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През последните години изследванията по темата за медийните репрезентации на 

България и на „българското” нараснаха значително. Редица автори се насочиха към 

анализ на отношенията между държавата, националната идентичност и медиите. 

Във фокуса на интереса често попада употребата на „българското” в рекламите, във 

високата и в популярната култура. Същевременно, самата държава не остава 

безучастна и периодично стартира скъпи кампании в чужди медии за излъскване на 

имиджа си. Тук в ролята на лайтмотив обикновено влиза туризмът. Използват се 

различни символни средства. В центъра са поставени природата, гостоприемството, 

храната, виното. Още преди приемането на България в Европейския съюз страната 

ни мобилизира подобни ресурси за подобряване на образа си в западните медии. 

Усилията продължават и след това. Те са центрирани около изготвянето на 

национален бранд, на ново туристическо лого (което да замени старата оранжева 

роза), на имиджови клипове и т.н. Въпреки периодично припламващия ентусиазъм, 

ефектът от пласирането на тези национални автопортрети остава до голяма степен 

неясен.  
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На този фон, в предложения на нашето внимание текст Кристин Димитрова успява 

иновативно да смени кадъра и да даде нова, интересна перспектива към медийните 

репрезентации на България. Сега не предназначеният за вътрешни употреби „образ 

на България”, не и инспирираните от държавата усилия за бутиково присъствие на 

родното в чуждите медии, а техният собствен, спонтанен интерес към страната ни 

през 80-те и 90-те години на миналия век е поставен в центъра на анализа. Смятам, 

че тъкмо изборът на двете десетилетия, рамкиращи 10 ноември 1989 г., е една от 

най-ценните методологически находки на изследването. Този избор позволява да се 

проследят както континуалностите, така и резките промени в начините на 

представяне на България в някои от най-важните англоезични издания, проследени 

от авторката.  

 

Тук вече не става дума за пряко контролиран образ на България. В същото време 

обаче, както показва Кристин Димитрова, представянето на страната ни в 

разгледаните вестници и списания не е и напълно спонтанно. То минава през други, 

често неосъзнавани или трудно различими филтри: на стереотипите, на блоковата 

или на географската принадлежност и т.н.  

 

Именно анализът на действието на тези фактори води до някои от най-интересните 

моменти в текста на дисертацията. Присъствието на България в една или друга 

група е определящо за отношението към страната. Преди 1989 г. това са 

„социалистическият блок”, Балканите, групата на страните, провеждащи 

перестройката и т.н. Но, както посочва Кристин Димитрова, след 1989 г. проблемът 

остава. „Самото наименование „Източна Европа” продължава да произвежда 

занижени очаквания”, отбелязва авторката (с. 336). По същия начин действа 

принадлежността на България към Балканите, както и към „пост-

комунистическият” свят, обобщаващото за много страни определение.  

 

В крайна сметка и преди, и след премените, България е по-често част от групов 

портрет, отколкото се радва на лукса на самостоятелно представяне. Това важно 
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наблюдение показва до каква степен възможностите за целенасочено „излъчване” 

на собствен образ са редуцирани от други фактори. Независимо дали искаме или 

не, в западния поглед ние твърде често сме разглеждани в пакет с други фактори. 

Трудното признаване на българска уникалност от страна на Запада отново се 

потвърждава. Познаваме това негово отношение и от други сфери – от историята, 

културата и т.н. В този смисъл прословутите западни универсални ценности са 

инструмент и за търсене на по-едри типологии в периферията.  

 

Този външен поглед до голяма степен има нормативизиращ ефект. Той е и част от 

стратегиите на приобщаване след 1989 г. Казано с други думи, ексцесивно 

различните и прекалено уникалните няма как да бъде приобщен. Затова различията 

са преработени, редуцирани са до по-едри и добре разпознаваеми идеологически 

или културни наративи. Същото се отнася и за интерпретациите, които остават 

привилегия предимно на западната гледна точка. Както показва анализът на 

Кристин Димитрова, на терена на литературата след 1989 г. се установява „силна 

асиметрия: книгите за България многократно надвишават книгите от България на 

англоезичния пазар. Това означава, че има интерес към нас, но не и към нашите 

собствени интерпретации” (с. 342). По този начин вътрешните интерпретации си 

остават предимно за вътрешна употреба. Те не успяват да излязат на големия пазар 

на идеи, където доминираща се оказва чуждата версия за случващото се в 

България.  

 

Анализът на Кристин Димитрова откроява няколко важни тенденции, стартирани 

от обрата през 1989 г. Образът на България се разпада практически на две – преди и 

след промените. Преди сме известни, пише Димитрова, с „международно укорими 

събития”: атентатът срещу Папата, убийството на Георги Марков, преименуването 

на българските турци и т.н. В новините на 80-те години политиката е „най-вече 

свързана с идеологията” (с. 345) и доминира над културата. След сакралната дата, 

маркирала промяната, картината е вече друга. Сега в западния поглед българската 

политика започва да бъде свързвана преди всичко с икономиката, а културата 
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установява доминация над политическите теми. Какво означава това на практика за 

образа на България?  

 

Първо, в началото на политическите промени след 1989 г. държавата не успява да 

предложи никакви смислени стратегии по отношение на външния си образ. 

Българската емиграцията често е по-активна в производството на българска 

видимост. Едва по-късно, най-вече около емблематичната с приемането на 

България в ЕС 2007 г., настъпва завръщане на държавата в играта с националния 

имидж.  

 

Второ, след промените основните културни реалии, през които България влиза в 

наблюдаваните информационните потоци, остават същите, както и преди: музика, 

главно фолклор и джаз.  

 

Трето, промяната от 1989 г. насърчава появата на по-цялостен и по-позитивен 

образ на България в англоезичната преса.  

 

И накрая, по-интензивен става самият информационен поток. Сред основните 

причини за това е засилването на туристическия интерес към България. След 

промените, посочва Димитрова, туризмът започва да действа като главен 

оразличител между страните, които преди са получавали събирателен портрет в 

рамката на социалистическия блок. В хода на тази промяна пътеписът се оказва 

ключов медиен жанр. Впрочем тук би могло да се каже, че той отдавна е известен 

като инструмент за символно усвояване на малко познати страни. Пътеписи от 

Балканите се публикуват в западната преса още от XIX век. Но още тогава към 

различните народи има различен интерес и българите се появяват в западните 

издания след гърците и сърбите. Така че и пътеписът не е напълно неутрален жанр. 

Би било интересно да се види съвременната му употреба за целите на туризма в 

сравнителен план.  
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Друга заслуга на анализа на Кристин Димитрова е, че по блестящ начин показва 

колко сложно е колективното „ние”, което често приемаме без никакви въпроси и 

като веднъж за винаги дадено. Анализът на чуждия поглед разкрива, че „ние” 

включва и онези, които лесно сме склонни да изключваме: турците и евреите 

(преди промяната от 1989 г.), ромите и македонците (след нея) (с. 327). Именно 

през нашите вътрешни други образът на България в чужбина често добива по-силна 

видимост.  

 

В своята най-едра дискусионна рамка, текстът очертава напреженията в 

триъгълника между домашно произведената национална идентичност, нейният 

експорт със средствата на държавата и ревизията през чуждият поглед към нас. 

Всъщност западният англоезичен печат извършва постоянен одит на ключовата за 

българите още от Иван Вазов насам идеологема че „и ний сме дали нещо на 

светът”, която и до днес ни тревожи със своята вечна полу-доказаност. И ако 

вазовото продължение „и на вси словене книга да четат” на местна почва е повече 

или по-малко смятано за безпроблемно, то Кристин Димитрова ни показва как 

стоят нещата в по-несигурната, по-скептичната западна част от света, в която 

Кирил и Методий по принцип по-трудно конструират въображаема общност.  

 

Особено интересен е и изводът, че информационната цензура, упражнявана от 

маргиналната позиция на България в „глобалните значения” (с. 354) е по-силна от 

стереотипите за страната ни. В анализа на Кристин Димитрова глобализацията 

прави света да изглежда по-голям, но „малките държави – още по-малки” (с. 300). 

Разбира се, тук не става дума за структуриран разказ в анализираните издания, а за 

крайно фрагментирана картина, в която и случайността играе съществена роля. И 

все пак, показва Кристин Димитрова, във фрагментираността на визията има 

логика, има детайли, които изпъкват.  

 

Текстът е издържан в подчертано позитивистичен дух, но без приемането на идеята 

за детерминиарност в образа на България в изследвания сегмент от англоезичната 

преса. Налице е отлична теоретична информираност, при това поднесена на 
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читателя без излишно парадиране. Текстът е написан с изключителна прецизност 

на вглеждането в детайлите и с чудесно умение за обобщаване на резултатите. 

Начинът на писане съчетава научната аналитичност и прецизност със стиловата 

цветност и емоционалност, на места дори с дискретни намигания към читателя. 

Кристин Димитрова потвърждава правилото, че интересните резултати най-често 

идват след сериозни изследвания.  

 

Накрая се изкушавам да задам въпрос. Дали ако спортът беше включен в радара на 

изследването, картината нямаше да изглежда на моменти по-различна? Какво се 

случва например с информационните потоци за България по време на световното 

първенство по футбол през 1994 г.? Тогава Стоичков става голмайстор на турнира, 

а отборът на България нашумява като голямата изненада. През 80-те години 

страната ни също има силни спортни моменти: през 1987 г. Стефка Костадинова 

поставя ненадминатия си и до момента рекорд, през 1981 г. отборът на Нешка 

Робева печели в Мюнхен световната шампионска титла в многобоя и т.н. Какъв 

ефект имат медийните репрезентации на българския спорт в западната преса преди 

и след политическите промени? Разбира се, давам си сметка, че включването на 

спорта в сегашното изследване не би било реалистично, защото би направило 

темата необозрима. 

 

Представеният дисертационен труд е с обем 376 страници. Текстът се състои от 

увод, четири глави, три приложения и библиография. Анализът обхваща огромен 

текстов масив – над 350 материала от 65 издания (списания и вестници), като 41 от 

източниците са от САЩ, 14 от Великобритания и 10 от Канада. С метода на 

контент-анализ са изследвани както сериозни, така и популярни издания. 

Авторефератът, съпровождащ основния текст, съдържа 30 страници и отразява 

точно съдържанието на изследването и характера на приносните моменти.  

 

Без съмнение текстът трябва да бъде оформен в книга и предложен на по-широка 

публика.  
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В заключение, имайки предвид многобройните достойнства на изследването на 

Кристин Димитрова, си позволявам убедено и с удоволствие да предложа на 

уважаемото жури да й присъди образователна и научна степен „доктор”  

по научна специалност 3.5 Обществени комуникации и информационни науки  

(Журналистика – Прескомуникация).  

 

доц. д-р Орлин Спасов 

 

21 септември 2014 г.  

 


