
сегмент от аудиторията оскъдни порции „елитно” съдържание, свързано например с
философски теми, класическа музика, елитарно изкуство, научно познание.
Както поясняват авторите на тази класификация, членове на сегмента на
интелектуалците не са непременно най-интелигентните хора, а в повечето случаи хора,
които просто имат интелектуална нагласа. Те не се задоволяват с въпроса „Какво?”, а
питат „Защо?”. Гледат сериозно на сериозните неща. Занимават ги фундаменталните
въпроси

на

човешкото

съществуване,

а

не

дребнотемието,

практическите,

всекидневните материални аспекти на бита. Интелектуалецът по нагласа е мислител,
ценител на естетическото качество и е по начало против всичко масово. Докато
прагматически ориентираният член на масовата аудитория търси сериозни съдържания,
защото смята, че те ще му помогнат да постигне успех в практическия свят,
интелектуалецът се интересува от същите съдържания заради самите тях, защото те го
стимулират да разсъждава върху проблемите (Мерил и др. 1990: 46-47).

2.3.3. КРИТЕРИЙ „ДОВЕРИЕ”
Т. Петев, с позоваване върху изследване на Р. Хиберт и Ш. Гибънс от 2000 г.,
представя в книгата си „Комуникация и социална промяна” (2001) една интересна
типология на сегменти от масовата аудитория с оглед на доверието към масмедиите
като източници на фактуална информация. В случая се взема предвид признакът
„отношение на доверие към пресата”, но класификацията като че ли има потенциал да
се приложи изобщо към масмедиите. Обособяват се следните 6 групи членове на
аудиторията:
Гласовити критици, чийто дял се изчислява на около 5% от общата публика.
Описват се като „най-шумни, щом бъдат засягани въпроси за морала на пресата; много
от тях вярват, че пресата вреди на демокрацията”.
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Критици от „главната улица”. Смята се, че обхващат около 15% от
населението. Те оценяват пресата като високо професионална, но я обвиняват в
предубеденост и няма добро мнение за нейното чувство за отговорност.
Огорчени критици. Това са разочарованите 10 % от аудиторията, хора без
висше образование. Смятат пресата за неморална и са с отрицателно отношение към
обществените институции.
Отзивчиви поддръжници. Това са около 20% от населението, които не намират
сериозни основания да критикуват пресата, но не са големи консуматори на медийни
новини.
Емпатични поддръжници. Това е около една четвърт от аудиторията.
Представата им за пресата се вмества в метафората куче пазач, т. е. защитник на
обществените интереси. Грешките и недостатъците на пресата са склонни да приписват
на външна намеса.
Двойствени поддръжници. Също са около четвърт от цялата аудитория. Ценят
пресата, но имат и претенции към нея.

2.3.4. КРИТЕРИЙ „ВКЛЮЧЕНОСТ”
По този критерий, който засяга връзката между аудиторията и медийния
адресант, аудиториите могат да се разделят на
•

външни и

•

вътрешни.

Външните аудитории са същинските аудитории на масмедиите. Техните
членове са пространствено отделени от масмедията като институция, нямат персонални
контакти с нея в процеса на продукция на текста и са единствено в ролята на преки или
косвени адресати на медийните послания. Представените по предходните три критерия
типологии всъщност описват сегменти именно от тези външни аудитории.
Вътрешните аудитории са несъщински, те са ангажирани от самата масмедия,
за да бъдат участници в определено представление. Най-често вътрешни публики
присъстват

в

информационни

и

информационно-развлекателни

телевизионни

предавания с характер на ток шоу, но се срещат (макар и като невидими ръкопляскащи
или смеещи се зрители) и в други телевизионни жанрове с комедиен характер като
138

например сериалите от типа на „Двама мъже и половина” или „Женени с деца” (по
принцип вътрешната публика е много характерна за телевизионния жанр ситком).
Вътрешните публики изпълняват ролята на хора в древногръцката драма, който със
слово, жест, викове, плач, смях и т. н. коментира елементи от представяния на сцената
спектакъл и внушава на публиката определен тип реакции. Някои изследователи
определят вътрешните аудитории още като „първични” или „студийни” телевизионни
публики (например Бъртън 2010: 85; вж. и информацията в Приложение № 25).
Ето едно наблюдение върху ролята на вътрешните публики в американски
телевизионни предавания:
Ако разглеждаме по-специфично телевизионната аудитория, можем да се
спрем и на начина, по който аудиторията е представена на екрана. Нека помислим
за различните представяния на аудиториите например в жанра ток шоу. Тук има
множество начини, по които аудиторията се използва, за да ни каже нещо за стила
и действията на участника в шоуто. Донахю и Килрой (водещи на ток шоу) се
разхождаха сред аудиториите си, морейки за отговори на въпросите, които гостите
поставят. Те обикаляха сред гостите си като че ли са част от тях и като един тях,
снижавайки по този начин разликата между себе си като „експерти” и аудиториите
си като „свидетели”. Обратно, Опра и д-р Фил (като ток шоу предавания) често
използваха повдигната платформа, където водещите сядаха с гостите си.
Аудиториите им стояха там, за да гледат и да се чувстват близо до тях, но не и част
от тях.
(Гортън 2009: 13)

2.3.5. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА НИШИ
В книгата си „Медийна грамотност” (2011) Д. Потър свързва идентифицирането
на ниши, привлекателни за съответна медия, със следните типове сегментиране на
масовата аудитория:

•

географска сегментация;

•

демографска сегментация;

•

социалнокласова сегментация;

•

геодемографска сегментация;

•

психографска сегментация.

Без съмнение в глобален план, включващ масовата аудитория на всички
масмедии по цялата планета, изброените сегменти са важни за програмната и
икономическата политика на медиите. За всяка отделна медия обаче най-важни при
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търсенето на ниши остават демографските критерии, тъй като създават много ценни
ориентировъчни профили на сегменти от аудиторията. Разбира се, демографските
критерии не могат да послужат като основа за стройна и логически издържана
типология, тъй като са много разнообразни. Все пак някои критерии са много ясни и
оперативни като дефинитори на сегменти от масовата аудитория, например:
възраст;
пол (джендър);
местоживеене;
етнос;
вероизповедание;
хоби и др.
Дори и най-беглият преглед на списанията и вестниците на първия уличен щанд,
на заглавията във витрината на книжарница или на телевизионните канали на
предпочитания оператор би дал неоспорими доказателства за валидността на
изброените критерии като посочващи специфични аудиторни ниши в медийния пазар.

Приложения:
Приложение № 25
Из:
Burton G. Media and Society: Critical Perspective.
Berkshire & New York: Open University Press, 2010
(Фрагменти: с. 85-87)
Колкото повече се изучават характеристиките на тези, които гледат дадена
програма или четат даден вестник, толкова по-диференцирани започват да изглеждат
членовете на аудиторията…
Понятието „аудитория” се усложнява и от това, че допуска в случая с
телевизията наличието както на първична, така и на вторични аудитория. Първична е
студийната аудитория за определено чат шоу, феновете при пряко излъчване на рок
концерт на открито, тълпата на екрана при футболен мач; вторичната е аудиторията
вкъщи. Изживяването на програмата като събитие е очевидно различно за всеки от
членовете на първичните и на вторичните аудитории. Така че и смислите са
различни. Понятието „аудитория” се изменя с всеки медиен пример… Дискусията
върху „говоренето на феновете” поражда една аудитория с качествени измерения.
Описанието на аудиторията чрез телевизионни рейтинги поражда аудитория,
измерена количествено.
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Аудиториите се дефинират като комодифицирани (превърнати в стока) от
страна на медиите, тъй като тези индустрии искат да опредметят тяхната природа и
преживяванията им. Те се стремят да направят идеята за аудитория количествена.
Аудиториите могат да бъдат фрагментирани до категории по интереси,
например видео, спорт, здравословен начин на живот, драма, порно.
За медийния продуцент аудиториите могат да се дефинират като „профил на
аудитория”, който от своя страна се дефинира чрез признаци като възраст, пол,
доход. Важна е способността на продуцентите да улучат аудиторията и нейната
покупателна сила. Аудиториите могат да се дефинират и според продуктовия тип,
който предпочитат и който на свой ред е свързан с интересите им… Това е една
обща аудитория – читателите на компютърни списания или на романтична
литература. По-конкретно аудиториите могат да се дефинират чрез специфичните
продукти, които консумират: аудиторията на Washington Evening Post, на Harpers
или шоуто на Дейвид Летърман. Колкото е по-специфичен разпространяваният
материал, толкова по-специфична е и идентичността на аудиторията – от Discovery
Channel до локално радио.

Приложение № 26
Из:
Giles D. Media Psychology.
London: Lorance Erlbaum, 2003
(Фрагменти: с. 23-27)
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЛЗИТЕ И УДОВЛЕТВОРЕНИЯТА
[…]
При този подход зрителят (или по-общо медийният потребител) държи
контрола и вместо да разглеждат индивида като пасивен реципиент на ефекти,
изследователите на ползите и удовлетворенията от медиите търсят мотивите за
употреба на медиите и нуждите, които медиите могат да задоволят. Типичният
обект на изследване в направлението е възрастен индивид, който използва
телевизията да му прави компания и да получава от нея информация за външния
свят. […]
Подходът, наричан „ползи и удовлетворения”, поражда множество други
интересни подходи. Основният сред тях е системната медийна теория на
зависимостта (Бол-Рокич, Дефльор 1976). В един наситен с медии свят хората
започват силно да зависят от медийното предлагане на информация по всякакви
начини и теми…[…]
Дефльор и Бол-Рокич (1989) очертават три основни начина, по които
индивидите развиват „отношение на зависимост” спрямо медиите. Първо, медията
предлага информация, която ни помага да разберем света… Второ, можем да
зависим от медията с оглед на ориентацията си по отношение на предприемане на
действия (да решим дали да преминем на диета или дали да гласуваме на дадени
избори) или по отношение на взаимодействия (как да се справим с определени
социални ситуации)… Накрая, медиите ни предлагат възможности за игра (или за
релаксация в уединение, или за социални действия като отиване на кино с
компания)… […]
„АКТИВНАТА АУДИТОРИЯ”
Вместо да третира потребителя на медии като изолиран телевизионен зрител,
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впримчен в отношение на зависимост от медията, теорията на аудиторията схваща
потребителите на медии като социални групи, които са силно повлияни от медиите,
но… далеч не са пасивни…[…]
Корените на изследването на аудиторията, особено в Европа, могат да бъдат
проследени до създаването на Центъра за съвременни изследвания на културата в
Бирмингам от Стюарт Хол и негови колеги през 1979-те години… Една от целите на
Центъра в Бирмингам е за замени концепцията за двустепенния информационен
поток (подател – съобщение – получател) като доминиращ модел на изследването на
медиите с една верига, в която информацията е кодирана (напр. чрез използване на
кодовете на телевизионната продукция) и после декодирана от аудиторията (Хол
1980)… Например един документален телевизионен филм, критикуващ ИРА, може
да се интерпретира от зрителите като критичен и да удовлетвори намерението на
продуцентите да втвърдят нагласите на зрителите срещу ИРА… филмът може да
бъде кодиран така, че да внуши критичност, но зрителите въпреки това могат да го
„разчетат” по съвършено различен начин.
Хол твърди, че има три начина, по които аудиториите могат да „декодират”
медийните съобщения: първо, чрез доминиращия код, чрез който зрителите избират
един „предпочитан прочит”, който се има предвид от продуцентите (т. е. анти ИРА);
второ, чрез един умерен код, чрез който зрителите модифицират съобщението,
вероятно на базата на личния си опит (напр. преценявайки, че критичността в
документалния филм е малко пресилена); трето, чрез един опозиционен код, чрез
който съобщението се третира с дълбоко подозрение и то се схваща като израз
тенденциозна пропаганда (напр. в прочит от страна на симпатизанти на ИРА)… […]
В допълнение, някои моменти от модела на Хол са подложени на критика;
например Люис (1991) твърди, че не е възможно да се идентифицира
„предпочитаният прочит”… Други автори твърдят, че верижният модел вероятно
може да се приложи към новинарските и представящите текущи събития медии
(защото в основата му стои такъв вид материал), но че предлага незадоволителни
обяснения за реакциите на аудиторията спрямо материал от популярната култура
като например сапунени опери поп музика (Ливингстън 1998).
Изследването на активната аудитория е силно повлияно от теорията на
постмодернизма, която в екстремните си форми говори за пълен разрив между
понятията аудитории и текстове изобщо: „Няма текст, има само аудитория, има само
процес на гледане” (Фиск 1989, с. 57). Този подход оставя аудиториите да правят
каквото им скимне с културния материал; например някой би могъл да
реинтерпретира Top Gun като гей филм… (Радок 2001). По неизбежност тази
склонност предизвиква критиката на традиционно настроените изследователи на
медиите…[…]
[Изследванията на Хенри Дженкинс]… се различават съществено от
литературата върху медийните аудитории, защото приписват на аудиторията много
по-голяма интерпретативна способност, чрез което медийните продукти се
разглеждат не като политическа пропаганда, като объркваща измислица или като
текстове, кодирани с цел да породят определени прочити, а като културен материал,
чрез който зрителите и читателите могат да конструират идентичности (като
феновете на Star Trek и пр.). Този подход трудно се съвместява с академичния,
отчасти защото популярната култура е третирана с дълбоко подозрение от страна на
университетите (а често и от страна на самите медии) и е схващана като материал,
неподходящ за интелектуално проучване. Но жизнено важно е, че този снобизъм
среща съпротивата на определени хора от академичните среди…
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Приложение № 27
Из:
Hill A. Reality TV: Factual Entertainment and Television Audiences.
New York: Routledge, 2005
(Фрагменти: с. 2- 12)
[…] Риалити телевизията е една разнородна категория, която включва широк
кръг развлекателни програми, отнасящи се за реални хора. Наричана понякога
популярна фактологична телевизия, риалити телевизията обхваща широки
територии между информационните предавания и развлекателните, между
документалистиката и фикционалната драма. Първоначално използвана за
популярни фактологични програми, посветени на закона и реда и съдържащи
заснети „сцени” с полицаи на работа, риалити телевизията се превръща в
преуспяваща телевизия през 1900-те и след 2000 г. Има риалити телевизионни
програми за всичко и за всичко останало, от здравеопазване до фризьорство, от хора
до животни. Риалити телевизионни формати се продават по целия свят, от
Обединеното кралство до Уругвай. Има хора, които обичат риалити телевизия, и
хора, които обичат да мразят риалити телевизия. Каквото и да е мнението ви за Cops,
Neighbours from Hell, Big Brother или Surviver, риалити телевизията е тук. Рупърт
Мърдок – човекът, който ни даде Fox TV и Cops, има дори канал, посветен на жанра
– Reality TV, и планове за следващи популярни фактологични канали в бъдеще. Ако
Мърдок тръгне нанякъде, другите го следват.

Задачи за самоподготовка:
11. Дайте примери за вестници, телевизии и радиа, ориентирани към общата публична аудитория.
Опитайте се да определите какво ги различава от медиите, насочени към специализирани
аудитории.
12. Посочете предавания, електронни сайтове или рубрики, насочени към елитарния сегмент на
интелектуалците по нагласа.
13. На основата на собствения си опит коментирайте проблема с изобилието на медии с
развлекателно предназначение (определяни като жълти, булевардни, таблоидни, несериозни и
пр)., като се опитате да дадете отговор на следните въпроси:
(а) дали това изобилие се дължи на обема на аудиторния сегмент на илитератите;
(б) дали свръхпредлагането на несериозни чисто развлекателни съдържания създава голям
сегмент илитерати в общата масова аудитория.
14. Като имате предвид, че сегментите на класификацията по критерий „нагласи” са схематично и
твърде абстрактно обособени, посочете примери за „мигриране” на един и същ човек между
различните сегменти.
15. С оглед на класификацията по признак „доверие” се опитайте да определите към коя от
групите принадлежите вие и защо.
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16. Посочете примери за медии, рубрики или предавания, в основата на които стои признакът
„хоби” като определител за съответния сегмент от аудиторията.
17. Следващият откъс е от детективския бестселър („Не дърпай дявола за опашката”) на Джон
Вердън. Определете доколко фикционалното описание на идеалното новинарско предаване
съответства на собствените ви критерии, на критериите на харесвани от вас новинарски
рубрики и предавания и на изискванията на части от аудиторията, които познавате лично:
– Очевидно наистина! Новините са живот, животът е емоция, а емоцията е
интуитивна. Драма, кръв, победи, сълзи. Не някакъв смотан сухар да рецитира голи
факти и цифри. Трябва да има сблъсък. Да се чува: „Майната ти!...”, „Не, майната
ти на теб! На кого казваш „майната ти, бе?!... Бум! Бум! Бум!” Простете изразите,
които използвам, но разбирате какво имам предвид, нали?
18. Посочете български списания и вестници, чиито заглавия пряко насочват към аудиторна ниша,
избрана по определен демографски критерий.
19. Запознайте се с информацията от Приложение № 26 и се опитайте да определите дали и в какъв
смисъл понятието активна аудитория може да се приложи към всички сегменти на масовата
аудитория, дефинирани според критерия „нагласи” и според критерия „доверие”.
20. Като вземете за изходна точка информацията от Приложение № 27, приведете достоверни
факти от собствения си опит относно участието във вътрешни студийни публики. Определете
разликите между участие в студийна публика и участие в риалити формат от типа на „Big
Brother” или „Surviver”.
21. С оглед на информацията от Приложения № 26 и 27 коментирайте следните откъси от статия
на Дж. Розън (онлайн достъп на адрес http://archive.pressthink.org/2006/06/27/ppl_frmr.html):
Хората, преди време известни като аудитория, искат да информират хората от
медиите за своето съществуване…
Навремето съществуваха вашите печатни преси; сега това скромно средство,
блогът, ни даде пресата на нас…
Навремето съществуваха вашите радиостанции, излъчващи на вашите честоти.
Сега това брилянтно откритие, подкастингът, ни даде радиото на нас. И ние открихме за
него повече употреби, отколкото открихте вие.

Препоръчителна литература по темата на български език:
Алфандари 2012; Добрева 2012; Иванова, Стоицова 2004; Кастелс 2004;
Михайлов 2009а; Монова 2012; Петев 2001; Петев 2004; Николов 1999;
Цанкова 2010

Литература по темата на други езици:
Блек, Брайънт 1995; Бъртън 2010; Гортън 2009; Джайлс 2003; Маккуайл 1987;
Маккуайл 2010; Маккуайл и др. 2005; Мерил и др. 1990; Потър 2011; Ръдок
2005; Ръдок 2007; Томпсън 1996; Уилямс 2003; Фаулщих 2004; Хил 2005;
Шолте 1992
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МОДУЛ 3:
МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ:
ФУНКЦИИ И ЕФЕКТИ
3.1. Функции на масовата комуникация
Анотация
Модулът е разделен на 3 части. Първата представя основните функции на
масовата комуникация и съпровождащите ги нежелани последици. Втората част
разглежда аспектите, в които масмедиите въздействат върху индивиди и групи,
както и етапите в изследването на масмедийните ефекти върху аудиторията.
Третата част е посветена на историческите промени в обществения и личния
живот, свързани с промените в средствата за масова комуникация и съотношенията
между комуникационните практики.
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3.1.
ФУНКЦИИ НА МАСОВАТА КОМУНИКАЦИЯ

Ключови

думи:

масова

комуникация,

медии,

функционален

анализ,

медиен

функционализъм, функция, дисфункция, манифестна функция, латентна функция

Функции на масовата комуникация се наричат
начините, по които масмедиите изпълняват целите и
задачите си по отношение на обществото и отделните му
членове.

3.1.1. ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА МАСОВАТА КОМУНИКАЦИЯ
Изучаването на функциите на масовата комуникация е обвързано с т. нар.
функционален анализ или още медиен функционализъм. Като направление в
изучаването на масовата комуникация медийният функционализъм възразява срещу
схематичното говорене за ролята на медиите в обществото в напълно песимистичен или
обратно, в напълно оптимистичен план (вж. Хайт 1987). Функционализмът приема за
необходима изходна точка преценката за мястото на масмедиите в социалния живот и
задълбоченото изследване на функциите, които те осъществяват.
Теоретичната платформа на функционалния анализ се характеризира със
следните основни допускания (по Райт 1974; Уилямс 2003; Маккуайл 2010; Баран,
Дейвис 2012):
(1) Обществото представлява сложна система, която интегрира в себе си
взаимно свързани части. В рамките на обществото се осъществяват взаимно
свързани, повторителни и структурирани дейности.
(2) Организираното стабилно общество е в състояние на динамично равновесие,
така че ако в него се появи дисхармония, ще се задействат сили за
възстановяване на стабилността.
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(3) Всички повторителни и структурирани дейности в обществото допринасят
по един или друг начин за запазване на състоянието на равновесие и
стабилност.
(4) Масмедиите са част от структурата на обществото. Те се включват в процеса
на масова комуникация чрез структурирани и повторителни дейности
(функции), които допринасят за изграждане и запазване на стабилността на
обществото. Без масовата комуникация съществуването на обществото не
може да продължи. В този смисъл масовата комуникация е функционална за
обществото.
(5) Същевременно е възможно масовата комуникация да се окаже и
дисфункционална чрез определени свои дейности, ако създава елементи на
дисхармония (например като предизвиква девиантно поведение, внушава
нереалистични идеи и непродуктивни представи за света, подбужда към
нетолерантност, насърчава бягството от реалността и т. н.)
Както пояснява К. Уилямс, функционалният анализ на масовата комуникация се
центрира върху ролята на медиите в запазването на социалния ред и социалната
структура и изследва как те изпълняват или не изпълняват определени задачи,
необходими за съхраняването на равновесието в обществото. Функционализмът
приема, че медиите могат да бъдат изследвани чрез емпирични проучвания, които да
установят дали те оперират функционално или дисфункционално. Такъв анализ не може
да бъде напълно еднозначен, тъй като е възможно да се идентифицират медийни
съдържания, които едновременно да бъдат в някакво отношение и функционални, и
дисфункционални. Например критични материали за живота на жените в арабските
страни могат да действат функционално от европейска гледна точка като носители на
висока познавателна стойност или като стимул за съпричастно отношение, активни
действия и т. н., но могат да бъдат и дисфункционални, особено в самите арабски
страни, за които не съществува необходимост да приемат европейската гледна точка по
въпроса, но и за европейците, които може да не успеят да разберат арабската позиция.
Възможно е, от друга страна, да се видят функции, които допринасят за социалния ред,
но са дисфункционални за отделни индивиди или групи в обществото. Например
провежданите чрез медиите кампании срещу тютюнопушенето се преценяват като
функционални за общество в неговата цялост, но за отделни професионални групи или
за конкретни пушачи могат да бъдат силно дисфункционални.
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Всъщност още през 1949 г. Р. Мертън прави разлика между преднамерени и
непредвидени последствия от определени практики и действия и твърди, че самите
функции на масмедиите се проявяват различно. Докато някои функции са манифестни
(ясно проявени) поради това, че са преднамерени и са наблюдаеми, други е много потрудно да бъдат идентифицирани, тъй като са непреднамерени и са латентни, скрити
от наблюдението. Например една новинарска емисия за криза в Сирия и възможност за
военна намеса от страна на САЩ проявява манифестна, ясно видима функция чрез
това, че предлага информация за случващото се в Сирия и намеренията на САЩ по
проблема. Но същото това новинарско съобщение може да има и латентна функция,
изразяваща се в трудно видимите промени в нашите възприятия и нагласи съответно
към Сирия и към САЩ, а също и в представите ни за хората, които живеят там.
Функционалният анализ оперира с множество нива – от изследване на
функциите и дисфункциите на медиите за социалната система до индивидуални и
отделни медии, отделни медийни организации и отделни медийни практики (Уилямс
2003: 48; Баран, Дейвис 2012: 176 и сл.).

3.1.2. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА МАСОВАТА КОМУНИКАЦИЯ
На базата на дълголетния изследователски опит по отношение на ролята на
масмедиите в обществото, целите и задачите, които те като институции си поставят, и
начините, по които се стремят да постигнат определени резултати, са разработени
множество типологии на функциите на масовата комуникация.
Началото е поставено от Х. Ласуел, който още през 1948 г. формулира три
медийни функции:
обзор (surveillance of the environment),
корелация (correlation of the parts of the society),
трансмисия на културно наследство (transmission of the cultural heritage).
Към тях Ч. Райт малко по-късно (Райт 1960) добавя и функцията
развлечение (entertainment).
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Така се оформя класическият “квартет” на всепризнатите медийни функции,
популярни имена на които са
информационна (или новинарска, осведомителна),
коментарна (или анализационна, корелационна),
образователна (или културна) и

развлекателна.
Този четворен ансамбъл по-късно е допълнен от Д. Маккуайл с още един
компонент – функцията мобилизация, която се свързва с провежданите от масмедиите
“кампании със социална насоченост” (Маккуайл 1987: 71; вж. също и информацията в
Приложение № 28).
В отделни списъци се появяват наименования и на други функции – например
убеждаваща, пропагандна, експресивна, рекламна, манипулативна, политическа,
функция обществен форум, формиране на общественото мнение, връзка между
правителството и народа и пр. Но тези функции, въпреки че няма основание да се
отрича съществуването и значимостта им, не са от същия ранг като описаните преди
това, защото или се проявяват като тяхна по-частна субфункция, или пък се оказват
съвкупен резултат от действието на някои от коментираните пет. Например
убеждаващата функция може да се прояви като спомагателна спрямо коментарната;
манипулативната и пропагандната могат да съпровождат като спомагателни
субфункции всички останали; формирането на обществено мнение винаги е резултат от
съвкупна проява на множество функции (информационна, коментарна, образователна,
подплатени съответно с аспектите на манипулацията и убеждението) и т. н.
Възможни са обаче и по-други подходи при типологизирането на функциите на
масовата комуникация. Р. Буркарт например предприема съвсем различен тип
групиране и тълкуване на масмедийните функции, като представя социални,
политически и икономически функции със съответни подразделения (вж. Буркарт 2000:
268 и сл.). К. Розенгрен също подхожда към въпроса от съвършено различна гледна
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точка, извеждайки на преден план четири основни функции, присъщи според него на
комуникацията изобщо – информационна, контролираща, социална, експресивна
(Розенгрен 2006: 45).
Тук като изходна точка се приема допускането, че може да се говори за
три много обхватни и тясно свързани помежду си
макрофункции
на масмедиите, които те изпълняват посредством множество
по-частни функции от втори ред.
Функциите от втори ред, от своя страна, могат да имат разнообразни частни аспекти
или
субфункции от трети ред (микрофункции).

3.1.2.1. Като първа макрофункция трябва да се посочи способността на
масмедиите да осъществяват
СОЦИАЛИЗАЦИЯТА
на хората, тяхното интегриране в общността чрез приемането на нейните традиции,
норми, културни ценности и основни нагласи такива, каквито ги представят и
репродуцират средствата за масова комуникация. Между другото това е може би
единствената функция, около която почти няма спорове или възражения сред
изследователите на масмедиите.
Сред частните микрофункции, които обслужват социализиращата макрофункция
на масовата комуникация, безспорно основно място заемат

информационната

(новинарската, осведомителната) функция, в помощ на която може да се включи и
превантивната

(предупредителна,

сигналната)

функция;

коментарната

(анализационната), която снабдява хората с необходимите им коментари, анализи,
дискусии, експертни оценки по даден проблеми; образователната (свързана с
трансфера на културни ценности).
Разбира се, със свой значим принос може да се включи и развлекателната
функция, когато е рационално комбинирана с някоя от останалите (доколкото
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например от много забавни предавания и рубрики могат да се получат много полезни и
лесно усвоими за социализацията на хората сведения и поведенчески модели).
Социализиращата роля на развлечението като медийна микрофункция е ясно доловима
и в осигуряването на възможност за отмора на индивида, за отпускане и освобождаване
от стреса, а чрез това и за намаляване на социалното напрежение.
Мобилизационната функция на масмедиите, отбелязана от Д. Маккуайл, също
е от значение за социализацията, като от днешна гледна точка може да се отчете не
само дълбоката мотивираност на присъствието ѝ изобщо в списъка на медийните
функции, но специално сред социализиращите микрофункции. Основанието е, че
включването в различни социално полезни каузи, провокирано и препоръчвано от
масмедиите, дава изключително ценни интегративни възможности на групово и на
макросоциално ниво. Медиите действат много ефективно в тази посока например чрез
посочване на примери с елитни личности като Анджелина Джоли, Кевин Костнър или
Димитър

Бербатов,

които

постоянно

поемат

разнообразни

благотворителни

ангажименти. Ефикасни в същата посока са и често излъчваните напоследък социални
реклами, свързани с грижата за децата, здравословния начин на живот или опазването
на околната среда. Може впрочем да се отбележи, че мобилизиращата функция на
традиционните медии до голяма степен вече се изземва от електронните социални
мрежи.
Същевременно медийните съобщения трябва да се оценяват и с оглед на
приноса им за формирането на общественото мнение и за отношението на всеки
индивид към преобладаващото мнение по всеки важен въпрос. В това отношение е
много оперативен моделът “Спирала на мълчанието”, развит от Е. Ноел-Нойман, която
между другото дава следното пояснение за приемането и неприемането на огласеното
от масмедиите (доминиращо) обществено мнение:
Последователите на социалдемократите и на християндемократите може би
бяха равни по численост, но съвсем не бяха равни по енергичност, ентусиазъм и по
желанието си да изразят и покажат убежденията си. Публично се появяваха само
значки и емблеми на социалдемократите, така че нямаше нищо чудно в неточната
преценка за относителната сила на двете партии. Появи се една специфична
динамика в това отношение. Тези, които бяха убедени в правотата на новата
източна политика, смятаха, че вярванията им биха били приети от всеки един. Ето
защо тези хора се изразяваха открито и тяхната самоувереност защитаваше
възгледите им. Тези, които отхвърляха източната политика, се чувстваха сами; те се
оттегляха в себе си и изпадаха в мълчание.
Това истинско затваряне в себе си създаде впечатлението, че изразената на
глас подкрепа е по-голяма, отколкото беше в действителност, и че другото мнение е
по-слабо. Наблюденията, направени в един контекст, се разпростираха и върху
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други и насърчаваха хората или да прокламират възгледите си, или да ги стаяват и
да ги прикриват, докато се стигна до един спираловиден процес, при който единият
възглед доминираше на обществената сцена, а другият изчезна от общественото
съзнание, тъй като поддръжниците му занемяха. Това е процесът, който може да
бъде наречен „спирала на мълчанието”.
(Ноел-Нойман 1984: 4-5)

Основна роля при формирането на общественото мнение играе и способността
на масмедиите не просто да предоставят информация, но и да поставят т. нар. дневен
ред, което най-често се определя като специална масмедийна функция agenda setting
(вж. Маккомбс, Шоу 1972). Разбира се, поставянето на дневния ред би могло успешно
да се разтълкува и като ефект, акумулиран чрез съвместното действие на
информационната и на коментарната функция. Във всеки случай формулираният от
масмедиите рейтинг на събитията и проблемите подсказва на съвременните хора кои са
основните неща, за които трябва да мислят и с които трябва да се съобразяват. Впрочем
електронните форуми, осигуряващи бърза обратна връзка с потребителите на медийни
съобщения, през последните десетилетия са важен корективен източник на информация
за самите масмедии при формулирането на дневния ред. А за да подчертаят своята
отвореност към мнението на аудиторията и интерактивната си нагласа, някои
електронни медии правят например зрителски или слушателски класации на събитията
и темите от седмицата (като естествено предлагат избор измежду предварително
определени теми).
По подобен начин – като самостоятелни микрофункции със социализиращ ефект
или като сумарен резултат от комбинираното действие на информационната и на
коментарната функция – може да се разглеждат отбелязаните от К. Лазарсфелд и Р.
Мертън (1949) способности на новинарските медии да присъждат статус на
определени лица (особено на публични фигури) и да подкрепят социалните норми
(вж. за друго тълкуване Приложение № 28).
Рекламната функция на масмедиите и в двете си основни разновидности също
в определена степен

може да

съдейства за пълноценното реализиране на

социализиращата макрофункция. Ролята на социалната реклама, както вече се спомена,
в това отношение е напълно безспорна, но не може да се изключи и възможността
комерсиалната реклама, а дори и политическата, също да предлага полезни за индивиди
и групи социализиращи образци (например ако в основата на дадена търговска реклама
стои респектът към различността, ценността на семейството като социална структура,
апелът към професионализъм или опазване на околната среда и пр.).
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3.2.2.2. Втората макрофункция на масмедиите е
КОГНИТИВНАТА,
свързана с усвояването на познания за света, които човек може да използва според
личните си предпочитания. В това отношение нещата стоят просто и ясно, затова често
положението се формулира афористично, например така: “Ние живеем в общество,
опосредствано напълно от масмедиите...” (Петев 2001: 102); “Каквото знаем за
обществото, а и за света, в който живеем, го знаем от масмедиите” (Луман 1996: 9).
Алтернативните източници за получаване на знания за света са малко – освен
масмедиите остава само личният опит, който обаче за съвременния човек е крайно
недостатъчен за ориентация в социалното и в природното обкръжение днес, в миналото
и в бъдещето. Разбира се, и по отношение на придобиването на познания не може да се
пренебрегне ролята на обсъжданията в групови и междуличностни дискурси, в които
обаче, трябва да се признае, основният познавателен фонд все пак е с масмедиен
произход (от учебници, справочници, списания, филми, вестници, интернет и т. н.), а
познанията, придобити от пряк личен досег със света, имат несравнимо по-скромен дял.
Що се отнася до микрофункциите, чрез които се осъществява когнитивната
макрофункция на масовата комуникация, без съмнение списъкът им ще е идентичен със
списъка на функциите, обслужващи социализиращата макрофункция. Вероятно обаче
има друга поредност на тези микрофункции и други акценти на индивидуално, групово
и на социално ниво. Например за определени индивиди и групи списъкът може да се
оглавява от образователната, следвана от информационната и коментарната функция;
за други индивиди и групи водеща може да е информационната или пък
развлекателната функция, а останалите да я следват. Това е така, защото изборът на
медийни съдържания и формати, от които да се възприемат необходими за дадена
личност или група хора познания, е много индивидуален. В изключително широк
диапазон варира и видът на познанията, които са ценни за отделния индивид или за
дадена група, а дори и за цялото общество в определен исторически момент. В този
смисъл в конкретни случаи, във връзка с конкретни лица или групи със сходни
интереси и нагласи основен източник на познание може да бъде всяка от
микрофункциите – информационна и рекламна (например за хората с прагматична
153

нагласа), развлекателна (за хората с емоционална нагласа и предпочитание към полекото съдържание), образователна и анализационна (за хората с интелектуална
нагласа),

мобилизационна

(за

хората

с

активистка

нагласа),

формиране

на

общественото мнение или поставяне на дневния ред (за по-инертните индивиди, които
не са склонни към критично мислене) и т. н.
3.1.2.3. Като трета макрофункция на масмедиите може да се посочи
ИКОНОМИЧЕСКАТА,
която

основателно присъства в общите списъци, представящи социалните цели и

възможности на масмедиите, в много учебници, монографии и статии в областта на
масовата комуникация от 1990-те години насам (вж. напр. Мерил и др. 1990: 60;
Буркарт 2000: 286). В типичния случай тази функция се съотнася с комерсиалната
реклама, но всъщност в нейната реализация равностойно участват още стопанските и
финансовите новини, коментари, анализи, интервюта, статистики, прогнози,
социални реклами за стопански проекти и грантове и пр.
Частните микрофункции, които обслужват надредната икономическа функция,
са същите, които реализират и останалите две макрофункции, но отново с по-различна
тежест и в по-различен ракурс. Очевидно в този случай списъкът ще се оглавява от
коментарната и информационната (в икономически план) микрофункция на медиите,
но само на фона на съображението, че комерсиалната реклама, която е основен
икономически лост, разчита на оптимално добрата комбинация от развлечение, новина,
манипулация и мобилизация („търговска пропаганда”, по израза на Д. Маккуайл).
3.1.2.4. Комбиниране на функции
В информационното постмодерно общество е много типично не само “чистото”
проявяване на отделните медийни функции, но и тяхното комбиниране. Комбинации
могат да съществуват и на нивото на макрофункциите (например между когнитивната и
икономическата), но са по-ясно различими на нивото на микрофункциите. Например
много обичайно е съчетаването на културната и развлекателната функция (в различни
телевизионни състезания с познавателна насоченост, по страниците с кръстословици и
ребуси, в детски образователни филми и предавания и т. н.). Обичайни амалгами се
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получават и чрез съвместяването на коментарната и образователната или на
информационната и коментарната функция.
Но все пак най-характерен белег на информационното общество, защото се
наблюдава в масиран вид именно в него, е атрактивната комбинация между
информационната и развлекателната функция. Тази много високо ценена и от
масмедиите, и от съвременните потребители на информационни продукти комбинация,
но общо взето недолюбвана от изследователите на масовата комуникация, заслужено е
получила (по идея на Постман 1985) собствено терминологично обозначение –
инфотейнмънт, получено като хибрид от англ. information „информация” и
entertainmet „развлечение” (вж. и информацията в Приложение № 30).
Напоследък впрочем все по-често започна да се споменава и още една
терминологична кръстоска – адверториал, на която определено се гледа с лошо око не
само от страна на изследователите, но и от страна на консуматорите на масмедийни
съобщения. В случая става въпрос за компилиране на английските обозначения за
реклама (advertisement), като се има предвид на първо място комерсиалната реклама, и
за редакционен материал с осведомителна функция (editorial). Ето едно показателно
мнение по въпроса:
С продукцията на масова комуникация, отворена към всички и всякакви
видове интерпретация разликата между истинно и лъжливо, реално или
симулирано се заличава. Размиването на границите в медийното съдържание се
наблюдава заедно с колапса на различието между новини и забавление
(инфотейнмънт), реклама и редакционен материал (адверториал).
(Уилямс 2003: 64)

3.1.3. ОСНОВНИ ДИСФУНКЦИИ НА МАСОВАТА КОМУНИКАЦИЯ

В много случаи под дисфункции на масовата комуникация се имат предвид
отрицателни ефекти върху индивиди и групи и тогава разграничението между
функции и позитивни ефекти и съответно дисфункции и негативни ефекти започва да
се размива (такъв е подходът например у Баран, Дейвис 2012, както и в материала,
откъс от който е представен в Приложение № 29). В това няма нищо лошо и нищо
опасно нито от теоретична, нито от практическа гледна точка, защото, първо, полетата
на функциите и ефектите по неизбежност се застъпват; второ, самите понятия
„функция” и „ефект” никога не могат да бъдат прецизно и веднъж завинаги разделени,
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така че същото остава в сила и по отношение на понятията „дисфункция” и
„отрицателен ефект”. И тъй като за целите на този учебник не е необходимо чак
толкова дълбоко навлизане в теоретичните дебри на споменатата проблематика, към
нея ще се подходи по прагматически най-удобния начин – като се потърси сигурен
разграничител, който лесно да се осъзнава и помни. Такъв разграничител в случая е
следното съотношение:
1 функция – 1 дисфункция;
1 ефект – повече от една функция.
Това означава, че когато се говори за ефект (позитивен или негативен), ще се
има предвид някакво въздействие върху индивиди или групи, предизвикано изобщо от
мадмедиите чрез съвкупното действие на множество техни функции. Съответно,
когато се търсят дисфункции, всяка дисфункция ще се схваща като отрицателна
последица от действието на точно определена функция.
Необходимо е да се изясни и още един важен момент – функционалното ниво, на
което ще се търсят дисфункциите. Здравият разум показва, че (макар теоретически това
да е възможно) в практически план от трите макрофункции – социализираща,
когнитивна и икономическа – дисфункции не би трябвало да се очакват. Съвсем по
друг начин обаче стоят нещата с функциите от втори или трети ред. Именно тези
частни (микро)функции в определени ситуации могат да предизвикат дисхармония от
някакъв вид (например да създават излишно безпокойство, паника, апатия, негативен
стереотип и т. н.) и в този смисъл да действат дисфункционално на персонално,
групово или глобално социално ниво.
Достатъчни ще са само няколко примера, за да се илюстрира колко лесно една
полезна медийна функция може да даде дисфункционален резултат. Например
информационната функция на масмедиите, която се очаква винаги да бъде от полза
за най-широки кръгове в обществото, при определени обстоятелства може да има
дисфункции от типа на пораждане на прекалено безпокойство (например при масирани
и еднотипни съобщения едновременно по множество медии за заплаха от епидемия, за
смъртни случаи в следствие на нов вид вирус и др.), нагнетяване на обществено
напрежение (например при преакцентиране на стачни действия, улични протести,
лекарски грешки и др.), недоверие към органите на властта (например при интензивно
говорене за корупция по високите етажи на властта, за полицейско насилие) и т. н.
Изключително

полезната

за

членовете

на

аудиторията

коментарна

(корелационна) функция, свързана с предлагането на коментари, анализи, експертни
156

оценки и пр., които помагат на хората да си изяснят случващите се неща и, ако е
необходимо, да вземат решение как да действат (например дали да се запасяват с
някакви продукти, дали да предпочетат отопление с парно, с газ или с електричество,
дали да гласуват, дали да побързат с покупката или с продажбата на жилище и т. н.),
също може да се преобразува в дисфункция поне за части от обществото. Например ако
публичното пространство се насити с прекалено много коментари и анализи по една и
съща тема (шистов газ, строеж на АЕЦ „Белене”, социални помощи и пр.) вместо
ориентация, може да се

получи

тотална дезориентация поради

удавяне

в

информационния потоп и невъзможност за собствена преценка. Обратната дисфункция
също е много вероятна – поради предоверяване на чужди анализи, предоставени от
експерти, да се изгуби необходимостта и способността за правене на собствени анализи
и преценки.
По съвсем същия начин могат да се открият (дори лесно могат да се предвидят)
и да се докажат с примери от собствения ни опит дисфункции на културната
(образователната) функция (например заличаване на културни различия или засилване
на етноцентризма), на развлекателната (например губене на време и самооттегляне в
един фантазен свят), на рекламната (пристрастяване към даден вид пазаруване или
отказ от гледане на реклами изобщо), на мобилизационната (подозрение за нечисти
замисли във връзка с определени инициативи поради противоречивост на апелите), на
подкрепата на социалните норми (усещане за монотонност или ретроградност на
медиите, подозрение за обслужване на структурите на властта) и т. н.

Приложения:
Приложение № 28

Из:
McQuail D. McQuail's Mass Communication Theory.
London: Sage, 2010
(Фрагменти: с. 98-99)
Изясняване на социалните функции на медиите
Основните функции на комуникацията в обществото, според Ласуел (1948),
са наблюдение над обкръжението, корелация на частите на обществото в
съответствие с обкръжението и трансмисия на културно наследство. Райт (1960)
доразви тази основна схема с цел да опише много от ефектите на масмедиите и
добави развлечението като четвърта ключова функция. Това може да бъде част от
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трансмисията на култура, но може да има и друг аспект – осигуряване на
индивидуално удоволствие, отмора и намаляване на напрежението, което дава
възможност на хората по-лесно да се справят с житейските проблеми, а на
обществата – да избегнат разпада (Менделсон 1966). С добавянето на една пета
единица, мобилизацията – предназначена да отрази широко разпространеното
използване на масовата комуникация за политическа и комерсиална пропаганда –
можем да очертаем следната мрежа от основни идеи относно медийните цели
(функции) в обществото:
Информация
• Осигуряване на информация относно събитията и ситуацията в
•
•

обществото и света.
Посочване на властовите отношения.
Облекчаване на иновациите, адаптациите и прогреса.

Корелация
• Обясняване, интерпретиране и коментиране на значението на събитията и
•
•
•
•
•

информацията.
Осигуряване на подкрепа за утвърдени авторитети и норми.
Социализация.
Координация на отделни дейности.
Достигане до консенсус.
Определяне на приоритети и сигнализиране на относителен статус.

Континуитет
• Изразяване на доминиращата култура и разпознаване на субкултурни и
•

нови културни явления.
Формиране и съхраняване на общи ценности.

Развлечение
• Осигуряване на забавление, разнообразие и средства за отмора.
• Редуциране на социалното напрежение.
Мобилизация
• Организиране на кампании в интерес на обществото в сферата на

политиката, войната, икономическото развитие, работната заетост и
понякога религията.

Не можем да подредим в определен ред тези единици или да кажем нещо за
относителната честота на проявата им. Съответствието между функцията (или
целта) и истинското съдържание на медията не е пълно, тъй като една функция се
застъпва с друга, а едно и също съдържание може да обслужва различни функции.

Приложение № 29
Из:
Rabui M. S. Functions and Dysfunctions of Mass Communication Media. –
Creative Artist: A Journal of Theatre and Media Studies, 4 (1), 2010
(Фрагменти: с. 182-186)
Ако една институция допринася за запазването на обществото, в което
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функционира, тази институция ще бъде разглеждана като функционална. Ако
обаче институцията допринася за разпада на обществото, тя ще бъде разглеждана
като дисфункционална.
Така, що се отнася до масовата комуникация, […] също трябва да имаме
предвид дисфункциите. В позитивен смисъл масовата комуникация прави обзор
на обкръжението, интерпретира го, свързва членовете на обществото, препраща
им ценности, развлича ги и ги убеждава. В негативен смисъл през годините е
имало много нападки срещу масовата комуникация от страна на изследователи,
религиозни служители, хора в сферата на образованието и други, измежду които и
лица, работещи в медиите. Сред най-обичайните критики са следните осем:
1. Медиите насърчават ескапизма… […]
2. Масовата комуникация води до медийно пристрастяване. Някои хора гледат
телевизия 70-80 часа седмично или четат вестници, списания или
романтични повествования всеки ден, или пък гледат до 80 филма на
седмица.
3. Масовата комуникация има наркотизираща функция, една от найинтересните и най-пренебрегвани функции на медиите. Това означава, че
когато медията предлага информация за нещо, реципиентът вярва, че
някакво действие е било осъществено. В резултат зрителят е дрогиран за
бездействие като че ли е под влияние на наркотик. Интересуващият се
информиран гражданин може да се възхищава на собствената си висока
заинтересованост и информираност и да пропусне да забележи, че се е
въздържал от вземане на решение и действие. Той започва да бърка
познаването на проблемите на деня с предприемането на нещо във връзка с
тях. Това е дисфункционално с оглед на допускането, че не е в интерес на
модерните сложни общества да включват големи маси население, което е
политически апатично и инертно. Това е пагубно за социалната система.
Вместо да поощрява напредъка и необходимите промени, то им пречи.
4. Медиите надделяват над индивидуалните вкусове и водят до културна
хомогенизация. Има се предвид, че масмедиите неизбежно водят до
формиране на масово общество от хора, които са изгубили
индивидуалността си, личните си вкусове и локалните и регионалните си
култури.
5. Масмедиите принизяват сексуалността. Те изкривяват представата на
обществото за жените и използват сексуалността, за да продават продукти.
[…] На младите жени, които до голяма степен моделират идентичността си
според жените, които виждат в медиите (в книги, вестници, списания,
филми и телевизионни шоу програми), се предлагат стереотипни и
неадекватни възгледи за това, което могат да очакват от живота, и за ролите,
които ще играят в него. Младите мъже също заучават абсурдни идеи за
същността на жените и за отношението към тях.
6. Масмедиите представят фалшива картина на реалността, защото се
фокусират върху тесен кръг теми и проблеми (най-вече отнасящи се до секс
и насилие). […] Хората, които прибягват до медиите, получават
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нереалистични идеи за житейските си възможности и картина на света,
която оправдава статуквото, а това, от идеологическа гледна точка, е в полза
на онези, които са членове на управляващата класа и искат да запазят
властта и контрола си.
7. Масмедиите създават стереотипи и предлагат на хората неистинни
представи за другите и за самите тях. Тъй като множество медийни текстове
са относително кратки, те често не успяват да направят реалистични и
подробни характеристики на нещата. Вместо това те използват стереотипи
(определяни най-общо като групово споделяни образи и картини за
категории хора)… […]
8. Масмедиите насърчават етноцентризма – усещането, че собствената група
(например етнос, група или нация) е единствената, която прави нещата
„както трябва”. Например медиите в САЩ показват тенденция на изпращат
послания, че американците са добри хора, че са в центъра на света, че
американските нужди и желания са първостепенни. Този възглед може да
доведе до краен национализъм и нетолерантност спрямо други начини на
живот и спрямо други културни ценности.
Заключение
Рибата знае ли, че е мокра? Не, защото съществуването на рибата е до
такава степен доминирано от водата, че само когато няма вода, рибата разбира в
каква ситуация е поставена.
Същото е с хората и масмедиите. Медиите до такава степен изпълват
всекидневния ни живот, че ние често не осъзнаваме тяхното присъствие, да не
говорим за въздействието им…

Приложение № 30
Из:
Thussu D. K. News as Entertainment: The Rise of Global Infotaiment.
London: Sage, 2007
(Фрагменти: с. 4-8)
Нейл Постман формулира тезата, че публичните дискурси в САЩ са
приели формата на развлечение. […]
В книгата си „Хляб и зрелища: Теории за масовата култура на социален
разпад” Патрик Брантингер отбелязва една тенденция, наречена от него
„негативен класицизъм”, която открива аналогии между телевизията като
популярна медия и римските зрелища: „и двете поставят на преден план
непосредственото визуално преживяване…[…]; и двете предлагат фалшиви
преживявания на общността вместо нещо по-същностно, а сексът и насилието в
комерсиалната
телевизия
също
като
римските
игри
подклаждат
садомазохистичните инстинкти” (1985: 279).
В началото на 1990-те експлозията на многобройни и разнообразни
телевизионни канали, особено на новинарски, доведе единствено до засилване на
това негативно въздействие на медията върху гражданите. Разследващият
журналист Карл Бърнстейн […] изказа огорчението си, че скоростта и
количеството на новините снижават качеството, точността и контекста и
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допринасят за налагането на една „долнокачествена инфотейнмънт култура”. „В
тази култура на журналистическа възбуда – пише Бърнстейн – ние учим
читателите и зрителите си, че тривиалното е стойностно, че сензационното и
смахнатото е много по-важно от реалната новина…” […]
Във Великобритания Боб Франклин отбелязва, че „новинарските медии все
повече се превръщат в част от развлекателната индустрия вместо да предлагат
форум за задълбочени дебати по ключови въпроси от обществен интерес”. Според
него „…журналистическите приоритети са се променили. Забавлението
преобладава над предлагането на информация; интереса към човека измества
интереса към обществото; умерената преценка падна на колене пред
сензационализма; тривиалното триумфира над важното; интимните връзки на
знаменитостите от сапунените опери, света на спорта или кралското семейство се
преценяват като носещи много по-висока новинарска стойност, отколкото
репортажите за значими неща и събития с международни последици.
Традиционните новинарски стойности са заменени от нови стойности;
„инфотейнмънтът” е неистов” (Франклин 1997:4).
[…] Изобилието от канали за всякакви новини и фрагментирането на
техните аудитории се съпровожда според Трейси от „бедност на езика и оттам и
умствена и морална бедност, целодневни сапунки, таблоидна телевизия,
тривилизация на публичните дискурси, едно евангелизиране на ефимерното,
триумф на незначителното, маргинализация на важното” (Трейси 1998: 264).
В Западна Европа също, макар че тя е домът на обществените медии, се
наблюдава тенденция към оттегляне от обществените новинарските програми,
които привилегироват информационните и образователните стойности на
новините спрямо развлекателните им стойности, към по-пазарно ориентирана,
„таблоидна” версия на новините с акцент върху консуматорската журналистика,
спорта и развлечението. Нарастващото нахлуване на медиите в политическата
област в много страни подтиква критиците да се безпокоят от метода на
„ръководената от медиите република”, при който медиите ще узурпират
функциите на политическите институции. […] Коментатори в Германия
заговориха за „политейнмънт” (Донер 2001). […]
Кореспондентът Джон Симпсън, ветеран от ВВС, твърди, че… САЩ „се
превръщат в една страдаща от болестта на Алцхаймер нация, която няма понятие
за собственото си минало или за миналото на която и да било друга нация и не
осъзнава нито своето, нито чуждото настояще” (Симпсън 2002: 288). Други
опитни журналисти, включително Джон Хъмфрис от ВВС, също изразяват
сериозна загриженост относно „затъпяването” и призовават за засилване на
обществено полезния характер на новините (Хъмфрис 1999; Лойд 2004). По
подобен начин Ендрю Мар коментира: „Идеята за новина се промени. Новината
престана да е по същество информация и се превърна в нещо предназначено да
поражда – на всяка цена, винаги – емоционална реакция и то колкото по-силна,
толкова по-добре” (2004: 381). […]
Поддръжниците на парадигмата на популярната комуникация са склонни
да оценяват положително разрастването на инфотейнмънта, като смятат, че той
разширява и демократизира публичната сфера. Твърди се, че сексът, скандалът,
катастрофата и знаменитостта са в основата на модерната журналистика още от
зараждането ѝ и че говоренето за „затъпяване” и „таблоидизация” е свързано поскоро с един песимистичен, а вероятно и елитарен и идеализиран възглед за
телевизионните новини (Хартли 1999). Това съответства на тенденцията,
характерна за западните демокрации, към „рестилизиране” на политиките,
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центрирани върху консумеризма, звездния статус и цинизма… […]
Инфотейнмънт – неологизъм, който се появи в края на 1980-те, за да се
превърне в моден израз, удобно прихващащ всичко, което не е наред в
съвременната телевизия, се отнася до един експлицитен жанров микс от
„информация” и „развлечение” в програмите за новини и текущи събития. […]
Феноменът инфотеъйнмънт обхваща един тип телевизионни новини, в които
стилът триумфира над същността, начинът на представяне става по-важен от
съдържанието.
Новата новина канибализира визуалните форми и стиловете, заимствани от
съвременните телевизионни комерсиални реклами и визуалната естетика на стила
на МТV, включително високоскоростните визуални действия, постмодерното
студио, компютърно анимирано лого, грабващи окото визуални образи… […]
Тази стилистика в представянето, водеща началото си от управляваната от
рейтинги комерсиална телевизионна култура в САЩ, става все по-глобална, тъй
като новинарските канали се опитват да привлекат все повече зрители и да
възпрат целевите си аудитории от превключване на друг канал.
За целите на това изследване дефинирам „глобалния инфотейнмънт” като
„глобализация на стила на управляваната от рейтинги телевизионна журналистика
в САЩ, която привилегирова отнасящите се към частната сфера меки новини – за
знаменитости, престъпления, корупция и насилие – и ги представя под формата на
спектакъл за сметка на новини за политика, граждански и публични дела”.
Глобалната циркулация на такива телевизионни новини, която стана възможна
благодарение на създаването на международна инфраструктура за политики,
търговия и хардуер, занижи обществено полезния характер на телевизията, но в
същото време се появява една „глобална сфера на инфотейнмънт” като
потенциално пространство за конкурентни версии на журналистиката,
включително една все-по гласовита и забележима блогосфера.

Задачи за самоподготовка:
1. Някои от (микро)функциите на масовата комуникация са пряко и изцяло свързани с
професията на журналистите и поради това се определят като журналистически. Опитайте
се да определите кои точно са тези функции.
2. Чрез какви видове медийни съобщения се реализира информационната (новинарската)
функция на медиите?
3. Посочете медии, предавания или рубрики, за които основна функция е когнитивната.
4. Можете ли да определите коя масмедийна функция цените като най-полезна за самите себе
си?
5. Запознайте се подробно с информацията от Приложение № 28. Приведете собствени
доказателства за мобилизиращата функция на класическите и на новите масмедии.
6. Потърсете в собственото си обкръжение примери за дисфункционални резултати от
развлекателната функция на масмедиите.
7. Може ли ислямофобията да се смята за медийна дисфункция и ако отговорът ви е
положителен, с коя от медийните функции бихте свързали явлението и какви са според вас
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причините въпросната функция да доведе до такъв резултат?
8. Потърсете повече информация за подчертаните термини в следващия откъс от статия на Р.
Кларк (2012 – онлайн достъп), коментирайте връзката им с основните функции и/или
дисфункции на масмедиите и посочете примери за такива практики в българското медийно
пространство.
Терминът „адверториализъм” се употребява, когато се прави компромис с
анализа и функциите на кръстосаната проверка, когато пропаганда, прокарвана чрез
правителствените връзки с обществеността, или корпоративни маркетингови
съдържания се публикуват с много ограничена редакция… Една друга форма на
компромис… може да се нарече „воайожурнализъм”. Под това се има предвид
представянето на информация, която не е ориентирана към „интересите на
обществото”, а е по-скоро това, „от което публиката се интересува”.
Качествената преса (наричана по-рано „широкоформатна”) се самопредставя
като свързана с журналистиката, но все по-големи части от нейните публикации се
плъзгат едновременно и към адверториалима, и към воайожурнализма. Останалата
част от пресата (наричана преди „таблоиди”) се фокусира върху
воайожурнализма…
9. Прочетете информацията в Приложение № 29 и се опитайте да определите с кои становища
на авторката сте съгласни и защо и съответно кои становища не приемате и защо.
10. Авторката на откъса от Приложение № 29 Д. Тусу на друго място в изследването си говори
за „боливудизация” на телевизионните новини в Индия. Опитайте се да отгатнете какво има
предвид под това название, като имате предвид, че то е свързано с явлението
инфотейнмънт. Потърсете и допълнителна информация по въпроса.

Препоръчителна литература по темата на български език:
Ангов 1992; Алфандари 2012; Буркарт 2000; Добрева 2011а; Добрева 2012;
Канев и др. 2012; Липман 2001; Михайлов 2009; Николов 1999; Ноел-Нойман
2004; Петев 2010; Стойков 2006; Филева 2013; Цанкова 2007

Литература по темата на други езици:
Баран, Дейвис 2012; Блек, Брайънт 1995; Гербнер, Грос 1976; Гербнер и др.
1986; Ласуел 1948; Луман 1996; Маккомбс, Шоу 1972; Маккуайл 1987;
Маккуайл 2010; Мерил и др. 1990; Ноел-Нойман 1984; Постман 1985; Райт
1960; Райт 1974; Розенгрен 2006; Тусу 2007; Уилямс 2003; Уотсън, Хил 1997;
Хайт 1987
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3.2
МАСМЕДИЙНИ ЕФЕКТИ

Ключови думи: масова комуникация, медии, медиен ефект, краткотраен ефект,
дълготраен ефект, изследване на аудиторията
3.2.1. МАСМЕДИЙНИ ЕФЕКТИ: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масмедиен ефект е всяка промяна в нагласите и/или
поведението на индивиди и групи, предизвикана пряко
или косвено чрез средствата за масова комуникация.

Е. Хайт (1987: 26) изтъква любопитния факт, че противно на изследванията
върху функциите на масовата комуникация, повечето от които приписват на медиите
позитивен принос, допусканията за актуалните ефекти от функционирането на
масмедиите са главно негативни.
Много важно е да се разбере следното основно положение:

Когато се говори за функции на масмедиите, се имат предвид медиите и
причините, поради която те излъчват определени съобщения;
когато обаче се говори за ефекти, вече става въпрос за аудиторията и
нейните реакции спрямо масмедийните съобщения.
Така че едната страна на „медала на съобщението” (по Мерил и др. 1990) е
функционална (свързана с намерението или целта на медията); другата страна е
афективна (това е реакцията на аудиторията). И тъй като аудиторията е голяма и
разнородна, медийните ефекти са по-аморфни от медийните функции. И както
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основателно се споменава в специализираните източници, понятието ефект обхваща
широк диапазон от поведенчески процеси (вж. Джайлс 2003: 19). Това, което медиите
схващат като свои функции, може по-лесно да се идентифицира. Но това, което те
действително вършат, е много по-трудно за долавяне. Все пак двете страни са тясно
свързани, тъй като медиите в типичния случай успяват да осъществят това, което целят,
поне до определена степен. Например, ако дадена програма включва като една от
функциите си развлекателността, много е вероятно програмата наистина да е забавна.
Така че обикновено функциите обуславят ефекта, освен ако не се получи нещо
дисфункционално (негативен или непредвиден резултат) (Мерил и др. 1990: 78-79).
Освен това хората могат да реагират по непредсказуем начин – едно и също нещо може
да вбеси един, но само да разсмее друг (Мерил и др. 81).
Идентифицирането на действителните ефекти от дейността на масмедиите е
наистина много трудна задача, усложнена от обстоятелството, че някои ефекти са лесно
забележими (например ефектите от сполучливи и атрактивно конструирани реклами
привличат клиенти към съответните стоки или услуги), но други са размити, скрити
или пък се проявяват след време (информации за очаквано задълбочаване на
икономическата криза през 2013 г. са с непредвидими по време и обхват въздействия
върху различни части от населението). Ето защо във връзка с ефектите на масмедиите
има много предположения и дори „митове”, които понякога се налага да се развенчават.
Например Д. Джентиле и А. Сесма в едно свое изследване, свързано с влиянието на
масмедиите върху подрастващите, изброяват и оспорват следните „седем мита за
медийните ефекти”: че медийните ефекти са прости и преки; че ефектите от
показваното по медиите насилие са много силни; че медийните ефекти са очевидни; че
медийното насилие засяга всекиго по един и същ начин; че причинността означава
„необходимо и достатъчно”; че причинността означава незабавност; че ефектите трябва
да са „големи”, за да са важни (Джентиле, Сесма 2003: 19-26).

3.2.2. НАСОКИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА МАСМЕДИЙНИТЕ ЕФЕКТИ
Изследванията върху масмедийните ефекти се осъществяват с различни цели и с
оглед на различни допускания, които очертават съответно различни насоки и акценти в
самите изследвания. Дж. Блек и Дж. Брайънт (1995: 50-51) например изброяват
следните основни насоки, в които изследователите (основно социолози) търсят
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въздействията на масмедиите върху нагласите и поведенията на индивиди и групи в
обществото:

•

Влияние на определен тип медийно съдържание (например влиянието на
филми със сексуално съдържание във връзка с развиването на склонност към
изнасилване, реклами на цигари във връзка с предразполагането на младите хора
към пушене и т. н.). В такива случаи се търси ефект на съдържанието.

•

Последици от потреблението на медията като цяло (например губенето на
време за гледане на телевизия може да доведе до намаляване на времето за
четене). Става въпрос за т. нар. ефект на медията.

•

Влияние на определени конвенции на медийното съобщение (например
видеоигрите могат да се оценят като пагубни за подрастващите, защото са
високоскоростни и използват различни средства за силен контрол върху
вниманието на децата). В това направление се търси ефектът от формалните
признаци на медията.

•

Влияние на специфичните контексти (например гледането на телевизия или
слушането на рок музика по време на подготовката за училище може да има
отрицателно въздействие). Така се проучва ефектът на медийния контекст.

•

Зависимост между потребления и ефекти (например ако потребителят е
мотивиран на научи нещо от определен материал във вестника, понеже
съдържанието е свързано с професионалните му ангажименти, ще получи повече
информация в сравнение с читател, който не проявява личен интерес към темата).
Така може да се проследи ефектът на мотивацията за потребление на медийно
съдържание.

3.2.3. ВИДОВЕ ЕФЕКТИ
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В специализираната литература, свързана с въздействието на медиите върху
аудиторията, липсват добре построени типологии на масмедийните ефекти, но в някои
източници (напр. Мерил и др. 1990; Блек, Брайънт 1995; Уотсън, Хил 1997; Прайс и др.
2012) се съдържат информативни списъци, които изброяват различни видове ефекти
върху индивиди или върху обществото като цяло, например:

•

Краткотрайни (преходни) – ефекти, които оказват определено въздействие
върху индивиди или групи, но това въздействие е преходно и с течение на
времето изчезва (например масирани предупреждения за зачестили джебчийски
кражби по Черноморието могат за известно време да намалят туристическия
поток към курортите там, но ефектът е кратковременен).

•

Дълговременни (устойчиви) – ефекти, които за дълго време променят нагласи
или поведения на реципиентите. Например чрез критично голямо количество
негативни съобщения за извършване на престъпления от представители на даден
етнос при преднамерено посочване на етническата принадлежност на
извършителите медиите могат да създадат съответен стереотип и да формират
негативно обществено мнение за целия етнос. Такива негативни нагласи,
свързани с утвърдени предразсъдъци, имат склонност към много голяма
дълготрайност и са устойчиви дори и при промяна в поведението на медиите. По
подобен начин могат да се наложат и дълготрайни позитивни нагласи, които
също са много устойчиви, например позитивно отношение към ценности или
артефакти от чужда култура (швейцарска прецизност, английски джентълмен,
американска мечта, френска козметика, немска кола, японски телевизор и т. н.).

•

Позитивни ефекти – с полезни за индивида или обществото като цяло
последици (например включване в благотворителна акция или привикване към
рационален режим на хранене).

•

Негативни (асоциални) ефекти – носещи вредни за индивида или обществото
последици (пристрастяване към видеоигри, изкривена представа за актуалните
неща

или

погрешна

личностна

идентификация

поради

потапяне

в

мелодраматичния свят на сапунените опери, бягство от проблемите на деня или
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изпадане в депресия поради претоварване с негативни медийни съдържания и
др.).

•

Неутрални ефекти – медийните ефекти (например в тълкуването на Дефльор и
Бол-Рокич) имат слабо въздействие или нямат никакво въздействие върху хора с
адекватно конструирани социални реалности, но все пак медийните съобщения
могат

да

променят

поведението

на

членове

на

аудиторията,

които

информационно изцяло зависят от масмедиите.

•

Еднотипни ефекти – оказващи еднотипно въздействие върху големи маси хора
(например масово имунизиране или запасяване с противогрипни медикаменти
при активни медийни кампании с превантивна цел).

•

Когнитивни (познавателни) ефекти – въздействия върху познанията на
индивидите за света (например за съвременните хора е характерно да получават
огромната част от информацията си и да формират представата си за света
според картината на света, конструирана от медиите, поради което се говори за
масмедийна зависимост на познанията).

•

Афективни (емоционални) ефекти – въздействия върху емоциите (обичайно е
да се получат при възприемане на съдържания с развлекателна насоченост,
например в жълтата преса или мелодраматичните сериали и филми, но и някои
информационни, чисто новинарски съдържания могат да бъдат преднамерено
натоварени с висока степен на драматизъм, така че да окажат силно
емоционално въздействие върху реципиентите, например ако се предозират
картини с насилие или с трагични последици от катастрофи).

•

Каталистични ефекти – наблюдават се, когато например книга, вестникарска
статия, телевизионно предаване и др. се оказват катализатор за промяна на
поведение или нагласа, но и в случаи на медиатизиране, когато например
присъствие на телевизионна камера някъде може да повлияе върху хода на
събитията или да предизвика събитие.

168

•

Катарзисен ефект – когато медийно съдържание може да окаже „пречистващо”
въздействие с терапевтичен ефект (например съществува хипотеза, че
показваните по филмите и телевизионните предавания насилие и агресия при
някои хора могат да предизвикат терапевтично въздействие, като потиснат
собствената им агресивност или склонност към насилие поради задоволяване на
личните агресивни нужди с преживявянето на насилие и агресивност, проявени
от други, или поради осъзнаване на пагубните последици от агресията и
насилието).

•

Наркотизиращ ефект – според П. Лазарсфелд и Р. Мертън (1948) това е
довеждането на аудиторията до „масова апатия” поради „героичното усилие” да
се справи с информационния поток; например ако зрител или читател предозира
употребата на медийни съдържания, свързани с текущи събития и проблеми, и
загубва представа за границата между информираността относно проблемите и
тяхното решаване, той изпада в състояние на бездействие и загуба на склонност
към самостоятелно мислене и действие за решаване на проблемите. Т. е.
медийните съдържания са му подействали като наркотик, който редуцира
тревожността му, но същевременно го извежда отвъд реалността.

•

Ескапистки ефект – ефект на бягство от реалността чрез оттегляне във
фикционалния свят на книгите, филмите, развлекателните програми, риалити
форматите и т. н. или заживяване в т. нар. „масмедийна” или „телевизионна
реалност”, която се оказва по-лесна за понасяне от действителността.

•

Резонантен ефект – свързва се с наблюдението, че когато възприетото от
медиите съдържание се покрива с предварителните вярвания и възгледи на
реципиентите, тези вярвания и възгледи попадат в хармония с възприетото
съдържание и се подсилват. Според Дж. Гербнер, ако телевизионната реалност и
възприятието за реалността са в резонанс, комбинацията може да доведе до
„двойна доза” съобщение – по такъв начин например жители на квартали с
висока престъпност могат да получат „двойна доза” послания, че в света има
много насилие.
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3.2.4. ЕТАПИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА МАСМЕДИЙНИТЕ ЕФЕКТИ
Изследването на масмедийните ефекти без съмнение е най-мощният стимул за
развитието на идеите в теорията на масовата комуникация. В това отношение К.
Уилямс например заявява: „Ефектите на масовата комуникацията и медиите върху
познанието, разбирането, мненията и поведението на аудиториите е първичен фокус на
академичния интерес и дебат. Ключовият въпрос е дали медиите имат мощта да
оформят, променят или обуславят нагласите и поведението на индивидите” (Уилямс
2003: 7). И според медийния психолог Д. Джайлс традицията на „медийните ефекти”
вероятно е оказала най-силно влияние от всички медийни изследвания на публичния
живот през последните 50 години. При това загрижеността относно негативните
психологически ефекти на медиите е толкова обичайна, че и извън академичната сфера
те рядко се подлагат на съмнение (Джайлс 2003: 18). Дж. Блек и Дж. Брайънт на свой
ред подчертават, че самият термин медийни ефекти не само се отнася до последиците
от медийното въздействие върху индивида, обществото и културата, но е всъщност
название на една „добре очертана област от изследвания, които изучават влиянието на
медиите” (Блек, Брайънт 1995: 50).
Що се отнася до етапите в развитието на тези изследвания, мненията се разделят
на две. Едната група изследователи (основно преди началото на ХХІ в.) очертават три
основни цикъла в проучването на масмедийните влияния, като свързват тези етапи на
първо място с основните модели на комуникацията, в рамките на които се провеждат
изследванията. Например Дж. Блек и Дж. Брайънт (1995) изброяват:
-

етап на ранните теории, свързани с трансмисионните модели и
представите за пасивна аудитория;

-

етап от средата на ХХ век, свързан с представите за активна аудитория;

-

етап на новите теории (след 40-те г. на ХХ в.), свързан с влиянието на
телевизията.
В началните години на ХХІ в. С. Баран и Д. Дейвис, следвани от множество

изследователи от по-ново време, очертават четири ери в теорията на масовата
комуникация и изследването на медиите, в които съответно намират място четири
последователни типа схващания за масмедийните ефекти:
-

ера на масовото общество и масовата култура;

-

ера на научния подход към масовата комуникация;
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-

ера на ферментиране на нови идеи и на културологичен подход към
масовата комуникация;

-

ера на съвременните дебати по темата.
Тук се приема, че с оглед най-вече на насоките в изследванията на

масмедийните въздействия могат да се обособят 4 кръга изследвания, които отчасти
следват определен хронологичен ред, но и взаимно се застъпват, като се забелязва
определена по-късна пулсация на вече забравени или отречени по някакви причини поранни идеи. В този смисъл предложената по-нататък четиричленна типология на
изследователските цикли в областта на въздействието на медиите върху индивидите,
обществото и културата, наподобява „четирите ери” на С. Баран и Д. Дейвис, но
компонентите ѝ се отличават по акцентите на очертаването им.
3.2.4.1. Ранни теории и допускания
По отношение на хронологичните рамки на ранните изследвания и особено по
отношение на горната им граница (40-те години на ХХ в.), както и във връзка с
основните схващания за масмедийните ефекти в тези изследвания коментарите са
относително еднопосочни. По това време най-влиятелни в теоретизирането върху
масовата комуникация са негативните възгледи за т. нар. „масово общество” и
„упадъчната масова култура”. Основните допускания са обобщени от С. Баран и Д.
Дейвис (2012: 55) по следния начин:
Медиите са мощна сила в обществото, която може да оспори съществени
норми и ценности и да накърни социалния ред.
Затова медиите трябва да бъдат поставени под елитен контрол.
Медиите са способни на преки влияния върху съзнанието на
средностатистическите хора, като трансформират техните възгледи за социалния
свят.
След като мисленето на хората е трансформирано чрез медиите, могат да се
появят всякакъв вид дълготрайни последици – не само сриване на индивидуалния
живот, но и създаване на социални проблеми в широк обхват.
Средностатистическите хора са уязвими спрямо медиите, защото в масовото
общество те са откъснати и изолирани от традиционните социални институции,
които преди това са ги защитавали от манипулация.
Социалният хаос, иницииран от медиите, може да се разреши чрез
установяването на тоталитарен социален ред.
Масмедиите неизбежно принизяват високите форми на културата,
допринасяйки за общия упадък на цивилизацията.

171

Тревожната представа за масовото общество се комбинира с факта, че моделите
на комуникацията по това време все още са от трансмисионен (линеен) тип с
предполагаема хомогенна и пасивна аудитория, с игнориране на личностните
характеристики на членовете на аудиторията и предположение за еднотипно
възприемане на масмедийните съобщения.
Важен фактор за формиране на възгледите за влиянието на масмедиите са и
реално наблюдаваните реакции на аудиторията в тази ранна масмедийна епоха, за
които М. Шенк разказва следното:
С развитието на „пени пресата” около 1830 г. влиза в действие една истинска
комуникационна революция, която в края на ХІХ в. между другото въведе филма,
от 1920 г. – радиото, а от 1940 г. – телевизията. Чрез дифузията на тези медии се
излезе извън традиционния комуникационен процес под формата на
интерперсонална комуникация; появиха се нови дейностни комплекси като
реклама, връзки с обществеността и пропаганда, които започнаха да се опитват да
посредством медиите да въздействат върху членовете на обществото. Медиите
придобиха особено голямо значение като средства за пропаганда през Първата
световна война, когато настройваха членовете на обществото срещу врага;
ефикасността на медиите тогава се схващаше като респектираща. По подобен
начин и рекламата се схващаше като ефективно средство, доказателство за което
като че ли беше големият размер на купуването на стоки след осъществени
рекламни кампании. Прочутото радиопредаване на Орсън Уелс „Марсианско
нашествие” (1938) със силата на внушението си подбуди множество реципиенти да
го възприемат като реалност и изпълнени с ужас да хукнат по улиците: това е
поредното доказателство за „ненадмината мощ” на медиите. Появи се „митът за
свръхмощните (всемогъщи) медии”.
(Шенк 2007: 24)

Поради посочения комплекс от причини и основания (вж. и Приложение № 31)
изследователите на масмедиите, обвързани с ранните теории, модели и наблюдения,
приписват следните характеристики на медийните ефекти:

•

Ефектите са мощни.
Масмедиите оказват силно влияние върху пасивната и податлива на
внушения доверчива аудитория.

•

Ефектите са преки.
Членовете на аудиторията пряко се влияят от масмедиите, без да
търсят проверка и коректив на техните съобщения.

•

Ефектите са незабавни.
Проявяват се веднага след излъчването на съобщението от
средствата за масова комуникация.
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Ефектите са еднотипни.

•

Масмедийните съобщения оказват едно и също влияние върху
всички реципиенти.
С така представените ефекти са свързани две централни теории за същността и
ефикасността на масмедиите.
Първата теория, тъй като сравнява действието на масмедийните съобщения
върху аудиторията с изстрелян куршум, е известна под метафоричното название
куршумена теория. Самото съобщение се описва с метафората магически куршум,
който бива зареден и изстрелян от съответната медия и точно уцелва беззащитната си
мишена, като оказва върху нея замисления от медията ефект. Така сполучливо
заредените с подходящо съдържание медийни куршуми мигновено и еднотипно
поразяват с еднакъв ефект всички „улучени”. С алтернативна метафора си служи друг
вариант на същата теория, наричан

теорията за подкожната инжекция.

Представата, че взаимодействието между мощната медия и пасивната аудитория е от
типа стимул – реакция, води до допускането, че действащото като инжекция медийно
съобщение оказва еднотипно „дрогиращо” влияние върху всички „инжектирани”.
Най-сериозни аргументи в полза на мощните, незабавни и униформени медийни
ефекти се привеждат в теорията на пропагандата, която получава и известно
емпирично

потвърждение

от

изследванията

между

двете

Световни

войни.

Проучванията показват, че действително пропагандните и рекламните кампании
оказват доста мощно въздействие върху формирането на нагласи, вярвания и
поведение. Обясненията се свързват със склонността на аудиторията да реагира на
съобщенията импулсивно, емоционално, при отслабен рационален контрол (вж. Лоъри,
Дефльор 1983; Блек, Брайънт 1995; Уотсън, Хил 1997; Липман 2001; Шенк 2007;
Дейвис, Баран 2012 и др.). Отгласи от тези ранни представи за медийните ефекти се
появяват и в по-късно време, например в трудовете на Ж. Елуил от 1970-те години,
където се твърди, че пропагандата е много по-ефективна, отколкото повечето
американци смятат, и че тя почти тотално контролира нашите мисли и действия (Мерил
и др. 1990: 85).
3.2.4.2. Хипотези за ограничени масмедийни ефекти
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В периода между 1940 и 1950/60 г. сред изследователите на масовата
комуникация настъпват сериозни колебания относно реалистичността на представите
за мощни, незабавни и еднотипни медийни ефекти.
Променя се, на първо място, възгледът за аудиторията. Осъзнава се, че
аудиторията е активна страна в процеса на масмедийната комуникация и че върху
рецепцията на съобщенията оказват влияние множество променливи, водещи до
различни индивидуални (а не до еднотипни, униформени) реакции. Сред основните
фактори, които се преценяват като влияещи върху субективно различната рецепция на
едни и същи медийни послания, са следните:
- селективно подлагане на медийно въздействие;
- селективно внимание към медиите;
- селективно запомняне на техните съобщения;
- влияние на интерперсоналните контакти върху интерпретацията.
На тази основа по отношение на масмедийното въздействие върху нагласите,
вярванията и поведенията на хората се оформя становището, че:
•

Ефектите са ограничени, дори минимални.
Масмедиите оказват много слабо влияние върху живота на индивидите и
обществото като цяло, тъй като аудиторията е активна, не се доверява сляпо
на медиите, оказва съпротивление при интерпретацията на съобщенията.

•

Ефектите не са преки.
В интерпретацията на медийните съобщения членовете на аудиторията се
влияят и от междуличностните си контакти, при които чуждо мнение може
да им окаже персонално въздействие, както и от авторитетни коментари
например от страна на експерти, действащи като лидери на мнението.

•

Ефектите не са еднотипни.
Медийните съобщения оказват различно въздействие върху отделните
реципиенти поради различното подлагане на въздействие и субективната
интерпретация.
Силно влияние върху формирането на схващането за ограничените възможности

на масмедиите да влияят върху хората имат трудовете на П. Лазарсфелд и Е. Кац, които
разработват т. нар. модел на „двустепенния поток” на информацията. Според този
модел медийните съобщения се възприемат не само пряко от медиите, но и чрез
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посредничеството на други лица от аудиторията (т. нар. лидери на мнение). Още повлиятелен се оказва предложеният от Е. Роджърс модел на „многостепенния поток”,
известен още като модел на информационната дифузия. Според този модел в
разпространението на медийните съобщения обикновено стъпките не са само две
(медия – посредник от аудиторията – повлиян реципиент), а повече (вж. Морел и др.
1990; Блек, Брайънт 1995; Шенк 2007; Баран, Дейвис 2012). Много информативно в
това отношение е следното наблюдение на Т. Петев:
Силата на масовата комуникация малко предубедено е приписвана основно
на медиите – това обстоятелство като че ли оставя извън скоби серийните ефекти,
обработващи социалната среда за дълготрайна трансформация. Повлияната среда
обединява директни и индиректни влияния на масовата и междуличностната
комуникация, постепенно превръщайки се в слоеве култивирана среда.
(Петев 2001: 95)

Важен фактор за развитието на идеите за медийните ефекти е масовото
разпространение на телевизията през 50-те години на ХХ в. Тя естествено привлича
основното внимание на изследователи, родители и възпитатели поради опасенията от
вредно въздействие върху децата, особено в аспекта на телевизионното насилие. Затова
в това направление се провеждат множество емпирични изследвания, чрез които се
проверяват хипотезите за действителното медийно въздействие. Едно от авторитетните
изследвания от този тип, проведено от Университета в Стандфорд, дава основание за
следните обобщения:
(1) Ниското ниво на IQ при децата корелира положително със склонност към
продължително гледане на телевизия; (2) Деца със слаби социални връзки гледат
повече телевизия от деца с по-добри социални връзки; (3) Няма доказателства, че
гледането на телевизия предизвиква престъпни наклонности или насилствено
поведение при нормалните деца. […] ключовата дума тук е „нормални”.
Изследването не дава информация какъв ефект има гледането на телевизия върху
„абнормални” деца” (Морел и др. 1990: 85).

По повод на друго мащабно изследване върху същата тема Е. Хайт (1987: 26)
цитира следното шеговито обобщение: “Предупреждение: Surgeon General установи, че
телевизионното насилие е умерено опасно за умственото здраве на вашите деца”.
Новите гледни точки, фокусирани върху функционирането на медиите и
поведението на активната аудитория спрямо медиите, довеждат дори до оспорване
на самото понятие ефект и до мотивирани предложения (например от страна на Й.
Клапер) за замяната му с влияние на масмедиите. Основният въпрос, който се поставя,
по сполучливата формулировка на Дж. Халоран (1970), е не толкова какво медиите
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правят на хората, а какво хората правят с медиите. На тази основа се разработват
множество специални теории, първоначално поддържащи в една или друга степен
тезата за относително слабото влияние на медиите, но всъщност поставили основата на
преминаването към нов тип тълкуване на взаимодействието между активната
аудитория и медиите – теория за ползите и удовлетворенията, теория за социалното
заучаване, игрова теория, теория за зависимостта, теория за поставянето на дневния
ред, култивационна теория и др. Накратко най-важните теории могат да се представят
така:
Според теорията за ползите и удовлетворенията (“uses and gratifications”
approach), свързана с имената на Е. Кац, Дж. Блъмлър, Дж. Халоран, М. Гуревич и
др., реципиентът е натоварен с активната роля в процеса на взаимодействие с
масмедиите, защото чрез тях той се опитва да удовлетвори свои нужди –
познавателни, емоционални, ескапистки и т. н. В този смисъл е трудно вече да се
говори за масмедийни ефекти върху някаква въображаема хомогенна аудитория
поради огромните различи в персоналните нужди и начините за удовлетворяването
им сред членовете на масовата аудитория в условията на медийна конкуренция,
други форми на комуникация и разнообразни променливи в обкръжението (вж.
Халоран 1970; Блек, Брайънт 1995; Джайлс 2003; Баран, Дейвис 2012).
Теорията на зависимостта от системата на медиите, разработена от М.
Дефльор и С. Бол-Рокич, схваща зависимостта от масмедийна информация като
“ключово интерактивно условие за промяна на вярванията, поведението или
чувствата на аудиторията”. Смята се, че зависимостта на аудиторията от средствата
за масова комуникация е особено висока в общества, в които масмедиите
изпълняват множество централни информационни функции, както и в периоди на
бърза социална промяна или значителен социален конфликт. В по-късен вариант на
теорията се изтъкват и следните закономерности: колкото по-голяма е
интензивността на релевантните зависимости от масмедиите, толкова по-висока е и
степента на внимание и обвързване или дистанциране; съответно колкото поголяма е възбудата, толкова по-силно е ангажирането с информационния процес; и
като последица – колкото по-голямо е ангажирането, толкова по-голяма е и
вероятността за когнитивни, афективни и поведенчески въздействия от страна на
масмедиите (Дефльор, Бол-Рокич 1989; Баран, Дейвис 2012; Грошек 2009).
Теорията за социалното заучаване, преработена по-късно до социалнокогнитивна теория за масовата комуникация, се появява през 60-те години на
ХХ в. в т. нар. модели на „ученето чрез наблюдение”, експериментално проучвани
от А. Бандура с оглед на телевизионното въздействие върху децата. Най-общо
казано, резултатите от проучванията показват, че при определени обстоятелства
(подлагане на медийно въздействие, запаметяване на медийни примери,
предразположеност и мотивираност на индивида и др.) могат да се заучат
агресивни поведенчески модели от киното и телевизията. Но освен че медиите
пряко могат да „преподават”, социалното заучаване може да е и опосредствано – т.
е. индивиди, които вече са заучили модел от медиите, могат да окажат влияние
върху трети лица (вж. Бандура 1977; Блек, Брайънт 1995; Баран, Дейвис 2012).
Култивационната теория, извеждаща началата си от серия проведени от
Дж. Гербнер контент анализи на телевизионни материали с насилие (поради което
понякога се нарича просто култивационен анализ). Според изследователския екип
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на Гербнер най-забележителната последица от консумацията на медийно насилие е
създаването на атмосфера на опасение от насилие, която се свързва със
склонността да се вижда или да се очаква повече насилие в собственото
обкръжение, отколкото в действителност има (т. нар. „синдром на лошия свят”).
Друго влиятелно понятие, произтичащо от теорията, е т. нар. резонантен ефект, т.
е. ефект на припокриване между наличните убеждения и възприетата от медиите
информация. Това припокриване води до подсилване на вярванията и възгледите и
се описва с метафората „двойна доза” съобщение (вж. Гербнер, Грос 1976; Гербнер
и др. 1986; Мерил и др. 1990; Блек, Брайънт 1995; Джайлс 2003; Баран, Дейвис
2012).
Теорията за поставянето на дневния ред (agenda setting function), развита
от М. Маккомбс и Д. Шоу, представя журналистите като изпълнители на ключова
роля за формирането на нашата картина за света чрез приписването на определена
стойност на случващите се актуални неща. Това става чрез подбора и начина на
поднасяне на новините, при което се смята, че медиите може и да не успяват да ни
внушат какво точно да мислим за нещата, но са много ефективни в насочването ни
към теми и проблеми, върху които да мислим. Особено силни ефекти се очакват
във връзка с теми, по които аудиторията няма алтернативни източници на
информация извън медиите (вж. Маккомбс, Шоу 1972; Блек, Брайънт 1995; Баран,
Дейвис 2012).

3.2.4.3. Връщане към стари допускания
С влиятелната си статия „Връщане към концепцията за мощни масмедии” от
1973 г. Е. Ноел-Нойман отбелязва появата на нов цикъл в изследването на медийните
ефекти. Този път обаче, за разлика от етапа на ранните изследвания, допусканията за
мощта на медиите са обвързани в много по-сложна мрежа от фактори, оказващи
влияние върху естеството и силата на медийните ефекти. На базата на множество
емпирични изследвания, свързани с коментираните вече теории за ползите и
удовлетворенията, за социалното заучаване, за култивационната сила на телевизията, за
масмедийната зависимост, за ефектите от поставянето на дневния ред от страна на
медиите, както и с опора върху набиращите скорост културологични, семиотични и
критически лингвистични и социологически изследвания на масовата комуникация и
нейните продукти, старата идея за мощни ефекти се възражда, но в съвършено нов
контекст (вж. Ноел-Нойман 1973; Хайт 1978; Мерил и др. 1990; Блек, Брайънт 1995; вж.
също Приложение № 8 в раздел 1.3 и Приложение № 26 в раздел 2.3). Този контекст се
формира основно от следните допускания:
-

аудиторията е активна и критично настроена;

-

всеки член на аудиторията приписва собствен смисъл на медийните
съобщения

в

зависимост

характеристики;
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от

личностните

си

биографични

-

интерпретацията на медийните съобщения може да се повлияе от
комуникации на интерперсонално и на групово ниво;

-

всеки член на аудиторията проявява субективна избирателност по
отношение на медии и медийни съдържания;

-

всеки член на аудиторията проявява селективно внимание към
медиите;

-

взаимодействието на всеки член на аудиторията с медиите е с
различна продължителност.

На тази основа и представата за масмедийните ефекти се променя решително в
сравнение със схващанията от предишните периоди. Най-влиятелна масмедия е
телевизията, така че повечето изследвания, подкрепящи преосмислянето на позицията
относно мощта на медиите, са свързани с наблюдения върху телевизионната аудитория
(например във връзка с теми като телевизионното насилие, материалите със сексуално
съдържание, търговската реклама, популярната култура, социалните промени,
възпитанието на децата и т. н.). Основните параметри на подновената представа за
силното влияние на масмедиите са следните:

•

Ефектите от масовата комуникация в социален план са мощни.
Масмедиите силно влияят върху формирането на общественото мнение по
определени важни теми и върху социалното конструиране на картината за
света, поради което имат решаващо значение за познавателната зависимост
на съвременните хора от медийната информация.

•

Социално значимите масмедийни ефекти са от „сталагмитен” тип.
Социализацията на индивидите, култивацията на вярвания и нагласи,
социалното заучаване на поведенчески модели от медиите, последиците от
поставянето на дневния ред и т. н. се получават бавно,

с постепенно

натрупване, кумулативно.
•

Повечето медийни ефекти са незабележими за индивида.
Промените в нагласи, вярвания, поведения и пр. са незабележими поради
постепенното акумулиране на въздействия от медиите.

•

Ефектите не са еднотипни.
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Масмедийните съобщения оказват различно въздействие върху отделните
реципиенти поради различното подлагане на въздействие и субективната
интерпретация.
•

Ефектите не са преки.
В интерпретацията на медийните съобщения членовете на аудиторията се
влияят и от интерперсоналните си контакти.
3.2.4.4. Най-нови схващания
Представите, характерни за третия цикъл от изследванията върху медийните

ефекти, вероятно ще останат исторически последни в това направление, тъй като с
пришествието на интернет, с процесите на медийна конвергенция и с все понарастващата персонализация на комуникацията на фона на размиването на границите
между масмедийни институции, продуценти и реципиенти, във висша степен се
проблематизира самото понятие масмедиен ефект. Това се получи, защото, както
изрично беше изтъкнато в началото на този раздел, когато се говори за ефекти, се имат
предвид реакциите на аудиторията по отношение на масмедийните съобщения. При
сегашната ситуация, в която продуценти на циркулиращи в масовата комуникация
съобщения са както масмедийните институции, така и все по-голям брой потребители
(които вече не са просто част от „бившите” медийни аудитории, а стават суверенни
автори и дистрибутори на масмедийни съдържания), посоките в търсенето на
постиганите ефекти стават безброй, а възможностите за реалното регистриране и
идентифициране на точно определени ефекти стават все по-малобройни. Затова
основната част от усилията на изследователите на масовата комуникация като че ли се
насочват по други линии, които не се пресичат непременно (както беше обичайно до
90-те години на ХХ в.) с проучването на конкретни медийни ефекти. В съвременния
медиатизиран дигитален свят масмедиите са здраво вплетени в самата структура
на обществото на всяко ниво и във всеки аспект, така че всичко, свързано с личния
живот, познанието за света, вярванията и нагласите, междуличностните връзки,
характера на груповите и междугруповите контакти, интракултурните и
интеркултурните взаимодействия, може да се разтълкува в крайна сметка като пряк
или косвен медиен ефект. Поради това вездесъщо и всепроникващо присъствие на
медийните ефекти те стават буквално неуловими. Ето защо, макар че самото понятие
медиен ефект не изчезва напълно от теориите и анализите, то определено отстъпва
място на по-широки понятия като медийно влияние или роля на медиите в обществото
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(вж. раздел 3.3.). Вероятно е показателен фактът, че още в първите издания на една от
най-влиятелните книги в полето на медиазнанието – „Теория на масовата комуникация.
Въведение” на Д. Маккуайл – липсва специален раздел за изследването на медийните
ефекти (вж. например Маккуайл 1987).
Както С. Баран и Д. Дейвис представят ситуацията в началото на ХХ в.,
„настоящият дебат” по темата за масовата комуникация и в частност за медийните
ефекти е свързан например със:
-

съживяване на подхода нужди и удовлетворения, но вече с оглед не на
един самотен, изолиран реципиент, върху когото медиите въздействат,
а с оглед на членовете на активната медийна аудитория;

-

преразглеждане на концепта „активна аудитория” в новите условия на
възможна

интерактивна

връзка

между

аудитория

и

медийни

институции;
-

силни позиции на теориите, свързани с начините на декодиране и
приписване на субективен смисъл на медийните съобщения;

-

мощно влияние на критическите културологични и семиотични
анализи, свързани с конструирането на масмедийната реалност, с
пораждането, рецепцията и културната значимост на медийни образи на
индивиди и групи (например поп икони и други елитни публични
фигури, на представители на етнически и социални малцинства, на
„хора от улицата” и т. н.);

-

изследвания

върху

формирането

на

общественото

мнение

(включително и върху „спиралата на мълчанието”) в новата високо
конкурентна медийна среда;
-

възможностите за поставяне на дневен ред (agenda setting) за
днешната активна, критична и информираща се на взаимен принцип
аудитория;

-

развитие на теории и анализи на „рамкирането” (поставянето на
съобщението във времева, сюжетна, разказна, идеологическа и пр.
„рамка”) като един от мощните фактори за въздействие върху
възприятието;

-

обогатяване и по-нататъшно развитие на култивационния анализ с оглед
на новата ситуация.
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Към този списък следва да се добавят още поне няколко важни изследователски
направления,

които

попълват

„празнините”,

останали

след

изчерпването

на

възможностите на класическите подходи към медийните ефекти, например:
-

приложно ориентираните изследвания на възможностите и ефектите от
опитите за регулация или цензуриране на медийни съдържания с цел
защита на подрастващите от вредни влияния, например с оглед на
некоректната търговска реклама, излъчването на визуални съобщения,
свързани с насилие и секс, употреба на агресивна или нецензурна реч в
медиите и др. (Джентиле 2003; Джентиле, Сесма 2003; Потър 2011);

-

изследвания, свързани с т. нар. „ефект на третото лице”, които дават
информация за представите на хората относно влиянието, което
медиите оказват върху самите тях и върху другите хора (вж. Конърс
2005 и Приложение № 33);

-

изследвания върху промените в комуникативните практики на
интерперсонално, групово и глобално социално ниво, настъпващи във
връзка с интерактивните възможности на интернет и базираните в него
социални мрежи (вж. например Дженкинс 2006; Грошек 2009;
Макнамара 2010);

-

изследвания върху т. нар. „генерирано от потребители масмедийно
съдържание” (вж. например Бек 2008; Попек 2011);

-

изследвания върху поведението на „сценичните публики”, рецепцията
на риалити формати и участието в тях, свързано с „дейността да
бъдеш гледан” и всички индивидуални и социални последици от това
(вж. например Андреевич 2004; Хил 2005; Папакариси, Менделсон
2007);

-

изследвания върху т. нар. „медийна грамотност” с цел да се установи
готовността на съвременния човек ефективно да се справя със
съвременните

комуникационни

средства

и

да

се

очертаят

индивидуалните и социалните ползи от успешното включване чрез тях
в процеса на масовата комуникация (вж. например Мацедо, Стайнбърг
2007; Потър 2011).
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Приложения:
Приложение № 31
Из:
Heidt E. U. Mass Media, Cultural Tradition, and National Identity.
The Case of Singapore and its Television Programmes.
Verlag Breitenbach Publ.: Saarbrücken – Fort Lauderdale, 1987
(Фрагменти: с. 24-26)
Докато на едно абстрактно ниво на социалната теория и политическите
съображения въздействието на масмедиите върху обществото се схваща главно
като социално, дълговременно и сложно, студиите при изследването на медиите
като цяло допускат и проучват кратковременни и прости ефекти върху индивида.
Този последен възглед за масмедийните ефекти не е ограничен до академичната
сфера, а се споделя и от обикновения човек от улицата. Тъй като дискусията за
последните 20 години е главно съсредоточена върху телевизията като последна
добавка в полето на консуматорските медии, може да се обобщи популярното
мнение, като се каже, че ефектите на телевизията, т. е. въздействията върху
индивида, са непосредствени, преки, автоматични и неизбежни; и че това в
частност е вярно по отношение на децата.
Това допускане е подкрепено с примери, които днес са станали част от
общото познание и се използват като доказателства. Класика в областта, цитирана
в огромен брой литературни източници, е ефектът от радиопрограмата на CBS
„Войната на световете”. Тази научно-фантастична история за инвазия от Марс,
излъчена през 1938 г., предизвиква като резултат масово бягство на хора от Ню
Йорк, които объркват фикционалната програма с реални новини. Примерите от
политическата сфера включват разказа, че Никсън е изгубил президентските
избори през 1960 г. в резултат на телевизионния дебат с Кенеди, в който е
засенчен от физическия изглед на младия и енергичен съперник. По-пресен случай
засяга Виетнамската война, за която често се твърди, че далеч по-мощните сили на
САЩ са принудени да се оттеглят (и накрая изгубват войната) поради
постоянното ѝ тенденциозно представяне в масмедиите у дома. Освен тези
отделни примери цялата идея за политическите кампании чрез масмедиите – както
и мултимилионният бизнес на рекламата – почиват върху допускането, че е
възможно преднамерено да се влияе върху хората не само да мислят нещо, но и да
се държат по определен начин.
Общественото мнение като че ли е най-строго по отношение на
криминалното поведение. Тук увеличаването на имитациите в реалния живот,
например похищаването на самолети (САЩ) или душенето на жени с шалове
(Германия) е това, което се смята, че е последствие от зрелищни трилър програми
по телевизията. Възгледът, че медиите са преки подстрекатели на криминални
деяния, вече е влязъл в съдилищата. […]
Да добавим една последна точка към популярните допускания: почти от
въвеждането си телевизията е под силната атака от страна на родители,
възпитатели и публични фигури като главен фактор, предизвикващ упадък в
училищната дейност, четенето, академичните амбиции и т. н. Понякога се твърди,
че младите просто губят много време с телевизията, понякога – че тя препятства
менталните способности, изисквани от училището. Макар че телевизията е
въведена в образователните системи и училища в много страни като средство за
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обучение, тя все още традиционно се разглежда като влияеща отрицателно на
процесите на обучение и социализация. […]
Докато някои автори разглеждат тази негативистична склонност като
наследство от основополагащи философии за масовото общество и неговото
негативно влияние върху културата, други виждат просто повторение на добре
познатия модел, свързан с появата на всяка нова медия. Когато са нововъведени,
масмедиите неизменно биват подозирани и обвинявани, че имат опасно и
подривно действие върху индивида, особено върху децата и подрастващите.
Първо това е била книгата. Още през 1785 г. немският педагог Кампе
предупреждава за “пагубното привикване към четене” и рисува жива картина как
четенето на книги ще разруши комуникативната структура на семейството, ще
отдръпне хората от сериозни дела и ще доведе до крах на личните връзки… […]
През ХІХ в. в Америка Комсток предупреждава, че леката литература ще разврати
вкуса и фантазията на младите хора и че възрастният, който следи криминалните
репортажи във вестниците, “почти прекарва времето си в обществото на
престъпници”… […] През първата половина на ХХ в. мишената на атаката се
променя: сега това е филмът. В книга от 1911 г. германският съдия Хелвиг говори
за своя съдебен опит и заключава, че в много случаи на убийства или грабеж
престъпникът е получил идеята и познанието за действието от посещение в
кинотеатър. От 1951 г. телевизията е център на публичното внимание, а последни
жертви са видеоигрите и видеокасетите, докато четенето на книги – без значение с
какво съдържание – се разглежда като желано занимание както от образователна,
така и от културна гледна точка.
Приложение № 32
Из:
Campbell R., Martin C. R., Fabos B.
Media & Culture: An Introduction to Mass Communication.
Boston: Bedford/St, Martin’s, 2009
(Фрагменти: с. 12-13)
[Културологичният модел] изтъква, че индивидите влагат различни смисли
в съобщенията поради фактори като джендър, възраст, образователно ниво,
етничност, професия. Според този модел на масовата комуникация аудиториите
активно утвърждават, интерпретират, префасонират или отхвърлят посланията и
историите, които се носят из различните медийни канали. Например когато
противоречивата певица Лейди Гага засне 9-минутното си музикално видео за
песента „Телефон” през 2010 г., феновете и критиците предложиха много
различни интерпретации за видеото. Някои видяха в Лейди Гага авангардна
актриса, прекрачваща граници и ознаменуваща алтернативен лайфстайл, законна
наследница на Мадона. Други обаче оцениха клипа като безвкусен и жесток,
осмиващ транссексуалните и експлоатиращ жените, да не говорим за отравянето
на стар приятел.
Докато линейният модел може да покаже как съобщението стига от
адресанта до адресата, културологичният модел изтъква сложността на този
процес и липсата на контрол от страна на „адресатите” (медийни функционери,
филмови продуценти, писатели, редактори на новини, рекламни агенции и т. н.)
върху начина, по който аудиториите възприемат съобщенията и интерпретират
вложения в тях смисъл. Понякога продуцентите на медийни съобщения като че ли
са активни творци на комуникацията, докато аудиториите са просто пасивни
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възприематели. Но както показва примерът с Лейди Гага, консуматорите също
структурират медийните съобщения, за да изградят или да подкрепят собствените
си ценности и гледни точки. Този феномен е известен като selective exposure
(селективно подлагане на въздействие). Хората в типичния случай търсят
съобщения и пораждат смисли, които са в съответствие със собствените им
културни вярвания, ценности и интереси. Например изследванията показват, че
хора с политически пристрастия към лявото или към дясното са склонни да търсят
блогове или новини, които подсилват вече съществуващите им възгледи.
[…]
Въпреки селективното подлагане на въздействие историите, които
циркулират из медиите, могат да формират възприятия и нагласи в обществото.
През ХХ в. и по време на последните войни в Афганистан и Ирак например
самоотвержени журналисти показваха въоръжените конфликти, разказвайки
истории, които помогнаха на публиката да разбере мащаба и трагичността на тези
събития. През 1950-те и 1960-те години телевизионните новини за движението за
граждански права доведе до ключови закони, които трансформираха начина, по
който много бели хора схващаха недоволството и исканията на
афроамериканците. В края на 1960-те и началото на 1970-те години масираното
медийно представяне на Виетнамската война в крайна сметка доведе до загуба на
обществената подкрепа за войната. В края на 1990-те историите за аферата на
президента Клинтън с Моника Люински възпламени разгорещени дебати относно
частните поведенчески кодове и публичното накърняване на авторитета.
[…]
А през 2011г. новинарските репортажи за окупационните протести из
целите Съединени щати и по света доведоха до дебати относно несъответствията в
доходите, капитализма и властта, правителството и модерната демокрация. Във
всички тези случаи историите, които разказваха масмедиите, изиграха ключова
роля за промяната в индивидуалното съзнание, културните нагласи и
обществената рецепция.

Приложение № 33
Из:
Conners J. L. Understanding the third-person effect. –
Communication Research Trends, Volume 24 (2005) No. 2,
http://cscc.scu.edu/trends
(Фрагменти)
През целия си ден сме бомбардирани от медийни съобщения – от
телевизионни новини, реклами и забавни предавания, вестникарски съобщения,
реклами навън, докато пътуваме, до множество потенциални съдържания,
получени чрез интернет. Ако ни попитат, вероятно ще отречем, че сме били
повлияни от тези съобщения, за да не изглеждаме наивни или лековерни. Да не
говорим за брандовете на продуктите, които купуваме, материалите за текущите
събития, които дискутираме с другите, сълзата, която се появява в окото ни по
време на някой трогателен епизод от любимата ни телевизионна програма. Не, ние
не сме повлияни.
Все пак, когато ни попитат дали мислим, че другите се влияят от
медийните съобщения, твърде бързо сме склонни да се съгласим, че се влияят.
Може би разглеждаме тези „други” като хора с по-малко познания, с по-слаби
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сили да се съпротивляват на тези медийни съобщения или може би като деца,
които могат да са по някакъв начин по-уязвими за масмедийните съдържания.
Друг е въпросът, ако става въпрос за медийни съобщения, от които би било добре
да сме повлияни – например уведомление от страна на обществена организация за
някаква просоциална дейност, тогава може би всички ще сме повлияни от тези
съобщения.
В добавка към това ние понякога реагираме на възможността медиите да
повлияят върху другите чрез собственото си поведение, като например
подкрепяме цензурата върху телевизионното насилие или графичните сексуални
съдържания (казвайки „ние защитаваме децата”) или като пледираме за
реформиране на политическите кампании (като казваме „ако кандидатите не се
държаха толкова негативно, повече хора щяха да гласуват”). […]
Дейвисън (1983) дефинира хипотезата за ефекта на третото лице като
предположение, че „индивидите, които са членове на една аудитория, подложена
на убеждаваща комуникация (независимо дали тази комуникация преднамерено е
убеждаваща, или не е), ще очакват комуникацията да има по-голям ефект върху
другите, отколкото върху самите тях.”
Измерването на ефекта на третото лице в типичния случай включва два
типа въпроси, задавани на хората: единият е фокусиран върху възприятията за
влияние на медията върху самия човек, а другият – върху възприятията за влияние
на медията върху други хора. Ефект на третото лице се открива тогава, когато
хората отговорят, че другите са повлияни от масмедията повече, отколкото самите
те. […]
Когато медиите влияят върху самите хора повече, отколкото върху другите,
в типичния случай се говори за „обърнат ефект на третото лице”, макар че Тиедге
и колегите му вместо това го дефинират предимно като ефект на първото лице.
[…]
Дейвисън открива това, което нарича ефект на третото лице, в множество
малки експерименти, често свързани с политиката (1983). В един от
експериментите студенти дипломанти показват, че информацията относно един
нюйоркски политик ще повлияе върху вота на нюйоркчани повече, отколкото
върху самите тях… Един друг експеримент открива, че хората са по-склонни да
схващат днешните деца като по-силно повлияни от телевизионната реклама,
отколкото са били те в детството си. Един трети експеримент показва, че докато
72% от запитаните отговарят, че резултатите от първичните избори в Ню
Хемпшир през 1980 г. не биха повлияли върху техния вот за президент на САЩ,
52% казват, че това силно би повлияло върху резултатите на Роналд Рейгън и
поради това ще окаже влияние върху другите хора. […]
За телевизионното насилие като специфична медийна категория също е
доказано, че води до ефекта на третото лице, тъй като респондентите изказват
убеждението си, че медийното насилие е с по-голямо влияние върху другите,
отколкото върху самите тях… […]
Бросиус и Енгел (1996) откриват ефект на третото лице в Германия и по
отношение на рекламите, и по отношение на новините… Според тях хората
възприемат рекламата като подвеждащ или нежелан източник на влияние. Ние
мислим за себе си като за разумни консуматори и отхвърляме всеки опит за
въздействие върху нас. Що се отнася до новините обаче, публиката може да
възприема онези, които обръщат внимание на новините и се осведомяват от тях,
като добре информирани и добре образовани. Бросиус и Енгел твърдят, че по тази
причина се открива по-голям ефект на третото лице при рекламата, отколкото при
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новините. […]
Пакстън (1996) изследва подкрепата за медийни права и за цензура.
Открива, че когато хората смятат, че другите ще бъдат силно повлияни от
медиите, са склонни да подкрепят ограничения върху медиите; същевременно
колкото хората смятат самите себе си за по-малко повлияни от медиите, толкова
са по-склонни да се противопоставят на ограниченията. […]
В добавка към изследването на ефекта на третото лице по отношение на
различни типове медийно съдържание и изследването на поведенческия
компонент на този ефект, изследователите са наблюдавали и набор от други
променливи, за да разберат повече за ефекта на третото лице и за неговото
различно действие при различните хора. Социалното различие, предполагаемото
ниво на осведоменост и количеството медийна консумация са три от факторите,
изследвани в контекста на ефекта на третото лице.
[…]
Перлоф (1996) разграничава две възможни осмисляния на социалната
дистанция с оглед на ефекта на третото лице: като континуум с ранжиране на
подобието от „хора точно като мен” до „хора, които изобщо не са като мен” или
като континуум на хетерогенност и обхват от „моят най-тесен кръг или най-близка
общност” до „хора от най-далечния ми кръг или общност”.
Дейвисън (1983) приема, че е очаквано хората да възприемат други близки
до тях хора като неповлияни от медиите точно както те самите не са.
[…]
Дейвисън (1980) прави следния коментар във връзка с понятието
предполагаема осведоменост:
В известен смисъл ние сме експерти в нещата, които ни засягат, за които имаме
информация, недостъпна за другите… Другите хора, разсъждаваме ние, не знаят това,
което знаем ние. Поради това е по-вероятно да бъдат повлияни от медиите (с. 9).

[…]
Изследвайки специално консумацията на новини, Салвен (1998) не открива
доказателства, че общата употреба на медийни новини е съществен показател за
появата на ефект на третото лице, обаче открива, че специфичната употреба на
вестници е такъв показател. Според него употребата на вестници може „да
осигури на хората самочувствието да се оценяват като по-умни от другите хора”.

Задачи за самоподготовка:
1. Дайте собствено тълкуване на разликата между позитивни и негативни медийни ефекти и
подкрепете тезата си с конкретни примери и аргументи.
2. Какви кратковременни и дълговременни медийни ефекти наблюдавате в собствения си опит
с възприемането на медийни съдържания от самите вас и от ваши близки и познати?
3. Може ли да се твърди, че социалните мрежи упражняват някакъв ефект върху българския
език? Ако отговорът ви е положителен, се опитайте да посочите конкретните аспекти на
това въздействие.
4. Потърсете допълнителна информация за случая с радиопиесата „Войната на световете”,
споменат в Приложение № 31 и превърнал се в христоматиен пример за мигновен, мощен и
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еднотипен за множество хора медиен ефект.
5. В какви отношения (и по какви теми) наличието на блогове, чат руми и форуми в интернет
се отразява върху влиянието на традиционните медии върху аудиториите им?
6. Потърсете примери за съвременни обвинения към медиите, като се опитате да продължите
„историята”, разказана в Приложение № 31.
7. Приведете собствени примери за феномена

„селективно

подлагане

на

медийно

въздействие”, като се запознаете и с информацията от Приложение № 32.
8. Можете ли да посочите от собствения си жизнен опит ситуации, подобни на описаната в
следния пасаж (Спаркс 2013: 24):
Когато бях около 14-годишен, баба ми ни дойде на гости през лятото.
Обичаше да гледа сапунени опери следобед. Баща ми не се замисляше особено за
съдържанието на сапунените опери, но не стесняваше да огласява мнението си, че
те влияят негативно върху зрителите. В основата на неговото негодувание стоеше
убеждението му, че сапунените опери насърчават зрителите да гледат на своя
живот като на постоянна мелодрама. Никога не бях сигурен дали съм съгласен с
баща си относно въздействието на сапунените опери върху зрителите, но твърдото
му мнение по въпроса ме учудваше.
9. Убедително ли звучи за вас представената в Приложение № 33 хипотеза за т. нар. „ефект на
третото лице”? Можете ли да намерите собствени обяснения за този специфичен ефект?
10. Изтеглете от интернет речника „Думите на медийния преход” и коментирайте включената
там информация по темата за защитата на децата във връзка с информацията от
Приложение № 33.

Препоръчителна литература по темата на български език:
Ангов 1992; Алфандари 2012; Бондиков 2012; Буркарт 2000; Гецов 2009;
Гецов 2011; Добрева 2009а; Добрева 2011; Иванова, Стоицова 2004;
Манлихерова 2007; Матеева 2002; Михайлов 2009; Монова 2012; Николов
1999; Ноел-Нойман 2004; Петев 2001; Петев 2004; Петев 2010; Пешева и др.
2010; Рушкоф 2008; Станкова 2010; Стойков 2006; Цанкова 2007; Шопова
2001

Литература по темата на други езици:
Бек 2007; Блек, Брайънт 1995; Гербнер, Грос 1976; Гербнер и др. 1986;
Джайлс 2003; Кемпбъл и др. 2009; Конърс 2005; Лоъри, Дефльор 1983;
Липман 2001; Маккуайл 1987; Маккуайл 2010; Маккуайл и др. 2005; Мерил и
др. 1990; Милър 2005; Морозова 2010; Наби, Оливър 2009; Попек 2011;
Потър 2011; Прайс и др. 2013; Спаркс 2013; Уотсън, Хил 1997; Шенк 2007
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3.3.
ОБЩЕСТВЕНОИСТОРИЧЕСКА РОЛЯ НА
МАСОВАТА КОМУНИКАЦИЯ

Ключови думи: масова комуникация, масмедии, общество, обществена история,
социално конструиране на реалността

Средствата за комуникация, с които обществото
разполага на даден етап от своето развитие, са ключов
фактор

за

технологичното,

икономическото

и

културноисторическото състояние на това общество.

3.3.1. КОМУНИКАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ ФОРМАЦИИ
В специализираната литература по въпроса най-често се описват три основни
фази в цивилизационното развитие на човечеството и тези фази се съотнасят с три
ключови форми на комуникация:

• Традиционни орални общества;
• Модерни печатни общества (след преходна ръкописна фаза);

• Глобална електронна култура.
Оралната (устната), ръкописната и началната печатна култура (до ХVІІ – ХVІІІ
в. в Европа) от друга гледна точка се обобщават под названието “аграрно общество”,
като се съотнасят с прединдустриалните обществено-икономически формации. Основен
ресурс за тези общества е храната, основен тип заетост – земеделието, ключова
социална институция – фермата, основна технология – ръчният труд. Природата на найизползваните масмедии в късната фаза на този тип общества е печатна, а социалната им
роля все още остава по същество незначителна (Блек, Брайънт 1995: 6).
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Като следващ тип обществена формация се описва индустриалното общество,
датиращо от ХVІІІ в. нататък. То се характеризира с основен ресурс – енергия, основен
тип заетост – работа във фабрика, ключова социална институция – стоманодобивно
предприятие, основна технология – парна машина, природа на масмедиите – печатни
средства за комуникация, радио, телевизия, филм. Специално за късното индустриално
общество – с приблизителни граници от началото до 60-те години на ХХ в. – се
отбелязва достъп до широк кръг от масмедии и интензивно използване на средства за
масова комуникация в бита, например събуждане с радио, закуска, придружена с четене
на сутрешния вестник, вечеря пред телевизора, слушане на радио по време на
извършване на други дейности и т. н.
Относно последната цивилизационна фаза в историята на човечеството и ролята
на масмедиите в нея изследователите на комуникацията са почти единодушни, макар да
ѝ поставят различни названия и да я характеризират от различни гледни точки. В
обществено-икономически аспект най-често се говори за информационно общество,
началото на което се датира към 1955 г. (за САЩ), а състоянието му в последните
десетилетия на ХХ век все още се характеризира като “ранна фаза”. Приписват му се
следните характеристики: основен ресурс – информация, основен тип заетост –
боравене с информация, ключова социална институция – университет (изследователски
център), основна технология – компютри и електроника, природа на най-новите
масмедии – интерактивна и индивидуализирана (Блек, Брайънт 1995: 6).
3.3.1.1. Традиционни орални общества
Най-ранните общества в комуникационно отношение се дефинират като орални
(от лат. os, oris „уста“, през фр. oral „устен“) или аурални (от лат. aural „слухов”).
Причината за това дефиниране е, че основно средство за общуване при тях е човешкият
глас, който осигурява устно-слухова комуникация. Тези общества се определят още
като “затворени” или “традиционни орални общества”. В тях единствена възможна
форма на общуване е устният обмен на съобщения в ситуации лице в лице, а
съхранението на идеите и обичаите зависи от живата памет на хората. Според Дж.
Мейровиц тази специфична форма на “жива библиотека” тясно обвързва хората с
останалите, които живеят около тях. Оралните култури са затворени, тъй като устната
форма на общуване изисква физическо съприсъствие на комуникативните партньори, а
възможностите за взаимодействие с мисленето на физически отдалечени хора са много
малко.
189

Появата на писмеността отбелязва “преходната ръкописна фаза” в развитието на
човечеството, тъй като писмото предлага възможност за конструиране и съхраняване на
големи текстови масиви в проза, както и за кодиране на дълги вериги от идеи, които е
почти невъзможно да бъдат запаметени наизуст. Някои основни белези на писмената
култура синтезирано са посочени в следния откъс:
Документирана и транскрибирана от философи, монаси и стенографи,
ръкописната култура обслужва управляващата класа. Трудовите хора по принцип
са неграмотни и съществува голяма икономическа и образователна пропаст между
управляващите и управляваните. Ерата на устна и писмена комуникация се е
развивала бавно векове наред. Макар че точните времеви рамки са неясни,
историците най-общо разглеждат тези епохи като част от предмодерния период на
западната цивилизация, простиращ от около 1000 г. пр. н. е. до средата на ХVІ в.
(Кемпбъл и др. 2012: 7)

Писмото позволява на грамотните хора, които живеят в едно и също физическо
обкръжение, да знаят и да преживяват различни неща, да имат различен светоглед. Но и
обратно: то гарантира на хора, раздалечени в пространството, споделянето на общи
познания, преживявания и вярвания. Така писмото по нов начин свързва и разделя
хората, включително и по линията на грамотността и неграмотността (Мейровиц 1994:
54-55).
3.3.1.2. Модерни печатни общества
Разделенията продължават и след появата на “модерната печатна култура”,
доколкото бедният и неграмотният остава напълно зависим от устната комуникация,
докато висшите прослойки и зараждащата се средна класа “се оттеглят (буквално и
метафорично) в своите библиотеки”. Същевременно хората, общуващи с печатното
слово, постепенно се оттеглят и от тъканта на общността и преплетените роднински
връзки. Образованият човек чете и пише за неща, които необразованият няма откъде да
научи, а различните четящи могат да развият различни гледни точки. Благодарение на
печата се създават големи политически, духовни, интелектуални и религиозни единици,
необвързани с локалната общност. Но печатното слово има и други важни ефекти –
откъсването от текущата слухова включеност дистанцира хората от звука, допира и
пряката реакция и им позволява да станат по-индивидуалистични. От друга страна,
печатната преса подпомага ускорения ръст на научното изследване, а внезапният взрив
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на натрупаното познание подклажда научната революция и увеличението на
механичната продукция (Мейровиц 1994: 55-57).
„Печатната революция”, създала по израза на М. Маклуън Гутенберговата
галактика, всъщност не се оценява еднозначно от съвременните си. На ентусиазма, с
който се посреща възможността и по-бедните слоеве от населението да получат достъп
до печатното слово, се противопоставят много страхове. Писарите например, чийто
бизнес е застрашен от новата технология, проклинат появата на пресата от самото
начало. Църковните служители, от друга страна, не са въодушевени от това, че
печатането позволява на хора с по-низш социален статус сами да се докоснат до
религиозните текстове вместо да разчитат на това, което им се казва в църквата.
Правителствата също нямат основание за въодушевление. Възходът на вестниците през
ХVІІ в. увеличава опасенията от отрицателните ефекти на печата. Но и занимаващите
се с наука и култура също имат проблеми, свързани с информационната „експлозия”,
до която води печатането, тъй като възниква сериозният въпрос със селекцията на
книги и автори. А. Бригс и П. Бурке коментират ситуацията така:
В началото на средновековието проблемът е в липсата на книги, в тяхната
малобройност. През ХVІ в. в проблем се превръща тяхното изобилие. Един
италиански писател още през 1550 г. се оплаква, че има ‘толкова много книги, че
дори и заглавията им не можем да прочетем’. Книгите са гора, в която читателите
могат да се изгубят, според реформатора Жан Калвин (1509–64). Те са океан, в
който читателите имат нужда от навигатор, или потоп от печатни материали, в
който е трудно да се спасиш от удавяне.
(Бригс, Бурке 2005: 15)

Не по-маловажни са и други последици от печатната революция, коментирани от
нейните съвременни изследователи, срв.:
Откакто масово произвежданите печатни материали започват да
разпространяват информация и идеи по-бързо от когато и да било досега, авторите
могат да използват печата за разпространение на възгледи, противоречащи на
традиционните граждански доктрини и на авторитета на религията – възгледи,
които прокарват пътя на големи социални и културни промени като
протестантската Реформация и появата на модерния национализъм. Хората
започват да се противопоставят на традиционния клерикален авторитет и да мислят
за себе си не просто като за членове на семейства, на изолирани общности или
племена, но като за част от една страна, чиито интереси са по-широки от местните
грижи. Докато устните и писмените общества са фаворизирали децентрализираните
локални управления, печатната ера подкрепя формирането на по-централизирани
национални държави.
Вероятно машинната продукция на масови количества, която дава като
резултат по-ниска единична цена на книгите, се оказва решаващ фактор и в
масовата продукция на други стоки, което довежда до индустриалната революция,
модерния капитализъм и консуматорската култура през ХІХ в. С революцията в
индустрията идва и възходът на средната класа и на една елитна бизнес класа на
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собственици и мениджъри, които получават оня вид влияние, който преди е бил
монопол само на аристокрацията и клерка. Печатните медии стават ключови
инструменти, които комерсиалните и политическите лидери използват за
разпространението на информация и за съхраняването на социалния ред.
(Кемпбъл и др. 2012: 7-8)

Развитието на печатната култура довежда и до една друга много важна социална
промяна. Език на средновековната писмена комуникация в Западна Европа е основно
латинският, слабо конкуриран от гръцкия и старобългарския в по-ограничени (южни)
европейски региони. Печатът обаче дава възможност на множество езици да се
превърнат в книжовни и да завладеят писмените сфери на масовата комуникация в
полето на художествената литература, науката, дипломацията и т. н. Христоматийни
примери в това отношение са преводът на Библията на немски от Мартин Лутер,
поемите на Данте на италиански, творчеството на Чосър на английски, издаването на
първите тълковни речници и съставянето на първите граматики (отменили вековната
власт на латинската граматика в училищата и университетите) на живи европейски
езици – италиански, френски, английски, ирландски, руски и мн. др. Всички тези
комуникационни промени дават своя незаменим принос за нарастването на
националното самосъзнание, за формирането на нациите и на националните държави.
3.3.1.3. Глобална електронна култура
Тази последна засега цивилизационна фаза в обществено-икономическо
отношение се характеризира като информационно общество, доколкото най-голямата
ценност в него е информацията. Търсенето и предлагането на информация, както вече
стана ясно, не е нов проблем; новото при информационното общество е в пораждането
на

една нова комуникационна география, по израза на К. Робинс (1997),

характеризираща се с глобални мрежи и интернационално пространство на
информационния поток.
В новата география на комуникациите се отбелязват два ключови аспекта. От
една страна, технологичните и пазарните промени водят до появата на глобални
индустрии и световни пазари, както и до “детериториализация” на аудио-визуалната
продукция и разработване на транснационални системи за доставка на масмедийни
стоки. От друга страна, наблюдава се тенденция към увеличение на локалната медийна
продукция. Кабелните и микровълновите технологии улесняват фрагментацията на
масовия пазар и търсенето на частни сегменти от аудиторията, разрастват се локалните
икономики и култури. Накратко, съществува напрежение между глобализъм и
192

локализъм. Специално за Европейския съюз особено витални са идеите за “европейско
аудио-визуално пространство”, за “постнационална аудио-визуална територия”, за
“телевизия без граници”. Обратната страна на тези високо ценени европейски символи
е все по-често регистрираната несигурност в идеята “единство в различността” и
коментираното негативно чувство на “културна дезориентация” (Морел, Робинс 1995).
В световен мащаб подобни опасения се изказват във връзка с констатирания още
през 70-те години на ХХ в. “американски медиен империализъм”, който поради
свръхпредлагането на създадени в САЩ аудио-визуални продукти води до
хомогенизиране на телевизионното съдържание в целия свят (вж. Томлинсън 1991; де
Бенс, де Смеле 2005). През 80-те години на ХХ в. влиянието на американската
продукция още повече се увеличава, особено в аспекта на фикционалните програми.
Във връзка с тяхното мощно въздействие върху нагласите и възприятията за света на
неизчислимо количество зрители дори влиза в обръщение терминът “даласификация”
по името на популярния американски сериал “Далас” (де Бенс и др. 1992).
Но идеята за американския медиен и културен империализъм не е единодушно
изповядвана от изследователите на масовите комуникации. Г. Малецке например,
коментирайки разпространената теза, че страните от Третия свят се заливат от евтини
западни предавания, филми и сериали, които са чужди на тамошните културни и
психологически дадености и така допринасят за разрушаване на културната
идентичност на тези страни, подчертава следното:
Най-напред трябва да се изтъкне, че медиите от Третия свят охотно приемат
„западните” продукти не само защото са по-евтини от собствената продукция, но и
защото... хората харесват това предлагане – и това вероятно е знак, че те – по
каквито и да било причини – вече са широко отворени за „западни” влияния.
(Малецке 1996: 126)

Към това Г. Малецке добавя, че в дискусията за американския медиен
империализъм винаги се влага идеята за културните влияния като “априори нещо
лошо”. На тази едностранчива идея се противопоставят множество практики от
съвременността, свързани с превръщането на мултикултурността в официална
държавна политика в много страни, с прокламираната в целия цивилизован свят
толерантност към другостта, с приемането на интеркултурните взаимодействия като
позитивен фактор за взаимно разбиране и обогатяване на културите. А и самите
промени в масовите комуникации, особено през последното десетилетие на ХХ в.,
предизвикват нови коментари. Например във връзка с успешното развитие на
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филмовите и телевизионните индустрии в страни като Австралия, Канада, Индия,
Мексико, Бразилия, Египет, Турция, се преценява, че понятието “медиен империализъм
на САЩ” вече “не е адекватно за описанието на взаимоотношенията в регионалните и
глобалните пазари” (Горман, Маклийн 2009: 276).
Водеща характеристика на информационното общество е и свиването на целия
свят до едно “глобално село” (Маклуън 1962: 31) чрез мощните високи технологии,
благодарение на които информацията светкавично може да достигне от всяка точка на
планетата до всяка друга, безпрепятствено преодолявайки всякакви граници и
предоставяйки на всички хора принципно еднаква възможност за осведомяване по едно
и също време. Така на всеки човек, стоящ пред телевизионния екран, метафорично се
осигурява възможност да надникне в задния двор на съседа си. По думите на Дж.
Мейровиц електронните медии са като удължения на нашия сензорен апарат
(“удължения на човека” по Маклуън 1964), които се разпростират около планетата и ни
връщат към привидно директните срещи с тяхната едновременност на действие,
възприятие и реакция, но в един глобален мащаб. Казаното важи не само за
телевизията, радиото и интернет като електронни канали на масовата комуникация, но
и за използването на все по-разнообразните високотехнологични възможности на
мобилните телефони и други персонални средства (смартфони, айподи, айфони,
лаптопи, електронни книги и др.) в личния бит и в комуникацията в частната сфера.
Притежаването и ползването на хай тек нововъведения в професията, бита и
междуличностното общуване за някои съвременни хора е дори въпрос на електронно
пристрастяване.

Заради

решаващата

роля

на

електронните

средства

и

в

междуличностната, и в масовата комуникация епохата, в която живеем, заслужено носи
и другите си популярни названия – електронна епоха, електронна ера, глобална
електронна култура. А ключовата роля на цифровите технологии в съвременността
дава повод жителите на света да се характеризират като “дигитални граждани”.
Понеже идва след индустриалната, днешната епоха е определяна още и като
постиндустриално общество, но не само в хронологически смисъл: докато
индустриалното общество се дефинира чрез количеството блага като маркери за стандарта на
живот, постиндустриалното общество се дефинира „от качеството на живот, измерено чрез
услугите и местата за отдих и култура... и чрез изкуствата, които сега се оценяват като желани
от всички“ (Бел 1973: 127). Това, което се цени в постиндустриалното общество, според

Д. Бел “не е суровата мускулна сила или енергията, а информацията”. Централна
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личност е професионалистът, защото той чрез своето образование и опита си е
способен да предложи видовете умения, които все повече се търсят.
“Естетизирането” на отношението към света, което идва на мястото на
преклонението пред разума, от една страна, и превръщането на знанието в ключов
елемент, от друга, се сочат като базови характеристики на съвременността и в
постановките, които етикетират днешния цивилизационен етап като постмодерeн. В
основополагащия си труд “Постмодерната ситуация”, като изхожда от работната
хипотеза, че знанието променя статута си във времето, когато обществата навлизат в
постиндустриалния период, Ж.-Ф. Лиотар твърди, че както държавите нации са
воювали, за да завладяват територии, така в бъдеще те вероятно ще воюват, за да
упражняват контрол над информациите. Заради ключовата роля на информацията и
заради изобилието от информация в съвременността Ж.-Ф. Лиотар характеризира
хората и обществата, живеещи в постмодерната ситуация, като “информатизирани”
(Лиотар 1996).
Друг виден теоретик на постмодернизма, Ф. Джеймисън, изброявайки още
важни белези на културата, променила своя облик след 60-те години на ХХ в.,
специално изтъква “раждането” на реципиента като производител на смисъла и на
“културата на симулакрума”, обусловена от преизобилната репродукция на копия без
оригинали и преливането на форми от високата и масовата култура благодарение на
мощната роля на масмедиите в това отношение (Джеймисън 1992; Джеймисън 1997).
М. Саруп предлага друг подробен списък с централни признаци на
постмодернизма: заличаване на границата между изкуство и бит, колапс на
йерархическите различия между елитна и популярна култура, стилистичен еклектизъм
и смесване на кодове, пародия, пастиш, ирония, игривост, пристрастие към
повърхността и загуба на интерес към дълбочината, настояване за повторителност в
изкуството при същевременно съмнение в стремежа към творческа оригиналност,
преместване на акцента от съдържанието към формата, трансформация на реалността в
образи (Саруп 1993). Ето и още едно пояснение:
На популярно ниво сякаш има всеобщ консенсус за най-видимите страни на
постмодернизма като културна и естетическа характеристика на съвременната
епоха, като обобщена представа за правилата на художествено производство,
изразяващи се тъкмо в липсата на каквито и да било правила. Ироничната
дистанция, интерактивността, хипертекстуалността, еклектиката, културата на
цитата и препратката, деконструктивността, колажът, фрагментарността, играта и
различността са сред ключовите думи, които помагат да се осмислят понятието и
феноменът ‘постмодернизъм’.
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(Стойков 2011)

Редовно изтъквана черта на постмодернизма, която понякога се извежда и като
централна, е либералното му, дори приятелско отношение към популярната култура.
Някои изследователи, например А. Макроби (1994), изрично настояват, че именно
популярното е основният контекст, в който първоначално се оформя понятието
“постмодернизъм”, и че най-значителните тенденции в постмодернизма оспорват
“безжалостната враждебност” на модернизма към масовата култура. Подобна позиция
отстоява и Д. Маккуайл, представяйки всъщност широко разпространените днес
разбирания за връзката между масмедии, популярна култура и постмодерна ситуация, в
която именно под влияние на масмедиите границите между елитарна и популярна
култура или се размиват, или се разполагат така, че популярната култура превзема все
по-големи пространства, срв.:
Масмедиите до голяма степен са отговорни за това, което наричаме „масова”
или „популярна култура”. Най-разпространената и приемана с най-голямо
наслаждение култура на нашето време… е тази, която изобилно ни залива чрез
медиите – филми, телевизия, вестници, звукозаписи, видео и т. н. Едва ли има
смисъл да се допуска, че този изобилен поток може по някакъв начин да бъде
обуздан, върнат назад или пречистен…
Съвсем малка е и възможността да се различи елитарният от масовия вкус,
тъй като почти всеки човек е привлечен от някой от различните елементи на
популярната медийна култура. Вкусовете винаги ще се различават и ще могат да се
прилагат различни оценъчни критерии, но ще трябва поне да приемем медийната
култура на съвремието ни за свършен факт и да я разглеждаме такава, каквато е.
(Маккуайл 2010: 117-118)

3.3.2. МАСМЕДИИТЕ В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

Най-общо ролята на средствата за масова комуникация в
информационното общество се определя като основополагаща.
В дълбочината на твърдението стоят два важни аспекта:
ролята на масмедиите с оглед на самата структура на социума и
с оглед на познанията за света, придобивани от членовете на
информационното общество.
Оценката за решаващата роля на масмедиите в съвременността се свързва с
прехода от обществата на държавите нации към по-глобални обединения (например от
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типа на Европейския съюз) и дори, според по-смели трактовки, до една цялостна
световна общност. Според прогностичното метафорично обяснение на М. Маклуън в
електронната ера “нашата централна нервна система е технологично удължена и
включена в целостта на човечеството, а целостта на човечеството е инкорпорирана в
нас” (Маклуън 1964: 4). Или, според друга популярна метафора от неизчерпаемия
арсенал на канадския изследовател, електронната ера е събрала “целия човешки род в
едно-единствено глобално племе” (Маклуън 1962: 8). Това не би било възможно без
филма, радиото и телевизията, за които понякога се твърди, че именно в тази посока
реализират своето изначално предназначение – да осъществят пряка и непосредствена
интеграция на световната общност, като осигурят на хората една обща реалност, в
която всеки може да участва (Луман 1975: 28 и сл.).
Гарантираното от електронните масмедии интернационално споделяне на
информационното обкръжение обаче, както основателно се отбелязва, не води
непременно до идентични поведения. Напротив: понеже светът е по-хомогенизиран в
глобален аспект, на личностно ниво индивидуалният свят става по-разнообразен,
защото се предлагат повече избори. Докато традиционните различия между хората от
различни възрасти, пол, статус, семейство, съседство и националност се размиват,
хората от един и същ пол, с един и същ социален статус и т. н. “стават по-малко
подобни един на друг”. С две думи: наблюдава се унификация на макро- и
фрагментация на микрониво (Мейровиц 1994: 68).
3.3.2.1. Роля на масмедиите в макросоцален план
В макросоциален план специално място заема дебатът за ролята на
масмедиите в социалната промяна. Характерно е, че представителите на
марксистките и неомарксистките теории за масовите комуникации в типичния случай
възприемат масмедиите като проводници на доминиращата (капиталистическа)
идеология, като разпространители на дефиниции за света и ценностите в него от гледна
точка на господстващата класа и в този смисъл, най-общо казано, като крепители на
статуквото (вж. напр. Хол 1992; Бенет 1992 и др.). Подобна склонност се констатира
и при изследователите на т. нар. “културни индикатори”, за теоретичната платформа на
които Т. Петев привежда обобщената постановка, че главна социокултурна функция на
телевизията е “да утвърждава (!) социални образци, да култивира съпротива спрямо
социалната промяна: телевизията социализира, изгражда култура, стабилизира
утвърденото” (Петев 2001: 101).
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Но по-разпространено е схващането, че масмедиите не само са мощен фактор за
стабилизация на достигнатото социално състояние, но наред с това, особено в периоди
на криза или прелом, могат да се превърнат в двигател на социалната промяна и дори
да се окажат неделима част от нея. Подобно становище например се изказва по
отношение на развиващите се страни, които тръгват по пътя на модернизацията (вж.
коментара на Хайт 1987: 21-23). Но и в развитите страни масмедиите се оценяват като
катализатор и проводник на социални промени. Например Дж. Мейровиц рисува
картина на “експлозия” на конфликтни култури в средата на 60-те години на ХХ в.,
“когато стана на възраст първото поколение, гледащо телевизия преди да тръгне на
училище (храма на образованието)” (Мейровиц 1994: 67). Това поколение, именно под
влияние на информацията от телевизионния екран, отхвърля традиционните различия
по роли за млади и стари, за мъже и жени, за авторитети и средностатистически
граждани и заявява своите искания под формата на движения за граждански права,
женски движения, движения за освобождение на децата и др.
По-късно, в периода на разпад на бившите комунистически режими в Европа,
включително и у нас, преходът от тоталитаризъм към демокрация включва като
активни агенти телевизията, радиото, печата и интернет. В този процес масмедиите са
не само информатори, не само форуми за оповестяване на политически платформи и
инициативи, но и подбудители към реални действия. Достатъчно е да се спомене само
случаят с пресконференцията от 9. 11. 1989 г. с участие на представителя на
правителството на бившата ГДР Гюнтер Шабовски във връзка с новия проектозакон за
отварянето на държавните граници. Ето една ретроспекция на събитията във в.
“Дневник” (9. 11. 2009):
В 18.53 часа италианският журналист Рикардо Ерман задава уж безобидния
въпрос: ‘Не беше ли грешка проектозаконът за пътуванията отпреди дни?’.
Няколко минути Шабовски отговаря с рутинните фрази, преди журналистите да
чуят: ‘...и ние решихме днес да вземем решение, което позволява на всеки
гражданин на ГДР да излезе през граничните пунктове на страната’. Към
Шабовски заваляват един през друг въпроси, репортер от ‘Билд’ пита: ‘Откога
влиза в сила’. Пообърканият Шабовски вади от чантата си бележката от Кренц и
отвръща: ‘Доколкото ми е известно... веднага, незабавно’… Първа новината е
разпратена по света от Ройтерс, после от западногерманската ДПА и официалната
източногерманска агенция АDN… В 19.31 АNSA в пряк текст обявява, че
Берлинската стена пада.

И независимо от последвалите коментари, че говорещият не е бил упълномощен
да дава какъвто и да било отговор в тази посока, излъченото в ефира съобщение доведе
до незабавното събиране на стотици хора, които с подръчни средства започнаха
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показваното онлайн по целия свят разрушаване на Берлинската стена. На следващия
ден падна българската Берлинска стена. Малко по-късно румънската телевизия на живо
(и с голяма доза режисиран драматизъм) показа свалянето на режима на Чаушеску. И т.
н. Някои от революциите в бившия източен блок като цяло бяха не просто медиирани,
те бяха до голяма степен медиатизирани.
Събитията от най-ново време също привеждат актуални доказателства за
ключовата роля на масмедиите, особено на базираните в интернет, за промените в
света. Например драстичните революционни катаклизми в арабските страни през 2010–
2011 г. станаха с информационното въздействие на сателитните канали и интернет,
както и с активното ангажиране на виртуалните социални мрежи като форум за обмен
на идеи и формиране на нагласи за действие, но и като рупор за пряка мобилизация.
Банално е да се споменава решаващата роля на масмедиите в провеждането на
предизборните кампании. От 60-те години на ХХ в. насам те са буквално
телевизионирани. Всеизвестен факт е, че се избират не реални личности и реални
политически формации, а медиирани образи. Но масмедиите могат да направят и много
повече неща в това отношение. Например разясняването на възможностите за гласуване
и конкретните механизми на упражняване на вота в днешно време е почти изцяло
медийна задача. Възможно е дори пряко въздействие на масмедиите върху изборните
резултати не само чрез съобщения за изборни нарушения (от типа на купуване на
гласове или агитация по време на изборния ден) и репортажи за гласуването на видни
политически фигури, но и по всевъзможни други начини.
От друга страна, като последица от придружаващата информационното
общество медиатизация на културния, стопанския и политическия живот на
обществата, се проявява и т. нар. виртуализация на социалните институции. Говоренето
за виртуални (респ. електронни) правителства и парламенти, виртуални избори и
референдуми, виртуални училища и университети не е просто мода; то засяга една от
важните последици от вплитането на масмедиите в самата структура на съвременните
общества. Ето един поглед към това развиващо се пред очите ни, но не винаги ясно
различимо от всеки от нас явление:
Един основен ефект от медиатизацията е виртуализацията на социалните
институции. По-рано институциите бяха много повече обвързани с определени
места: политиката се провеждаше в парламента, градските съвети и залите за
срещи; образованието се осъществяваше в училищата и университетите; изкуството
се представяше на сцената, в музеите и в галериите. Като последица от
интервенцията на медиите хората могат да вземат участие и да се присъединят към
множество най-различни социални институции независимо от физическото си
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местоположение. Контактът с политиката се осъществя чрез четенето на вестник на
масата за закуска, чрез слушане на радио в колата или чрез интернет в службата.
[…]
Институционалните контексти вече не са дефинирани от местоположението,
а са въпрос на индивидуален избор. Виртуализацията обаче рядко е тотална;
повечето институции все още поддържат физико-географски бази като важно
условие за социална практика. Новото е в това, че въпросните места и сгради сега
взаимодействат с виртуални места и пространства и че реалността и формите на
взаимодействие във виртуалния свят също ще доведат до последици в социалните
практики, осъществявани във физическото пространство.
(Хярвард 2008: 129).

3.3.2.2. Роля на масмедиите в микросоцален план
Неоспоримо е влиянието на масмедиите и на микроравнището на отделния
човек, професията, бита и познанията му за света.
За много хора организацията на свободното време, дори на целия ден, в
основни линии зависи от телевизионните предавания. Любопитни са например
следните количествени данни:
Средностатистическият човек изразходва 2700 часа за гледане на телевизия
или за слушане на радио. Това са 337 седемчасови дни, работа на пълен работен
ден! Изразходваме други 900 часа с други медии, включително вестници, книги,
списания, музика, филми, домашно видео, видео игри и интернет… Това са около
3600 часа с медии – повече време, отколкото изразходваме за каквото и да било
друго, включително за работа или за сън.
(Страубхар, Ларосе 2006: 3)

Феномен на информационното общество, от друга страна, е т. нар.
телекомунинг (telecommuning), който се свързва с все по-разширяващата се практика
за употреба на телекомуникационни средства (основно компютри и съответно връзка
по интернет) за професионална дейност вкъщи, вместо да се пътува до работното място
всеки ден. Според анализа на С. Хярвард това всъщност е огледалната страна на
виртуализацията на социалните институции, срв.:
Виртуализацията на социалните институции върви ръка за ръка с
доместикацията на тези институции. В типичния случай домът и семейството
стават все повече центърът, около който се върти достъпът до други институции.
Вестниците, радиото и телевизията вкараха политиката и културните прояви в
домовете на хората; офисите вкъщи вкараха платената работна заетост в живота на
семействата; интернет създаде възможността да се взаимодейства с инстанции и в
публичната, и в частната сфера, без да се напуска комфорта на собствения дом. От
една страна, всичко това предполага превръщане на дома и семейството в една
институция, в която другите институции сега са достъпни. От друга страна, новата
достъпност дава и предимства на дома и семейството, тъй като членове на
семейството могат физически да са си вкъщи, но всъщност умствено да са
ангажирани с други институции. Виртуализацията на институциите е свързана с
това, че домът изгубва част от способностите си да регулира поведението на
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членовете на семейството и е оставено на индивида да решава към коя институция
ще се присъедини и съответно ще нагоди поведението си, съобразявайки се с нея.
(Хярвард 2008: 129).

Чрез

мощния

забележимо

принос

на

интернет

интензифицирането

(компютърно)

на

опосредстваните

става

ясно

технически

контакти

в

интерперсоналната сфера.
Компютърно опосредстваните комуникации които в някои случаи редуцират
преките контакти лице в лице, особено при поколенията, родени в самата електронна
ера.

Благодарение

на

интернет

отдавна

занемарени

роднински,

приятелски,

съученически и колегиални връзки получават нов шанс за възкресение и укрепване
(което променя статуса на усамотения пред телевизора човек от индустриалното
модерно време), а общуването чрез страниците в социалните мрежи и особено
общуването по скайп в най-силна степен подхранват илюзията за взаимодействие лице
в лице с хора на далечно разстояние и за поддържане на тесен контакт с тях. По същите
пътища се множат и контактите с хора, които никога не са се виждали на живо –
интернетните приятелства са вече неизменна, жизнена, доста обемна, но и свързана с
много опасения (например от страна на родители) част от съвременната виртуална
реалност на междуличностните отношения.
Забележителни са и трансформациите, които не са повсеместни, но са
достатъчно мащабни, които се описват като преход на индивидите от членове на
аудитории в интерактивни партньори на масмедиите. Ето едно синтезирано
описание на взаимосвързаните процеси, които осигуряват тези възможности:
Все по-разширяваща се свързаност чрез постоянно отворени мрежи, които
позволяват на хората, затворени преди време в „аудитории”, да се превърнат в
продуценти и в консуматори едновременно (което някои наричат просумъри или
продусъри), което дава като резултат креативност, разнообразие и плурализъм в
съдържанието и облекчение на интерактивността чрез двупосочна интеракция от
човек към човек, сътрудничество с другите по отношение на обявяване и
споделяне на идеи и интелектуална собственост (което Пиер Леви нарича
колективна интелигентност) и ангажиране в ко-креативност, изграждане на
общности и комуникация чрез разговор и диалог между хора, взаимодействащи
на основата на автентичността.
(Макнамара 2010: 39)
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Специално внимание заслужава решаващата роля на масмедиите и по
отношение на езика, който “дигиталните граждани” използват. Веднага трябва да се
уточни, че водещата в прединформационната епоха позиция на дискурсите на
художествената литература и академичната проза в процесите на формиране на
книжовните езици е категорично подронена. Законодател на езика в информационното
общество са вестниците, списанията, радиото, телевизията, интернет. Словесните
и синтактичните иновации навлизат в разговорно-битовия дискурс, но и в публичните
дискурси, протичащи в книжовен режим, именно по тези канали. Книгата (особено
книгата на класическата литература) определено е детронирана като образец за
съвременна реч. В ход е ярко изразена демократизация на езика, включително и на
равнището на книжовния стандарт, който е станал силно проницаем за елементи от понепрестижните всекидневнобитови, сленгови и професионални езикови формации.
Демократизирането на публичните дискурси, от друга страна, е съпроводено с мощно
интернационализиране, и то еднопосочно, с единствен източник английския език,
който очевидно се е превърнал в световен хиперезик. Навлизането на огромно
количество английски думи и конструкции е всестранно проучено и документирано от
специалистите по език (вж. например Добрева 2004; Феърклаф 2006; Морозова 2010),
но то е очевидно и за неспециалистите. При това засегнати от процеса се оказват не
само „малки” езици като българския, но и езици „гиганти” като немския, испанския,
руския, френския и т. н. Не случайно за немския език от последните десетилетия е
конструирано шеговитото компилативно название Denglisch (от Deutsch + Englisch), а
за испанския на същия принцип функционира Spenglish. И естествено става с
неприкритото съучастие на масмедиите. Предлаганите в интернет възможности за
превод на български (респ. на друг език) на всеки потърсен чуждоезиков текст едва ли
ще сложат спирачка на повсеместната англицизация. Много типично е и още нещо –
мощното интердискурсивно движение на словесни единици (естествено с английски
произход) от дискурсите на новите технологии и на шоубизнеса по посока на всякакви
други дискурси.
Изключително важен аспект от ролята на масмедиите в информационното
общество на микроравнището на индивида е моделирането на картината на света. Не
случайно в ерата на електронната култура се говори за масмедийна зависимост на
познанията на хората за света (Бол-Рокич, Дефльор 1976; Дефльор, Бол-Рокич 1989)
и дори за изцяло “медиирана природа” на съвременната западна култура (Томлинсън
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1991: 35). Ако се използва формулировката на Д. Маккуайл, може да се каже, че
поначало “медийната институция е ангажирана с продукцията, репродукцията и
дистрибуцията на познание”. Разбира се, има и много други институции на познанието
– училище, университет, изкуство, религия, наука, фолклор, митология и пр., но сред
всички тях масмедиите имат специфични предимства. Тези предимства в най-обобщен
вид се свеждат до следните моменти (по Маккуайл 1987: 51):
•

масмедиите функционират като разпространители на познание от
всякакъв вид, включително и от името на други институции;

•

масмедиите оперират в публичната сфера, която по принцип е достъпна
за всички членове на обществото;

•

масмедиите достигат до повече хора, отколкото другите институции, и за
по-дълго време.

Медиите не само предлагат разнообразни информации за всичко в света –
политика, икономика, финанси, спорт, туризъм, бит, изкуство, природа и т. н., но и
помагат на аудиторията да разбере и осмисли тези информации, като разпространяват в
публичното пространство огромно количество тълкувания и оценки. Но все пак чрез
новините и коментарите, чрез образователните и развлекателните материали и програми
масмедиите избирателно информират за събития и факти, представят ги по специфичен
начин и същевременно поднасят винаги субективни (формулирани от нечия частна гледна
точка) интерпретации за тях.

В края на ХХ век като масмедия, която най-силно влияе върху формирането на
общо символно обкръжение за хората от целия свят, се сочи телевизията поради аудиовизуалния ѝ характер и способността ѝ да внушава, че на екрана пряко, “без редакция”,
се показва реалният свят. Това е така, защото телевизията използва кодове, които са
тясно свързани с тези, чрез които пряко се възприема самата реалност. И понеже хората
възприемат и обективната, и телевизионната реалност по сходен начин, като резултат
тези реалности си взаимодействат една с друга (Фиск, Хартли 1978: 67), получават се
специфични наслагвания и това обуславя склонността телевизионната “реалност” да се
мисли за равнозначна на обективната или поне много близка до нея. Във връзка с това
положение на базата на широкомащабни изследвания върху ефектите от въздействието
на телевизията в САЩ Дж. Гербнер и Л. Грос изграждат т. нар. “култивационна
теория” (Гербнер, Грос 1976). В най-общ смисъл според нея телевизията по неуловим
начин “култивира” нашите възприятия за реалността, като дава мощен принос за
формирането на социалната реалност, макар и във взаимодействие с други източници
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на познание (Гербнер и др. 1986). За общо характеризиране на положението след
масовото навлизане на телевизията по целия свят се използва изразът “живеене в
телевизионна реалност”, а също и метафората “телевизионна култура” – по
едноименното заглавие на основополагащия труд на Дж. Фиск (вж. Фиск 1987), с която
се подчертава изключително интензивното въздействие на телевизионната “реалност”
върху познанията, нагласите, мненията и изобщо върху културата на съвременните
хора.
В това отношение доста крайна, но много влиятелна сред изследователите на
актуалната постмодерна ситуация е теорията на френския философ Ж. Бодрияр за
конструираната с помощта на високите технологии и мултиплицирана най-вече чрез
киното и телевизията хиперреалност. Това според автора е особен вид “реалност”,
която не е свързана с нещо действително. Тя не се опира на репрезентация (на
представяне), а на симулация, която застрашава различието между истинно и
неистинно, между реално и въображаемо (Бодрияр 1994: 3). В епохата на електронното
консуматорско общество според Ж. Бодрияр хората са увлечени в една неспирна игра
на образи и зрелища, които нямат връзка с някаква външна реалност, а представляват
симулакри – изкуствено създадени образи без оригинал. В съвкупността си тези
илюзорни образи формират една хиперреалност, която изглежда на хората “по-реална”
от самата реалност и затова оказва силно влияние върху техните познания, нагласи,
чувства и действия. Подобна картина описва и У. Еко в своите „Пътешествия из
хиперреалността” (Еко 1983).
По принцип според Н. Луман истинното интересува масмедиите само в много
ограничени предели, които сериозно се отличават от условията на научното изследване
– в такава незначителна степен, в каквато географските карти по обем и детайлност
съответстват на територията, за която се отнасят, дотолкова е и взаимното съответствие
между масмедийната информация и актуалната ситуация (Луман 1995: 53). Работата на
журналистиката – обобщават в същия план други изследователи – е да осигури нещо
от истината (Мерил и др. 1990: 39). По-нататък се уточнява, че има различни нива на
истина:
(1) трансцендентална истина, или Истина с главно “И”, която журналистът не може да
знае;
(2) потенциална истина – това са аспекти от Истината, които са достъпни за човешкия
разум и към които журналистът се стреми, но реално никога не достига;
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(3) селективна истина – част от потенциалната истина, подбрана от журналиста от
реалността;
(4) съобщена истина – част от подбраната истина, която се представя на аудиторията;
(5) възприета от аудиторията истина – най-ниско ниво на истина.
Доверието в телевизията (особено в новинарските емисии), въпреки винаги
присъстващата доза скептицизъм, се запазва и в условията на съвременната култура на
конвергенцията, и в потока от „автентични” информации, публикувани в интернет от т.
нар. „граждански журналисти”, защото телевизията като традиционна медия все пак се
предполага да се придържа към традиционните стандарти за професионализъм и
достоверност поне в информационните си емисии.
Факт е, че познанията на съвременните хора за света са в изключително висок
процент масмедийни познания, въпреки че хората основателно се съмняват в
достоверността на всяка получена от масмедиите информация (и фикционална, и
фактологична) и основателно са уверени, че масмедиите им предлагат тенденциозно
изкривена картина на света. И колкото и да е оправдан скептицизмът на зрителите,
слушателите, читателите и интерактивно партниращите си с медиите чрез интернет
членове на аудиторията, просто алтернативите за получаване на независимо от
масмедиите познание са нищожни. Впрочем смята се, че единствената страна, в която
доверието в масмедийната информация е по-голямо от недоверието, е Япония.

Приложения:
Приложение № 34
Из:
Tofanelli D. Communication in Organizations.
Bloomington: AuthorHouse, 2012
(Фрагменти: с. ix-xi)
През 1970-те служителите работеха в кабинети. Комуникацията беше
предимно лице в лице, по телефона и чрез пощата. През 1980-те настъпиха две
големи промени в структурата на бизнес комуникацията: преместихме се от
кабинетите в кабини и започнахме да използваме компютри.
[…]
Когато навлязохме в 1990-те, настъпиха още три промени: компютрите
станаха много по-лесно преносими, родиха се персоналните дигитални
помощници (PDAs) и започнахме да работим от домовете си. През 2009 г. 20% от
нас работехме у дома поне един ден в седмицата (Листър, Харниш 2009).
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Подобно на телевизията през 1950-те и интернет през 1990-те като една от
решаващите комуникационни технологии на нашето време се появиха и
мобилните телефони (Кастелс и др. 2007). През 2010 г. 60% от населението на
света е имало достъп до мобилни средства с възможности за гласова комуникация
и предаване на данни (Сарди, Фамиа 2011). Мобилните средства за доставка и
трансакция насърчават създаването на работни места в развиващите се
икономики. В САЩ те трансформират други индустрии като здравеопазването,
банкирането и образованието.
[…]
Мобилните комуникации са най-бързо прогресиращата технология в
историята на човечеството и е най-ефективната по отношение на предлагането на
възможности за индивидите, особено за намиращите се на върха на пирамидата,
да участват в глобалната икономика.
[…]
Сега има толкова много различни начини за комуникация: телефони с
наземни кабели, мобилни телефони, PDAs, имейл, постоянно изпращане и
получаване на съобщения, онлайн чат, социални мрежи, виртуални срещи, под
каст и дигитално видео. В същото време компаниите държат служителите им да са
във връзка по всяко време и навсякъде, което изисква операции чрез различни
безжични устройства. Хората вече не са залепени за десктопите си и, когато са на
път или вкъщи, искат да имат същите възможности за работа както в офиса.
Поколението, което сега се превръща в работна сила, наричано понякога
поколение на милениума (Millenials), поставя тези въпроси много по-настойчиво
(Салковиц 2008). Родените в новия век, които образуват най-голямата група
работещи след бейби бума, са израснали с Мрежата (Липинкот 2010). Така че те
очакват да са тотално свързани и се чувстват съвършено комфортно с
нарастващата лавина от възможности за мултимедийна комуникация. Простият
имейл е минало, а дигиталното видео е големият фаворит. Тези трудещи се ще
имат високи очаквания от бизнес комуникацията и ще бъдат привлечени от
компаниите, които ги предлагат.
[…]
Тези нови модели на комуникация плюс новото разбиране за местата,
където най-добре се върши работа, допринасят за възхода на виртуалните офиси.
В света на виртуалните офиси групи от служители взаимодействат предимно чрез
комуникационни медии като телеконференции, имейл, социални мрежи в
интернет, незабавни съобщения, а не толкова лице в лице. Поради това се
разработиха нови методологии за облекчаване на виртуалните комуникации,
които включват софтуер за социални мрежи, текст базиран чатрум, форуми,
използващи глас, видео текст и аватари.
В добавка към новите видове комуникационни технологии и новите им
употреби се променя ролята на мениджърите и служителите. Йерархичният
мениджмънт отстъпва пред колаборативните стилове, при които лидерската роля
често е споделена. Служителите се насърчават да се включват все повече и повече
в процеса на вземане на решения. Все по-често служителите прибягват до
интердисциплинарни екипи, които подхождат към проблемите на глобално ниво,
вместо всеки служител да прилага собствен подход на персонално експертно
ниво; повече от всякога тези екипи представят нарастващото различие по джендър
и национален произход…
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Приложение № 35
Из:
Gorman L., McLean D. Media and Society into the 21st Century.
A Historical Introduction.
Oxford: Wiley-Blackwell, 2009
(Фрагменти: с. 3-4)
Ролята на медиите в обществото е неоспорима от началото на масовата
циркулация на пресата и филмовата индустрия през 1890-те. Но в популярните
обсъждания, както и в различни теоретични направления се е зародило едно
противоречие. […] Изследванията на „масовото общество” са особено влиятелни.
Терминът „масов” влиза в обръщение тъкмо когато комуникационните
възможности бързо нарастват в края на ХІХ в. Както отбелязва Уилямс,
„Историята на масовата комуникация в известен смисъл е история на страха от
масите… [които] стават все-по-забележими с прогреса на медиите и
комуникационните индустрии”. Понятието „масово общество”, създадено чрез
продуктите на масовите медии, е част от песимистичните възгледи за влиянието
на индустриализацията, развивани в началото на ХХ в. Писатели като Т. С. Елиот
и Ф. Р. Левис правят негативни заключения относно ефектите на масмедиите. Те
разграничават висша и низша култура, разглеждат „пакетираната” популярна
култура като по-нискостояща и осъждат принизяването на индивидуалното
културно изживяване чрез медийните продукти.
Членовете на марксистката Франкфуртска школа, измежду които Теодор
Адорно, Макс Хоркхаймер и Херберт Маркузе…, разработват друга версия на
теорията за масовото общество в опита си да обяснят защо капитализмът е оцелял.
Разширявайки Марксовата теория, която е създадена преди нашествието на
масовата комуникация, те твърдят, че масмедиите насърчават работническата
класа да остане пасивна, чрез което намаляват вероятността пролетарската
революция да пребори капитализма. Според това схващане капиталистическото
общество запазва социалния контрол и стабилността чрез идеологията; културната
индустрия репродуцира ценностите, необходими за запазването на
капиталистическото общество; а масмедиите правят хората пасивни реципиенти
на доминиращата идеология.
Има и други варианти на тази теза за „идеологическия контрол”, които
представят медийните съобщения или конкретни медии като поддръжници на
властимащите и потисници на работещите хора. Така телевизията например е
обрисувана като инструмент на капитализма, като средство за запазване на
идеологическия контрол. Тя предлага неистински образи на реалността, кара
зрителите да приемат социалните условия, без да ги поставят под въпрос;
програмите ѝ ограничават критическото мислене и насърчават хипнотичната
пасивност.
[…]
Влиятелен е и един противоположен възглед за медиите – идеята, че те са
с голяма важност за гарантирането на мира и на демократичните права, както и за
осигуряването на канали за популярно включване. Този възглед е особено
влиятелен по отношението на вестниците, когато те придобиват значение в масов
мащаб. Пресата е смятана за „четвърта власт”, тъй като играе ролята на куче пазач
по отношение на правителството. Подобни възгледи се появяват и в дискусиите
относно способността на новите медии, например интернет, да предлагат на
гражданите средства за активно участие в социалния живот и неограничен достъп
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до информация.
Прогресът на новите медии стимулира нови теоретични направления.
Мануел Кастел авторитетно фокусира вниманието върху важността на мрежите в
„информационната ера”, а някои анализатори днес разглеждат медиите като
вплетени чрез информационните и комуникационните технологии в едно мрежово
общество (противопоставено на масовото). Изследванията върху природата и
значимостта на новите медии отварят дебати за виртуалните култури и
киберпространството, а бързият възход на възможностите за онлайн включване в
социалните мрежи отместиха вниманието от медиите и масовото общество към
индивида като основна единица в мрежовото общество и към индивидуалната
употреба на социалните медии.
Приложение № 36
Из:
Silverstone R. Why Study the Media?
London: Sage, 1999
(Фрагменти: с. 4, 19-26)
Да се разглеждат медиите като процес и да се признае, че процесът е
фундаментално и вечно социален, означава медиите да се разглеждат като
исторически специфични. Медиите се променят, променили са се радикално.
Нашият век видя телефонът, филмът, радиото, телевизията да стават
едновременно обекти на масова консумация и съществени инструменти за
управление на всекидневния живот. Сега сме изправени пред спектъра на
бъдещата интензификация на медийната култура чрез глобалния възход на
интернет и обещанието за (някой би казал заплахата от) един интерактивен свят, в
който нищо и никой не могат да бъдат недостъпни, и то моментално.
[…]
Много е писано за капацитета на медийните технологии да обуславят
начините, по които се справяме с всекидневните си работи, начините, по които
способностите ни да боравим със света едновременно се подсилват се
ограничават. Ние сме по средата, както ни се казва, …на една технологична
революция, която е с дългосрочни последици, една революция в пораждането и
разпространението на информация. Нови технологии, нови медии, непрекъснато
преобразуващи се чрез механизма на дигитализацията, трансформират социалното
и културното пространство. Този нов свят никога не спи: 24-часови новинарски
емисии, 24-часови финансови услуги. Моментален достъп, по целия свят, до
World Wide Web. Интерактивна търговия и интерактивна социалност във
виртуални икономики и виртуални общности. Живот, който трябва да се живее
онлайн…
[…]
Можем да мислим за технологията като икономика по друг начин…
Информационният пазар е твърде различен от пазара на материални стоки. Тук
няма разходи по репродукцията, а разходите по дистрибуцията стават все пониски. Икономиките на обществените електронни медии, на универсалния достъп,
бедността на спектъра, а после в постдигиталната ера, прекалената му пъстрота, се
превърнаха в медийни и информационни технологии сами по себе си…
[…]
Това най-вече важи в сферата на интернет икономиките, където
информацията доказуемо е и стока, и принцип на нейното управление. Новата
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икономика е съотнесена с въпроси като сигурност, защита на данни, стандарти и
увеличаване на правата върху интелектуалната собственост. Тя трябва да се
справи с едно икономическо пространство, което се характеризира с бърза
експанзия и с вече относително отворено информационно обкръжение, в което се
осъществява търговия, електронна търговия; пространство, от което тя зависи.
Както отбелязва Робин Маршал (1996: 117): „Все повече бизнесът създава
електронни услуги по интернет и много от тези услуги поддържат
информационните елементи на електронната търговия”. Кръгът се затваря.
Информация за информация. Пари за пари…
[…]
Учим за пазарите: че бизнесът с видеоигри е по-голям от Холивуд; че
онлайн караоке търговията в Япония възлиза на 2 билиона долара… Дискутираме
антитръст проблематиката, копирайт и интелектуалната собственост. Но какво
точно е копирайт в киберпространството? И постоянно обсъждаме марките,
винаги марките. Силата на името, обозначението на глобалния продукт, мястото
на новата аура. Господи, тази марка! Марката, която е господ. „Найк”, духът на
победата. Божеството, в което вярваме. Източникът на общността, здравето,
силата и успеха, които съществуват единствено… в масивната безспирна
репродукция. От количество към количество… Следвай ме. Следвай ме. Купи ме.
[…]
Proctor and Gamble все още са тук, но този път в уеб сайтове, а не в
сапунени опери. Така е и с Microsoft – оста, около която интернет е започнал да се
върти, доставчикът на глобалната софтуерна инфраструктура, върху чиито
платформи по-малки производители на софтуер разработват собствените си
патентовани продукти. Сякаш започва да се появява един естествен монопол и
форсмажорно една глобална компания строи всички пътища, по които всички
останали трябва да вървят. А може би не. Бъдещето, поне тук, ще бъде оставено да
се грижи само за себе си; както и пазарът.
[…]
Всъщност в света на интернет, както и в по-широкото медийно
пространство, технологията може да се разглежда и като политика. И то в две
измерения. Политиката, която се появява… около медията, е политика на достъп и
регулация, а политиката, която може или не може да бъде прокарвана вътре в
медията, е политика на участие и репрезентация, в двата смисъла на думата, чрез
която могат да възникнат нови форми на демокрация; или пък всъщност нови
форми на тирания.
[…]
Сега в нашето ново медийно обкръжение се зараждат надежди, че от
необещаващото начало на интерактивната анархия, каквато представлява
интернет в своята все още относително свободна държава, ще се зародят нови
форми на отговорни и ангажирани политики, които да са релевантни и за
глобалната общност, и за локалните общности. Онлайн демокрация, електронни
градски съвети и референдуми – това са градивните елементи на новата
политическа реторика, която всъщност разглежда технологията като политика.

Задачи за самоподготовка:
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1. Направете анализ и подкрепете мненията си с аргументи и примери във връзка със следните
откъси от изследване на У. Райт (1974):
Представете си общество, в което цялата комуникация е била интерперсонална. Не е
имало средства за масова комуникация. Всичко, което членовете му са се опитвали да разберат за
събитията в обкръжението си (физическо и социално), всичко… за ценностите, правилата и
очакванията на членовете на своето общество, … шеги, истории, песни и т. н., всички тези неща
са били достъпни само чрез пряка комуникация между индивидите. […]
Помислете сега за противоположния тип въображаемо общество, в което никой не би
могъл да общува пряко с никого другиго, но всички имат достъп до масово комуникирани
материали... […]
Общества от първия тип... е все по-трудно да си представим, камо ли да открием, освен в
малобройни отдалечени селища и на екзотични места... Общества от втория тип... са напълно
въобразими.
2. Определете основните разлики в ролята на масмедиите в индустриалното и в
информационното общество.
3. Какви според вас са основанията да се твърди, че се намираме „по средата” на
комуникационна революция?
4. Кое според вас е най-ценното за съвременния човек средство за комуникация с оглед на
неговия бит?
5. Опитайте се да направите преценка доколко описанието, предложено в Приложение № 34,
съответства на състоянието на бизнес комуникацията в България днес.
6. Като имате предвид информацията от Приложение № 35, направете собствена оценка за
позитивните и за негативните аспекти на ролята на масмедиите в обществото.
7. С оглед на изказаните в Приложение № 36 съображения приведете собствени аргументи по
темата „Интерактивен свят, в който нищо и никой не могат да бъдат недостъпни, и то
моментално”.
8. Какви ползи виждате лично за себе си и за обществото като цяло от следните свързани с
днешните нови масмедии промени, изброени от Д. Маккуайл (2010: 141) в следния списък:
•
•
•
•
•
•

Дигитализация и конвергенция на всички аспекти на медията.
Повишена интерактивност и свързаност в мрежа.
Мобилност и делокация на изпращането и приемането на съобщения.
Адаптиране на публикациите и ролите на аудиториите.
Поява на различни нови форми на медийни „входове”.
Фрагментиране и размиване на „медийната институция”.

9. На основата на собствения си опит коментирайте твърдението на М. Златева, че в интернет
се формира множество от „електронни общности”, които вместо традиционната за
класическите масмедии „one-to-many” (един към мнозина) комуникация осъществяват
„many-to-many” (мнозина към мнозина) комуникация (Златева 2011: 133).
10. С оглед на всеобщото изискване към масмедиите да ни представят възможно най-обективна
картина на света потърсете аргументи в подкрепа на твърдението „При определени
обстоятелства е приемливо медиите да са пристрастни” (Уилямс 2003: 126).
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