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1. АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА 

 

Само за 10 години – от 2002 до 2012 г. – броят на бедствията в 

различни точки по цялото земно кълбо расте лавинообразно, отчита 

Европейската комисия
1
. От наводненията на остров Пукет и в село 

Бисер, през вулкана Ейяфятлайокутл, трусовете в Китай и в Перник, до 

ядрената заплаха в Япония и метеоритния дъжд над Урал – честите 

катаклизми вече създават своеобразна нова нормалност, в която 

човечеството живее. Бедствените ситуации поставят комуникацията 

във всичките й измерения на качествено ново ниво. Възможностите за 

обмен на информация в подобни кризисни моменти се превръщат в 

основен обществен приоритет, за да гарантират бързото овладяване на 

последиците от стихията. Това вменява и нови ангажименти и 

приоритети в работата на медиите. Ако при нормални обстоятелства 

техните социални функции се развиват в определени параметри, то в 

условията на бедствие журналистиката поема в нови и неочаквани насоки, 

заради непредвидимостта на случващото се. Технологичните възможности 

и изразните похвати също са изправени пред предизвикателство. Така 

медиите трябва да се превърнат в своеобразен диригент, който да 

подпомогне овладяването на дисхармония, настъпила в обичайния ход 

на човешкото съществуване. Защото, както твърди Денис Маккуин, 

именно в условията на кризи и преломни моменти в историята на 

обществото моралните принципи на журналистиката се формулират най-

ярко и отчетливо
2
.  

 

                                                 
1
  Как можем да реагираме на един свят, в който честотата и интензивността на бедствията се 

увеличават? // Европейска комисия. 2012. [cited 15.10.2012]. Available from: 

<http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/pdf/insurance_speech_20111018_en.pdf>  
2
  McQuail, Denis. Media performance: Mass communication and the public interest. London, 1992. p. 355. 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/pdf/insurance_speech_20111018_en.pdf
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2. ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ 

 

Обществената значимост на темата е свързана с това, че по своята 

същност кризите са не само социално, политическо или икономическо 

явление, но и паралелна форма на медиен живот – синкретично 

единство между реалните пространствено-времеви явления и процеси 

и техния, визуализиран и мултиплициран от журналистическата 

изразност, образ. От тази гледна точка, бедствията като вид кризисни 

ситуации вменяват на медиите изключителната функция не само да 

„превеждат” случващото се на своя език, но и да се превръщат в индикатор 

за обществените недъзи, в коректен анализатор на събитията, в панацея за 

невралгичните обрати и разрушителни тенденции. Тук се проявява 

иманентният коректив за смисъла и ролята на журналистиката, а именно 

– нейната способност да вижда истинските проблеми, да отразява 

според нормите на етиката и хуманността, да търси баланса – между 

интересните новини и новините в интерес на обществото, между 

обективността и съпричастността.  

 

3. ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Етично, изразност, бедствия. Какво свързва тези понятия? Как 

връзката между тях в полето на телевизионната публицистика измерва 

степента на обществена ангажираност, на морален дълг, на обективност и 

съзнание за справедливост в медийната реалност? Защо силата на 

телевизионното послание може да променя контекста на 

действителността? Колко е важно медията да произвежда информация 

според хуманните норми и с изострена социална чувствителност? Има ли 

безпристрастна журналистика в условията на загуба, на безсилие, на 

безнадеждност?                              
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Изследването търси отговори на тези и други въпроси, свързани със 

смисъла и ролята на медийното послание при кризисна ситуация. 

Проследява тенденциите, особеностите, нагласите при отразяването на 

бедствия, за да покаже етичен ли е езикът на екранната изразност в тези 

моменти и какво носи в действителност за аудиторията – чиста 

информация, свежа сензация или решение, обещание за подкрепа.    

         Акцентът в анализа пада поравно върху етичните измерения на 

телевизионната изразност и аудиовизуалния език на етичното в медийните 

послания. Точно симбиозата между моралния измерител и спецификата 

на образните похвати в пределите на телевизионната информация и 

публицистика е в основата на изследователския фокус. Бедствията – в 

качеството си на кризисни ситуации, които изискват максимална степен на 

обществена и журналистическа ангажираност – са използвани като 

смислов проявител на етичните нагласи, а аудиовизуалните похвати за 

реализацията на телевизионните ракурси – като качествена и количествена 

мярка за наличието им.  

 

4. ОБОСНОВКА НА ТЕМАТА 

 

А. „Етично” или „етика” 

В контекста на избраната тема се изследва смисълът на 

телевизионния език като измерение на етичното или неетичното 

начало. Понятието етично е избрано като по-обхватно от категорията 

етика, защото позволява и търсене в по-широк спектър на иманентните за 

всяка социална сфера – включително и журналистиката – 

противоположности: стойностно-безстойностно, морално-аморално, 

повърхностно-задълбочено. Първосъздателят на понятието – Аристотел 



5 

 

говори не за етика, а именно за „етическо”, за „етическа добродетел”
3
. 

Според Димитър Михалчев, така той „означи една група от дейности, в 

центъра на които лежи понятието за добродетелта”
4
. Кирил Нешев твърди, 

че „...етическото познание е синтез от научно и донаучно познание за 

моралните процеси”
5
, а моралът като функция от висшата свобода, според 

трактовката на Кант
6
, е и „нормативно-оценъчно отражение на 

действителността. Моралът служи за създаване на определени 

отношения... моралът е ценностно осмисляне на действителността, което 

се изразява в борбата между доброто и злото”
7
. Доколкото етиката е 

научна сфера, философия, морален измерител, то етичното е връзката 

на тези категории с реалните отношения, процеси, събития. Тоест, в 

излизането от рамките на етиката и съотнасянето й към различните 

измерения на действителността може да се крие същностната разлика 

между етиката и етичното, която в действителност свързва теоретизирания 

поглед с релевантните елементи от практиката.  

 

Б. Телевизионна журналистика и екранна изразност 

          Заглавието на темата и акцентът върху телевизионната публицистика 

поставят необходимостта от уточняване на връзката и различията между 

категориите информация и публицистика.  

От една страна, „телевизионната информация е посветена на факти, а 

методът, чрез който тя се реализира, е визуалната и словесна 

констатация”
8
, твърди Кирил Нешев. И още, според трактовката на Младен 

Младенов, „телевизионната публицистика за разлика от публицистиката в 

ежедневния и периодичния печат, листовките, брошурите, книгите и 

                                                 
3
  Аристотел. Никомахова етика. С., ГАЛ-ИКО, 1993, с. 40. 

4
  Михалчев, Димитър. Етика. Лекции за студенти по философия. – С., АН-ДИ, 2003, с. 42-43.  

5
  Нешев, Кирил. Въведение в етиката. С., Век 22, 1992, с. 19. 

6
  Кант, Имануел. Критика на чистия разум. С., БАН, 1992. 

7
  Нешев, Кирил. Етика. С., Софи-Р, 1994, с. 47. 

8
  Андреева, Лиляна. Телевизионни жанрове. С., Офс. изд., 2005, с. 8. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B5%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82
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радиото се характеризира с най-ярка персонификация. Телевизията 

направи личността на публициста физически зрима, ... рязко повиши 

доверието между комуникатор и реципиент.”
9
  

По отношение на връзката между информацията и публицистиката 

се налага твърдението, че „в журналистически аспект всяко съобщение, 

разпространено от печата, радиото и телевизията, е информация 

независимо от това дали то съдържа новинност, или не. Информацията е 

част от публицистиката. Даже простото съобщение на фактите 

всякога служи на публицистични цели. Въздействието на информацията 

е право пропорционално на нейната неочакваност. Нейната сила, стойност 

и необходимост се измерва чрез степента на промяната в поведението на 

реципиента и възможността да го управлява. Ако реципиентът е 

равнодушен и не реагира с действия и поведение на информацията, приема 

се, че тя е била излишна”
10

 (подч. мое – Д. С.). Георги Боршуков говори за 

писаната новина, която се характеризира с „журналистическа 

страстност”
11

. От друга страна, според Лиляна Андреева, телевизионното 

публицистично предаване „се основава на факти за събития и явления 

минали, настоящи и бъдещи, но методиката на неговото разработване е 

различна от новинарството. Телевизионният анализатор е призван не само 

да съобщи и покаже кое е главното в „джунглата” от факти, но и да обясни 

техния смисъл със средствата на телевизионния инструментариум”
12

, но 

все пак „телевизионният анализ е подчинен на принципите на 

познанието”
13

.  

С оглед на изложените интерпретации, за целите на настоящото 

изследване, съобразно неговия предмет, се приема, че информацията е 

                                                 
9
    Младенов, Младен. Телевизионна журналистика. С., Наука и изкуство, 1979, с. 171. 

10
  Пак там, с. 89. 

11
  Боршуков, Георги. История на българската журналистика – 1844-1877, 1878-1885. С., Парадокс, Унив. 

изд. „Св. Кл. Охридски”, 2003, с. 7.  
12

  Андреева, Лиляна. Телевизионни жанрове. С., Офс. изд., 2005, с. 32.  
13

  Пак там, с. 33. 
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елемент от телевизионната публицистика. В този смисъл, като 

самостойни и същевременно тясно свързани елементи се разглеждат 

обектите на анализа – новинарските емисии и кратките публицистични 

предавания на трите национални ефирни телевизии. 

Тук е мястото да се направи разграничението между телевизията 

като аспект на журналистическото представяне и останалите традиционни 

медии – печатното слово и радиото. Очертава се обобщението, направено 

от Младен Младенов, а именно че „всичко, което ни заобикаля, 

независимо от другите негови качества, е и визуална действителност. Чрез 

зрителния процес тази визуална действителност се превръща веднага и по 

най-пряк път в представа, докато словото и писмото трябва първо да бъдат 

претворени от съзнанието в образни представи и след това разбрани”
14

. 

Изследването цели да проследи особеностите на еднопосочния поток от 

медийни послания. От тази гледна точка новите медии остават извън 

полето на анализаторския дискурс, защото по своята същност те предлагат 

интерактивна обратна връзка с аудиторията, взаимодействие между автора 

на информацията и получателя й. Или още – традиционният потребител на 

информационни послания може да се определи по-скоро като пасивен, 

доколкото активността му се проявява само при избора на съответния 

медиен канал, а потребителят в интернет може да бъде и комуникатор, да 

подрежда сам информационния си дневен ред и да прави 

комуникационния процес интерактивен
15

, както твърди Мария Попова. В 

този смисъл, новите медии биха могли да бъдат обект на отделен анализ, 

различен от търсенията на настоящата разработка. 

А по отношение на традиционните медии – Иван Славков и 

Владимир Кунчев правят обобщават, че „телевизията е сфера на 

                                                 
14

  Младенов, Младен. Телевизионна журналистика. С., Наука и изкуство, 1979, с. 7. 
15

 Попова, Мария. Културна глобализация и култура на новите медии // Публична комуникация и 

глобализация: Обучение в ценностите на демокрацията. С., 2005. [cited 15.10.2012]. Available from: 

<http://liternet.bg/publish11/m_popova/kulturna.htm> 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://liternet.bg/publish11/m_popova/kulturna.htm
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журналистиката, защото оперативно, периодично предлага публично 

масова социална информация за актуалните процеси, явления и 

закономерности, използвайки свои форми и средства”
16

. Според Петко 

Тодоров, „телевизията е преди всичко приближаване до реалността”
17

. 

Идеята е да се постави акцент върху телевизионния репортаж като сплав 

от смислови, визуaлни и звукови послания. В тази насока се налага 

синтезираната концепция на Лилия Райчева, която илюстрира в най-ясна 

форма ролята на телевизионната изразност в целостта на 

журналистическото въздействие – „Телевизията прибавя... хронотопа 

(времепространството) на симултанното действие като със своите 

възможности извежда до върха екранната изразност – пределна актуалност 

и автентичност, максимален контакт с аудиторията, най-голяма степен на 

осъществяване на т. нар. „ефект на присъствие” и на произтичащата от 

него обратна връзка. Като че ли именно в телевизията информационният 

шум във веригата „комуникатор – съобщение – средство – реципиент” 

достига своето най-ниско ниво”
18

. Това всеобхващащо въздействие на 

медията се обуславя от характерните й иманентни форми на изразяване и 

реализация – „телевизията... заимства пластично-образната фиксация на 

битието от пространствените изкуства, темпо-ритмовата организация на 

звука – от времевите и драматургичната конструкция на движещите се 

озвучени изображения – от пространствено – времевите”
19

. В този смисъл, 

многопластовата изразност на телевизионния език има особена роля в 

контекста на бедствените ситуации. Там, където динамиката и хаосът на 

кризата преобръщат действителността, телевизионният разказ – с 

цялата си палитра от форми на въздействие – може да канализира 

случващото се в ценен и обективен поток от информация. От друга 

                                                 
16

  Славков, Иван, Владимир Кунчев. Телевизия и време. С., Наука и изкуство, 1981, с. 31. 
17

  Тодоров, Петко. Медийни технологии. С., Авангард Прима, 2011, с. 90. 
18

  Райчева, Лилия. Творческият процес в телевизията. С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, 1996, с. 8.  
19

  Пак там, с. 9. 
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страна, обаче, неумелото или откъслечно представяне на комбинацията от 

картина, автентичен звук и дикторски текст може да изгради качествено 

нови, неверни и манипулативни образи.   

 

В. Репортаж срещу задълбочено изследване 

Репортажът и аналитичните форми в телевизионната и жанрова 

система се характеризират същностно в следващите глави от настоящото 

изследване. Тук е мястото да се очертае смисълът на репортажа, на 

ексклузивното отразяване от мястото на събитието и на задълбоченото 

изследване – като различни примери за журналистически реакции в 

условията на криза.  

Ексклузивен репортаж от мястото на събитието е формата, в която 

журналистът въплъщава не само първоначалните впечатления, щрихи, 

реакции за кризата, но нерядко, подвластен на общото настроение и хаоса, 

вменява и собствената си емоционално натоварена интерпретация на 

случващото се. Т. е., началото на кризата се превръща и в своеобразно 

начало на един паралелен медиен процес, в който зрителят става 

свидетел на симетрично организирана кризиcна реалност – само че 

видяна чрез обектива на журналистическото послание, на обобщената 

информация от мястото на събитието. И оттам нататък кризата вече не е 

просто събитие, засегнало малка или голяма група от хора, тя се превръща 

и в медиен обект, достояние и на други публики, общности.  

Следват индивидуалните медийни интерпретации, различните 

гледни точни, отразените реакции, проследеното развитие на събитията. 

Задълбочавайки се в резонансите от кризата, медията започва да гради 

свой поглед, позиция за случващото се. Въпреки препоръките за 

безпристрастност – самата творческа позиция на автора на посланието 

предполага известна субективност в изказа, в материалите по темата. 

Появява се аналитичният подход, който с разгръщането на кризисната 
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ситуация и опознаването на темата, на предпоставките, на въздействията и 

резултатите от събитието, постепенно набира сила. Коментарният елемент 

вече не е самоцел. 

Тук именно се намесва факторът „време”. Сергей Айзенщайн говори 

за „четвъртото измерение” на екрана. Според него, „...онова, което не може 

да се изобрази пространствено в триизмерното пространство... възниква и 

съществува в четириизмерното (три плюс време) пространство”
20

. Времето 

се превръща в катализатор не само на кризата, но и на медийното 

послание за нея. Ако в началото превес се дава на информационните 

елементи, на чуждите реакции и интерпретации, защото аудиторията има 

нужда от знание за случващото се, то с напредването на времето 

информацията сама по себе си е атрактивна, само ако носи нови тематични 

заряди. Т.е., смята се, че зрителят продължава да изпитва „информационен 

глад”, ако развитието на кризата предполага атрактивни развръзки, 

неочаквани обрати, интересни участници. В противен случай чисто 

информационното наслагване на отразяваното събитие предполага 

пренасищане на аудиторията с еднотипна по сюжет фактология. Особено 

осезаемо е това, когато една кризисна ситуация отшумява, а медийното 

настървение по нея я превръща в преекспонирана и респективно – все по-

малко интересна тема. Затова с напредване на времето извънредно 

значение се отдава на въвеждането на коментарния елемент. Анализите, 

оценките, разследването на случващото се могат да въплътят нов заряд във 

вече „отмиращата” новина. В условията на криза именно търсенето на 

връзки, причини, ефекти може да превърне журналистиката в 

самостоен субект с институционални функции. Защото добрият, 

обоснован, многопластов и разнопосочен публицистичен анализ 

неминуемо превръща медията не само в субект, отразяващ кризата, а в 

                                                 
20

  Айзенщайн, Сергей. Отвъд звездите. – С., Наука и изкуство, 1976, с. 129.  
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активен участник в нейното задълбочено изследване и адекватно 

разрешаване. 

5. ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

   За обект на анализа са избрани новините и кратките 

публицистични предавания на трите ефирни телевизии с национално 

разпространение – БНТ, Би Ти Ви и Нова телевизия. Причината е в 

максималния обхват на излъчваните от медиите програми и в обема на 

аудиторията им. Анализиран е близо осемгодишен период от излъчването 

на предаванията. Времето е ключово за обекта на изследването, защото в 

тези времеви граници се разгръщат десетки бедствени ситуации. В този 

смисъл периодът може да се определи като новата нормалност, в която 

„светът става все по-крехък, заради бедствията”
21

, както твърди 

еврокомисарят по хуманитарна помощ и реакция при кризи – Кристалина 

Георгиева. Идеята на изследването е в рамките на тези осем години да се 

уловят съществуващите тенденции в развитие, да се проследи промяната 

или запазването на медийните реакции при екстремни условия, да се 

очертае профилът на журналистическата идентичност при трите медии.  

Анализът се съсредоточава върху този период и заради серията от 

значими бедствия – наводненията в Югоизточна Азия и конкретно на 

остров Пукет от края на 2004 г. и първите дни на 2005 г., пожарите и 

водната стихия у нас, които бележат няколко поредни години от 

изследвания период, изригването на вулкана Ейяфятлайокутл в Исландия 

от пролетта на 2010 г., земетресението и последиците от вълната цунами в 

Япония през март 2011 г., земетресението в района на Перник от май 2012 

г. и други. За да се откроят тенденциите при отразяването на природно 

                                                 
21

  Светът става все по-крехък заради бедствията  // Информационна агенция „Вести”. 2011. [cited 

10.12.2011]. Available from: <http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4217211> 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4217211
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предизвикани катаклизми, анализът се спира и върху практики при 

отразяването на аварии и епидемии.  

Идеята при анализа на предаванията не е свързана толкова с 

амбицията за обхващане на всички кризисни събития от изследвания 

период – януари 2005-юни 2012 г., колкото с желанието да се представят 

някои от емблематичните бедствени ситуации. Емблематични в случая 

означава събития, които са задържали трайно медийния фокус върху себе 

си или са предизвикали моментен пик в журналистическото отразяване. 

Това са случаи, които излизат извън категорията на т. нар. „тихи 

бедствия”
22

 – в качеството им на малки по мащаб и въздействие кризи. 

Събитията са подбрани на базата на количествен и съдържателен 

анализ на новинарските емисии през изследвания период. От него става 

ясно, че през това време се очертават няколко ключови бедствени 

ситуации, които оставят трайна диря в медийната практика и могат да 

бъдат използвани като представителна основа за анализа на 

журналистически практики по темата. 

Избрани са и моменти, които също така показват в развитие 

вътрешномедийните тенденции при отразяването на кризи. За целите на 

изследването кратките публицистични предавания са анализирани в 

цялост, а особен акцент се поставя върху проучването на централните 

емисии новини – заради тяхната по-голяма продължителност и съответно 

– заради възможността да се наблюдава по-голям спектър от събития. Този 

подход помага и за по-пълното идентифициране на вътрешномедийните 

практики, както и за установяването на последователността или 

спорадичността при отразяването на кризисни ситуации.  

Източници на информация за изследването са както предаванията 

на анализираните телевизии, така също и интернет страниците на трите 

                                                 
22

  Какво е „тихо бедтсвие”? // Български червен кръст. 2013. 2012. [cited 15.10.2012]. Available from: 

<http://www.redcross.bg/Silentdisasters_about.html>  

http://www.redcross.bg/Silentdisasters_about.html
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медии и информационните им сайтове. Разработката е разгърната на базата 

на проучените около 200 печатни и електронни издания: научни трудове, 

студии, статии, журналистически анализи, интервюта, коментари. 

Изследването се опира и на множество нормативни документи и актове, 

етични кодекси, директиви, резолюции и препоръки с национален и 

международен обхват на действие.   

 

6. ТВОРЧЕСКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Кризата, бедствието, властта и нейните функции, дори ролята на 

самите медии добиват различни проявления и смислови аспекти извън 

сферата на теорията – в качеството си на елементи от реалната 

журналистика. В това измерение те не се подчиняват толкова лесно на 

категоризиране, на интерпретация, дори на разбиране. В този смисъл 

първата и основна цел на изследването е свързана с разкриването на 

съществуващите етични норми на екранната изразност в условията на 

бедствени ситуации в трите изследвани телевизии – БНТ, Би Ти Ви и Нова 

телевизия. В рамките на основната цел се открояват подцелите, които са 

насочени към изясняването на следните въпроси: 

- колко етично може да бъде телевизионното отражение на 

действителността и как се реализират в медийната действителност 

общочовешките морални ценности?  

- доколко трите телевизии с национално ефирно разпространение са 

си изградили собствени норми и политики в този насока и доколко се 

влияят една от друга; дали се различават в ракурсите на отразяване? 

- има ли разлика между отношението на обществената телевизия 

БНТ, която се отличава, според Райна Николова, с „поставените й от 

законодателя особени програмни задачи и нейната по-специфична 
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обществена мисия”
23

 и търговските медии Би Ти Ви и Нова телевизия към 

представянето на критични ситуации?  

- кога медийните послания навлизат в измеренията на самоцелната 

сантименталност, на излишната зрелищност или на скандална 

натуралистичност?  

- има ли журналистическият поглед мисия само да балансира, да 

обективизира или може да проявява емоция, съпричастност? 

- колко настроена е журналистиката да бъде коректив на властта, на 

институционалността?   

- как се променя спектърът от технологични инструменти за 

създаване на образ и дава ли по-близко, по-релефно и персонализирано 

послание за случващото се?  

- последователни ли са журналистическите похвати, форми, ракурси 

във времето и проследяват ли развитието на проблемите? Или обективът 

изпада в самоволно информационно затъмнение, когато нюансите на 

атрактивността започнат да избледняват?  

- има ли разлика в начина, по който се представят кризисните 

ситуации в България и бедствията от други части на света?  

- еволюират ли медиите по отношение на изграждането на екранни 

образи и на тяхното доближаване до аудиторията?  

- кое бедствие е по-значимо и създава ли журналистическата 

изразност илюзорна диспропорция между различните критични ситуации? 

Първите няколко въпроса са особено важни, защото помагат да се 

определи индивидуалния профил на изследваните телевизии. Сериозните 

прилики между медиите са следствие от и индикатор за сериозни 

обществени липси и диспропорции, защото както казва Александър 

Ангелов: „на нестратифицираното общество отговаря нестратифицирана 

журналистика, нестратифицирани медии. Ако се сравним с пералня, ще 

                                                 
23

  Николова, Райна. Телевизионната програма на обществената телевизия. С., Сиби, 2004, с. 13-14. 
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излезе, че всички ние се въртим на центрофугата, на една и съща програма, 

влезли заедно – и бяло, и цветно пране – заедно, заедно, заедно... Затова 

излизаме възмръснички, посивели, неясни, неуверени в себе си. В крайна 

сметка – недоволни от себе си”
24

.  

С оглед на поставените цели, се очертават основните задачи, които 

биха довели до тяхното постигане и откриването на конкретни отговори за 

изследователските търсения: 

- проучване на теоретичните аспекти на проблематиката;  

- разглеждане на наложените от практиката стандарти; 

- анализ на телевизионните предавания, обект на изследването. 

Чрез изпълнението на задачите може да се отговори на въпроса: дали 

и кога екранната изразност може да бъде и етична – в контекста на 

конкретни казуси от медийната действителност.  

 

7. МЕТОДОЛОГИЯ 

 

За целите на настоящия дисертационен труд е разработена 

специална методология, която разкрива в няколко измерения връзката 

между етичното и изразната система на телевизионната публицистика: 

- първо, отношението между етичното и изразната система на 

телевизията се разглежда като функция от теоретичните постановки; 

затова първите две глави от изследването са посветени на изясняването на 

теоретичните рамки за всяко от тези направления;  

- второ, срезът между етичното и телевизионната изразност се 

анализира ситуативно за всяка от избраните бедствени ситуации;  

- трето, при всяка от кризисните ситуации се разгръщат три 

конкретни аспекта, които обхващат различните проявления на 

телевизионния комуникационен процес: отношението към пострадалите 
                                                 
24

  Ангелов, Александър. Журналистическа етика. С., Камея дизайн, 2008, с. 162-163. 
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от бедствието, отношението към потенциалната аудитория и 

отношението към носителите на властта, към субектите на обществена 

или държавна организация.  

    За целите на методологическата конструкция са използвани 

описание и сравнителен анализ – на базата на емпиричен материал от 

новинарските емисии и от кратките седмични публицистични предавания 

на трите национални ефирни телевизии – БНТ, Би Ти Ви и Нова телевизия. 

Основна роля има интердисциплинарният подход – по отношение на 

теоретичната обосновка на анализа с правни и етични норми, с 

политологически тълкувания, с телевизионна теория и с примери от 

практиката.  

При последния казус от серията изследвани медийни образи на 

бедствията, а именно – труса в Перник – се задълбочава анализът на ролята 

на обществената телевизия БНТ, сравнена с тази на двете търговски 

телевизии. Този подход в случая се прилага, защото при другите 

изследвани казуси няма сериозно разминаване в способите на отразяването 

им. Въпреки че изразните похвати на трите телевизии се съпоставят 

паралелно при всяко едно от бедствията в четвъртата глава, тъкмо 

отразяването на труса в Перник откроява тенденциите на етичното в 

изразността на обществената телевизия. 

На принципа на съпоставителния анализ са представени и 

примерите на чуждестранните телевизии. Идеята не е те да бъдат 

еднозначен коректив при отразяването, колкото да се види дали подходите 

на българските телевизии съответстват или са изолирани от практиките в 

други страни; да се провери как изследваните медии се вписват в общия 

контекст на журналистическите реакции в условията на кризисна ситуация. 

За целта са използвани примери от американската NBC, германската 

ARD и руската ОРТ, които показват различни аспекти на медийната 

политика в национален мащаб.  
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8. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Дисертацията е развита в увод, три глави, заключение, използвана 

литература и библиография.  

В първата глава се формулират теоретичните измерения – от гледна 

точка на нормативните документи и на изследователските интерпретации в 

тази насока. Изследването логично се спира и на етичните норми, на 

законовите разпоредби, на препоръките, на вътрешномедийните документи 

– в национален и международен аспект. Изяснява се и ролята на властта, на 

институционалността – в условията на криза. Идеята тук не е да се излиза 

от рамките на темата със самоцелен паралелен анализ на властовите 

функции при криза, а е да се проследят в цялост смисълът и 

трансформациите на кризата – и като социално, и като институционално 

обвързано явление. Маркират се – според нормите и журналистическия 

опит – обобщените медийни практики в отразяването на кризата – като 

събитие и процес в развитие, представени чрез пространствено-времевата 

им динамика.  

В следващата, втора глава се обръща внимание на възприетите 

стандарти за екранна изразност. Разгледани са различните аспекти от 

телевизионно-творческия инструментариум – картината, звукът, словото. 

Обръща се специално внимание и на монтажа като основен изразен похват. 

Чрез многоаспектен анализ се търси ролята, семантичната натовареност, 

творческата и социална функция на всеки емблематичен щрих от 

телевизионната изразност. Поставя се акцент върху смисъла и функциите 

на социално ангажираната медия – като обективен наблюдател, но и като 

обществен посредник, който може да има градивна или деструктивна роля 

в социалните процеси и явления. Целта е да се открие онова, което 

отличава самоцелното телевизионно присъствие от позицията на осъзнат 
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медиатор с изострена чувствителност към социалните проблеми и с 

адекватен инстинкт за тяхното разрешаване. В този смисъл се наблюдава и 

ролята на обществената телевизия. 

В третата глава от изследването се разгръща същинският анализ. 

Търсят се конкретни примери от практиката на БНТ, Би Ти Ви и Нова 

телевизия, които многопластово и разнопосочно да илюстрират актуалните 

тенденции в творческото търсене и измеренията, в които то се 

материализира. Така, с елементи от реалния журналистически опит се 

поставя основата на търсеното изследователско обобщение. Посочват се 

основните телевизионно-творчески похвати и тяхното въздействие върху 

аудиторията според теорията и практиката; очертават се тенденциите и 

параметрите на етичното – видени през призмата на екранния език и 

материализирани в посланията на разноликата телевизионна 

публицистика. Тук анализът се опира и на практиката на трите 

чуждестранни телевизии – NBC, ARD, ОРТ.  

Тази част от изследването става и преход към обобщаването на 

основните резултати от анализа. Те на свой ред са основа за следващата 

заключителна част, в която се открояват основните отчетени тенденции 

в работата на трите изследвани телевизии. Изграждат се основни 

постановки за журналистическата практика при отразяването на бедствени 

ситуации, извеждат се важни тенденции в развитието на телевизионната 

изразност и степента, в която тя следва нормите на морала и хуманността.    

 

9. ЕТИЧНОТО – СПОРЕД ТЕОРИЯТА И ЗАКОНОВИТЕ 

РЕГЛАМЕНТИ 

 

Къде всъщност се крие истината за баланса между етичното в 

журналистическото поведение и напора на непредвидимите 

обстоятелства? Може ли на практика медията да бъде едновременно 
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последовател на морални маркери, блюстител на закона, коректен 

интерпретатор и обществен защитник – особено изправен пред 

необхватната извънредност на събитията? Може ли журналистът да се 

пребори с изкушението – в името на нравствеността и, разпънат между 

изкушението на рейтинга и удовлетворението на честта, да направи своя 

морален избор? 

Отговорът може би се крие в думите на Хосе Ортега-и-Гасет, който 

твърди, че „докато професията на лекаря го задължава да вземе участие в 

събитието, работата на журналиста го кара, напротив, да не се намесва 

– той трябва само да гледа. За него събитието е просто една сцена, едно 

зрелище, което след това ще трябва да опише... Той не се вълнува от това, 

което става в негово присъствие, емоционално е необвързан и стои извън 

събитието; не го преживява, а го наблюдава...”
25

.  

Или може би истината за етичното като мисия на журналиста е 

въплътена в емоционалните постулати на руския изследовател Георгий 

Кузнецов, който използва думите на един литературен герой: „У 

журналиста трябва да има чувство за вина, и срам, и болка, и гняв за 

всичко онова около нас, което не се получава, и радост за всичко, което е 

успешно, което се получава”
26

. Може би, както твърди Тодор Петев, най-

ценното за журналиста е именно да усеща пулса на проблемите и сам 

да става част от тях, да проявява „изострената социална 

чувствителност, [която] е като „вътрешна камбана”, която непрекъснато 

държи нащрек твореца за смисъла и последиците от неговите 

професионални начинания. Неговата критична саморефлексия ще го 

предпазва от унизителна автоцензура, ще му дава морално самочувствие, 

за да не пресъхват изворите на творческото любопитство”
27

. 

                                                 
25  Ортега-и-Гасет, Хосе. Есета. Т. 1. С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 1992, 584 с. 
26

   Кузнецов, Г. В. ТВ журналист. М., Московски университет, 1980, 256 с. 
27

 Петев, Тодор. Изкушения на журналиста-изследовател // Професионалната журналистика. С., 

Фондация „Фридрих Еберт”, 1996, с. 109.   
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Мълчаливо наблюдение или активно участие в събитията, 

безпристрастен разказ – пример за обективност, или граждански 

ангажирана позиция на борец за социални права? Всъщност, ролята на 

журналиста при отразяването на бедствия не е да избира една или 

друга крайност, а да балансира между човешката емпатия и 

свръхчовешката способност за обективизиране на реалността. 

Анализът на практиката на трите български ефирни телевизии с 

национален обхват се опитва да посочи именно положителните моменти и 

девиациите в журналистическото поведение, което общоприетите законови 

и етични норми рамкират. А междувременно – дилемата за телевизионния 

разказвач остава – дори такава, каквато я е поставил още в своята „Етика” 

великият руски режисьор и теоретик на театъра – Константин Сергеевич 

Станиславски, и която обединява философията на всички публични 

интерпретатори на действителността: „Как да се прокара граница, къде 

свършва прекрасното и започва отвратителното? Ненапразно Уайлд е 

казал, че „артистът е или свещенослужител, или палячо”... През целия си 

живот търсете демаркационната линия, която отделя хубавото от лошото в 

нашето изкуство. Колко души от нас прахосват живота си в служба на 

лошото, без да подозират това, тъй като не умеят правилно да преценят 

въздействието на своята игра върху зрителя...”
28

. 

С оглед на представените вече теоретични формулировки, етичното в 

отношението на медиите при представяне и интерпретиране на 

информацията може да се тълкува на базата на някои основни критерии: 

- запазване на личната свобода и неприкосновеност; 

- актуалност и адекватност на медийните послания; 

- достоверност на информацията; 

- обективност и коректност при отразяването; 

- последователност; 

                                                 
28

  Станиславски, Константин Сергеевич. Етика. С., Наука и изкуство, 1974, с. 57. 
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-  контрол на институционалното поведение;  

-  осигуряването на коректни комуникационни канали между 

представителите на властта и аудиторията.  

Различните нюанси в журналистическото поведение към обектите на 

отразяването, към зрителите и към институциите могат да се превърнат в 

проявител за различни начини, по които се прилагат критериите за етично.  

По отношение на обектите на информацията – хората, 

пострадали от бедствието, журналистът трябва да подходи с 

необходимото уважение и да се съобрази с личната свобода и 

неприкосновеност на „героите” от своите репортажи, но и да запази 

максимална степен на обективност и коректност. Регламентите са 

разписани в Закона за радиото и телевизията, Закона за защита на личните 

данни, Закона за защита при бедствия, Закона за закрила на детето, 

допълнителни поправки и разпоредби и към други закони, както и в 

Етичния кодекс на българските медии. В случай на бедствена ситуация, 

журналистите трябва да се съобразяват с личната неприкосновеност на 

хората и да имат предвид, че „...само особено важен обществен интерес 

може да оправдае намесата на медиите в личния и семейния живот”
29

.   

Друг важен фактор при оценката на етичната журналистическа 

реакция е отношението към потенциалната аудитория. В този смисъл се 

очертава възможен набор от критерии за изследване на етиката в 

медийните послания. В телевизията преди всичко става дума за изразни 

похвати, които не би трябвало да включват самоцелно представени 

картини на бруталност и насилие, които травмират аудиторията. Тук 

границата на допустимото трябва да се съобразява с конкретните 

обстоятелства, но без да нарушава общоприетите морални стандарти и 

ценности. За зрителите е важно да се постига актуалност, достоверност, 

изчерпателност, обективност – без излишни манипулативни 

                                                 
29

  Етичен кодекс на българските медии, раздел 2, т. 3. 
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интерпретации и без промяна в смисъла и хронологията на фактите за 

събития и процеси.  

Счита се, че медиите не могат да бъдат единствен и самостоен 

първоизточник на информация в условията на криза. Както вече беше 

изяснено, при извънредни обстоятелства те имат също задължението да 

посредничат между представителите на институциите и обществото. От 

тази гледна точка се очертава и друг компонент в спектъра от факторите за 

оценка на етичното в журналистиката. Става дума за поведението спрямо 

източниците на власт. В този аспект, независимо дали е налице 

институционално, корпоративно или друго ниво на обществено влияние – 

основен ангажимент на медиите остава да търсят и идентифицират 

конкретни причини за задълбочаването на кризата и респективно – за 

нейното разрешаване. Властовите структури трябва да насочат 

усилията си за справяне с бедствието в ефективна посока, а медиите – 

да бъдат техен обективен наблюдател и коректив, системно изискващ 

актуални данни за случващото се. 

Анализът на отразяването на бедствени ситуации се изгражда 

поетапно именно върху представените вече основни показатели за оценка 

на етичното в телевизионната журналистика. Според тези критерии се 

разглежда всеки отделен случай и така се изгражда необходимата основа за 

извеждането на основните тенденции и особености при разглежданите 

медии и предавания. Преди това, обаче, е необходимо да се открие 

срезът между тези етични норми и изразния инструментариум на 

телевизионния език. Защото образът на бедствието, както става ясно и 

по-нататък, може да видоизмени или дори да преобърне изцяло 

утвърдените от теорията морални ориентири. Телевизионната изразност 

има свой собствен живот, а пречупено през нея, етичното може да 

придобива нов смисъл и измерения, да излъчва нова енергия. 
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10.  ЕТИЧНОТО – СПОРЕД ИНТЕРПРЕТАЦИИТЕ НА 

ТЕЛЕВИЗИОННАТА ИЗРАЗНОСТ 

 

Етичното в подхода към една от тези страни не е задължително 

етично в подхода към друга. Изразността на телевизионния език може 

да защитава общочовешки морални ценности и корективи, когато е 

претворена в отношението към жертвите на бедствието, но със същите 

си свойства и въплъщения може да бъде манипулативна и некоректна, 

когато стигне до зрителя. Какво означава това? Ето примерна 

постановка. Журналистът на мястото на бедствието се среща с жертвите на 

природната стихия, вижда страха и отчаянието им. Тяхната беззащитност 

може да провокира не само професионалните, но и чисто човешките му 

рефлекси – да помогне, да подкрепи беззащитните. Така той се намесва в 

случващото се, става доброволен участник в събитията. Повлиян от 

страданието на тежко обезобразено от бедствието дете, например, той 

може да реши да не покаже историята му, за да го предпази и да избегне 

възможната му вторична виктимизация. В отношението към това дете 

журналистът демонстрира етично отношение, той спестява силните 

изразни похвати и „омекотява” разказа си.  

Така, обаче, аудиторията не разбира за грозното лице на природната 

стихия. Зрителите виждат общи кадри от мястото на бедствието, 

разплакани хора, разрушени домове. Но никога не научават за съдбата на 

детето, което ще остане като белязано огледало на същинския ужас, 

предизвикан от стихията. Защото журналистът, повлиян от субективните 

си емоции, им е спестил тази история. Той е „изрязал” от общата картина 

на случващото се симптоматичната й същност. Да, изразността е изчистена 

от грозни и потресаващи гледки, но не е пълна, не е жива, не е обективна. 

Етично ли е това към аудиторията? В законодателството и медийните 

кодекси могат да се намерят много противоречия, защото, когато 
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нормите се тълкуват според конкретен казус, обективното не винаги е 

лицеприятно и обратното.  

И така, лицето на обезобразеното дете може да потресе аудиторията, 

безсмислено да травмира хората. Но може и да провокира чистите им 

емоции и съпричастност тогава, когато журналистът не е проявил такива. 

Т.е., неговото привидно безразличие може да се превърне в катализатор на 

общественото вълнение и подкрепа към пострадалите. В потвърждение 

идва разсъждението на журналиста Антон Андонов, който казва, 

че: „Освен всичко, когато искаш да отразиш живота правдиво, трябва да си 

опериран от състрадание. И пример за това са дори научнопопулярните 

филми. Сигурно всеки е виждал в тях сцени от типа „леопард убива 

антилопа”. Разбира се, снимачният екип може да симпатизира на 

антилопите. Човекът зад камерата знае, че хищникът е далеч по-силен от 

тревопасното. Знае и какъв би бил резултатът от схватката между тях. 

Операторът може да даде сигнал, с който да предупреди антилопата и да 

спаси живота й. Но не го прави. Защото ще наруши равновесието в 

природата. И защото трябва да знаем как изглежда саваната – такава, 

каквато е. По същия начин не трябва да заравяме глава в пясъка...”
30

.  

В крайна сметка, етичното в изразната система на телевизията 

балансира на тънката граница между професионалните стандарти, 

атрактивната зрелищност и хуманността. Индивидуалният избор на 

журналиста е натоварен с колективна отговорност, но зависи и от 

собствените му възприятия и предположения, които съдържат в себе си 

цялата палитра от емоции и противоречия на бъдещите му зрители. А 

резултатът, претворен чрез специфичните способи на телевизията, трудно 

може да бъде окачествен като етичен едновременно към всички страни от 

                                                 
30  Андонов, Антон. Лошият вестоносец // Нова телевизия. 2012. [cited 15.10.2012]. Available from: < 

http://novanews.bg/blogs/view/2012/12/30/17/лошият-вестоносец/> 

http://novanews.bg/blogs/view/2012/12/30/17/лошият-вестоносец/
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комуникационния процес. Което доказва, че етичното в телевизионната 

изразна система е променлива, а не постоянна величина.  

 

11.  ОБОБЩЕНИ СТАНДАРТИ ОТ ТЕЛЕВИЗИОННАТА ПРАКТИКА 

ПРИ ОТРАЗЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ 

 

На базата на изготвените анализи на емпиричния материал от 

изследваните новинарски емисии и кратките публицистични формати на 

трите български телевизии с национално ефирно разпространение и 

практиката от чуждестранните телевизии ОРТ, ARD и  NBC, могат да се 

направят основните изводи за това какви са практиките и принципите, 

на базата на които трите ефирни телевизии с национален обхват 

отразяват бедствени ситуации – у нас и в международен аспект; дали  

покриват или не стандартите за обективност и социална ангажираност, 

какви са образците за журналистическа адекватност и коректност. 

По отношение на бедствията в нашата страна и при трите телевизии 

се очертава конструкция на отразяването, в която се откриват две 

основни тенденции. Първата е свързана с излъчването на серии от 

репортажи и живи връзки – в няколко последователни дни – в 

периодите на интензифициране на проблема. Втората тенденция пък е 

за прокарването на отделни материали в периоди на затишие, които 

имат за цел да проследят състоянието на бедстващите райони и живота на 

хората там след първоначалния шок. До голяма степен се потвърждават и 

откроените от Иво Драганов медийни нагласи, а именно, че „масово в 

prime-time се наблюдава: стремеж към манипулация в съдържанието на 

новините; все по-намаляваща публицистика; съдържателна недостатъчност 

и липса на полемика в коментарните и аналитични предавания”
31

. 

                                                 
31

  Драганов, Иво. Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст. С., Изд. на НБУ, 2012, 

с. 136-137. 
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През избрания период изследваните телевизии започват все по-

често и детайлно да насочват поглед към международни събития. 

Бедствията извън страната намират място сред първите и най-важни 

материали. Уклонът към камерна зрелищност отстъпва място на 

глобалния интерес. Медиите осъзнават, че реалността, която 

възпроизвеждат, е функция от актуалния световен ред, а не изолирана 

последователност от затворени процеси и явления; че злободневната 

вътрешна информация добива нов, по-достоверен смисъл в перспективите 

на международния контекcт. 

Може да се обобщи, че редом с превключването на 

информационната насоченост от камерността на локалните проблеми към 

глобалността на световните събития, авторите на медийните послания 

вече търсят аудитория и на друга плоскост. В ексклузивното 

новинарство се появява и нов план на въздействие – интерактивната 

комуникация в помощ на хората, пострадали от природни бедствия. 

Медиите започват не само да участват в благотворителни кампании, но и 

сами да организират подобни инициативи.  

Медийната практика в изследвания период бележи значителна 

еволюция по отношение на изграждането на екранни образи и тяхното 

доближаване до аудиторията. Ако през 2005 г. бедствието на остров 

Пукет остава в стилизираната рамка на отдалечените международни 

събития и при трите изследвани телевизии с национален обхват, шест 

години по-късно катаклизмите в Япония и седмици по-късно – торнадата в 

Съединените щати, които взимат по-малко жертви, се превръщат във 

водеща, близка, съотносима към зрителската реалност тема. Актуалността 

на случващото се вече носи послание не за дистанцирана обективност, 

а за тревожна съпричастност.  

На преден план излиза въпросът дали опасността от ядрен взрив 

насища изключително атрактивността на събитията или тази заплаха също 
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би останала в периферията на медийния фокус, ако липсват специфични 

аудиовизуално-творчески похвати. При първото събитие преобладават 

традиционните форми на телевизионна изразност, характерни за всички 

новинарски емисии в периода – репортажи и покрити бланкове. През 2011 

г., обаче, живите предавания, включването на интернет комуникация 

в ефир, онагледяването с анимации – цялата тази палитра от 

технологични възможности дава чувствително по-близък, триизмерен 

и персонализиран образ на случващото се в Япония. Търсят се 

човешките, едва ли не – битовите измерения на кризата (серията от 

репортажи за оцелялото в бедствието куче). Това не е самоцел, а по-скоро 

– начин да се скъси дистанцията, да се преосмисли медийната 

интерпретация и да се придаде по-голяма достоверност на събитието. 

Подобна тенденция се забелязва и при отразяването у нас на 

разразилия се ураган Сенди в САЩ – в края на октомври 2012 г. Ураганът 

е събитие, което се случва извън обхвата на анализирания период, но не 

може да се пропусне споменаването му – именно от гледна точка на 

разликата, която се забелязва в способите на отразяване. И бедствието в 

Азия от 2004 г., и случващото се в САЩ са кризи в отдалечени от България 

страни. Докато през 2004-2005 г. се използват основно информации от 

чужди източници, през октомври 2012 г. всички новинарски емисии на 

трите ефирни телевизии с национален обхват изобилстват от преки 

включвания от мястото на събитието, разкази на очевидци – по 

телефона и по скайп, отзиви от социални мрежи. Налице е много по-

висока степен на интерактивност на изследваните телевизии при 

отразяването на урагана Сенди, за разлика от представянето на 

последиците от стихията на остров Пукет и целия засегнат район. 

Забелязва се и склонност към преекспониране на 

информационното съдържание за сметка на аналитичните форми и на 

задълбоченото изследване на причините и последиците от кризите. 
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Атрактивността в изразните похвати и значимостта, която тя вменява на 

събитията, невинаги е обоснована от системно проследяване на 

съответната тема. Изследваните кратки публицистични предавания в трите 

телевизии с национално ефирно разпространение нямат пряка и трайна 

връзка с информационните блокове и рядко ключови теми от новините 

намират място и в смятаните за по-задълбочени и аналитични формати.  

По отношение на съпоставката с други сходни по вид кризи може да 

се заключи, че, ако при бедствията се говори по-скоро в сегашно 

време и случващото се следи в хода на неговото развитие, а при 

авариите основните търсения са съсредоточени в интерпретации на 

вече приключили събития, то при епидемичните ситуации често се 

разчита на прогнози – за броя на заболелите, за възможните 

усложнения и рискове за здравето, които сякаш материализират 

необозримата опасност. От тази гледна точка, в последния случай може 

да се получи най-сериозно разминаване между представената информация 

и последващото развитие на обстановката. Това неминуемо крие сериозен 

риск от всяване на излишен хаос, страх сред хората и би довело до 

нарушаване на стандартите за етична изразност.  

В контекста на чуждите медии с подобно национално 

разпространение и тематична насоченост, изследваните български 

телевизии в голяма степен следват сходни критерии за подбор и 

представяне на информацията. В същото време се открива и подобна 

връзка между новините и кратките публицистични и документални 

формати, каквато прилагат представените чуждестранни телевизии. Като 

цяло, БНТ, Би Ти Ви и Нова телевизия проявяват умереност в контекста на 

наложените от чуждестранните медийни практики стандарти. В същото 

време, обаче, трите медии отбелязват и някои отклонения от 

универсалните професионални стандарти и етични норми при 
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интерпретирането на действителността с помощта на телевизионната 

изразна система.  

 

12.  ИЗВОДИ 

 

Конкретно изследването води до серия от изводи за трите 

анализирани телевизии, които могат да се използват както в следващи 

научни разработки по темата, така и за формиране на нови регламенти за 

работата на телевизионните журналисти в условията на криза или за 

оптимизиране на медийните политики:    

- В практиката липсват единни професионални стандарти при 

отразяването на бедствени ситуации; 

- Трите телевизии до голяма степен синхронизират изразните си 

похвати в опита да покрият в максимална степен информационния поток; 

-  На моменти обществената телевизия БНТ се поддава на влиянието 

на другите две частни медии и прилага някои традиционни за търговските 

телевизии изразни похвати; 

-  Етичното ситуативно отстъпва на първичното, емоцията надделява 

и медиите се поддават на сензационното, на екстремното (пак заради 

липсата на единен подход); 

- В голяма степен се осигурява институционалната легитимност на 

посланията, работи се и за успешното функциониране на 

комуникационните връзки в условията на криза; 

- При използването на средствата на екранната изразност (звук, 

картина, слово, монтаж) не се откриват практики за налагане на 

манипулативни внушения, но и не се разгръщат широко възможностите за 

многоаспектно представяне на събитията;  
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- Забелязва се известна последователност (при новинарските 

емисии), но без задълбоченост, без анализи (в кратките публицистични 

формати); 

- По отношение на чуждестранните кризи е налице еволюция в 

отразяването им от изследваните български медии – от дистанцираност до 

съпричастност; 

- При бедствените ситуации у нас също се наблюдава промяна в 

подходите (кризата придобива „човешко лице”); 

- По отношение на авариите и епидемиите се прилагат различни 

изразни способи, от което следва, че в зависимост от особеностите на 

кризата могат да се прилагат и различни подходи към отразяването й; 

- Практиката на разгледаните чуждестранни медии е контекстът, на 

фона на който става ясно, че трите изследвани телевизии по-скоро 

балансират, еклектични са и същевременно – все още нямат ясно изявена 

идентичност; 

-  Етичното в изразната система на телевизионната публицистика не 

е константа, а се видоизменя спрямо конкретните нормативни регламенти 

и морални корективи, спрямо наложените медийни практики и актуалната 

събитийност. 

 

13.  ПРИНОСНИ МОМЕНТИ 

 

Приносните моменти могат да се обобщят в пет основни 

направления: 

-  За първи път в българската телевизионна среда се изследват 

етичните измерения на телевизионната изразност в контекста на 

отразяване на бедствия; 

-  Извеждат се основни норми – теоретично аргументирани и 

практически приложими – за отразяване на бедствени ситуации; 
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-  Очертават се характерни тенденции и особености в представянето 

на емблематични кризисни събития от трите национални ефирни 

телевизии през изследвания осемгодишен период; 

-  Изследват се професионалните подходи в трите телевизии в 

контекста на чуждестранни медийни практики; 

- Анализират се ключови проблеми по отношение на телевизионната 

журналистика в условията на бедствена ситуация.  

 

14.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Всеки разказ за реалността е низ от впечатления и идеи, а именно 

изразността е онзи елемент от журналистиката, който ги претворява в 

образ, звук или текст.  Етичното е абстракция във времето, докато 

изразността е тук и сега. Затова само сечението на двете, моментът, в 

който се материализират в едно и също измерение, позволява да се 

изгради утопията за етичната изразност. Но тя е утопия, именно 

защото не съществува като постоянна константа, а може да се открие 

ситуативно – в съответствие с условностите на конкретната медийна 

реалност. Може да бъде уловена там, където журналистическият поглед се 

отличава с дълбочина на светоусещането, със социална ангажираност, с 

критична аналитичност и както го нарича руският журналист Юрий 

Летунов: „...постоянният интерес към живота и... неудовлетвореността от 

себе си”
32

. Етичното става основно качество на телевизионната 

изразност там, където срещу варварството на първосигналното 

медийно лешоядство застава добродетелта на многопластовата 

журналистическа чувствителност. 
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