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Обществената значимост на изследвания в дисертационния труд проблем е, че 

обобщава положителните практики в българските медии при преминаването към 

нова структура и огранизация на работа, а именно - мултимедийния нюзрум, 

определят се основните характеристики на използваните модели и на тази основа 

се извеждат потенциалните възможности за развитие на медиите . Той може да 

породи интерес сред професионалисти от медийните среди и анализатори на 

медиите в България.  

 

Разпространението на новите медии и позициите, които те заемат в общата 

структура на медийния пазар; създаването и навлизането на социалните мрежи като 

съществена част в бита на масовия потребител и възможност той да създава 

медийно съдържание; изместването на основните услуги за потребителите в 

мобилните комуникации от телефония към всеобхватен пренос на  данни 

подчертават актуалността на изследвания проблем. 

 

Настоящият дисертационен труд си поставя за цел да изследва развитието на 

моделите на мултимедийния нюзрум и тенденциите на неговото развитие в 

редакционната практика на медиите в България. За осъществяване на практика на 

така формулираната цел са поставени следните научни задачи: 

- да се опишат и изследват български медии с национален обхват, чиито 

практики формират типичния към настоящия момент за България модел на 

работа на мултимедийния нюзрум като организация на работа и управление 

на съдържанието 

- да се анализира мястото на гражданската журналистика, приносът на 

потребителите в създаването на редакционно медийно съдържание 

- да се систематизират изследваните практики и да се сравнят със 

съществуващи модели, формулирани на базата на организацията на работа в 

чуждестранни медии 

- да се проследят международните тенденции на развитие (в рамките на ЕС и 

в по-глобален мащаб) на новите медии и на тази основа да се определи   

мястото на българската практика по въвеждане на мултимедийния нюзрум 
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- да се структурират сумарни модели: 

o на наложените практики на мултимедийния нюзрум в България  

o на мултимедийния нюзрум в България от гледна точка на 

перспективите на развитие, определени от икономическата ситуация, 

медийния пазар и технологичното развитие на страната като държава 

от ЕС.     

   

Обект на изследването са 17 национални медии и техните механизми за създаване 

на профилирано съдържание и разработването на организационни модели на 

работа в редакциите. Освен това са анализирани 7 чисто онлайн медии и техните 

практики в създаването на профилирано съдържание в отговор на целенасоченото 

индивидуално търсене на потребителите и неговото разпространение.   

 

За изследване на обектите е приложен интердисциплинарен подход и са използвани 

следните изследователски методи: анализ на структурата на редакциите през 

публикуваното медийно съдържание; дълбочинни интервюта с представители на 

изследваните медии там където е необходимо по-пълното изясняване на 

структурата на редакцията и методите на управление на съдържанието; описателен 

анализ на технологичното развитие в края на 20-ти и началото на 21-ви век и 

създаването на технологични възможности за въвежденето на мултимедийния 

нюзрум; описателен анализ на съществуваща литература по развитието на 

медийната теория и практика по навлизането на мултимедийния нюзрум; 

описателен анализ на  публикации в медиите; авторски наблюдения върху 

практиките на медиите в България за периода 2008 – 2011г 

 

Дисертационният труд се състои от четири глави. В първа глава “Медийно 

съдържание и развитие на технологиите” е проследено развитието на 

технологиите и в следствие на това - възможностите, които се разкриват за 

създаването на медийно съдържание. Мястото на медиите е разгледано в 

контекста на социалните промени, обособени от нарастващата роля на 

компютърно опосредстваните комуникации и новата динамика на икономиката и 
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живота като цяло. В тази глава са разгледани основните модели на мултимедиен 

нюзрум, формирали се на базата на международни практики и са изложени 

структурата, целите и задачите на емпиричното изследване. За основа е използвана 

типологията, разработена от д-р Дитмар Шантин в качеството му на изпълнителен 

директор за издателската дейност, редакционната политика и общо управление в 

WAN-IFRA
1
 (Световната Асоциация на издателите на вестници и печатни 

издания). Той разглежда 4 типа организация на работата на нюзрума
2
. 

Класификацията е в зависимост от взаимодействието между медиите, базата на 

създаване на съдържание и използването на медийните канали за разпространение 

на крайния резултат
3
. Това са: 

- нюзрум, обединяващ няколко медии (Multiple media newsroom).   

- нюзрум с равнопоставени медии, действащи като едно цяло при създаване 

на съдържание (crossmedia newsroom) 

- нюзрум на интегрирани медии (media integrated newsroom)  

- нюзрум ориентиран към/от социалните мрежи и генериращ съдържание на 

тяхна основа (audience targeted newsroom) 

 

В нюзрума, обединяващ няколко медии (Multiple media newsroom) отделните 

медийни канали имат относителна самостоятелност на работата. При този тип 

нюзрум, наречен в рамките на уеб-речника “нюзрум 1.0”, едновременно работят 

отделни редакционни звена за основната (в случая - печатна) медия и онлайн 

изданието. Журналистите от онлайн изданието често сами подготвят и правят 

журналистически материали за уеб-страницата на медията
4
. Освен това те 

използват съдържанието създадено от екипа на основната медия. Шантин 

                                                 
1
 По силата на спецификата на организацията, в която работи, Шантин говори за издателската 

дейност като основна и партнираща на новинарството онлайн, но принципно моделът важи и е 

приложим и в случаите когато основната конвенционална медия е телевизия или радио. 
2
 На български тази класификация е разгледана и в сборника “Думите на медийния преход”. Виж: 

ПОПОВА, Мария. Мултимедийна редакция. В: Думите на медийния преход – издателство Фабер. 

Велико Търново, 2010г. с.138-142 
3
 SCHANTIN Dietmar. Organisational types of newsrooms in a media convergent environment. In: 

schantin.wordpress.com. [online]. [cited 27 Feb.2010]. Available from:  http://schantin.wordpress.com 

/2008/06/25/  
4
 Multimedia newsroom: digital strategies - 

http://www.sfnblog.com/printing_and_production/2009/11/multimedia_newsroom_digitalstrategies.php – 

посетен на 27 февруари 2010г. 

http://schantin.wordpress.com/2008/06/25/moving-tables-is-not-enough-to-succeed-in-a-multiple-media-world/
http://schantin.wordpress.com/2008/06/25/moving-tables-is-not-enough-to-succeed-in-a-multiple-media-world/
http://www.sfnblog.com/printing_and_production/2009/11/multimedia_newsroom_digital_strategies.php
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илюстрира този тип организация  на работата с редакцията на австрийския 

национален вестник “Österreich”. Той започва да излиза през септември 2006г. и 

през август 2007г. вече има тираж от 167 000 броя при население на страната 8 210 

281 души
5
. Отличителна черта на “Österreich” е, че той от самото начало е замислен 

като издание, което в еднаква степен използва печатната медия и уебсайта за 

публикуване на съдържание
6
.   

 

Нюзрумът с равнопоставени медии (crossmedia newsroom) на свой ред е наричан 

“нюзрум 2.0” и “работи на принципа, при който “събиращите съдържание” 

генерират съдържание за всички канали, които се обслужват от редакцията. Всеки 

канал има различни специфични отговорности, но отделните секции (новини, 

спорт, публицистика и др.) генерират съдържание и за печатното издание, и за 

онлайн (изданието) а също така създават и други формати като видео за уеб или 

аудио и също така предоставят продукт за Уеб-ТВ или радио”
7
. Като пример за 

newsroom 2.0 Шантин посочва датското регионално издание Nordjyske Stiftstidende. 

Вестникът реорганизира редакцията си още през 2003 година.   

 

Ако при горния тип начин на работа основната тежест пада върху журналисти от 

“репортерски тип”, то в следващия вид мултимедиен нюзрум водещите фигури са 

“редакторите”. “...(тук) няма онлайн отдел като в първия тип или онлайн редактор 

както е във втория тип ... Тази концепция следва предпоставката, че “собственикът 

на темата” (има се предвид по-скоро конкретен отдел в редакцията отколкото 

репортера-автор на материала – бел. моя) знае най-добре как трябва да бъде 

построен материалът и как да бъде пуснат по различните канали като се използва 

подходящия формат. Няма “ние” и “те” между различните канали и конфликти 

между хората и екипите за това, например, къде да бъде публикувана историята. 

Авторът на материала решава кой аспект от историята по кой канал да бъде 

                                                 
5
 По данни на онлайн изданието CIA World Factbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/au.html (посетен на 13 март 2010г.) 
6
 SCHANTIN Dietmar. Organisational types of newsrooms in a media convergent environment. In: 

schantin.wordpress.com. [online]. [cited 27 Feb.2010]. Available from:  http://schantin.wordpress.com 

/2008/06/25/. 
7
 Пак там.  

http://schantin.wordpress.com/2008/06/25/moving-tables-is-not-enough-to-succeed-in-a-multiple-media-world/
http://schantin.wordpress.com/2008/06/25/moving-tables-is-not-enough-to-succeed-in-a-multiple-media-world/
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публикуван и в какъв формат.”
8
 Дитмар Шантин посочва, че този тип организация 

на работата цели да предоставя съдържание на множество канали като за целта 

интегрира целия новинарски поток по всички платформи и на всеки един етап от 

“производствения процес” – от планирането през фазата на продукция до 

публикуването. Ръководителят на съответния отдел носи отговорността къде и как 

да излезе даден материал
9
. По този начин е организирана работата на британската 

медийна компания Telegraph Group.   

 

Четвъртият тип нюзрум, който Дитмар Шантин разглежда, е ориентиран към 

социалните мрежи и създава съдържание на тяхна основа
10

. Той обаче остава малко 

встрани от работата на мултимедийния нюзрум като продължител на редакцията на 

конвенционална медия. Независимо от това, този тип нюзрум има място в този 

анализ заради силно таргетирания си подход към потребителите. За това какъв е 

потенциалът  на социалните мрежи красноречиво говори факта, че през първите 

три месеца на 2010 г. в САЩ социалната мрежа Facebook стана по-посещаван сайт 

от търсачката Google
11

. В България също има тенденция към “посягане” към 

каналите на социалната мрежа. Например, промо-отделът на ПроБГ (за времето 

докато телевизията съществува като самостоятелна медия) редовно създава групи 

по интереси във Facebook. На 9 март 2010г. и БНТ обавява, че очаква зрителите на 

сутрешния си блок във Facebook. Впрочем, това дава основание да се замислим 

дали няма и промяна в поведенческите модели на потребителите и дали няма 

промяна в техните нужди. А може би още е рано за това....   

 

                                                 
8
 SCHANTIN Dietmar. Organisational types of newsrooms in a media convergent environment. In: 

schantin.wordpress.com. [online]. [cited 27 Feb.2010]. Available from:  http://schantin.wordpress.com 

/2008/06/25/ 
9
 Пак там. 

10
 При Мария Попова този тип нюзрум е изведен като “аудиторно ориентирана редакция” (audience 

targeted newsroom). Виж: ПОПОВА, Мария. Мултимедийна редакция. В: Думите на медийния 

преход – издателство Фабер. Велико Търново, 2010г. с.139. 
11 NUTTALL, Chris and David GELLES. Facebook becomes bigger hit than Google. Financial Times 

[online] 17 March 2010. [cited 17 March 2010]. Available from: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6437d2b6-

3164-11df-9741-00144feabdc0.html#axzz1iJEznwQr 

http://schantin.wordpress.com/2008/06/25/moving-tables-is-not-enough-to-succeed-in-a-multiple-media-world/
http://schantin.wordpress.com/2008/06/25/moving-tables-is-not-enough-to-succeed-in-a-multiple-media-world/
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Самият Шантин смята, че най-разпространеният тип нюзрум е първият тип 

(Multiple media newsroom). В същото време той предупреждава, че трябва да бъде 

държан под око нюзрумът на интегрирани медии (media integrated newsroom). 

 

Също в първа глава е разработено виждането за “носещата медия”. Практиката, 

наложена от начина, по който традиционните медии подхождат към онлайн 

пространството – отначало като територия за навлизане, после като канал за 

разпространение първо на печатно съдържание, а след това и на съдържание от 

електронните медии, тази практика налага модела на “носещата медия”(baseload 

media). Носеща медия е медията, от чиито позиции се влиза в производството на 

съдържание за разпространение по различните платформи. В огромното 

мнозинство от случаите носещата медия е конвенционална медия – печатно 

издание или електронна медия (телевизия или радио). Тя генерира основния масив 

от медийно съдържание, върху него се надгражда развитие и последващ контекст. 

Обособяването на носеща медия произтича от подхода към Интернет като към 

платформа за популяризирането на съдържанието на дадена медия, обикновено 

печатна, със средствата на новите медии. Електронните медии заради 

ограниченията на платформата в началото също подхождат с по-скоро 

“популяризаторски намерения”. За разлика от печатните медии, които гледат на 

Мрежата като на канал, през който да компенсират спада в търсенето на техния 

продукт, електронните медии не виждат повод за притеснение от конкурент, а 

използват нова платформа за предоставяне своя медиен продукт в нова форма на 

нови аудитории. Появата на носещата медия има и икономически корени – така се 

уплътняват производствените разходи за създаване на медийно съдържание и се 

разработва още един потенциален канал за приходи в лицето на рекламния пазар в 

Интернет. Икономическият модел се променя с съобразно степента на 

интегрираност на отделните медии в рамките на мултимедийния нюзрум. По-

голямата интегрираност се смята, че води до по-голяма ефективност в икономиката 

на мултимедийния нюзрум, по-голяма балансираност между платформите, а тя 

води до намаляване на тежестта на носещата медия в крайния продукт. 

Технологичното развитие, в частност навлизането на широколентовия достъп и 
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LTE в мобилните комуникации, създава предпоставки за нови тенденции в 

генерирането на медийно съдържание каквото е все по-широкото използване на 

аудиовизията като част от визуализацията. Непосредственият резултат е, че 

съдържанието, генерирано от телевизии като “носещи медии”, гони по тежест 

текстовото съдържание онлайн. Не на последно място, тежестта на носещата медия 

се съизмерва и с активността на потребителите и аудиторията при развитието на 

медийното съдържание (създадено от носещата медия) в процеса на потреблението 

и изграждането на контекст около същото това съдържание. 

 

Дефинираните в резултат на изследването характеристики на моделите 

мултимедиен нюзрум, които се използват в България, са изложени във втората 

глава “Модели на мултимедийния нюзрум в България (основни 

характеристики и организация на работата)”. В нея е изследвана  ролята на 

носещата медия в определяне на най-разпространените форми на медийно 

съдържание и нейното влияние върху неговия завършен вид.  

 

Всички разгледани медии имат национална аудитория. Повечето са насочени към 

обща аудитория. Вестниците «Банкеръ», «Дневник», «Капитал» и «Пари»
12

 са 

ориентирани към читатели с интерес в икономиката и политиката. Този избор е 

умишлен тъй като аудиторията и потребителите на посочените печатни издания са 

преимуществено средната класа на градското  население, както и политическият и 

икономически елит на страната. Това са икономически жизнеспособни и 

проактивно ориентирани прослойки. Те водят динамичен начин на живот, имат 

възможност да ползват платени услуги и са отворени към техническите новости и 

са с много висока степен на техническа грамотност. 

 

Две групи – електронни (телевизия и радио) и печатни медии, имат необходимите 

предпоставки за преход към мултимедиен нюзрум, тъй като сега те съчетават 

работа на конвенционални и нови медии.  Онлайн медиите трудно биха могли да 

                                                 
12

 Изследването е извършено преди придобиването на вестник «Пари» от компанията «Икономедия» 

АД. 
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приложат моделите на мултимедиен нюзрум защото на практика тяхната дейност е 

съсредоточена в един тип медия. Техният анализ присъства в настоящата работа за 

да бъдат очертани най-разпространените  практики в областта на новите медии. 

Информационните агенции, включени в настоящето изследване, представляват три 

различни модела на предлагане на информационни услуги – от консервативни 

практики, при които Интернет е само канал за разпространение на текст и снимки, 

през обърнат модел на двойката “носеща/дигитална медия”, където носещата медия 

е дигиталната, до пълномащабно използване на възможностите на онлайн и 

мобилните платформи за разпространение на мултимедия. Описаните профили 

извеждат основните характеристики на използваните в българската практика 

модели на мултимедийния нюзрум.   

 

Електронните медии работят при ярко изявен приоритет  на носещата медия. От 

нейните позиции става и навлизането в новите медии. В преобладаващата част от 

медиите организацията на  работа е най-близо до мултимедиен нюзрум от първи 

тип и, естествено, основно се мултиплицира медийно съдържание през 

платформите на новите медии. Все още е рано да се говори за разработване на 

практики на основата на мобилните платформи и съответно все още няма 

обособено, целенасочено създавано медийно съдържание за мобилни платформи. В 

това отношение журналистиката изостава от практиките в другите “отрасли” на 

електронните медии, главно – развлеченията. При печатните медии се наблюдава 

по-голямо разнообразие от структрури и организационни прийоми от практиката 

на мултимедийния нюзрум. По-активното ориентиране към новите медии е 

продиктувано от натиска от новите медии върху печатните издания в световен 

мащаб и България не е изключение от този процес. В резултат настъпва и промяна 

във философията на отношенията между печатните медии и онлайн медиите, а в 

последствие – и мобилните комуникации като medium за създаване и 

комуникиране на медийно съдържание с потребителите. И в България, както и в 

много други страни, именно печатните издания се превръщат в “опитното поле” за 

апробирането на практиките на мултимедийния нюзрум.  
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В тази част на анализа са включени няколко онлайн медии по две причини. От една 

страна, в по-широк план при работа с онлайн ресурси тези медии доста по-широко 

използват практиката на “радар”- подхода, прилаган от големите мултимедийни 

редакции. От друга страна, притиснати от ограниченията на платформата като 

канала за разпространение, тези медии търсят разнообразни пътища за общуване с 

потребителите.  Въпреки, че Интернет дава възможност информационните сайтове 

да работят в режим «информационни агенции», в тази ниша има сравнително слаба 

конкуренция. Установеният “агенционен режим” на работа слага силен отпечатък  

и в условията на новите медии. С използването на цифровите технологии 

конвенционалните медии се оказват в нова обща остроконкурента среда 

където те губят част от спецификата си.   

 

Мултимедийният нюзрум обединява в едно цяло процесите по сбора на 

информация, създаването на медийно съдържание, неговото разпространение по 

платформи към аудиториите и потребителите и последващото надграждане на това 

съдържание с контекст, формиран в хода на неговото потребление. Основните 

компоненти на постъпващата информация, на “входа” са: 

- конвенционалните канали за сбор на предварителна информация 

- интернет като информационен ресурс 

o Мрежата като ресурсна база  

o Използване на нови методи са осигуряване на информация и 

създаването на медийно съдържание 

o Потребителски базирани ресурси, основани на инициативата на 

аудиторията  

o Работа с бази данни, в това число и неструктурирани бази данни 

o Мобилни комуникации 

o Междумедийно сътрудничество  

- системата на информация по абонамент 

Създаването на медийно съдържание е разгледано като пресечна точка на 

творчеството и организацията на работа. Властващата практика в българските 

медии е работа за носещата (конвенционална) медия и последващо 
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мултиплициране на съдържанието в Интернет
13

. Съответно, най-разпространени са 

модели на организация на работата, съчетаващи кросмедийни практики и 

мултимедиен нюзрум от първи тип (multiple media newsroom) - това са “нюансите”.   

Проведеното изследване изведе двойката “конвенционална носеща медия – онлайн 

медия” като основен модел, върху който да стъпи практиката на мултимедийния 

нюзрум. Налице са хлабави връзки между носещата медия и онлайн медиите и 

прилагане на модели от първи и втори тип – multiple media newsroom и crossmedia 

newsroom. Фокусирането главно върху създаването на съдържание за носещата 

медия допълнително забавя процеса на интеграция на (макар и само като двойка) 

медии. Редакционните звена за момента възпроизвеждат все още структурите 

основани на ресори, а не на медии в рамките на една редакция.  

 

Ключово значение за както за комуникационния, така и за бизнес модела, работещи 

в условията на мултимедиен нюзрум имат промените в платформите за 

публикуване и разпространение на медийното съдържание. «Триадата на изхода» е: 

- конвенционална медия: като средище за създаване на медийно съдържание 

и поддържане на конвенционална платформа за разпространение 

- онлайн платформа за разширяване на контакта с аудиториите и формиране 

на устойчиви потребителски общности, а в по-малка степен – за създаване 

на ново, съобразено със спецификата на новите медии, съдържание   

- мобилни комуникации, които окончателно извеждат потреблението на 

медийното съдържание в нова среда.      

 

Мултиплатформеният подход почива върху автоматиираното зареждане на 

съдържание по отделните платформи или поддържане на екип, който да тиражира 

това съдържание. Мултимедийният нюзрум в България все още предстои да усвои 

философията на интеграцията в създаването на медийно съдържание за няколко 

платформи. Този процес вече върви и колко бързо ще се развива зависи от доколко 

ще успеят да се наложат медийни бизнес модели, почиващи на по-висока 

                                                 
13

 Изключение са анализираните издания на «Икономедия» и двойката при агенция «Фокус» където 

моделът е обърнат и «носещата медия» е онлайн информационната агенция. 
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интеграция. Сега някои конвенционални медии използват новите технологии за 

създаване на двупосочна и многопосочна комуникация с аудиториите и 

потребителите на базата на създаваното от тях медийно съдържание.  Други медии 

присъстват в Интернет с цел да “завоюват територии в комуникацията” и едва на 

втори план идва надграждането в общуването с аудиториите и потребителите и в 

резултат на този двупосочен процес  – създаването на ново съдържание. 

Конвенционалните медии с доминиращо (или поне - водещо) положение в своята 

пазарна ниша са склонни по-скоро да използват новите медии за налагане и 

развитие на конвенционалната медия. За това положение на нещата способства 

недостатъчното навлизане на новите технологии в ежедневието (което има и своята 

икономическа обосновка) и като следствие от него – все още устойчивите навици 

аудиторията да се обръща  първо към конвенционална медия за новини и едва след 

това да използва Интернет. Не на последно място, значение има и това, че 

установените медии подхождат към Интернет с критериите от характерното за 

масмедиите общуване. В този случай обаче се добавя натискът на трафика като 

основен показател за бизнес-успеха на дадена онлайн медия. Малко са медиите, и 

те са главно онлайн медии, които съзнават и прилагат спецификата на КОК, където 

комуникационният модел е «от много – към много» със силно изразена 

персонификация и възможности за прецизно таргетиране дори на малки групи 

потребители със точно дефиниран социален и икономически потенциал.  

 

В епохата на цифровите технологии потребителят има още повече свобода на 

действие и богатство от ресурси при създаването на свой медиен микс. Той вече е 

поставен в по-различен контекст – медийното съдържание се предлага като услуга 

в контекста (и при конкуренцията) на търсенето онлайн, развлеченията онлайн и 

все по-широкото навлизане на цифровите технологии в ежедневието - Интернет на 

нещата навлизат у дома и на работното място, мобилните комуникации откъсват 

потреблението от фиксирано крайно устройство за ползване, комуникации в близък 

обхват (near field communications - NFC) превръща крайното устройство в 

многофункционално средство не само за ползване на медийни услуги, но и за 

банкиране, за разплащане и други форми на употреба.  
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Анализът в трета глава “Управление на медийното съдържание” е развит в две 

посоки. Първата посока е структурирането на медийното съдържание в контекста 

на взаимодействието между платформите. Другата посока на анализ е 

взаимодействието с аудиториите и потребителите като съ-участници в процеса на 

създаване на медийно съдържание.  

 

Развитието на онлайн медиите рефректира по различен начин върху битуването на 

конвенционалните медии. Някои – като печатните издания, устойчиво губят 

позиции. Тази тенденция присъства и в България. Електронните медии запазват 

позиции на медийния пазар в случаите, когато открият «златната среда» на своята 

дейност онлайн, онова положение, при което конвенционалната медия доразвива 

присъствието си в общата медийна среда с онлайн-изданията си без да губи 

позиции или не допуска радикална отрицателна промяна в тях. За България е 

характерно, че телевизиите продължават да имат водеща роля. Развитието на 

онлайн издания и проекти, следва общоприетата логика на зависимост от 

рекламния пазар. За разлика от водещите държави в използването на 

информационните и комуникационни технологии, в България рекламният пазар в 

новите медии все още няма онези темпове на бърз растеж, които се наблюдават в 

други държави.  

 

Другото направление – медиите в мобилните комуникации, в България стартира 

относително навреме спрямо световната практика, но след това рязко забави темпо  

под въздействието на рецесията в икономиката и това, че ключовите потребители 

за развитието на един пазар – икономически жизнеспособните и мотивирани 

потребители, са все още малко и все още нямат изградени навици за ползване на 

медиите през мобилни комуникации. Икономическата криза, стагнацията в 

доходите на хората определиха и по-бавното навлизане в употреба на значително 

по-скъпите смартфони, което е от значение за развитието на трафика на данни през 

мобилните комуникации. Той пък е водещ в развитието на бизнес моделите на 

онлайн медиите. Не на последно място бързото навлизане на социалните мрежи се 
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оказа остроконкурентен фактор в разработването на продукти и услуги онлайн и 

тяхното потребление като цяло. В частност, този процес се отрази и върху медиите.    

 

Електронните медии се съсредоточават преимуществено върху мултиплициране на 

медийното съдържание на носещата медия през цифровите платформи. Този 

процес води до: 

- разширяване на достъпа потребителите до собственото медийно съдържание 

в   широка конкурентна среда. Онлайн платформата в известен смисъл 

унифицира медиите. 

- разширяване на обхвата на аудиторията 

- развитие на авторитета на медията  

Тези медии са най-близо до тенденцията за разширяване на територията на 

визуалното медийно съдържание в новите медии. Въпреки това електронните 

медии все още не използват напълно потенциала, който имат в тази област. 

 

Основната изходна позиция в печатните медии, е че конвенционална медия е 

платформата за създаване на медийно съдържане. Уебсайтовете на изследваните 

медии служат като още един канал за разпространение на създаденото от носещата 

медия съдържание. За разлика от електронните медии, при печатните издания се 

наблюдава по-широк спектър от практики как един мултимедиен нюзрум 

управлява създаденото в него  медийно съдържание. Тези практики варират от по-

консервативни, насочени главно към предоставяне на съдържание, до “въвличаща” 

в процес на създаване на потребителски контекст и/или процес на генериране на 

съдържание с компоненти както от редакционни материали, така и компоненти 

генерирани от потребители. Разграничаването, обаче, между редакционно и 

потребителско съдържание присъства винаги.  При печатните издания има 

навлизане и в полето на интегриране между мобилни оператори и медии в 

разпространението на медийно съдържание. 

 

Онлайн медиите организират управлението на създаваното от тях медийно 

съдържание на базата на хипертекстовата среда, особеностите на нелинейното 
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структруриране на съдържанието и развитието на платформите и средствата за 

комуникция. Наблюдава се формирането на общ структурен модел на 

взаимодействие  и между редакциите и потребителите. В него основната форма на 

потребителски принос са коментарите, но наред с това навлизат и други 

диалогични форми – дискусии, онлайн дебати. Въпреки, че съзнават стойността на 

“въвличащото потребление”, малко редакции полагат усилия за неговото развитие. 

Комуникацията през социалните мрежи е доминирана от Facebook защото това се 

наложи като среда на общуване и в България, но се реагира и на нововъведенията. 

Онлайн медиите все още бавно осъществяват прехода към комуникация през 

мобилни комуникации. В повечето случаи мобилният сайт е място за автоматично 

тиражиране на съдържанието през олекотени (като скрипт и по-рядко като 

съдържание) варианти на сайта в Интернет. Налице са, обаче и специфични 

практики – обвързване на потреблението с мобилни мрежи (преференциални 

тарифни планове, поемане на разходите по трафика) и създаване на “заготовки на 

съдържание”, които потребителят изпраща през мобилна платформа, добавяйки по 

този начин “елемент на личностното възприятие” към редакционното медийно 

съдържание. 

 

Разпространението на компютърно опосредстваната комуникация позволява на  

информационните агенции стъпят на нова технолична база за предоставяне на 

информационни продукти и услуги. Това разширява тяхната аудитория. 

Философията на този тип медии обаче поставя акцент върху създаването на 

съдържание, а не върху социалните последици от неговото комуникиране.     

 

На базата на изследването управлението на медийното съдържание е разгледано 

като отворена система, формирана и действаща в резултат на развитието на 

информационните и комуникационни технологии. Последните не само създават 

нови канали за движение на информацията, те разширяват самия процес на 

общуване като добавят към традиционните форми и компютърно опосредстваната 

комуникация. Журналистическите източници в Интернет придобиват все по-

голямо значение, тъй като Мрежата все по-често е не само среда (медиум), а и 
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система за организация на социално действие. Съответно и нюзрумът си изгражда 

механизми за използване на този ресурс, без да се отказва от използването на 

дългогодишни  практики. Постъпващата информация може да бъде 

систематизирана както следва:  

a. собствени източници за информация и отразяване на събития. 

Изследването показа, че като цяло при създадените преди “епохата на Интернет” 

медии новите технологии не променят радикално пейзажа на “входа” - 

постъпващата информация в редакциите. Журналистите с опит са по-склонни да 

възприемат технологичното развитие като средство и улеснение в работата им със 

собствени източници на информация. Останалите 11 от 17-те изследвани медии, 

където има предпоставки за работа в условията на мултимедиен нюзрум, се 

появяват по-късно, когато Интернет вече е установен и наложен канал за 

разпространение на информация. Тези медии директно се насочват първо към 

Мрежата за информация от   

b. интернет ресурси. В зависимост от “генератора” на съобщението, 

те може да бъдат разделени на:   

i. Първоизточници – този тип публикувани материали 

постъпват директно в медията.  

1. информационните масиви на институции, 

организации, администрацията
14

 и др.   

2. е-mail – това са главно съобщения за събития, 

позиции, становища и др. 

3. неформалните канали – блогове, форуми, секциите 

за коментари, секциите за качване на коментари
15

,  . 

4. Web 2.0
 
(според трактовката на Дарси Динучи) - 

социални мрежи, You Tube
16

, Vbox7 и др. 

                                                 
14

 В това отношение може да бъде даден пример с изключително добре разработеният уебсайт на 

Народното събрание. С обширния си масив от справочна информация, стрийминга на пленарните 

заседания и др. той на практика позволява на журналиста да получава достоверна информация без 

да е стъпвал в парламента.  Друг положителен пример е решението на правителството публикува на 

уебсайта на Министерски съвет стенограмите от заседанията на кабинета.  
15

 Независимо от силният субективен елемент тези източници често пъти са ценни именно заради 

личностният заряд.  



 18 

ii. Вторични източници – информации, почерпени от други 

медии или медийни структури 

1. абонаменти за информационни услуги  

2. медийна среда и медийно опосредствани източници 

– уеб и мобилните сайтове на други медии, подкаст, 

RSS емисии от медии, newsletter абонаменти.  

3. неформалните канали – социални мрежи, блогове и 

т.н., които са обвързани с медиите
17

. 

iii. Работа с разнопорядкови ресурси. Сред тях може да бъдат 

отнесени статистическа информация, големи онлайн бази 

данни
18

, обособени (специализирани и/или непопулярни, 

еднократни) масиви и др.  

 

Връзката на медиите с аудиториите и потребителите в процеса на разпространение 

на медийното съдържание се формира под влияние на: 

- икономическите възможности за достъп до „кошницата от платформи“ 

- технологическа достъпност на платформите 

- стойност за потребителите на предлаганото медийно съдържание. 

Парадоксално или не, но третият фактор, който би трябвало да има най-голямо 

значение, при нивото на жизнения стандарт в България и в условията на 

икономическа криза отстъпва пред първия.    

 

Изходите се определят от целевите аудитории и каналите за разпространение, 

които използва всяка една медия. Бизнесмоделът и позицията на пазара на 

конкретната медия имат съществено влияние в този процес. Таргетирането на 

аудиториите е видимо още при изграждане на информационната архитурктура  и 

структуриране на основните менюта на онлайн медиите. Различните платформи за 

                                                                                                                                                 
16

 Пример за използването на Youtube като първоизточник е интервюто на живо на председателя на 

ЕК Жозе Мануел Дурао Барозо, излъченото в канала на ЕС в Youtube на 6 октомври 2011г.  
17

 Например, системата от блогове на списание “Икономист”, а в България, тази на вестник “Пари”, 

БТВ и др. 
18

 Този тип информационни източници е разгледан като подточка тук заради спецификата на 

работата с него. 
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разпространение на медийно съдържание изискват различни подходи при 

определяне на тяхната ефективност, като се държи сметка за целите и задачите, 

които се очаква да изпълнява даден медиен проект
19

. Основните усилия се насочват 

към:  

- въвличане на потребителите в процеса на комуникиране на медийното 

съдържание  

o участие на потребителите в създаване на медийно съдържание. 

o формиране на устойчиви общности от потребители около 

публикуваното съдържание. 

- взаимодействието между платформите и каналите  

o на една медия 

o между компании, чиито носещи медии са различни  за заимстване на 

съдържание.   

 

Един от изводите, които се налагат е, че засега в българските медии преобладава 

стремежът за “разделяне на мултимедията” по форми и придържане към 

присъщото за носещата медия съдържание за разпространение. Друг резултат от 

анализа е, че българските медии използват международни платформи на социални 

мрежи за взаимодействие с аудиториите и потребителите и рядко създават свои 

разработки в тази насока.    

 

Разпространението на медийно съдържание в отговор на обществени и личностни 

потребности зависи от дефинирането и последващото използване на адекватните 

платформи и канали. Това са разпознаваеми и утвърдени сред аудиториите и 

потребителите канали за получаване на медийни продукти, както  и възможностите 

за потребление, които предоставят тези канали – всеки поотделно и всички като 

съвкупност. В резултат ефективната комуникация води до конкретни резултати в 

обществото и в бизнес моделите на медиите. 

 

                                                 
19

 Трябва да отбележим, че в случаите когато конвенционалната медия е насочена към обща 

аудитория, то ориентирането на уебсайта към същата таргет-група от потребители има спорен ефект 

в някои случаи когато медията няма доминираща позиция на съответния пазар.    
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В четвърта глава “Сумарни модели и перспективи на развитие” са 

структурирани два модела на мултимедийния нюзрум в България. Първият е 

събирателен модел на основата на съществуващите практики. Вторият модел 

стъпва на първия, но го разширява с прогнозни характеристики и 

функционалности, които ще намерят място в резултат на технологичното развитие, 

общественото и икономическото развитие и произтичащата от това  специфика на 

компютърно опосредстваната комуникация в България.   

 

Въз основа на проведеното изследване може да бъде систематизиран сумарен 

модел на мултимедийния нюзрум в България. Най-общо той може да бъде 

характеризиран като мултимедиен нюзрум от втори тип (crossmedia) и присъствие 

на черти от нюзрум от първи тип (multiple media), съгласно типологията на Дитмар 

Шантин. Двете крайни звена – началната информация при «входа»  и 

разпространението на готовото медийно съдържание на «изхода» навсякъде имат 

почти идентична структура. «Входът» обединява инициативата на журналистите с 

организационната дейност на отговарящия за планирането или планиращото звено.  

Класификацията на «онлайн» и «други» източници е доста условна. Основанието за 

нея е, че връзката с редакциите по Мрежата е утвърденото общуване. Тук влиза и 

обратна връзка, информацията от социални мрежи и т.н. «Други източници» 

обобщава информационния поток извън Интернет, при цялата условност на 

подобно  генерализиране. Общата медийна среда е компонент, който има 

съприкосновение с всеки от елементите на «входа». Информацията от нея не 

следва задължително неговата структура, а прониква през (все)възможни 

източници. Нейната динамика е предизвикателство за професионализма на 

редакцията, а и негово мерило – колкото по-добра е една редакция като цяло, 

толкова по-малко информация от медийната среда би имала място на «входа»
20

.  

 

Мултимедийната редакция като средище за създаване на медийно съдържание е 

основното ядро в този модел. Проведеното изследване очерта най-широко 

                                                 
20

 От друга страна, медийната среда е предизвикателство и за авторитета на една медия. Колкото по-

влиятелна е медията – толкова по-често присъства в медийната среда като фактор, определящ 

«ддневния ред» на другите медии. 
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разпространение на crossmedia практиките
21

. За “чист” модел, обаче, не може да се 

говори, защото в редица медии присъстват и практики от нюзрум 1.0 (от първи тип 

- multiple media). Взаимодействието по правило е “еднопосочно” – от “носещата 

медия” към редакцията на онлайн медията. Публикуването на материали от екипа 

на онлайн медията в платформата на конвенционалната медия е спорадично. 

 

В България има поле за развитие и в трите основни структури на мултимедийния 

нюзрум.  

 

Организацията на «входа» може да бъде усъвършенствана чрез по-широко 

използване на практиката на радардеска при работата с медийната среда и на 

софтуер за обработка на неструктурирани бази данни за масива постъпваща 

информация от журналистическия състав, през Интернет и през стандартните 

комуникационни канали (факс, телефон, писмени съобщения) от личности и 

организации търсещи връзка с медиите.  

 

Непосредствено процесът по създаване на медийно съдържание има съществен 

потенциал за развитие в няколко посоки: 

- реорганизация от структура по отдели към структура по платформи  

- въвеждане на «облачни технологии» във вътрешната организация 

- по-широко използване на типични за новите медии форми на организация и 

поднасяне на материала 

- развитие на мултимедията: разработката на един материал не само в 

дълбочина, но и със средствата на различни медии 

o развитие на сътрудничеството между различни медии 

- създаване на диференцирано по платформи съдържание 

- предоставяне за повече възможности на потребителя за персонализация и за 

създаване на собствен контекст от достъпното медийно съдържание 

                                                 
21

 От 17 изследвани медии (без чисто онлайн медиите) 10 мултиплицират съдържанието на 

“носещата медия” на принципа на crossmedia. Не следват, или не следват плътно тази практика БГ 

Радио, Дарик радио, вестниците «Дневник», «Капитал», «Пари», «Труд» и «24 часа».    
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- ориентация от създаване на (по-скоро) редакционно медийно съдържание 

към задълбочаване на диалога с аудиторията в този процес и  

- изграждане на общности около медийното съдържание  

 

«Икономедия АД» реализира в практиката си всички тези аспекти.  

 

Задълбочаването на диалога с аудиториите с перспективата към създаване на 

общности около медийното съдържание се осъществява не на последно място с 

помощта на социалните мрежи. В тази сфера Facebook все още има доминиращо 

положение, независимо от възхода на Twitter и опити на конкуренти като Google да 

предоставят подобни услуги. Българските потребители прегърнаха популярните 

чужди социални мрежи като свои. Те са лесно разпознаваем канал за общуване още 

повече, че са преведени и на български
22

.  Това няма съществено значение за 

комуникационния процес или ако има то е дотолкова, че «мястото за среща е вече 

известно и неизменно», респективно самото общуване не изисква никакви начални 

усилия. Зараждащата се конкуренция може и да промени нещата, но у нас това едва 

ли ще стане преди средата на десетилетието.   

 

Подобно на други държави и в България социалните мрежи също са платформа за 

иницииране на социално действие. Някои примери за това са flash-mob протестът 

на еколозите през 2007 г., формацията “СИЛА” (Съюз на Интернет Любителите на 

Автомобили) организирала протестите срещу високите цени на горивата през март 

2011г. и в последствие и дори групата във Facebook “Ден без Бойко Борисов”, 

която освен непосредствената инициатива за деня 5 юли 2011г. е и повод за 

рефлексия в журналистическата гилдия.  

 

Обобщено, перспективният модел на мултимедийния нюзрум в България се 

очертава като динамична система за създаване на медийно съдържание, 

разпространявано координирано през три платформи. Нюзрумът като система 

                                                 
22

 Пропускаме това, че езиковите  и жизнени реалии, преведени понякога твърде буквално, звучат 

малко странно. Пример: предложението “да сръчкаш” (to poke) някого във Facebook. 



 23 

взаимодейства, а съдържанието като обект на потребление се развива в процеса на 

общуване с аудиториите и потребителите. Комуникационният процес е с различен 

обхват. Той зависи от адекватното обвързване на политиката и целите на 

редакцията с възприетите за тяхното постигане технологични и с пазарни решения.  

 

Моделът на мултимедийният нюзрум в България в перспектива ще премине през 

два етапа. В средносрочен план този модел все още ще залага на носещата медия в 

създаването на съдържание и ще се ориентира “на изхода” към двойката 

“конвенционална медия/мобилен интернет”. На “изхода” основно ще се предлага 

съдържание от медията към обществото. Най-съществената промяна ще е свързана 

с разработката на структури и подходи за последващо, в процеса на потребление, 

развитие на съдържанието и персонализирано предлагане на съдържание на 

основата на местоположението и на анализ на индивидуалното потребление. Тези 

типове дейности са своеобразен мост към втория етап. Той, най-вероятно, ще се 

оформи след прехода на България към мултиплексите в електронните медии и след 

навлизането на мобилните комуникации четвърто поколение в големите градове. За 

този етап ще е характерно: 

- запазването на ролята на мултимедийния нюзрум като “генератор” в 

процеса на създаване и развитие на медийно съдържание    

- размиване на тежестта на “носещата медия” в общия профил на медийното 

съдържание заради по-балансираното структуриране на взаимоотношенията между 

отделните медии вътре в мултимедийния нюзрум. Носещата медия като такава, 

обаче, продължава да съществува    

- мобилните комуникации и крайни устройства за достъп в облачни 

технологии ще заемат съществено място в микса на “изхода”. Към тях ще се 

присъединят крайните устройства за достъп с мултимедийни характеристики – 

например, интернет телевизорите, смартфоните с възможности за синхронизация 

между различни компоненти като телевизор, компютър, таблет и др.   

- потреблението, обрисувано в горния абзац, води до развитие на 

многоплатформеността и по-широкото навлизане на практиката на създаването на 

съдържание за конкретна платформа.  
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Крайният резултат е продължение на тенденцията за силно персонализирано 

потребление на медийно съдържание от активни, “въвлечени” (leaned forward) 

потребители. 

 

Основни резултати от изследването. Резултатите от проучването на практиките 

на 17 национални медии показаха, че в България мултимедийният нюзрум от типа 

crossmedia е най-широко разпространен. Той се характеризира с относително ниска 

степен на интеграция на медийните редакции и е насочен към публикуване на едно 

общо съдържание по платформите за разпространение, които дадена медия 

използва.  В същото време трябва да отбележим, че в този вариант на crossmedia се 

използват и организационни елементи от мултимедиен нюзрум от първи тип – 

multiple media newsroom, който се характеризира с относителна самостоятелност на 

отделните редакции в създаването на медийно съдържание. Като правило това са 

редакции на двойката «конвенционална медия/нова медия», което е друга 

отличителна черта на българската практика в тази област. Сред различните групи 

медии се наблюдава различна степен на проникване на процесите на редакционна 

интеграция. Социалните мрежи, въпреки своята популярност, не успяват да 

направят аудиториите и потребителите активни и – в идеалния случай, 

равнопоставени на редакциите участници в създаването на медийно съдържание.  

 

Заключение. Преходът в медиите към мултимедийния нюзрум като организация 

на работа се налага от развитието на новите медии и  формиращите са на тази 

основа нови отношения на общуване с аудиториите и нови форми на потребление 

на медийно съдържание. Дефинирането на основните характеристики на 

мултимедийния нюзрум в България и практиките в управление на медийното 

съдържание имат двупосочен резултат. От една страна, това способства за 

създаване на работещ бизнес модел за конвенционалните медии в условията на 

развиващите се технологии, чрез които се налага все по-широкото навлизане на 

новите медии и тяхното потребление. От друга страна, формира се  

комуникационен модел, чиято същност е на основата на генерираното от медиите 

съдържание да се създава силно персонализирано медийно съдържание, 
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индивидуално за всеки един потребител, поставено в индивидуален контекст от 

личностни разбирания и конкретна социална ситуация, и реализирано през няколко 

технологични платформи. Кръгът се затваря чрез последващо, по-силно отколкото 

при конвенционалните медии, влияние от страна на потребителите върху процеса  

на създаване на медийно съдържание от медиите.     

 

Литературни източници на изследването. Библиографията включва общо 113 

заглавия. За подготовката на дисертацията са използвани български и 

чуждестранни източници – както печатни, така и онлайн ресурси.  

 

Приложения. Към дисертацията има 5 приложения, обобщаващи практиката на 

изследваните медии в управление на медийното съдържание и разпространението 

по платформи.      
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Справка за научните приноси:  

 

1. Разработен е "модел в перспектива" на мултимедиен нюзрум на основата на 

съществуващите практики в българските медии.  

 

2. Очертани са тенденциите, които ще определят българската медийна среда 

през следващите години. 

 

3. При разработването на  модела на  мултимедиен нюзрум са описани: 

- влиянието върху българската действителност на развитието в 

телекомуникациите и в медиите в Европейския съюз; 

- преходът към повсеместна цифрова телевизия за електронните 

медии в България 

- разширяването на услугите на мобилните оператори и промените 

в тяхната пазарна политика 

- по-нататъшното изграждане на мрежата за достъп до интернет в 

страната и по-специално - развитие на широколентовия достъп 

- динамиката на потребителските навици и културата на 

потребление на медийно съдържание 

- управление на съдържанието  в различните платформи според 

потребителското търсене.  

 

4. Изследвани са ролята и мястото на "носещата медия" (baseload media) в 

процеса на създаване на медийно съдържание. Дадено е определение на 

„носеща медия”. Проследено е влиянието на носещата медия при 

структуриране на мултимедийния нюзрум в рамките на конкретна медийна 

компания.  
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5. Описана за пръв път и систематизирана е практиката на водещи медии в 

страната по прилагането в различна степен на практики, присъщи за 

мултимедийния нюзрум. 

 

6. Издирени, описани и систематизирани са новости и различни практики в 

областта на мобилната индустрия и телевизията. 

 

7. Направен е преглед на съществуващата литература и е обобщен 

понятийният апарат по темата. 

 

Актуалността на дисертационния труд се подчертава и от факта, че последните две 

години, когато е проведено емпиричното изследване за целите на проучването, е 

време на динамични промени в българските медии в посока на все по-широко 

използване на практиките и моделите на мултимедийния нюзрум в организацията 

на работа и управление на създаваното медийно съдържание. 
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