
1 

 

 

СУ “Св. Климент Охридски” 

Факултет по журналистика и масова комуникация 

Катедра „История и теория на журналистиката” 
 

 

 

 

Мариана Петкова Попова-Бечева 
 
 

 

 

 

 

 

 

„УМЕРЕНИЯТ” РАСИЗЪМ И КАЧЕСТВЕНАТА ЛИБЕРАЛНА ПРЕСА В СЛОВАШКИ 

КОНТЕКСТ  

(ОБРАЗЪТ НА РОМИТЕ ВЪВ В. „СМЕ” 2006 -2008 Г.) 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

На дисертация за присъждане на образователна и научна степен 

“ДОКТОР” по научна специалност  
“Обществени комуникации и информационни науки”  

  (Журналистика - Съвременна световна журналистика - ХХ и ХХІ век) с шифър 3.5 

 

Научен ръководител: проф. Милко Петров 

 

 

 

 

 

 

 

София 

2011 г. 



2 

 

 

Въведение 

 

Дисертационният труд представя теоретико - емпирично изследване върху проблема за 

скритото участие на качествената либерална преса в системата на поддържане и 

възпроизвеждане на расизма в обществените структури. Като цяло в медийните изследвания 

сложността на отразяването на междуетническата и малцинствената тематика се свежда до 

клишираното отъждествяване на консервативната таблоидна масова преса с най-негативното и 

проблематично представяне на тази тематика, следвана от консервативната качествена преса, а 

качествената либерална преса се идентифицира най-вече с толерантното и коректно 

представяне на тематиката. Така медийните анализи се концентрират главно върху най-

драстичните примери на некоректно представяне на междуетническата  проблематика в 

таблоидната преса, без дори да се допуска, че резултатите от работата на качествени либерални 

вестници може да имат същия ефект на репродуциране на расизма в обществото чрез медиите. 

Социалната значимост на дисертационния труд се отнася най-вече към разкриването на 

подценяването на този проблем, който има сериозни импликации за развитието на 

междуетническите отношения в обществото.   

В дисертационния труд като една от причините за подобно подценяване ролята на 

качествената либерална преса в поддържането на расизма се посочва неразбирането или 

неглижирането на основните параметри на модерния расизъм. Той се отличава с „умереността” 

на практиките на поддържането му поради наличието в съвременните демократични общества 

на законови рамки, осигуряващи основни антидискриминационни стандарти. Редица 

изследователи обаче обръщат внимание на факта, че наличието на тези минимални правни 

стандарти не могат да попречат на продължаващото му възпроизвеждане. Присъствието му 

може да се наблюдава най-вече във всекидневните дискриминационни практики. То се е 

рутинизирало, превърнало се е в част от всекидневието и рядко приема екзалтирани форми. В 

този смисъл модерният расизъм се определя като „умерен”. Също според социологическите 

изследвания по етническа проблематика спрямо откритостта и явното демонстриране преди 60-

те години на 20 в. на расистките и дискриминационни практики съвременният расизъм се 

оказва еволюирал до по-усложнени, по-имплицитни и следователно по-трудно доказуеми 

форми. Точно тази имплицитност и усложненост са основните характеристики на структурното 

участие на качествената либерална преса в поддържането на системата на модерния расизъм. Те 

са и причината за трудното и съответно ограничено изследване на проблема в научната 

литература. В тази връзка актуалността на дисертационния труд се определя в попълване на 

липсващите анализи  за скритото и следователно трудно уловимо участие на качествените 
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либерални вестници в системата на поддържане и възпроизвеждане на расизма в обществените 

структури. 

Досега проблемът е анализиран единствено в контекста на западноевропейския и 

северноамерикански печат. Дисертационният труд пренася анализа в контекста на „Източна 

Европа” – страните от бившия комунистически съветски блок. Обект на анализа е образът на 

ромите, изграждан в периода 2006-2008 г. на страниците на словашкия качествен либерален 

всекидневник „СМЕ”, чийто публичен имидж и самоопределение е на медия, силно ангажирана 

с културата на толерантността към ромския етнос.    

Тук трябва да се отбележи, че именно релевантността на словашкия социален и медиен 

дискурс към българската действителност мотивира избора на словашки ежедневник като обект 

на анализа на дисертационния труд. И България и Словакия принадлежат към страните от 

бившия комунистически блок, които след 1989 г. започват изграждане на демократични 

общества. И в двете държави живеят големи ромски общности, чието присъствие може да се 

проследи далеч назад в историята. И в България и в Словашката република проблемите на 

демократичния преход поставиха в дневния ред на обществото промените в социалната 

ситуация на ромите или т. нар. „ромски въпрос”, като и в двете страни той се превърна във 

фокус на широк журналистически интерес. Така настоящият анализ дава възможност за 

надникване в медийното отражение на социален дискурс, достатъчно релевантен към 

българския, за да бъде използван за сравнителен ориентир. Имайки предвид, че в България, 

както в Словакия, изследвания, специализирани върху ролята на качествената преса в 

отразяването на малцинствената проблематика, почти липсват, конкретно данните и изводите 

от настоящото изследване могат да бъдат използвани за сравнителен анализ на работата на 

вестник „Дневник” като най-близък до медийния профил на „СМЕ”.  

Друг проблем, свързан с недостатъчните научни изследвания, е липсата на конкретна 

дефиниция за качествена либерална преса в медийните анализи. В дисертационния труд 

качествената либерална преса се дефинира като: базираща редакторската си политика върху 

основните ценности на идеологията на либерализма. Сред тях равноправието и 

свободата в различните й проявления (свобода на личността, свобода на 

вероизповеданията, свобода на словото и на медиите, свобода на търговията, свобода 

на събиранията) имат фундаментално значение. Подобно на другите политически 

доктрини, идеологическите версии на либерализма се влияят  от историческия момент и 

конкретната социална ситуация. Все пак, дискутирайки проблематика, свързана с 

либералната преса най-вече в опозиция с консервативната, медийните анализатори 

често открояват акцента върху общностния колективизъм и идеята за социална 

справедливост като характеризиращи медийното съдържание на либералните вестници. 
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Това открояване, макар и не директно, индикира, че в медийните анализи 

идеологическата линия на либералния печат се обвързва със социалния либерализъм. 

Дисертационният труд  „се присъединява” към подобно разбиране за либералната преса 

и я дефинира като преса, чиято идеологическа линия на редакционната политика се 

базира върху доктрината на социалния либерализъм, с характерните за него проетатизъм, 

акцентиране върху идеята за социална справедливост, общностен колективизъм и 

промалцинствена ангажираност.  

Тук трябва да се направи обаче уточнението, че в рамките на комплексността на 

либерализма като идеология, поради лични идеологически пристрастия на някои редактори и 

журналисти, на страниците на съвременната либерална преса се появяват и материали с 

неолиберална идеологическа насоченост. Присъствието на такива материали проблематизира 

„ясния” профил на качествената либерална преса като основаваща се на социалния либерализъм 

и е повод за критика за идеологически манипулации на общественото мнение. 

Без значение към коя форма на либералната идеология клони  редакторската политика на 

даден либерален вестник, той най-често се явява представител на качествената преса. 

Традиционната свързаност на либералната преса с „жанра” на качествените/сериозните 

вестници я определя като елитарна преса, т.е. неин главен адресат е интелектуалния, 

политически и икономически елит, това е преса на проверените факти и надеждни източници на 

информация, на дълбочинния анализ, но също така и на ясно откроената оценъчност и заявена 

позиция, която политически коректно е разграничена от информативната част и фактологията. 

Един от първите и малкото изследователи на проблематиката за начина на отразяване на 

междуетническата тема от качествената либерална преса е холандският социолингвист Тео ван 

Дайк. Заради ключовата му роля на един от първите и до наши дни един от най-детайлните 

изследователи на социолингвистичните аспекти на междуетническата тематика, включително и 

на медийното комуникиране на расизма, множество научни констатации на автора се използват 

за основна теоретична база на дисертационния труд. Негова ключова теза е, че „социалните и 

етнически идеологии и практики на либералната качествена преса са твърдо в доминиращия 

етнически консенсус”
1
 на „умерения расизъм” в модерните общества. Той вижда причината за 

това в някои от спецификите на идеологията на неолиберализма, споделяна и отразявана в 

новинарските материали на множество журналисти  в такъв тип преса. Според него „и в САЩ и 

в Европа доминиращото влияние на „не–безсмислената” (no-nonsence) социална политика на 

преобладаващия пазарен либерализъм доведе до сериозен застой в развитието на етническите 

въпроси” и „ефективно неутрализира и маргинализира борбата срещу етническото 

превъзходство на бялата група”. Анализирайки конкретни медийни феномени, Ван Дайк 

                                                 
1
 VAN DIJK, Teun Adrianus. Racism and the Press, p. 247. 
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посочва и как този специфичен поглед на неолиберализма към малцинствената проблематика 

функционира на страниците на по принцип идеологически базираната върху социалния 

либерализъм  качествена либералната преса, превръщайки я в част от системата на „умерения 

расизъм”.  

Целта на дисертационния труд е „тестването” валидността на изводите от анализа на 

холандския социолингвист върху конкретните реалии на словашкия медиен контекст, съответно 

доказването на участието в доминиращия етнически консенсус на „умерения расизъм” на 

словашкия представител на качествената либерална преса, в. „СМЕ”.  

За реализирането на тази цел основна задача на изследването се явява 

реконструирането на идеологическата рамка на редакторската политика за ромската тема чрез 

анализ на изграждания от вестника образ на ромите като конкретна еманация на зададените от 

редакторската политика идеологически смисли.  

Основната хипотеза на дисертационния труд е, че ежедневникът изгражда нееднозначен 

и амбивалентен образ на ромската общност, който не се вписва изцяло нито в модела на 

представяща висока степен на толерантност към ромския етнос медия, нито може да бъде 

окачествен като класически пример за качествена либерална преса в ролята й на „по-

толерантното крило на етническия консенсус” на „умерения расизъм”, дефиниран от Ван Дайк. 

Причината за тази междинност на позицията на вестника може да се търси в 

спецификата на източноевропейския контекст на функционирането му. Той е белязан с прехода 

от авторитарен комунистически режим към парламентарна демокрация, като една от 

характерните му черти – резултат от сложността и комплексността на процеса на изграждането 

на новата политическа и социална система, е синкретизмът на функциите на различните 

социални структури.  

В случая на „СМЕ” това означава освен изпълняването на рутинните му информативни и 

коментаторски функции, и натоварването му с функцията на обединител на привържениците на  

демокрацията в страната заедно с няколко партии като опозиция на диктаторския стил на 

управление на В. Мечиар. Тъй като, както твърдят политическите анализатори,  една от най-

изявените характеристики на авторитаризма на Мечиар е потискането правата на малцинствата, 

в ролята на един от основните опозиционни стълбове на този стил на управление „СМЕ” 

активно се ангажира с обратната тенденция – пропагандиране защита на малцинствата и 

последователна критика на нарушенията на правата им. Именно с тази си редакционна 

политика на изрична промалцинствена ангажираност ежедневникът се различава от 

критикувания от Ван Дайк неолиберален егалитаризъм към малцинствата, който може да се 

наблюдава по страниците на западната качествена либерална преса. В този смисъл спецификата 
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на източноевропейската политическа конюнктура не позволява на „СМЕ” изцяло да се впише в 

модела на типичната либерална медия в Западна Европа.   

Така моите очаквания са, че повишената чувствителност и толерантност към 

малцинствената и в частност ромската тематика в редакторската политика на вестника през 

изследвания период непрекъснато се конкурират с изброените от Ван Дайк като присъщи на 

либералната преса деривати на „умерения расизъм”. Резултатът от съвместяването на двете 

противоположни тенденции на страниците на „СМЕ” би трябвало да доведе до предположената 

от мен по-горе междинност или хибридност по отношение на отразяването на ромската 

проблематика спрямо двата модела на толерантна към малцинствените теми медия и такава, 

базираща се на принципите на „умерения расизъм”.  

Въпреки че предположената смесеност, хибридност на модела включва наличието и на 

двете тенденции, само тази, характеризирана от дискурса на „умерения расизъм” е акцентирана 

в заглавие, тъй като доказването на свързаността на вестника с нея е новаторският принос на 

дисертационния труд. Доказването на участието на в. „СМЕ” в системата на „умерения 

расизъм” е насочено и към журналистическата практика. Тъй като в дисертационния труд се 

открояват типични примери на това участие, те могат да бъдат използвани като готови 

структури - „модели” за избягване в ежедневната журналистическа работа по ромската тема.  

Що се отнася до методологията на дисертационния труд, анализът му на медийното 

съдържание се базира на количествено и качествено изследване. При количественото 

изследване се използва метода на анализа на съдържанието (контент анализ), позволяващ 

обективно и систематично описание на „видимите” характеристики на текстовете без намесата 

на субективния поглед на изследователя. С цел проследяване основните тенденции във времеви 

план, данните от количествения анализ на настоящото изследване се сравняват с тези от 

първата половина на 2003 г., анализирани в дисертационния труд на Виталия Бела „Образът на 

ромите в словашкия печат”. За максимална сравнимост на резултатите при контент анализа са 

използвани същите аналитични категории, чрез които Бела е анализирала медийните текстове в 

нейния дисертационен труд. За допълване на данните от анализа на съдържанието и възможно 

най-цялостно анализиране на разглеждания проблем, настоящото изследване се възползва и от 

възможностите на качествения анализ. Тук той е базиран главно върху подхода на 

дискурсивния анализ - интердисциплинарен метод за изследване на езиковите употреби и 

комуникация в техните социо-културни контексти. В дисертационния труд се използва 

методологията на този вид анализ в конкретното му приложение в научния модел на Тео ван 

Дайк, разработен за анализиране на дискурсивното комуникиране на расизма в съвременните 

западни и „озападнени” общества. 
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Дисертационният труд  съдържа 207 страници, от които 20 страници библиография, 18 

страници приложения. Включва 10 фигури в глава II и 2 приложения. Библиографията обхваща 

150 заглавия, от които 18 на кирилица и 132 на латиница и 90 публикации от в. „СМЕ”. 
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I. Увод 

Уводът представя теоретичния контекст, проблема, целите, задачите, хипотезата, 

методологията, изборът на период, основните понятия и приносните моменти на изследването, 

както и историческия и социален контекст на създаване и функциониране на в. „СМЕ” и 

политическото развитие на Словакия от гледна точка на „ромския въпрос” в избрания за 

изследване период. 

 

1.1.  Теоретичен контекст 

 Текстът разглежда проблема за участието на медиите в манипулирането на 

общественото мнение от властовия елит, очертавайки структурната роля на пресата в 

поддържането и възпроизвеждането на цялостната системата на расизма в обществото. 

 

1.2. Въведение в проблематиката, цел и задачи на изследването 

Текстът въвежда в проблематиката на специфичното отразяване на междуетническата 

тема в зависимост от типа медия. Дефинират се понятията за популярна/таблоидна, качествена, 

консервативна и либерална преса. Тъй като понятието за качествена либерална преса е ключово 

за идейната рамка на дисертационния труд, в тази подглава то се дефинира на базата на 

детайлен анализ като: преса, базираща редакторската си политика върху основните 

ценности на идеологията на либерализма. Сред тях равноправието и свободата в 

различните й проявления (свобода на личността, свобода на вероизповеданията, 

свобода на словото и на медиите, свобода на търговията, свобода на събиранията) имат 

фундаментално значение. Подобно на другите политически доктрини, идеологическите 

версии на либерализма се влияят  от историческия момент и конкретната социална 

ситуация. Все пак, дискутирайки проблематика, свързана с либералната преса най-вече 

в опозиция с консервативната, медийните анализатори често открояват акцента върху 

общностния колективизъм и идеята за социална справедливост като характеризиращи 

медийното съдържание на либералните вестници. Това открояване, макар и не 

директно, индикира, че в медийните анализи идеологическата линия на либералния 

печат се обвързва със социалния либерализъм. Дисертационният труд  „се 

присъединява” към подобно разбиране за либералната преса и я дефинира като  преса, 

чиято идеологическа линия на редакционната политика се базира върху доктрината на 

социалния либерализъм, с характерните за него проетатизъм, акцентиране върху идеята 

за социална справедливост, общностен колективизъм и промалцинствена ангажираност. 

като преса, чиято идеологическа линия на редакционната политика се базира върху 

доктрината на социалния либерализъм,  с характерните за него проетатизъм, акцентиране 
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върху идеята за социална справедливост, общностен колективизъм и промалцинствена 

ангажираност.  

Тук трябва да се направи обаче уточнението, че в рамките на комплексността на 

либерализма като идеология, поради лични идеологически пристрастия на някои редактори и 

журналисти, на страниците на съвременната либерална преса се появяват и материали с 

неолиберална идеологическа насоченост. Присъствието на такива материали проблематизира 

„ясния” профил на качествената либерална преса като основаваща се на социалния либерализъм 

и е повод за критика за идеологически манипулации на общественото мнение. 

Без значение към коя форма на либералната идеология клони  редакторската политика на 

даден либерален вестник, той най-често се явява представител на качествената преса - в 

световен мащаб популярни/таблоидни либерални вестници почти липсват. Традиционната 

свързаност на либералната преса с „жанра” на качествените/сериозните вестници я определя 

като елитарна преса, т.е. неин главен адресат е интелектуалния, политически и икономически 

елит, това е преса на проверените факти и надеждни източници на информация, на 

дълбочинния анализ, но също така и на ясно откроената оценъчност и заявена позиция, която 

политически коректно е разграничена от информативната част и фактологията. 

В този теоретичен контекст се поставя проблемът за скритото участие на качествената 

либерална преса в системата на поддържане и възпроизвеждане на модерния расизъм. 

Проблемът се разглежда през научните констатации на холандския социолингвист Тео ван 

Дайк.  Заради ключовата му роля на един от първите и до наши дни един от най-детайлните 

изследователи на социолингвистичните аспекти на междуетническата тематика, включително и 

на медийното комуникиране на расизма, множество научни констатации на автора се използват 

за основна теоретична база на дисертационния труд. 

Според Ван Дайк основните  представители  на качествената либерална преса „вестници 

като „Гардиън” във Великобритания, „Ню Йорк Таймс” в САЩ, „Монд” във Франция, 

„Република” в Италия, „Ел Паис” в Испания, „Франкфуртер Рундшау” в Германия и 

„Фолкскрант” в Холандия, в сравнение с останалата преса имат много по-усложнен начин на 

писане по етническите въпроси. „Сега теми и стил с обидни предразсъдъци са изключение в 

такива вестници. Те са склонни да публикуват повече аналитична информация за етническите 

отношения, да отразяват по-често теми, релевантни за малцинствата, да цитират по-често 

малцинствени представители и дори от време на време да публикуват неиституционални, 

антирасистки гледни точки”. Въпреки тези позитиви в отразяването на етническата 

проблематика Ван Дайк констатира, че „престижните либерални вестници не са точно 

изразители на една експлицитно антирасистка перспектива. По-скоро те представят по-

толерантното крило на етническия консенсус” … “С други думи социалните и етнически 
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идеологии и практики на либералната преса са твърдо в доминиращия етнически консенсус”. 

Той вижда причината за това в някои от спецификите на идеологията на неолиберализма, 

споделяна и отразявана в новинарските материали на множество журналисти  в такъв тип преса. 

Според него „и в САЩ и в Европа доминиращото влияние на „не–безсмислената” (no-nonsence) 

социална политика на преобладаващия пазарен либерализъм доведе до сериозен застой в 

развитието на етническите въпроси” и „ефективно неутрализира и маргинализира борбата 

срещу етническото превъзходство на бялата група”. Ван Дайк посочва и как този специфичен 

поглед на неолиберализма към малцинствената проблематика функционира на страниците на 

либералната преса, превръщайки я в част от системата на „умерения расизъм” (дефиниция на 

понятието вж. в „Основни понятия”) в съвременните общества: 

 По-голямата част от либералната преса не се застъпва за сериозни политики в 

областта на позитивната дискриминация или за по-сериозно антирасистко 

законодателство. 

 Малцинствата често са обвинявани за различни форми на неравноправие, на 

които самите те са жертва - например темата за „слабите постижения” в 

образованието. 

 Главните теми не се отличават фундаментално от тези в останалата преса - и в 

либералната качествената преса доминират стереотипните теми като престъпност  

и насилие, културни разлики и особено многото реални или имагинерни 

проблеми, асоциирани с мултиетническото общество. В същото време 

гражданските права, борбата против расизма и особено социално-политическата 

позиция на малцинствата получават съвсем малко внимание. 

 Всекидневието на малцинствените групи и техните преживявания и опит в 

доминираното от белите общество са рядко важна тема. 

 Въпреки че дискриминацията е честа тема в либералната преса, тя рядко е 

дискутирана като вътрешно присъща структурна характеристика на расисткото 

общество. Точно обратното, по-голяма част от либералната преса и нейните 

коментатори са склонни да отричат широкото разпространение на расизма и го 

асоциират с екстремното дясно. В този контекст расизмът се разглежда като 

проблем от миналото и става само спорадично релевантен, когато се появява в 

трагични, но изолирани инциденти.  

 По-имплицитните ежедневни форми на предразсъдъци, дискриминация и расизъм 

се омаловажават като извънредни изрази на  лична нетолерантност, като 

„естествена” етническа конкуренция или се приписват на т.нар. 

свръхчувствителност на малцинствата. 
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 Тъй като качествената либерална преса е също преса и на елита, расистки и 

дискриминативни практики на елита в политиката, образованието, научните 

изследвания, държавната администрация, социалните въпроси и особено в самите 

медии, се игнорират, минимизират и категорично отричат, дори когато 

журналистите са изправени пред неопровержими изследователски доказателства 

за противното. 

 Гледните точки на белите официални лица и институции доминират новините за 

етническите въпроси. 

Според холандския социолингвист с тази си журналистическа позиция, отразяваща 

общата идеологическа линия и редакторска политика, ефектът от работата на либералната преса 

не се различава от този на консервативните качествени вестници и таблоиди, които открито 

застават зад рестриктивна спрямо малцинствата политика. Ван Дайк твърди, че поради по-

високата степен на имплицитност и прикритост на смисловите внушения за малцинствената 

проблематика в либералната качествена преса, резултатите от нейната работа може дори да са 

по-опасни и по-вредни: „Наистина тази привидна „толерантност” може дори да приеме формата 

на много по-коварния „модерен расизъм”, просто защото „добрите намерения” или по-

изкусните практики на стереотипизиране или дискриминация …са много по-трудни за 

преборване”
2
.  

На базата на тази формулировка на проблема в подглавата се поставят целта и основната 

задача на дисертационния труд:  

Целта на дисертационния труд е „тестването” валидността на изводите от анализа на 

холандския социолингвист върху конкретните реалии на словашкия медиен контекст, съответно 

доказването на участието в доминиращия етнически консенсус на „умерения расизъм” на 

словашкия представител на качествената либерална преса, в. „СМЕ”.  

За реализирането на тази цел основна задача на изследването се явява 

реконструирането на идеологическата рамка на редакторската политика за ромската тема чрез 

анализ на изграждания от вестника образ на ромите като конкретна еманация на зададените от 

редакторската политика идеологически смисли.  

 

1.3. Всекидневникът „СМЕ” 

Преди представянето на хипотезата на дисертационния труд с цел максималното й 

конкретизиране текстът предлага кратко представяне на контекста на създаване и работа на 

„СМЕ”, идеологическата линия на редакторската му политика  и мястото на ромската 

проблематика в нея.  

                                                 
2
 Ibidem, 247-249 
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Изводи:            

В публичното пространство и според оценките на анализатори вестникът се определя 

като основаващ се на либералните ценности представител на качествената преса.  

  Авторефлексията на „СМЕ”, както и публичният му имидж, се определят от представата 

за висока степен на толерантност към ромската проблематика.  

 

1.4.  Хипотеза 

На базата на моите предварителни наблюдения и анализа на описания по-горе контекст 

на създаване и работа на в. „СМЕ” в словашкия политически и социален дискурс  хипотезата ми 

е, че всекидневникът не може да се определи категорично като поредния пример на престижен 

либерален вестник, който, ако не поддържа, то поне не противоречи на както го определя Ван 

Дайк, доминиращия етнически консенсус на умерен расизъм. В същото време вестникът не 

може да се определи и като пример на представяща висока степен на толерантност към ромския 

етнос медия
3
, каквото е самодефинирането му и публичния му имидж. По-скоро вестникът 

може да се дефинира като представящ специфичен модел на междинност и хибридност между 

двата медийни модела на толерантна към малцинствената проблематика медия и такава, 

базираща се на принципите на „умерения расизъм”.  

Една от основните причини за тази междинност на позицията на вестника може да се 

търси в спецификата на източноевропейския контекст на функционирането му. Той е белязан с 

прехода от авторитарен комунистически режим към парламентарна демокрация, като една от 

характерните му черти – резултат от сложността и комплексността на процеса на изграждането 

на новата политическа и социална система, е синкретизмът на функциите на различните 

социални структури.  В случая на „СМЕ” това означава освен изпълняването на рутинните му 

информативни и коментаторски функции, и натоварването му с функцията на обединител на 

                                                 
3
 Дефиницията на в. „СМЕ” за представяща висока степен на толерантност към ромския етнос медия се определя 

от сравнително тесен кръг критерии – като приоритетни са посочени неназоваването на етническия произход при 

отразяване на криминално събитие и  балансираното отразяване на събития и факти с включване и на 

малцинствената перспектива, а не единствено през гледната точка на  мнозинството.  В съответствие с контекста 

на прикритост и усложненост на модерния  расизъм, очертан в подглава „Основни понятия”, настоящото 

изследване дефинира медията, ангажирана с културата на етническата толерантност към ромите,  в по-широка 

рамка – към използваните от „СМЕ” критерии се добавят и положителните еквиваленти на изброените от Ван Дайк 

негативи при отразяването на междуетническата тема в системата на модерния расизъм, адаптирани към ромската 

тематика: вместо обвиняване за различни проблеми, на които самите роми са жертва, анализиране на обективните 

причини за наличието им; избягване от модела на доминиране на „типично ромски” теми като престъпност  и 

насилие и по-широко отразяване на темите за гражданските права, борбата против расизма и социално-

политическата позиция на ромския етнос; достатъчно често присъствие на ромското всекидневие като „важна 

тема”; представянето на дискриминацията и расизма не само като извънредни изрази на  лична нетолерантност или 

прояви на екстремното дясно, а също и анализирането им като вътрешно присъщи структурни характеристики на 

расисткото общество, което предполага отразяване  на расистките и дискриминативни практики и на елита в 

политиката, образованието, научните изследвания, държавната администрация, социалните въпроси и особено в 

самите медии.  
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привържениците на  демокрацията в страната заедно с няколко партии като опозиция на 

диктаторския стил на управление на В. Мечиар. Бившият главен редактор на вестника М. 

Шимечка коментира тази вторична, но оказала се жизненоважна за налагането на 

демократичните ценности в Словакия функция така: „През деветдесетте години „СМЕ” беше 

ежедневник – боец с една единствена цел: „Да отстраним този тип (Мечиар)!” Това беше 

ежедневник, който, дори ако хората не го четяха, го слагаха под мишница като символ. 

Купуваха го само, за да кажат „Аз съм за опозицията, аз съм срещу Мечиар”. Тъй като, както 

твърдят политическите анализатори,  една от най-изявените характеристики на авторитаризма 

на Мечиар е потискането правата на малцинствата, в ролята на един от основните опозиционни 

стълбове на този стил на управление „СМЕ” активно се ангажира с обратната тенденция – 

пропагандиране защита на малцинствата и последователна критика на нарушенията на правата 

им. Именно с тази си редакционна политика на изрична промалцинствена ангажираност 

всекидневникът се различава от критикувания от Ван Дайк неолиберален егалитаризъм към 

малцинствата, който може да се наблюдава по страниците на западната качествена либерална 

преса. В този смисъл спецификата на източноевропейската политическа конюнктура не 

позволява на „СМЕ” изцяло да се впише в модела на типичната либерална медия в Западна 

Европа.   

Що се отнася до политическата конюнктура на изследвания в дисертационния труд 

период национализмът и малцинствената тема отново заемат приоритетно място в дневния ред 

на политическия живот в Словакия (вж. „Политическо развитие на Словакия и „ромският 

въпрос” в периода 2006-2008 г.”). Имайки предвид коментара на Шимечка, очаквам, че 

функцията на „СМЕ” като „инструмент”, спечелващ обществена подкрепа в промалцинствена 

посока за сметка на либералната егалитарност,  отново е активирана. 

Въпреки влиянието на политическия контекст в изследвания период (и преди това) върху 

идеологическата платформа на вестника, тя запазва основните си характеристики, така че от 

началото на своето съществуване ежедневникът се припознава от читателите и медийните 

анализатори като базиращ се на либералните ценности. Затова моите очаквания са, че 

повишената чувствителност и толерантност към малцинствената и в частност ромската 

тематика в редакторската политика на вестника през изследвания период непрекъснато се 

конкурират с изброените от Ван Дайк като присъщи на либералната преса деривати на 

„умерения расизъм”. Резултатът от съвместяването на двете противоположни тенденции на 

страниците на „СМЕ” би трябвало да доведе до предположената от мен по-горе междинност 

или хибридност по отношение на отразяването на ромската проблематика спрямо двата модела 

на толерантна към малцинствените теми медия и такава, базираща се на принципите на 

„умерения расизъм”.  
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1.5. Методология на изследването 

Анализът  на медийното съдържание в дисертационния труд се базира на количествено и 

качествено изследване. При количественото изследване се използва метода на анализа на 

съдържанието (контент анализ), позволяващ обективно и систематично описание на „видимите” 

характеристики на текстовете без намесата на субективния поглед на изследователя. С цел 

проследяване основните тенденции във времеви план, данните от количествения анализ на 

настоящото изследване се сравняват с тези от първата половина на 2003 г., анализирани в 

дисертационния труд на Виталия Бела „Образът на ромите в словашкия печат”. За максимална 

сравнимост на резултатите при контент анализа са използвани същите аналитични категории, 

чрез които Бела е анализирала медийните текстове в нейния дисертационен труд. В настоящото 

изследване в категорията „тематика” са добавени и нови индикатори, проследяването на които 

дава възможност за анализирането на тенденции, явяващи се приоритетни за него. Това са 

индикаторите всекидневие на ромите и междуетнически отношения мнозинство - роми. 

Освен тези два индикатора е добавена и количествена статистика за наличието на подхода на 

индивидуализация чрез фокусиране върху човешката индивидуалност за сметка на 

етничността. Освен тези три индикатора към използваните от Бела аналитични категории в 

дисертационния труд е  добавена и статистика за количественото представяне на ключовите 

думи и изрази, според които са селектирани текстовете за анализ. За избора на текстовете след 

първоначалното ми запознаване с медийния материал освен  избраните от Бела ключови думи: 

ром/роми, ромски/ромска/ромско, циганин/циганка/цигани, социално слаби, черни, 

сънародници, Луник (най-голямото ромско гето в Словакия), добавих и: социално 

неприспособими граждани, неплащащите, Яровнице и Летановце (населени места с 

преобладаващо ромско население)
4
. Причината за добавянето на тези устойчиви изрази и 

реалии е достатъчно честото им и масирано функциониране като имплицитни кодови сигнали 

за обговаряне на „ромската тема” без директното й споменаване. 

В дисертационния труд се използва методологията и на дискурсивния анализ в 

конкретното му приложение на научния модел на Тео ван Дайк, разработен за анализиране на 

дискурсивното комуникиране на расизма в съвременните западни и „озападнени” общества. 

При изграждането на конкретните параметри на този модел холандският социолингвист 

изхожда от следната теоретична основа:  

- Пресата като институция е организирана система и се съотнася към други 

политически, социални или културни институции, включени във 

                                                 
4
 За подбора на текстовете с ромска проблематика, публикувани през 2006 - 2008 г. във в. „СME” са използвани 

клипингите на Ромска информационна агенция Кошице и мое собствено изследване. Като резултат на „двойната 

проверка” броят на пропуснати текстове се изчислява на около 1% от цялостното отразяване на тази проблематика. 
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възпроизвеждането на расизма. Дискурсивният анализ изследва тези 

институционални взаимоотношения на макрониво.  

 

- Новинарските практики имат своята диалектика на потвърждаване или промяна 

на цялостната роля на пресата във възпроизвеждането на расизма. И 

дискурсивният анализ разглежда тази диалектика в конкретиката и 

вариативността на новинарските практики на микрониво. Ван Дайк отбелязва, че 

редица изследвания детайлно са анализирали и еднозначно доказали структурното 

участие на пресата във възпроизводството на расизма. В същото време поради 

конкретиката и вариативността си новинарските практики се нуждаят от много 

повече изследвания. Затова настоящата работа се концентрира най-вече върху 

това второ микрониво на възпроизводство на расизма.   

Конкретно цитираният научен модел на Ван Дайк е изграден върху следните 

компоненти:  

- Специфичният дискурсивен тип (в този случай пресата) се разглежда чрез 

текстови анализ, като първо се установява какво е казано за етническите 

малцинства или за етническите отношения като цяло. Този анализ дава 

предимство на описание на съдържанието на дискурса, именно по отношение на 

цялостното значение - темите на новинарските текстове (първо тези, изразени в 

заглавията) и по-локалните значения – на микронивото на значенията на думите и 

изреченията и отношенията между отделните текстови единици. За разлика от 

лингвистичния анализ, дискурсивният не се ограничава до повърхностните 

структури и значения на отделните изречения, а отива зад границите на 

изреченията и изследва структурите на дискурса като цялост. Така се различават 

микро-структурите на думите или изреченията и глобалните макроструктури като 

темите на новинарските материали.  

Текстовият анализ обръща също специално внимание как тези съдържания са 

формулирани, т.е. на стила, реториката, аргументативните или наративни структури или 

речевите стратегии, както и на реторически структури като алитерация, рима, синтактичен 

паралелизъм, метафора и ирония. Поради сложността и понякога невъзможността на пълното 

възпроизвеждане на подобни езикови структури при превода от един език на друг, настоящата 

работа като оперираща с преводи на новинарски текстове от словашки на български език, не 

включва този сегмент от анализа на модела на Вайк Дайк в качествената част от изследването. 

Така текстовият анализ тук е представен на ниво семантика. Въпреки липсата на лингвистичния 
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компонент, детайлността на семантичния анализ дава достатъчна възможност за достигане до 

най-фините нива на текста и съответно за максимално прецизиране на направените изводи. 

Конкретно настоящата работа концентрира текстовия си анализ си върху: 

 Тематичната селекция на новинарските материали;  

 Структурата на цитационните модели в журналистическите текстове;  

 Разкодиране на техниките за манипулиране на четенето и залагането на скрити 

тенденциозни смисли, доминиращи цялостното внушение на текстовете. 

Освен текстовия анализ в своя модел Ван Дайк разглежда и ролята на пресата по 

отношение на употребата й от читателите. Конкретно се анализират „социалните познания  на 

читателите и начините, по които те възпроизвеждат медийната информация в ежедневните 

разговори като функция на тези социални познания”. За целта се осъществяват практически 

изследвания, използващи методология от приложната психология. Както беше цитиран по-рано 

Ван Дайк  -  анализирането на репродуцирането на расизма изисква екипна работа. Така за 

провеждането на подобни изследвания са необходими специфични познания на експерт в 

областта.  Тъй като техническия капацитет на дисертационния труд е ограничен до 

възможностите единствено на автора му, анализът на когнитивния процес на читателските 

интерпретации на новинарските текстове остава извън възможностите му.  

Представяйки третия компонент на теоретичния си модел, холандският социолингвист 

уточнява, че докато фокусът върху систематичното изследване на текстуалните или 

конверзационални структури е по-специфична задача на дискурсивния анализ, неговата 

интердисциплинарна релевантност се „корени” в анализа на отношенията между „текст и 

контекст”. Т.е. специфичната цел на дискурсивния анализ е да покаже как когнитивните, 

социалните, историческите, културните или политически контексти на езиковата употреба и 

комуникацията повлияват съдържанията, значенията, структурите или стратегиите на текста 

или диалога, и обратно, как самият дискурс е съставна част и работи за структурите на тези 

контексти. „По отношение на анализа на новинарските текстове в пресата това означава, наред 

с други неща, че ние показваме как социалните и политически структури също са 

манифестирани в значенията или организацията на новинарските материали”. Така моделът на 

Ван Дайк освен структурното анализиране на текстовете, включва и контекстуалния им анализ, 

т.е. разглеждането на „когнитивните, социалните, политическите, културните аспекти на 

контекста като влияещи върху съдържанието на новинарските текстове”.  

 

1.6.  Избор на период 

Изборът на изследвания период: 2006 – 2008 г. е свързан с политическата ситуация в 

Словакия. Той е мотивиран от наличието на качествена промяна в политическата среда в 
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страната след парламентарните избори от 12 юни 2006 г. След тях управлението на държавата 

бе поето от коалицията на Посока-Социалдемокрация (Посока–СД), Словашка народна партия 

(СНП) и Народна партия – Движение за демократична Словакия (НП-ДДС). Имайки предвид, 

че „популизъм” и „национализъм” се превърнаха в ключови думи при характеризирането от 

политическите анализатори на тогава новата коалиция, за никого не бе изненада, че с идването 

й на власт малцинствената проблематика се превърна в една от централните теми на словашкия 

политически и обществен живот. Моето предположение бе, че подобна политическа промяна 

ще увеличи значително т. нар. „медийни случаи” (проблеми и събития, отразявани широко в 

повечето медии), свързани с малцинствата и в частност с ромското и ще предостави широко 

поле за анализ. 

 

1.7.  Политическото развитие в Словакия и „ромският въпрос” в периода 2006 – 2008 г. 

Текстът предлага кратък преглед на политическите промени в Словакия най-вече от 

гледнa точка на развитието на „ромския въпрос”. 

 

Изводи:     

Заявяваното от управляващите приоритетно положение на ромското малцинство се 

реализира по-скоро на ниво реторика, имайки най-вече камофлажна функция за „уреждането на 

сметките” на правителството с унгарското малцинство.  

Социалната ситуация в Словакия до определена степен се вписва в описанието на Ван 

Дайк за „умерения расизъм”, доколкото в страната има антидискриминационно 

законодателство и голяма част от политическия елит публично демонстрира антирасистка 

позиция. Така социалната ситуация в Словакия може да се определи като типичен пример на 

„модерния расизъм”, където съществува постоянно междуетническо напрежение, но то приема 

не радикални, а „умерени” форми, расистката основа на които се прикрива и легитимира и от 

усложнени реторични стратегии на управляващия елит.  

 

1.8. Основни понятия 

В текста се описват базисните теоретични постановки, използвани  за доказване на 

хипотезата и характеризиращи основния понятиен апарат на настоящата работа: 

1.8.1.:       Расизъм (модерен, „умерен” расизъм) 

1.8.2.:       Изграждане на образ 

1.8.3.:       Стереотипи (прототипи) и предразсъдъци 

1.8.4.:       Манипулиране на четенето / Кодиране на доминантен смисъл 
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1.9.  Приносност на изследването  

С дисертационния труд се надявам да допринеса за изследването на подценявания в 

медийните анализи в Словакия и въобще в Източна Европа въпрос за ролята на 

качествената либерална преса в идеологическото поддържане на расизма към ромската 

етническа група. Въпреки че предположената смесеност, хибридност на модела включва 

наличието  на две тенденции  - едната, свързана с дискурса на културата на етническата 

толерантност и другата, характеризирана от дискурса на „умерения расизъм”, само последната е 

акцентирана в заглавие, тъй като евентуалното доказване на свързаността на вестника с нея би 

бил новаторският принос на дисертационния труд. Досегашните анализи на медийния образ на 

ромите в Словакия се концентрират главно върху най-драстичните примери на некоректно 

представяне на ромската проблематика в таблоидната преса, без дори да се допуска, че 

резултатите от работата на качествения вестник „СМЕ” може да имат същия ефект на 

репродуциране на расизма в обществото чрез медиите. Затова вместо върху популярните 

анализи, разглеждащи „образа на ромите” като общ продукт от работата на няколко различни 

вестника, дисертационният труде се концентрира върху по-тесния, но почти неизследван 

въпрос за спецификата на отразяване на ромската проблематика в качествената либерална преса 

в Словакия. 

Като се има предвид промяната към по-голяма имплицитност и прикритост на „модерния 

расизъм”, това може да се постигне единствено с различни форми на качествения анализ – 

например социолингвистичен и семантичен анализ. Предлагайки такъв тип анализ (вж. 

„Методология”),  дисертационният труд се стреми да допринесе към попълването на тази 

липса в изследванията за медийния образ на ромите. 

С включването на качествен анализ в методологията на изследването 

евентуалният принос на настоящото изследване е насочен и към журналистическата 

практика. Тъй като чрез качествения анализ се разкриват конкретните техники на отразяване 

на ромската проблематика и разглежданите в изследването примери са подбрани заради тяхната 

представителност за общи и устойчиви тенденции, аналитичните им портрети могат да 

послужат като готови модели за прилагане или избягване в ежедневната журналистическа 

работа по ромската тема.  

Сравнявайки описания от Ван Дайк модел на отразяване на малцинствената проблематика 

в качествените либерални вестници в Западна Европа с отразяването на ромската тематика в 

един от източноевропейските им еквиваленти – словашкия ежедневник „СМЕ”, с 

дисертационния труд също се надявам да допринеса с предлагане на данни, позволяващи 

сравнителното разглеждане на проблема в цялостен европейски контекст. 

 



20 

 

 

II. Количествен анализ  

 

2.1.  Представяне на данните от количествения анализ 

Брой на текстовете, съдържащи информация за ромите - Общият брой текстови единици, 

които бяха избрани според ключовите думи, изброени в методологическата част на 

дисертационния труд е 603. В сравнение с първата половина на 2003 г., анализирана от В. Бела 

– 197 текста само за половин година, тези цифри показват, че в изследвания период „ромската 

тема” се явява почти два пъти по-рядко на страниците на в. „СМЕ”.  

Резултатите от данните за количественото представяне на ключовите думи и изрази, 

според които са избрани текстовете за анализ на настоящото изследване, показват 

преобладаване на ключови думи, свързани със социалната сфера. Все пак на първо място е 

етническото ром/ка/и/ски/ска/ско със 7 947 назовавания, но веднага след него се явява поредица 

от социални категории:  „неплащащите” – 151 пъти; „неприспособими” / „социално 

неприспособими граждани” / социално неприспособими” / „неприспособими хора” / 

„неприспособими граждани” / „неприспособими роми” / „неприспособими жители” / „социално 

неприспособими семейства” / „по-малко приспособими” – 42 пъти; „социално слаби” / 

„социално слаби семейства” / „социално зависими семейства” / „в неравностойно социално 

положение” – 11 пъти. Стабилно представени са и географските топоси на населени места с 

преобладаващо ромско население: Летановце – 211 пъти, Луник – 153 пъти и Яровнице – 128 

пъти. Следва пейоративното етническо назоваване „циганин/ка/и/че/ски/ка” – 43 пъти. На 

дъното на таблицата със скромните  8 пъти са „черен/а/о/и”.   

При типовете текстове с ромска тематика преобладават новинарско-информационните 

статии (новина от информационна агенция, новина-препечатка от друга медия, репортаж)  - 444 

текста (74%). От тях 289 статии (65%) се противопоставят на закоренените стереотипи за 

ромския етнос и отделните му представители или най-често просто не поддържат 

стереотипизирано представяне на ромската тема, а останалите 35 % (159 текста) „използват” 

активно или поддържат латентни стереотипни представи за ромите.  

Коментарно-аналитичният и публицистичен тип текстове (редакторска статия, статия от 

колумнист, интервю, писмо от читатели, материал от блог) са представени със 159 текста (26%). 

От тези текстове 82 (52%) са насочени към разбиване на установените стереотипи, а останалите 

77 текста (48%) пряко или индиректно поддържат стереотипизираното представяне на ромския 

етнос.   

Тематични области. Тук очевиден лидер със 201 текста (33%), както и в предишния 

период –  56 текста (28%), отново е социалната сфера с нейните подкатегории трудова заетост, 
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жилищни въпроси, здравеопазване, миграция, проекти, подобряващи социалната ситуация на 

ромите (трудова заетост – 32; жилищни въпроси – 88; здравеопазване – 18; миграция – 38; 

проекти, подобряващи социалната ситуация на ромите – 25). 

От сравнението на наличните данни се вижда, че както през 2003 г. – 38 пъти (19%), и в 

периода 2006-2008 г. – 133 пъти (22%) темата за дискриминацията и расистките престъпления 

също е една от най-често появяващите се в текстовете, свързани с ромското малцинство. Дори 

сравнението с предходния период показва изкачване на второ място по представеност и 

изместване на политическата тема.  

За разлика от предишния период, където след престъпността темата за образованието 

поддържа най-ниския резултат – 17 текста (9%), в периода 2006-2008 г тази тема се радва на 

висок интерес – 114 текста (13%). 

Макар и изместена от темите за дискриминацията и расистките престъпления и 

образованието, както и в предишния период – 47 текста (24%), през 2006-2008 г. политическата 

тематика е стабилно представена: 43 пъти (7%).   

Както и през първата половина на 2003 г. – 29 текста (15%), през 2006-2008г. – 31 текста 

(5%) темата за културата не се радва силен журналистически интерес. Сравнението на двата 

периода дори показва силно занижено количествено присъствие на темата.  

След нея се нарежда темата за междуетническите отношения мнозинство-роми - 25 

текста (4%). Тъй като в дисертационния труд на В. Бела липсват данни за представянето й в 

периода от първата половина на 2003 г. сравнение с резултатите от разглеждания в настоящата 

работа период не може да бъде направено.   

Разлика с данните от първата половина на 2003 г. се наблюдава в темата за 

престъпността, или според станалия вече устойчив израз „ромската престъпност”. Докато през 

2003 г., в „СМЕ” тази тема е представена с 8 текста (4%), в периода 2006-2008 г. тя е 

чувствително по-слабо застъпена. С изключение на 14 текста (2%),  вестникът не цитира 

етническа принадлежност, когато съобщава за конкретно престъпление.  

Що се отнася до новия индикатор, добавен към тематичните области в дисертационния 

труд – всекидневие на ромите, той е представен с много нисък резултат –  само 4 текста (1%). 

Тъй като няма данни за първата половина на 2003 г., няма възможност да се проследи 

развитието на този индикатор.  

Други теми – 38 текста (6%). 

Другите два индикатора, добавени в дисертационния труд, които се отнасят към подхода 

на представяне на темата: индивидуализиране чрез фокусиране върху човешката уникалност за 

сметка на етничността и етнизирана колективизация, са представени с 44 текста (7%) и 

съответно 559 (93%). Тъй като това са индикатори, които не са анализирани в дисертационния 
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труд на В. Бела, сравнение с предходния период не може да бъде направено. Сравнението 

между двата индикатора обаче показва категорично доминиране на подхода на етнизираната 

колективизация за сметка на индивидуализирането чрез фокусиране върху човешката 

уникалност за сметка на етничността. 

Цитационни модели – измерва се броят на източниците на  цитатите, имащи  отношение 

към ромската тема в статиите на в. „СМЕ”, като основни съдържателни категории са 

„представители на мнозинството” и „представители на ромския етнос”. За периода 2006-2008 г. 

цитираните представители на мнозинството са 1 370 (76%), докато представителите на ромския 

етнос са 439 (24%). 

Допълнително е анализирана и разбивка според професионалната и социална функция на 

представителите на мнозинството и ромската общност . Цитатите от представители на 

политическия елит, местната власт и държавните служители от ромската общност са 222 (37%), 

докато тези от мнозинството са 381 (63%). По същия начин цитираните експерти от НПО и 

държавната администрация от ромската общност са 76 (13%), а тези от мнозинството са 527 

(87%). „Обикновените” граждани, цитирани в статиите на в. „СМЕ” през периода 2006-2008 г., 

са 141 (23%) - представители на малцинството, а останалите 77% наброяват 462. 

Медийни прототипи на представителите на ромското малцинство – Най-често 

„предлаганата” от в. „СМЕ” роля на представителите на ромското малцинство е тази на 

„социално слабите/втора категория хора” (проблемни, изостанали, безработни, живеещи само 

от социални помощи, неплащащи наемите си в обществените жилища, неспособни да се 

погрижат за себе си и да достигнат до основна форма на образование). Тук резултатите –   235 

текста (39%) са почти същите както и в предходния период – 72 текста (37%), дори е налице 

известно нарастване на популярността на тази роля.  

Както и в предходния период – 41 текста (21%), следващата най-широко представена 

медийна роля на ромите е „жертвата на дискриминация и расистки престъпления” – 2006-2008 

г. 168 текста (28%).   

За 2006-2008 г. прави впечатление сериозният спад в количественото присъствие на 

медийния прототип на презираните и застрашаващите 2003 г. – 8 текста (4%); 2006-2008 г. – 14 

текста (2%) . Тъй като той се изгражда от подкатегории, свързани главно с темата за 

престъпността -  криминални типове, наркомани, лихвари, занимаващи се с далавери със 

социални помощи, регистрираният спад може да се обясни със затихващата „функция” на 

темата за „ромската престъпност”.  

Колкото и да е сериозен количественият спад, той не е достатъчен този медиен прототип 

да бъде изместен от прототипа на успешните и пълноценни хора и граждани, които са и членове 

на ромската етническа общност. През 2006-2008 г. прототипът на рома – успешен гражданин и 
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човек, както и през първата половина на 2003 г., е толкова слабо представен: 2003 г. – 13 текста 

(7%); 2006-2008 г. – 4 текста (1%), че той отново функционира според формулата „ромите – 

пълноценни граждани и хора са изключение от правилото”, т.е. това са атипичните 

представители на групата. Още по-малък процент, 2003 г. – 9 текста (5%); 2006-2008 г. – 3 

текста (0.5%) се пада на прототипа на позитивно различните. Сравнението на резултатите от 

първата половина на 2003 г. и 2006-2008 г. показва сериозен спад в представеността на 

последните два прототипа в изследвания период.  

Други и неутрални – 2003 г. 54 текста (27 %), 2006-2008 г. 179 (30%). 

Начин на представяне на темата (коректност и професионалност) - Подобно на 

предходния период – 111 текста (56%) според изброените в началото критерии на 

професионалната журналистика мнозинството от избраните текстове за периода 2006-2008 г. - 

312 (52%) могат да се определят като текстове с коректен подход към темата. Също 

сравнително висок процент – 34% (204 текста) през 2006-2008 г. се пада на текстове, които в по-

голямата си част се придържат към гореописаните „правила” и са окачествени като такива с по-

скоро коректен подход (подобен е резултатът от първата половина на 2003 г. – 71 текста (36%). 

В разглеждания от дисертационния труд период некоректен подход към темата характеризира 

14% от текстовете – 87. В сравнение с предходния период (8% –  15 текста), този резултат може 

да се окачестви като сериозно нарастване на разглеждания тип текстове. Все пак при 

сравняването на настоящия резултат с обединените резултати на текстовете с коректен и по-

скоро коректен подход към темата – 516 (88%) стойността му може да се определи като по-

скоро ниска. 

 

2.2. Изводи и обобщения от анализа на количествените данни 

Текстът предлага детайлен семантичен и дискурсивен анализ на резултатите от 

количественото изследване на медийното съдържание.  

 

Изводи: 

С по-слабото представяне на ромите на страниците му, ежедневникът очевидно участва 

в процеса на „невидимото им изтласкване” от обществото,  вписвайки се в откроената по-рано 

рамка на прикритите практики на „умерения расизъм”. 

На базата на сравнително високия брой коментарно-аналитични и публицистични 

текстове, в които се реактивират и поддържат стереотипи, може да се направи изводът, че в. 

„СМЕ” през 2006-2008 г. не се идентифицира особено силно с типичната му за по-ранни 

периоди роля на медиатор – „просветител”, чрез която би трябвало да допринася за 

намаляването на социалната дистанция между мнозинство и роми. 
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 В същото време данните за доминирането на текстове, неосноваващи се и/или 

противопоставящи се на установените стереотипи, показват обратната тенденция и дават 

основание ежедневникът да се характеризира като медия, базираща се върху културата на 

толерантността по отношение представянето на ромската тема.   

Така макар и по-колеблив в активизирането на „просветителската” си функция, „СМЕ” 

през изследвания период стриктно се придържа към основните норми на политически 

коректното говорене за ромите – почти липсват директни расистки назовавания чрез физически 

белег и употребата на имащото пейоративни конотации „циганин” е сравнително ограничена, а 

на „черен/а/о” – минимална. 

Слабото присъствие на подхода на етнизиране на престъпността със сигурност 

представлява напредък към изграждането културата на толерантността на страниците „СМЕ”. 

През изследвания период вестникът запазва „типичните” теми, които традиционно 

рамкират представянето на ромите в словашката преса. Така медийният подход на ежедневника 

към ромския въпрос по отношение на тематичната му представеност отново може да се 

определи като по-скоро поддържащ етническия консенсус на „умерения расизъм” . 

Заради почти липсващото отразяване на ромското всекидневие, може да се направи 

изводът, че медията остава далеч от установените критерии за толерантен подход към ромската 

проблематика.   

Доминантната за представянето на ромското малцинство социална тема се 

характеризира най-вече с отразяване на проблемните области – неплащането наемите за 

обществени жилища, високата безработица, непосещаването на училище от ромските деца. 

Отразяването на социалното положение на ромите на страниците на вестника не се различава от 

традиционното представяне на малцинството като обществен проблем и социален товар.  

Детайлното разглеждане на всички текстове, имащи отношение към социалната тема, 

обаче показва, че, представянето й в „СМЕ” не се ограничава до стереотипното внушение за 

социална тежест и в този смисъл се различава от описания от Ван Дайк модел на западната 

качествена либерална преса, където социалната ситуация на малцинствата се представя най-

вече през призмата на проблемността и обременяването на цялото общество. 

Също за разлика от западната качествена либерална преса, където според Ван Дайк 

почти липсва социално-политическата позиция на малцинствата, в. „СМЕ” отделя специално и 

пространно внимание на тази проблематика. 

Отново за разлика от описаната от Ван Дайк практика на западните либерални медии, в 

„СМЕ” дискриминацията не е представена само чрез най-бруталните й форми на расово 

мотивирано насилие. Освен тях вестникът разглежда дискриминацията и като практика на 

политическия елит, и в ежедневните й проявления, и като отхвърлящото отношение на 
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„обикновените хора” към представителите на ромския етнос, и като структурен проблем в 

ценностната система на мнозинството. „СМЕ” не се и дистанцира от практиките на позитивната 

дискриминация. 

Тематичната област на образованието може категорично да се определи като 

доминирана от политически коректното говорене за ромите. Тук специално трябва да се 

подчертае значително повишеното присъствие на проблемите на образованието в сравнение с 

периода от първата половина на 2003 г. Въпреки честото споменаване на образованието като 

един от тематичните приоритети в ромската проблематика,  в представянето на темата липсва 

типичния според Ван Дайк за западната либерална преса мотив за обвинението на жертвата – за 

ниските си образователни резултати са виновни малцинствата, а не изключеността им  от 

достъпа до образователната система. Вместо промотирането на подобни стереотипни 

идеологически схеми в „СМЕ” предлага детайлни анализи на недостатъците на словашката 

образователна система, водещи до проблемите с образованието на ромите. В този контекст не е 

изненада, че ежедневникът следи със специален интерес темата за мултикултуралното 

образование. 

Що се отнася до темата за междуетническите отношения  мнозинство-роми, 

всекидневникът показва по-голяма степен на сходство със западните си роднини по 

политическа и идеологическа ориентираност. Показателно за това е как се отразява един от най-

болезнените проблеми, свързан с „ромския въпрос” – изселванията в други общини на 

неплащащи дълго време наемите за общински жилища роми – най-често такива случаи се 

представят само през гледната точка на мнозинството, единствено като административен 

проблем, като липсва информация за настроенията и мнението на тези, които ще бъдат 

преселвани. Те са в ролята на неодушевен предмет, който може да бъде местен произволно в 

пространството. Представянето на случая на „неплащащите” роми от Пухов единствено през 

„погледа” на мнозинството и като чисто административен проблем, не е изолиран пример на 

такъв тип отразяване на проблема с преселванията на „неплащащи” роми от една община в 

друга. Идентичен е и подходът към отразяването на преместването на роми от домовете им в 

Комарно.  

В отразяване на подобен случай на изселване на роми от Нове замки през 2007 г. обаче 

се наблюдава значителна промяна на подхода. Така вестникът започва да отразява и гледната 

точка на преместваните „неплащащи” - нежеланието им за местене и трагедията им на живеещи 

„без покрив над главата”. Предлагат се и повече аналитични материали по случая. 

Що се отнася до споменатото по-горе отразяване на проблемите през гледната точка на 

мнозинството, данните от анализа на цитационните модели показват , че това е основната 

перспектива, през която се отразява ромската тема.  
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Все пак „СМЕ” не би следвало да бъде окачествяван като вестник, изразяващ позицията 

„само на белите”, но поради доминиращото й присъствие, може да се окачестви като вестник, 

изразяващ позицията „предимно на белите”. 

Резултатите от анализа на количествените данни за медийните прототипи, 

идентифицират като най-разпространена медийна роля на представителите на ромското 

малцинство тази на социално слабите граждани/втора категория хора. Значението на тези 

резултати се подсилва и от доста стабилното присъствие на медийната роля на презираните и 

застрашаващите.  

Сравнението на тези резултати с данните от социологическите проучвания за 

обществените представи за ромите показват голяма доза идентичност. Както в „СМЕ” 

доминират прототипите на ромите – социално слабите граждани и втора категория хора, така 

социологическият анализ показва, че преобладаващата част от мнозинството възприема 

ромското малцинство като  социална тежест. В този случай образът на ромите от страниците на 

един от най-четените вестници в Словакия изцяло припокрива регистрираните обществени 

нагласи. Така „СМЕ” се оказва в ролята на препотвърждаваща масовите стереотипи инстанция, 

а не в традиционната си роля на „просветител”.  

Що се отнася до наличието на медийни прототипи с „позитивно звучене” (успешни 

представители на етноса и позитивно различните), то е доста ограничено. Така, както и в 

предишния период, представянето на успешни и образовани роми на страниците на вестника, 

по-скоро създава ефекта на изключението, т.е. тези хора би следвало да се възприемат като 

атипични членове на групата „и следователно информацията за тях не може да постави под 

съмнение закоренените негативни прототипи на ромското малцинство” в съзнанието на 

представителите на мнозинството, информиращи се от този вестник.  

Съсредоточаването върху нееднозначността на ромската проблематика именно чрез 

богатството и пълнотата на индивидуалния свят на личността се измества от опростителски 

образи-схеми, отговарящи на „изискването” за позитивно представяне подобно на правилата на 

социалистическия реализъм за задъжителен оптимизъм в литературните творби.  

Подобно вместо по-дълбочинен и усложнен подход към проблема личност-груповост в 

ромската тематика, на страниците на „СМЕ” преобладават груповите образи на 

представителите на ромското малцинство, където водещ акцент е етничността, а не 

уникалността на човешката индивидуалност. 

Заради категоричното доминиране на масовивизираните стереотипни образи в периода 

2006-2008 г. трудно може да се говори за освобождаване на личността от обръча на етническия 

колектив и тъй като настоящото изследване разглежда наличието му/отсъствието му като 
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ключово за нормализация на медийното говорене по ромската тема, то следва изводът, че тя все 

още не е факт на страниците на „СМЕ”. 

В противовес на тази констатация текстовете с коректен и професионален подход към 

темата имат категорично мнозинство. Така, отчитайки и констатираното затихване на темата за 

„ромската престъпност”, би могло да се стигне до извода, че в. „СМЕ” е силно ангажиран с 

изграждане на медийна среда, характеризирана от културата на толерантността и политически 

коректното говорене за ромите.  

Без да се подценяват сериозните постижения на всекидневника в тази посока, трябва да 

се обърне внимание на факта, че чрез различни манипулационни техники журналистическите 

текстове могат формално да изпълняват критериите за коректност, а в същото време 

имплицитно да съдържат расистки послания. В същото време и количественото натрупване на 

показатели, идентифициращи медията с ролята на поддръжник на етническия консенсус на 

„умерения расизъм”, е достатъчно значително, за да бъде пренебрегвано.  

Като цяло анализът на данните от различните индикатори показва нееднозначно и често 

противоречиво присъствие на ромската тема на страниците „СМЕ”, даващо основание 

амбивалентността да се посочи като главна характеристика на изграждания от всекидневника 

образ на ромите.  

 

 

III. В. „СМЕ” и новинарските техники за залагане на скрити смисли в 

дискурса на модерния расизъм 

 

Чрез семантичен анализ на конкретни текстове от пресата тук се представят 10 различни 

модела за кодиране на „преференциален смисъл”, който приоритетно трябва да достигне до 

читателя като семантична доминанта на текста. Идеята за открояване на „модели” бе 

провокирана от констатациите на теоретичната разработка на словашката социоложка Зузана 

Куса „Стереотипи на образите на ромите в словашката преса”. Според Куса в словашкия печат 

е налице достатъчно честа и масова практика на негативизиране образа на ромите чрез един и 

същи похват - изфабрикуване на „неутрална” и „обективна” описателност в новинарско-

информационни материали, за да може да се говори за тип отразяване
5
. Весела Табакова в 

„Правата на човека и медиите” също разглежда проблема за типовото отразяване на 

междуетническата проблематика, говорейки за „опростени обобщаващи схеми”
6
,  чрез които се 

                                                 
5
 KUSA, Zuzana. Stereotypy obrazov Romov v slovenskej tlači. In: Etnické stereotypy z pohledu rуznych vеdních oborу. 

(Ed. By TONCROVA, M., L. UHLIKOVA). Brno: Etnologicky ustav AV CR, 2001, p. 70. 
6
  ТАБАКОВА, Весела. Правата на човека и медиите. София, с.86. 
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стига до съдържателни деформации.  Анализирането на това типизиране на „говоренето” за 

ромите е специален фокус на настоящия анализ. Чрез проследяване честотата на появата на 

различни типове похвати за постигане на смислови внушения за ромите се откроиха и десетте 

модела за кодиране на „преференциален смисъл”.  Минимален праг за открояването на модел е 

появата на един и същи лингвистично-семантичен похват към ромската тема поне в пет текста в 

изследвания период. В настоящия анализ десетте модела са представени от конкретни текстове. 

Водещ критерий при избора на текстовете е представителността им за типа, начина на 

манипулиране на четенето в медийната практика. За проследяване на анализа е наличен 

максимално близък до оригиналните словашки текстове превод на български език.  

Първият пример може да се определи като модел на „насочване” на смисъла чрез 

създаване, изфабрикуване на „неутрална” и „обективна” описателност. Следват моделите 

на използване на кодови сигнали за обговаряне на ромската тема без директното й 

споменаване чрез устойчиви изрази и реалии. Манипулативното „насочване” на смисъла 

беше представено и чрез тип текст, който едностранчиво представя информацията, мнимо 

представя всички гледни точки и манипулативно създава ефекта на общовалидна 

представителност. Следващият анализиран текст демонстрира модел на кодиране на 

„преференциален смисъл” чрез манипулиране на тематичната организация на текста. 

Останалите текстове бяха избрани заради представителността им за моделите на неоправдано 

споменаване на етноса, особено в случаи на човешки трагедии и съответно коректен начин на 

отразяване на такъв тип случаи, злоупотребяване със семантични двусмислия и достигане до 

съдържателни деформации чрез опростяване и използване на готови новинарски 

матрици.  

Въпреки разнообразието от манипулационни техники, ефектът от приложението и на 

деветте модела е един и същ – имплицитно заложените негативни внушения за ромите се 

превръщат в смислова доминанта на текста. 

 

Извод: От 603 текста с ромска проблематика, публикувани във в. „СМЕ” през 2006-2008 

г., със средствата на настоящия анализ бяха откроени 103, които чрез разгледаните в 

конкретика манипулационни механизми, „кодират” скрити внушения, препотвърждавайки 

съществуващите негативни определения на ромската морална идентичност. Процентно – 17 %, 

този тип текстове нямат доминиращо присъствие в общото количество текстове с ромска 

проблематика, но все пак са достатъчно солидно представени, за да изграждат ясно изразена 

тенденция в начина на отразяване на тази проблематика.  

Достатъчно „пълноценното” възползване на „СМЕ” от възможностите на (нов)инарския 

расизъм сериозно проблематизира валидността на публичния му имидж на „изключително 
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чувствителен и толерантен” към ромската проблематика и по-скоро насочва окачествяването му 

като представител на „по-толерантното крило на етническия консенсус” в Словакия.   

 

 

IV. Заключение 

 

Тук се разглеждат констатациите от анализа на всички данни. Тяхното обобщение се 

сумира в две противоположни смислови категории: в. „СМЕ” като „медия, ангажирана с 

културата на етническата толерантност” и като „медия, участваща в етническия консенсус на 

„умерения” расизъм”.  

 

 

В. „СМЕ” 

медия, ангажирана с културата на 

етническата толерантност 

медия, участваща в етническия 

консенсус на „умерения” расизъм 

1. по-слабо присъствие на темата за 

ромската престъпност;  

 

2. доминиране на текстове, неосноваващи се 

и/или противопоставящи се на 

установените стереотипи;  

 

3. ограничена употреба на имащото 

пейоративни конотации „циганин”, 

минимален брой назовавания през 

„черен/а/о”;  

 

4. наличие на обективни анализи на 

експерти за проблемите в социалната 

ситуация на ромите;  

 

5. повишен редакторски и журналистически 

интерес към темата за дискриминацията и 

расистките престъпления; 

 

6. многостранно отразяване на темата за 

дискриминацията -  като практика на 

политическия елит, в ежедневните й 

проявления и като структурен проблем в 

ценностната система на мнозинството; 

 

7. отразяване на проблематиката на 

позитивната дискриминация;  

 

8. значително повишено присъствие на 

1. почти двойно по-ниско медийно 

присъствие на ромската тема на страниците 

на вестника;  

 

2. сравнително високият брой коментарно-

аналитични и публицистични текстове, в 

които се реактивират и поддържат 

стереотипи;  

 

3. преобладаващо индиректно обговаряне 

на ромската тема през социални категории 

и географски топоси, прикриващо 

наличието на негативизираща семантика;  

 

4. придържане към стереотипни тематични 

области; слабата представеност на 

ежедневието на ромите;  

 

5. доминантната за представянето на 

ромското малцинство социална тема се 

характеризира най-вече с отразяване на 

проблемните области;  

 

6. липсата на коментар и експлицитно 

заявена редакторска позиция за брутално 

нарушаване на човешките права като 

стерелизациите на ромски жени в Чехия и 

Словакия;  

 

7. „икономически” поглед към ромското 
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проблемите на образованието; 

 

9. наличие на детайлни анализи на 

недостатъците на словашката образователна 

система, водещи до проблемите с 

образованието на ромите – най-вече 

порочната практика на изпращането на 

ромските деца в специализирани училища 

за ученици със забавено умствено развитие; 

 

10. специален интерес и широко отразяване 

на темата за мултикултуралното 

образование; 

 

11. пространно  отразяване на социално-

политическата позиция на ромското 

малцинство;  

 

12. разглеждане на проблема с 

междуетническите отношения мнозинство – 

роми на структурно ниво и разкриване 

причината за съществуването му в не в 

стереотипни мотиви като „проблемността 

на ромския етнос”, а в тема – табу като 

„закоренения расистки кастовизъм” на 

мнозинството и неолибералната политика 

„за изкореняване на етническия мързел” на 

десните правителства;  

 

13. позицията по различни въпроси на 

представителите на ромската общност 

присъства със значителен количествен 

процент; 

 

14. доминиране на текстовете с коректен и 

професионален подход към ромската тема. 

 

малцинство като социален товар, 

игнориращ морални проблеми като 

изключването и дискриминацията в някои 

аналитични материали;  

 

8. представяне на нежеланието на 

мнозинството за съжителство с ромите в 

текстове за изселване на роми единствено 

като административен проблем, липса на 

аналитични коментари за случаите на 

изселване на роми в съседни общини и 

„пропускане” на гледната точка на 

изселваните;  

 

9. дефиниране на съжителството роми – 

мнозинство като „вътрешногрупов 

конфликт”;  

 

10. заместване на индивидуализирания 

подход към ромската тема с опростителски 

образи-схеми, отговарящи на „изискването” 

за позитивно представяне подобно на 

правилата на социалистическия реализъм за 

задъжителен оптимизъм в литературните 

творби;  

 

11. слабо присъствие на подхода на 

индивидуализация чрез фокусиране върху 

човешката уникалност за сметка на 

етничността и съответно преобладаване на 

подхода на груповата масовизация;  

 

12. изразяване позицията „предимно на 

„белите” към ромската тема; 

 

13. използване на различни 

манипулационни техники за формално 

спазване изискванията за коректност и 

професионалност и залагане на скрити 

расистки внушения. 

 

Както може да се наблюдава, при сравнението на двете категориални групи, 

количествено техните съдържателни компоненти са почти еднакво представени – в 

категориалната група „медия, ангажирана с културата на етническата толерантност” има 14 

съдържателни компонента, а в групата „медия, участваща в етническия консенсус на 

„умерения” расизъм” има 13.  

 Резултатът от почти еднаквото присъствие и съвместяването на двете 

противоположности е предположеният в хипотезата на дисертационния труд смесен, хибриден 

или „амбивалентен” характер на присъствието на ромската тема на страниците на в. 
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„СМЕ”. В този контекст определянето на ежедневника като „изключително чувствителен и 

толерантен” към отразяването на ромския въпрос или като типичен представител на 

качествената либерална преса, поддържащ етническия консенсус на „умерения расизъм”, може 

да се определи като опростенческо етикиране с готови формулировки без да се вземат под 

внимание спецификите на местната конкретика – както беше в отбелязано в хипотезата на 

настоящата работа, тук основен фактор е най-вече специфичността на историческия момент на 

политическа и социална трансформация от комунистическо авторитарно управление към 

парламентарна демокрация.  

Доказването на амбивалентния характер на изградения от в. „СМЕ” образ на ромите в 

изследвания период, вкючва разкриването на употребата на типичните негативи в отразяването 

на междуетническата тематика в качествената либерална преса, описани от В. Дайк и цитирани 

в уводната част на дисертационния труд. Тъй като, както вече беше отбелязано, наличието им 

на страниците на в. „СМЕ” е широко отричано или подобно наличие въобще не се допуска, 

смятам доказването му  за новаторски принос на настоящото изследване и в същото време се 

надявам тя да послужи за бъдещо още по-пълно осветляване на проблема.  

Също трябва да се има предвид, че анализираните в дисертационния труд техники за 

предзадаване на смисъл са само част от широкия набор медийни прийоми за манипулативно 

насочване на четенето на текстове по „ромската тема”. Той включва и акцентиране върху 

заключения, а не върху метода за достигането им, цитиране на спорни и недоказани данни, 

прикрити зад общи формулировки като „според някои специалисти”, „според най-новите 

изследвания”, „както е известно”, манипулации с цитационните модели на текстовете и още 

редица похвати. Детайлното разглеждане на различните им форми би могло да бъде предмет на 

отделно специализирано изследване.  
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