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I. Книга 

 
1. Попова Жана. (2015) Жанрове и форми на забавлението в телевизията. Хасково, 

„Полиграфюг“, с. 268. 

 

 

В българската научна литература има редица публикации, свързани с различни жанрове 

на забавните програми и предавания в телевизията (откроени са в изследването). Но в 

книгата е представено завършено изследване върху този сегмент от телевизионното 

съдържание след 1990 г. Избраният период е ограничен до 2015 г. В книгата „Жанрове 

и форми на забавлението в телевизията“ е представено систематично изучаване на 

основните жанрове и форми, които поместваме в „рамката на развлечението“, в 

телевизионните програми след 1990 г. Те са анализирани в съпоставка с телевизионни 

системи, които българските телевизии следват.  

Книгата е разделена на две части. В първата част се спирам на теоретични въпроси, 

свързани с въпроса за употребите на „жанр“ в телевизията. В тази част давам отговор 

на въпроса възможно ли е да говорим за жанр на телевизионните предавания и дали 

има „телевизионен жанр“, който да няма своите традиции в радиото, киното... И 

въвеждам понятието „жанр на дискурса“ (Менгьоно, 2000), тъй като жанрът остава 

договор, който негласно сключват медии и аудитория. Непрекъснатото договаряне 

между двете страни води до промени в доверието на зрителите и в отправянето на нови 

(макар и не винаги различни) предложения от медиите. След засилването на ролята на 

продуцента като посредник между медията, автора и зрителите, върху продуцента пада 

очакването за по-голямо жанрово разнообразие в медиите. И сякаш жанрът е 

гаранцията на медиите за лоялност от страна на външните продуценти, но и гаранция за 

продуцентите за ненамеса в съдържанието на предаването от страна на самата медия. В 

първата част са дадени аргументи в подкрепа на значимостта на жанровата 

определеност. Основните процеси, анализирани в изследването са: преминаването от 

света на художествените произведения, на смислово завършените творби към свят на 

развлекателни програми, на жанрове и форми на комуникация, в които акцентът е 

върху ефекта, който предизвикват върху аудиторията – да забавляват и отказът от 

„жанр“ и преминаването към „формат“ в част от българските телевизии. В края на 

първата част е анализиран пътя на развитие в телевизията на една от граничните форми 

– между документалистиката и художествената драма – фичъра. 

Във втората част са оформени три кръга на забавление, в които са разположени 

анализираните жанрове и форми на комуникация – забавлението да измисляш (като 
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акцентът е върху автора на произведението); вторият кръг предавания, които са 

изследвани, са свързани със забавлението да продаваш медийно съдържание (за ролята 

на продуцентите при структурирането на съдържанието), но и с появата на 

забавлението да участваш като публика (акцентът се прехвърля върху изследванията на 

публиките и аудиторията), и третото забавление, което символично отграничаваме, е 

забавлението да си медия. 

Изследвани са структурните особености и промените във функцията през избрания 

период в жанрове и форми в телевизията като: телевизионен театър, сериал и сериен 

филм, телевизионна игра, риалити игра, комедийно предаване, музикален 

видеоклип като форма на комуникация в телевизията. В анализа на промените в 

развитието на жанровете и формите на комуникация в областта на забавлението в 

телевизията е включен и анализ на една форма на общуване, която не може да бъде 

определена като жанр, но съществува през изследвания период – „мистификацията“ в 

телевизионния ефир. Направен е опит да бъдат изведени дефиниции на „риалити 

игра“, както са наречени в изследването форми като „Биг Брадър“, „Сървайвър“, 

„България търси талант“ и т.н., да бъдат изведени структуроопределящите елементи на 

„фичъра“ или „документалната драма“. Така изследването прави опит да отговори на 

въпроса дали през изминалите 25 години телевизиите у нас отговориха на заявеното и 

чрез Закона за радиото и телевизията, и в публични дискусии и научни изследвания 

очакване за разнообразие на жанровете. 

„Жанрове и форми на забавлението в телевизията“ е книга за променящите се 

отношения между „играещите“ фигури в полето на телевизионното забавление и 

аудиторията, която получава забавление. Ключово е разбирането в отделните части на 

книгата за договарянето между различните актьори, които формират телевизионното 

съдържание, като е анализирано как промените в културно-социално и технологично 

отношение влияят върху този процес на договаряне.  

 

I. Научни статии 

 
1/ Публикации след защитата на дисертационния труд 

 

2. Попова, Жана. (2010) Липси и отсъствия в радиопредаванията за култура. В: 

Култура. Медии. Публичност. Сборник от конференцията, посветена на 50-

годишнината на вестник „Култура“. Монова, Т., С. Попова, О. Спасов, Ж. Попова, 

М. Бодаков (ред.). София, УИ „Св. Кл. Охридски“, с. 337-342. 

 

Текстът представя резултатите от изследване върху предаванията за култура в ефира на 

София. Основният извод е, че авторите на културните предавания в радиото през 

изследвания период – 2005-2006 г. – следват една и съща матрица на структуриране. 

Така слушателят е информиран за културните събития чрез разговор между водещ-

автор; водещ-собственик на галерия, на издателство, на продуцентска къща… или 

водещ-PR експерт на събитието и разговор между водещ и редактор. Откроена е 

засилената поява на PR-експерта, като на фона на неговото трайно настаняване в 

радиостудиото изпъква отсъствието на фигурата на професионалния критик. Отчетено 

е смесването на ролите на „водещ на предаването“ и „експерт“. Водещият разбира от 

литература, кино, театър, музика  и това е достатъчно, за да няма гост в студиото. Така 

липсата на критика и на експертно мнение в разговора за култура води до две други 

липси в „инвентара“ на културния радиоефир – няма сблъсък на мнения, събитията, 

които влизат в дневния ред на предаванията са почти винаги по информационен повод, 
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а не свързани с конкретна тема (изключение е „Артефир“ по „Христо Ботев“ на БНР). 

Тези липси са свързани и с пропускането на основна част от журналистическите 

жанрове в ефира. Липсват репортажът, дискусията и коментарът, а основните жанрове 

са интервюто и изпратеното от PR-специалиста съобщение, оформено като новина.  

 

 

3. Попова, Жана (2011) „Не чупете телевизора!“ - Разчупете новината! В: 

Журналисти по теория, журналисти на практика. Нейкова, М., П. Филева и М. 

Попова (ред.). София, изд. „Авангард Прима“, с. 188-193. 

 

В текста са дадени отговори на въпроси, свързани с подходите, които телевизионните 

журналисти използват, за да направят репортажа си въздействащ за зрителите. Какви 

разбирания за репортерския разказ, изграден чрез кадри, за словото и за ролята на 

монтажа на кадрите стоят зад превърналите се в клишета определения „оригинален 

репортаж“, „интересна новина“, „разчупен репортаж“? Анализирани са различни 

подходи на журналисти при отразяване на събития, когато има „пряко“ предаване и 

имитациите на случване на събитието пред очите на репортера. Посочен е един от 

проблемите в телевизионната журналистика – използването на т.нар. „покритие“ с 

кадри, които повтарят смисъла на думите на репортера, вместо изграждането на разказ 

за събитието чрез кадри. В текста намира място и анализ на наричаната от 

журналистите „човешка история“, което продължава да се използва вместо правилното 

„лична история, разказана в интерес на обществото“. През 2015 г. продължавам с този 

анализ, като това наименование на новина от самите водещи и репортери е 

проблематизирано в книгата ми „Жанрове и форми на забавлението в телевизията“.  

 

4. Popova, Zhana. (2011) The Gangster Wars and the Changes in the Media Culture. In: 

Cultural Changes in Central- and South East Europe after 1989: 2nd Young Scientists 

Forum on Central and South East Europe , October 28-30, 2010 Vienna, Austria. Institut 

für den Donauraum und Mitteleuropa. Vienna. ISSN 0012-5415, p.385-395. 

 

През анализ на сюжетите за „гангстерските войни“ в България от вестникарските 

страници са изведени основни принципи, чрез които авторите смесват похвати от 

художествената литература в художествени и журналистически материали в пресата 

след 1989 г.  

Изследването се спира и върху още едно явление, което е част от културните промени 

след 1989 г. – в част от гангстерските сюжети главни герои са собственици на медии и 

дори журналисти. В България са повдигнати обвинения за участие в организирани 

групировки срещу медийни босове и сътрудници на вестници. През последните 20 

години не само в България, но и в част от бившите социалистически държави са 

извършени показни убийства на журналисти, за които се подозира, че са част от групи, 

свързани с организираната престъпност. Тези събития насочват вниманието към една 

основна промяна в медийната ситуация – зависимостта на медиите от държавата е 

заменена от икономическа зависимост на изданията и електронните медии от техните 

собственици и спонсори. И непрозрачността на източника на финансовите средства е 

изтъквана в тези „гангстерски“ сюжети.  

Изследването очертава кръга от стереотипи и клишета, които се повтарят през годините 

след 1989 г. А през анализа на конкретен тип сюжети са очертани и основни промени в 

българските медии, като е откроена ролята на Интернет и сблъсъка (по-късно и на 

липсващия сблъсък) на информациите, които интернет изданията и вестниците дават.  
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5. Попова, Жана (2012) Игралните и документалните филми и сериали – между 

парите и властта. В: Журналисти по теория, журналисти на практика. Нейкова, 

М., П. Филева и М. Попова (ред.). София, изд. „Авангард Прима“, с. 114-119. 

 

Два са въпросите, на които е потърсен отговор в това изследване: 1/ не наблюдаваме ли 

през 2010-2011 г. криза на договореността между медията и зрителите – не само по 

отношение на документалните филми, но и на сериалите, подчинени на фикция?  В 

период от една година са проследени документалните поредици и игралните сериали по 

три телевизионни канала – БНТ, bTV и „Фокс България“. Както и поредиците „В 

кадър“ (БНТ), bTV репортерите, „Светът на живо“ (БНТ), които се излъчват наред с 

поредици от архива на Би Би Си – по БНТ. Разгледани са интерпретациите на явлението 

„български сериали“. От 2011 г. продуцентите и телевизиите произвеждат сериали, 

благодарение на промените в ЗРТ, които позволиха или разшириха кръга на 

„продуктовото позициониране“. Но в света на игралните филми отдавна имат традиции 

друг тип внушения – ако използвам отново думата „позициониране“, бихме могли да ги 

наречем „позициониране на политически послания“. За разлика от тях, в 

документалните поредици и репортажите по-големият проблем, в сравнение с ясните 

политически послания, е финансирането на рубрики в телевизионните програми със 

средства по оперативните програми на ЕС, разпределяни от правителството. 

6. Попова, Жана. (2012) Отвлечената телевизия – или кой променя посоката на 

„обратната връзка. В: Годишник на СУ, Факултет по журналистика и масова 

комуникация. Том. 17. София, УИ „Св. Кл. Охридски“, с. 51-71. 

 

 

Отправна точка на изследването е тезата, че телевизиите търсят и поддържат „обратна 

връзка“ със зрителите, но предоставят определени зони за зрителско участие. Тези 

ограничения, свързани с определени дефицити в журналистическите практики, могат да 

предизвикат зрителите не да гледат новините, а да станат част от събитията или да ги 

създават. Потърсен е отговорът за това кой е авторът в телевизионните новини?  

Телевизиите инвестират в предавания, които показват как гражданинът първо звъни на 

медията и тогава предприема други действия в отношенията си с институциите. И този 

многократно тиражиран подход към зрителите обърна посоката на “обратната връзка“. 

Изследвани са начините, по които телевизиите отразяват актове на похищение или на 

отвличане на хора. Проследено е как и по какви канали съобщението за отвличане 

попада в новините; как информацията се проверява и дали въобще се проверява; какви 

са основните журналистически практики в ситуация  на криза със заложници; и как 

търсенето на „обратна връзка“ със зрителя променя нагласите на зрители да използват 

телевизията. Изследвани са новините при три случая през 2008-2009 г., при които 

телевизията е „потърсена“ в хода на събитията като участник. Първият случай е 

дарението на отвлечения Ангел Бончев на фондация, излъчено от bTV, докато 

съпругата му е поредната жертва на отвличане на група, назована от МВР „Наглите“; 

вторият случай е отвличането на автобус по маршрута София-Варна от човек, 

представящ се с псевдоним Атила, като акцията на МВР се снима от журналистката от 

bTV тогава Миролюба Бенатова. И третият случай е свързан с новината за отвличането 

на малко детенце от баща му, като първоначално точно бащата изпраща видеозапис до 

телевизиите, в който обвинява бившата си съпруга (полякиня) в отвличане на децата, 

тъй като полският съд е присъдил децата да живеят с майка си. При анализа на 
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новините при тези три казуса са откроени основни промени в начина на съобщавани на 

новини за това социално явление, свързани с т.нар. „човешка история“, която е широко 

разпространена като форма на представяне на новината в телевизиите. Анализирана е 

още една тенденция в тв ефир – делението на „добра“ и „лоша“ новина – което се 

превръща в причина за едностранчиво представяне на процесите, които не намират 

продължение в телевизионните новини. Показана е „технологията“, по която 

зрителското обаждане или зрителският видеоклип влиза в новините.  

 

 

 

7. Popova, Zhana. (2013) Media coverage of the trade union activity. In: Addressing 

quality of work in Europe. Kirov, V. (ed.) Sofia, p. 365-370. 

 

Настоящият текст представя част от резултатите от изследване на текстовете в 4 

национални издания – три от тях всекидневници, а един – седмичник. Периодът на 

изследването е началото е 2000 г. и завършва с текстовете, издадени през 2010 г. 

Oсновната цел на изследването е да се проследи как медиите отразяват синдикалната 

дейност след 2000-та година, какви промени и обрати настъпват и кое налага промяна в 

медийната политика на едно издание по отношение на говоренето за дейността на 

профсъюзите у нас. Особенно място в изследването заемат въпроси, свързани с 

начините, по които българската преса говори за качеството на труда, за правата на 

работещите и за развитието на пазара на труда в България. Въпросът за отразяването на 

синдикалната дейност в България е от съществено значение, тъй като медиите биха 

могли да създадат обществено мнение, което да подобри качеството на труда. Първият 

резултат, е, че медиите по-често обръщат внимание на формата на самите преговори 

между социалните партньори при обсъждане на промени в Кодекса на труда или при 

обсъжданията на следващия бюджет, отколкото на самите решения. Едно от основните 

внушения, които многократно се повтарят през този некратък период от 10 години е, че 

решенията се взимат на тъмно – и в буквалния смисъл след нощни заседания и срещи. 

Изследваните вестници създават впечатлението, че синдикатите се интересуват и 

отстояват правата на трудещите се предимно когато става дума за искане на по-високо 

заплащане в определени сектори или когато става дума за неизплатени заплати. 

Донякъде самите журналисти се оглеждат в кривото огледало на почти липсващата 

профсъюзна дейност в журналистическата гилдия. Извън БНТ и БНР проблемът е, че в 

част от комерсиалните медии не се изисква специално образование, не е нужно и да се 

повишава квалификацията на журналиста, немалка част от журналистите са на 

свободна практика, без трудов договор и ако журналисти се борят за нарушени права, 

свързани с качеството на труда им, те го правят индивидуално, а не подкрепени от 

журналистическа гилдия. 

 

 

8. Попова, Жана. (2014). Футболните запалянковци като медийна публика, Сп. 

Българска етнология, бр. 1, 2014, стр.49-63. 

 

Представени са резултатите от изследване върху медийните избори, които правят 

футболните фенове в период, в който собствеността на футболните отбори е 

преплетена с интереси към собствеността на медии. Сред водещите въпроси са: дали 

почитанието към определен отбор се пренася върху предпочитанието на тв канал или 

радиото, което излъчва мачовете на този отбор? Изследването показва, че 

интервюираните респоденти като зрители сменят канала веднага щом приключи 
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излъчването на двубоите на любимия отбор. Смесването на собствеността на медия и 

на отбор не е определящо за футболните зрители при избора на източници на 

информация. Интервюираните фенове изразяват своите критики към „футболно-

медийните“ собственици като явление в обществото, но най-вече заради 

непрозрачността и при двата вида собственост.  

Един от резултатите от обобщението на отговорите е, че категорично е изчезнал 

вестникът като медия, от която се информират футболните фенове. Те търсят медии, в 

които да демонстрират своите позиции чрез коментари. Изчезнала  е и „моята медия“ 

като предпочитано издание или електронна медия за аудитория и все още не се появила 

„общата медия“, в която феновете да са автори. 

 

9. Попова, Жана. (2014) Журналистиката умря! Да живеят медиите! (Или как 

интернет не уби медиите) В: Годишник на СУ, ФЖМК. Том 20, Вълканова, В., З. 

Константинова, С. Попова, Х. Кафтанджиев (ред.). София, УИ „Св. Кл. Охридски“, 

с. 55-70. 

 

Интернет е заплаха, интернет уби книгата, интернет уби печатните издания, уби 

телевизията… (Радиото беше мъртво, според някои и затова Интернет нямаше как да го 

убие.). Интернет трябваше да стане част от всекидневието ни, но все още – повече от 20 

години след произнасяне на името му – традиционните медии в България говорят за 

Интернет или като за нещо, създадено свише, или като за нещо, дошло от най-тъмните 

недра на човешкия дух. Текстът проблематизира точно тази липсваща „нормалност“ в 

приемането на интернет, въпреки че е част от всекидневието ни и според самите медии. 

Но поставя още един важен въпрос - Какво се случва с журналистиката? Към нея 

продължават да се отправят искове за важна мисия.  И то от аудиторията, която вече е в 

ролята на спасител на медиите; от собствениците - които обявяват журналистиката за 

свой длъжник; от самите журналисти... 

Основната теза в настоящия текст е, че употребите на интернет поставиха важните 

въпроси за професията. Интернет показва жаждата на читатели, слушатели и зрители за 

журналистика на смисъла, а не на пазара. И затова илюзията, че интернет е мястото за 

различна журналистика е толкова голяма. Макар и само илюзия. Но като „нова“ форма 

интернет ще има едно предимство - играта на „доверие“ и „недоверие“. 

 

 

10. Попова, Жана. (2014) „Сготви си селото!” Медийни образи на селото в 

кулинарните телевизионни предавания. В: Градът и селото - предизвикателствата на 

21 век. Доклади от национална конференция, Институт за изследване на обществата 

и знанието при БАН, 2013.  Колева, Г., Д. Пикард (съст.). София, изд. „Омда“, 

електронно издание EPUB, FB2, http://www.prehod.omda.bg/page.php?tittle=3483 

 

Как изглежда селото в кулинарните телевизионни предавания? Водещите Иван Звездев 

и Ути Бъчваров „се връщат“ в селската кухня, показвайки и промените, които са 

настъпили в българското село през последните две десетилетия. По 24 Kitchen 

сръбският готвач Любомир Станишич обикаля португалските села в търсене на 

„автентичния дух“ на семействата и местните общности, които поддържат или се 

противопоставят на традициите. Изследването обхваща „кулинарните предавания“ по 

БНТ, bTV и „Нова тв“, както и предаванията по 24 Kitchen, свързани с теми за града и 

селото, в рамките на периода 2011-2012 г. Като основни послания от анализа на 

предаванията са изведени: „гарантираната“ несигурността като готварски сюжет; за 

http://www.prehod.omda.bg/page.php?tittle=3483
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„лесния гражданин“ – рутината да се превърне в лекота, не са нужни умения, а най-

опростена граматика на рутинните действия в кухнята; другото послание е – „на село 

живее народът, в града – „обикновените хора“. 

 

11. Попова, Жана. (2014) Граждани срещу граждани по телевизията. В: Граждани и 

медии. Сборник с доклади от научната конференция "Граждани и медии", 16-17 май 

2013 г. Ангелова, В. (съст.), Попова, С.  Спасов, О., Манлихерова, М., Ангелова, В. 

(ред.). София, УИ „Св. Кл. Охридски“, с. 34-51. 

 

Текстът представя изводите от анализа на новините за протестите през 2012-2013 г. 

Гражданите в новините са наричани „граждани“, когато са стотици. Десетиците са 

назовавани само „майки“, „бащи“, „роми“, „младежи“, „студенти“… Когато пък броят 

на участниците в протестни прояви е забележим дори от медиите – те калкулират 

„стари“ или „млади“ са на митинг, протест или шествие. Медиите настояват, че търсят 

баланс на гледните точки. Но балансът е намерен при изработването на два равни по 

времетраене в секунди синхрона. Разгледани са новините за протестите при няколко 

случая – протестите на пушачи и непушачи в страната през 2012 г.; гражданските акции 

на студентите срещу студенти. Като началото на този процес започва още през 2009 г. 

И третият случай е гражданският протест срещу строежа на втори ски-лифт над Банско. 

Изследването на новините за протести показва, че се повтаря едно и също послание – 

че сме европейски граждани, а не просто граждани и това ни натоварва с по-големи 

отговорности. При отразяването на споровете и протестите, организирани от пушачи и 

непушачи не е задаван един от основните въпроси – как така стойността на равните 

права се измерва с цената, която всяка група граждани е готова да заплати или заплаща, 

за да ги отстоява. 

 

 

12. Попова, Жана. (2014) Диалог срещу разказ: съседите като свидетели. В: Радио, 

разказ, реч. Юбилиеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова. Ангелова, В., 

М. Нейкова и Ж. Попова (съст.). София, УИ „Св. Кл. Охридски“, с. 132-141. 

 

В текста са представени отговорите на въпросите Как са използвани разказите на 

съседите, които стават свидетели или очевидци на събития в диалозите с 

журналистите? Какво ни разказват от екрана съседите, които всекидневно 

наблюдават живота на другите около себе си? Журналистите избират съседа измежду 

многото наблюдатели в града. И го превръщат в удостоверител на случилото се, за да 

изградят спешен разказ за събитието. Анализирани са разговорите със съседи като 

свидетели в телевизионните репортажи в емисиите новини и актуалните предавания на 

четири телевизии при няколко събития – 1/ полицейската акция на 14 март 2014 г. за 

залавянето на Петко Петков от Лясковец, по време на която е застрелян полицаят Емил 

Шарков; 2/ убийството на 7-годишната Пламена Петрова от баща й в Русе през 2014 г. 

и 3/ убийството на 24-годишната Джейлян Юсуф и 7-годишната й дъщеря, през 2014 г. 

Репортажите и за трите убийства включват една фраза, превърнала се в клиширано 

начало: „вижте разказа на съседа/съседите“ или „вижте разказа на очевидци“. Но 
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разказ за събитието ли са сведенията на съседите, които репортажите включват? При 

трите изследвани случая разказите са на много съседи, според журналистическия глас, 

въпреки че пред камерата застава и говори един съсед. В разказите на съседите един от 

най-отчетливите индикатори е „преди“, в смисъла на Харви Сакс, чрез който се прави 

опит да се търси „истинността“ на изреченията, в които са включени индикатори. И при 

трите случая знанието за съседа, което споделят пред камерата неговата „такъв“-ост. 

Според тв разкази на едни съседи съседът им е човек като нас, на който нещо му става 

или му е станало в някакво „преди“. Неоспоримо е, че свидетелското обаждане при 

заплаха за човешки живот е възможност да бъде спасен. Журналистите обаче не задават 

въпроси защо преди случилото се съседите не водят диалог с хората, за които „знаят“ 

всичко. 

 

13. Попова, Жана. (2014) Разкази от футболни музеи. Във: Виж кой говори. 

Комуникационни и интерпретационни модели в музея. Сборник с доклади от 

научна конференция, БАН. Пейчева, Л. и С. Казаларска (съст.). Академично 

издателство „Проф. Марин Дринов“, с. 123-130. 

 

Футболът произвежда идоли, които не винаги се превръщат в икони. Музеите 

подреждат обаче футболни сюжети. Произвеждат и послания, които отдавна не са 

важни само за спортните фенове. Футболистите подкрепят социални каузи или пък 

отдават лицата си на политически партии. 

В изследването се търсят отговори в три основни посоки: преплитането на 

траекториите между историята на футболния клуб или на фенклуба и националната или 

регионалната, а понякога градската история; втората посока е свързана с превръщането 

в музеен експонат на най-популярните сюжети – за футболните войни, за футболните 

победи, за футболните герои. И третата посока в изследването е свързана с музеите 

като места за съхранение на автентични доказателства за случили се спорни събития в 

историите на футболните клубове.  

 

 

14. Попова, Жана. (2014) Телевизионният народ. В: Студийната публика в 

телевизията. Ангелова, В. (съст.). Враца, „Медиа груп“, с. 22-32. 

 

 

Текстът представя резултатите от изследване на различни употреби на студийната 

публика в телевизионния ефир и ролите, които сама приема или й придават 

продуцентите. Следвайки виждането за публиките ту като реални „струпвания“, ту като 

фикция, приемаме, че продуцентът има властта, а аудиторията се съгласява да го 

следва. Предаванията, в които има наемана чрез заплащане, поканена или плащаща, за 

да гледа  в студиото публика, са предимно външни продукции в програмата на частни 

или обществената медия. Единствено „Референдум“ по БНТ прави изключение. Така 

имаме двойна представителност на властта на медията – веднъж властта на 

телевизията, втори път – властта на продуцента да определя (съответно да сменя) 

правилата. Могат да бъдат откроени няколко резултата: няма личности, има типажи в 

студийната публика. През фигурите на народа при Мишел Фуко, които изследва 

Момчил Христов, са изведени фигурите на студийната публика, които се открояват на 

екрана. Една от основните роли, които изпъкват, е ролята на публиката като 

„съучастник“ в телевизионното своеобразно „гилотиниране“ на участника в тв игри. 
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Друга роля на студийната публика е да показва „различни слоеве“ на аудиторията, 

която трябва да бъде изобразена пред рекламодателите. В анализа са посочени и 

начините, по които от своя страна зрителите, седящи в студийната публика, 

„употребяват“ телевизионното предаване.  

 

 

 

15. Попова, Жана. (2015) Дигиталното забавление. Метаморфози на удоволствието в 

онлайн радиото. В: Информационни технологии, култура, общество. , редактори: Татяна 

Шопова, Антоанета Николова, издателство: УИ "Неофит Рилски", 2015, стр.219-230. 

 

 

В този текст са откроени някои от основните метаморфози на забавлението в света на 

дигиталното радио. Систематизирайки изследванията на водещи български и световни 

изследователи, са изследвани предложенията на 43 онлайн радиа, в периода юли-септември 

2014 г. От анализа на резултатите са изведени основните промени – удоволствието от суетата 

на самиздат-радиата е заменило „скуката“ на независимите традиционни медии. Създателите 

на онлайн радиата налагат представата за всеобщ занаятчийски дух, обхванал интернет, 

благодарение на който техниката е привидяна като възможност за упражняване на умения от 

ентусиасти с добри намерения да разпространяват знания. Онлайн радиото на „обществото на 

спектакъла“ не настоява да се вижда. Интернет страниците на онлайн радиостанциите в по-

голяма степен са лишени от визуални средства. В една част от самопредставянията радиото 

се нарича „проект“, а в друга – „мисия“. Едно от удоволствията, които са се променили, е 

лекотата, с която откриваме избраната медия. Родило се е удоволствието да откриеш къде в 

интернет е радиото. В текста се спираме и на метаморфози на удоволствието в дигиталната 

радиореч.  

 

 

16. Попова, Жана. (2016) Литература във видеокултура – спасени или катастрофа. В: 

Годишник на СУ, ФЖМК. Том 23 „Доклади от научната конференция „Книгоиздаване по 

време на криза“, 20 май 2013. София, УИ "Св. Кл. Охридски", с. 176-185. 

 

Видеоплатформите като Youtube и последвалите им национални вариации в различните 

държави породиха очаквания за по-разнообразно съдържание по отношение на продукции, 

свързани с културната тематика. Очакваше се видеоплатформите да позволят на зрителите да 

имат власт не само над съдържанието на видеопосланията, но и над одобрението, 

коментарите или неодобрението за някой клип. Те трябваше да постигнат онова, което 

телевизията толкова силно желаеше, но в което се провали – интерактивността, видимата, 

автентична намеса на потребителите в избора. Анализът на видеоклиповете, търсени по 

ключови думи „автор“, „издател“, „литература“, „книга“ показва, че най-голям е броят на 

публикуващите читатели, говорещи за литература във видеопосланията си. На второ място се 

нареждат издателствата, които използват видеоплатформите като място за реклама. И на 

последно място сред авторите на видеоклипове се нареждат самите автори на литературни 

произведения у нас. Като най-много клипове са свързани с произведения и автори на детска 

литература. Една от най-видимите практики във видеоклиповете е четене на глас на текстове 

за деца, като в някакво особено Омирово време от съвременни аеди. 

 

17. Попова, Жана. (2016) Значения и употреби на "формат" в телевизията. В: Медии и 

комуникация. Юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова 
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комуникация. Вълканова, В., П. Филева, С. Попова, Т. Монова, Х. Кафтанджиев, З. 

Константинова, Ч. Христов (ред.). София, УИ „Св. Кл. Охридски“, с. 147-162. 

 

 
Основните въпроси в текста, представящ това изследване, са: Жанровете ли изчезнаха 

или имената им? И по какви причини променяме или подменяме назоваванията на 

предаванията като жанрови определения? Изследователският проблем е какви са 

възможните ефекти, когато заменим в отношенията медия-продуцент-аудитория 

конвенцията, която съдържа определението на предаването като жанрова категория, с 

думата „формат“. Анализирани са употребите на „формат“ по отношение на 

телевизионната програма и е направен опит да се даде определение за „форматно 

предаване“. Анализирани са ефектите в телевизионния ефир при замяната на 

определението на жанра с „формат“. 

Жанровете се променят, изчезват компоненти, които някога са се свързвали с 

определен тип предавания. Направеният анализ показва, че „форматните предавания“, 

както тук са наречени предаванията, чиито права за излъчване се държат от 

чуждестранна продуцентска фирма и се предоставят срещу заплащане на местна 

външна на телевизиите фирма, сякаш са онези, в които най-стриктно се спазват 

изискванията за следване на определени телевизионни жанрове. Невъзможно е риалити 

играта да се състои без дискусията между защитниците на номинираните участници, 

невъзможно е да бъде пропуснато портретирането чрез интервю на участниците, както 

и коментарът като жанр, колкото и променена да е и функция, и структурата му, защото 

фирмата, държаща правата за идеята на играта поставя това изискване. Дори в този 

регламент е предписано как да се договаря желанието на местните продуценти да 

изменят формата, да усъвършенстват, да добавят, „въпреки договора“. 
 

 

 

2/ Публикации в периода преди защитата на дисертационния труд, но 

невключени при процедурата за придобиване на ОНС „доктор“ 
 

 

18. Попова, Жана. (2008) Как репортерът убива обективността с игра на “вътрешен 

човек”. В: Журналисти по теория, журналисти на практика. Сборник с доклади от 

научната конференция „Медийното производство: бутик и конфекция в медиите“, 

Втори медиен панаир, 10-14 декември 2007 г. Нейкова, М., П. Филева и М. Попова 

(ред.). София, изд. „Авангард Прима“, с. 248-253. 

 

В текста са анализирани различни подходи, които журналистите в телевизионния ефир 

използват, за да направят новината „интересна“. Изследвани са резултатите, които се 

получават, когато водещи и репортери „влизат в ролята“ на този, за когото разказват. 

Първият ефект е, че изчезват теми, за които няма подходяща роля за журналистите. 

Така теми, които не са „зрелищни“ за показване, липсват. По-опасният ефект обаче при 

създаването на информация, придобита, когато водещият или репортерът сменят 

самоличността си, за да достигнат до определена информация, е, че  стават зависими от 

източниците на информация. Когато журналистът иска да остане независим от хората, 

които описва, в чийто свят навлиза, той се пристрастява. Понякога е склонен да раздава 

присъди, защото е бил „там“, вече не се чувства ‚очевидец‘, а играе в текста си от 

позицията на ‚преживелия‘.   
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19. Попова, Жана (2009) Смърт по време на удоволствие. В: Годишник на СУ, 

Факултет по славянски филологии. Сборник с доклади от Международната 

конференция „Преходи и граници” 18 май 2009. София,  УИ „Св. Кл. Охридски", с. 

352-360. 

 

Развлекателната функция на медиите е един от начините за формиране на ценности в 

аудиторията. Етикетът „лайфстайл“ списание навлиза в речника на изданията у нас в 

средата на 90-те години на миналия век. Преди 1989 г. подобно определение не 

съществува. И още едно разделение между списанията се налага на медийния пазар 

през 90-те години на XX в. – делението на „мъжки“ и “женски” списания. Изследването 

обхваща наблюдение на темата за смъртта „Егоист“, мъжките - „Плейбой“ и „MAX“, 

както и „женските“ списания „Ева“ и „Жената днес“. Откроени са няколко посоки, в 

които са употребявани сюжети за смъртта в този тип списания. В „Егоист“ най-

отчетливо писането се възприема като действие, чрез което може да се влияе върху 

събитията. Авторите позират с това, че писането може да променя живота. Не е важно 

какви са историите за смъртта, които разказват, а как са разказвани, как звучат. В 

женските списания отдалечаването от смъртта, отлагането й е представяно като 

достъпен лукс – чрез подходящата козметика, здравословен начин на хранене и 

природосъобразен живот. В списанията, които женската аудитория чете за удоволствие 

смъртта се възприема не толкова като граница, а като срок – като дори той може да 

бъде забавен с определени средства. В мъжките списания откриваме трета посока, в 

която темата за смъртта е интерпретирана в сюжетите за екстремни спортове и високи 

скорости – те продават като медийна стока „удоволствие до краен предел“. 

 

 

20. Попова, Жана (2009). Монополът на експертите и монополът на източниците. В: 

Журналисти по теория, журналисти на практика, Трети медиен панаир. Нейкова, М. 

П. Филева и М. Попова. София, изд. „Авангард Прима“, с. 178-182. 

 

При определени събития медиите показват ограничение на сблъсъка между носителите 

на експертно знание. В същото време в интервюта, анализи и коментари откриваме 

разнопосочни определения за това кое знание е експертно. Изследването показва как 

информация, съобщавана като „експертно знание“ в медиите, може да доведе до 

възможни спекулации с определени хипотези, лични мнения и прогнози, които са 

представяни като факти. Първият принцип, който е определящ за журналистите, когато 

избират кой да говори по темата, е очакването експертът да произведе сензация. 

Вторият принцип е – комуникативността на експертите. Очаква се експертът да може 

да преведе на „разбираем език“ данните или пък термините, с които борави. Един от 

резултатите в изследването на български медии е, че при цитиране на информация от 

чуждестранни медии имената на експертите изчезват, те са цитирани като 

„международните наблюдатели“, „арабистите“, „специалистите“. И най-големият 

проблем, който се отчита в изследването, е изчезването на университета, института, 
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научната организация, в която експертът постига и проверява своята експертиза. 

Поканен в медията, става експерт без институция. 
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Авторска справка 

 за приносния характер на трудовете  

на Жана Попова, 

представени за участие в конкурса за академичната длъжност „доцент“ по 3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки /журналистика – художествени 

жанрове в телевизията/, обявен от Софийския университет „Св. Климент Охридски 

в ДВ, бр. 64/16.08.2016 г. 

  

 

За участие в конкурса представям като основен труд „Жанрове и форми на 

забавлението в телевизията“ и 19 научни статии.  

Научни приноси могат да бъдат откроени условно в три изследователски полета, които 

обобщавам: жанрове и телевизия; медии и общество; медии и аудитория. 

 

Изследователско поле – жанрове и телевизия 

Темата за телевизията и жанровете на забавлението не е нова в българската 

изследователска литература. Но развитието на телевизионната система в България след 

1990 г. и промените в съдържанието на телевизионните програми са систематизирани в 

книгата „Жанрове и форми на забавлението в телевизията“ (№1), а в публикации № 5, 

15, 16, 19 ( „Игралните и документалните филми и сериали – между парите и 

властта“,  „Дигиталното забавление. Метаморфози на удоволствието в онлайн 

радиото“, „Литература, книги, автори, издатели във видеоплатформите youtube.com 

и vbox.bg“, „Смърт по време на удоволствие“) е потърсен по-широк контекст на 

анализираните промени.  

Приносен характер има избраният подход в изследването на развитието на жанровете 

на забавлението в телевизията в книгата „Жанрове и форми на забавлението в 

телевизията“ (№1). Подходът е свързан с разбирането, че жанровете и формите на 

комуникация в телевизията могат да бъдат изследвани като еволюиращи конструкции. 

С развитието на техниката и технологиите, с промените на медийния пазар се променя 

и нормата в представите за целите на телевизията, а това оказва влияние върху 

структурата и функциите на предаванията и програмите, включително върху техните 

названия. Изследвани са предаванията с развлекателна функция в периода 1990-2015 г.  

Приносен момент представлява систематичното свързване на развитието на 

съдържанието на предаванията, които назоваваме с обобщението „развлекателни 

програми“ или „забавни предавания и програми“ с различни етапи от развитието на: 

- техниката и технологиите,  

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/konkursi_za_akademichni_dl_zhnosti/sofijskiyat_universitet_sv_kl_ohridski_obyavyava_konkursi_za_akademichni_dl_zhnosti_dv_br_64_16_08_2016_g
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- социокултурните процеси, 

- правните норми, които се променят с промените в обществото, 

- разбиранията за мястото на аудиторията и публиката.  

Като елемент с приносен характер в изследванията си преценявам 

проблематизирането на няколко категории, употребявани в българската 

изследователска литература. Първата от тях е самата категория „телевизионен жанр“, 

чиито употреби систематизирам и по този начин изобразявам представите за жанра в 

телевизионния ефир, в зависимост от нормата за ролята на телевизията през различни 

периоди от развитието й като медия в България. Втората категория – вече след 1990 г. – 

е категорията „формат“, като в първата част на книгата (№1) и в публикация №17 

(„Значения и употреби на „формат“ в телевизията“) чрез анализа на употребите на 

„формат“ посочвам последиците и проблемите, които възникват в отношенията на 

договаряне между автор, медия, продуцент и аудитория, когато разнообразни форми в 

телевизионното съдържание са назовавани с „формат“.  

В самостоятелна глава предлагам дефиниция и мотивирам избора на „риалити игра“, 

така че да бъде разпознаваем състезателният елемент в предаванията. 

Систематизирани са – чрез анализи на употребите на наименования на жанрове и 

форми на забавлението в телевизията – промените, които настъпват в съдържанието на 

тв канали, при смесването на „рамката на забавлението“ и „рамката на 

журналистиката“ (първата част на книгата №1 и публикациите № 3, 5, 6, 17, 18 („Не 

чупете телевизора!“ – Разчупете новината!“, „Игралните и документалните филми и 

сериали – между парите и властта“, „Отвлечената телевизия – или кой променя 

посоката на „обратната връзка“, „Значения и употреби на „формат“ в 

телевизията“, „Как репортерът убива обективността с игра на „вътрешен човек“). 

Постигнато е теоретично осмисляне на преминаването от програми с художествени 

жанрове в телевизията, както са назовавани филмът, телевизионният театър и 

сериалът, към програми, в които има и форми на комуникация, каквито са игрите, 

риалити предаванията и трансформациите, които настъпват в отделни елементи на 

структурата им.  

Като един от най-важните приноси на изследването върху жанровете и формите на 

забавлението след 1990 г. може да бъде посочено теоретическото осмисляне на 

историята на обявения за изчезнал след 1990 г. художествен жанр – телевизионният 

театър. През прочита на стихийната периодичност в проявленията на носталгия по 

телевизионния театър от телевизията преди 1990 г. е направена реконструкция и 
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типология на употребите на този жанр, мислен като символ на „обществена функция“ 

на телевизията, а от друга страна – мислен като форма на колективна памет за 

художествената стойност на произведенията от „общо минало“. Направена е 

типологизация на театралните пиеси, реализирани след 1990 г.  

В рамките на анализа са очертани три посоки на търсения в полето на забавлението в 

телевизията – забавлението да измисляш, забавлението да продуцираш и забавлението 

да участваш, както и забавлението да си медия, като по този начин са очертани 

начините, по които авторът, продуцентът, медията и аудиторията влияят върху 

формирането на съдържание, както и промените, които настъпват в телевизионната 

система, вследствие на взаимодействията между тези фигури в телевизионния ефир.  

Още едно явление е намира теоретично осмисляне в книгата (последната седма глава на 

втората част на №1) – „мистификацията“ в телевизията, изхождайки от разбиранията за 

този особен вид „забавление“, но и форма на провокиращи мисленето послания в 

литературата, киното, изобразителното и визуалните изкуства. Предложена е типология 

на употребите на „мистификацията“ като форма в телевизионното съдържание и 

дефиниция. 

 

Изследователско поле – медии и общество 

В същото време – паралелно с изследване на жанровете на забавление, в различни 

изследвания отчитам промените, настъпващи в журналистическите жанрове, чрез 

които в медиите се постига общуване с аудиторията. Чрез различни методи са 

изследвани връзките между промените в обществото и промените в журналистиката. 

Представени са изследванията, свързани с изучаването на подходите, които 

журналистите използват при отразяването на различни политически, социални и 

културни проблеми. Поставен е акцент върху изследването на начините, по които 

журналистите формират представите за дневния ред на обществото, и на факторите, от 

които зависи видимостта или липсите на определени събития или участници в събития, 

върху избора на източниците и избора на гласовете на експертите – в публикации № 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 20 („Липси и отсъствия в радиопредаванията за култура“, „Не чупете 

телевизора! – Разчупете новината!“,  The Gangster Wars and the Changes in the Media 

Culture”, „Игралните и документалните филми и сериали – между парите и 

властта”; „Отвлечената телевизия – или кой променя посоката на „обратната 

връзка“, „Media coverage of the trade union activity“, „Монополът на експертите и 

монополът на източниците“). 
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В българската научна литература има редица изследвания в областта на 

журналистическите жанрове и структурирането на текстове за медиите. Затова 

посоката, която избрах, е да анализирам подходите на журналистите при реализирането 

на конкретни теми,  (тук включвам като принос извеждането на структурни елементи 

на фичъра в отделна глава в основния труд, представен за участие в конкурса – книгата 

№1  „Жанрове и форми на забавлението в телевизията“)  

 

Изследователско поле – медии и аудитория 

Другата посока, която следвам, е систематизация на промените в разбиранията за 

ролята на аудиторията при формирането на медийно съдържание. В три от текстовете 

е направен систематичен анализ на изследванията в българската научна литература 

върху телевизионната аудитория и аудиторията в телевизията, като постигнатото 

досега е надградено чрез изводите в публикациите: Публикация № 14 („Телевизионният 

народ“)  представя резултатите от  емпирично изследване на употребите на студийната 

публика в телевизията. Като принос към научните изследвания на студийната 

аудитория, като специфична публика, бих определила направената типология на 

ролите, в които са използвани зрителите в студиото: те изобразяват на екран 

определени социални типажи; в други случаи студийната публика е в ролята на 

„съучастник“ на авторите и на продуцента на предаването при загубата или победата на 

участника в различни телевизионни форми като тв игра, викторина или риалити игра; а 

третата роля, която изпълняват зрителите в студиото, е да показват „различни слоеве“ 

на аудиторията, която трябва да бъде изобразена пред рекламодателите.  

Връзката между предложения на медиите, съдържание на предаванията и 

програмите и търсения на публиките е ключова и в публикация № 6 (Отвлечената 

телевизия – или кой променя посоката на „обратната връзка“): анализиран е 

процесът на създаване на дефицити в журналистиката, когато телевизионният 

кореспондент бъде заменен от зрителя като кореспондент и когато зрителите сами 

създават събитията, които телевизиите са повикани да отразяват.  

Връзка между практиките на слушане и гледане и практиките на създаване на 

телевизионно съдържание е обект и на изследването, представено в публикация №15 

(„Дигиталното забавление. Метаморфози на удоволствието в онлайн радиото“), като 

е откроена ролята на интернет за превръщането на зрителя и слушателя не само в автор 

на определено съдържание, но и в създател на завършена медия. В публикации № 8 

(„Футболните фенове като медийна публика“) представям теоретично осмисляне на 
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процеса на взаимодействие между медия и публика, като е избрана една специфична 

проекция на въображаема публика, каквато са „футболните фенове“; преодоляно е 

разбирането за тях като съвкупност, като струпване на хора, обединени от 

пристрастията им. 

За разлика от изследванията на слушането на радио и на публиките на радио, в 

българската научна литература няма цялостно изследване на гледането на телевизия 

като всекидневна практика . Към настоящия момент търсенията са свързани с 

различни аспекти на гледането и фигурите на виждащия в „обществото на 

спектакъла“ (по примера на дигиталните музеи), а от друга страна изследвам 

трансформацията на видяното в диалог, който се превръща в медиен разказ в 

репортажите, в които като свидетели и очевидци са призовани съседите – в 

публикации № 12, 13, 16 („Диалог срещу разказ: съседите като свидетели“, „Разкази 

от футболни музеи“, „Литература, книги, автори, издатели във видеоплатформите 

youtube.com и vbox.bg“). А в публикация №11 („Граждани срещу граждани по 

телевизията“) очертавам основната посока на изследване на видимостта в телевизията 

– как се виждат чрез медията различните групи в обществото.  

 

 


