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Дисертационният труд е обсъден и насочен за публична защита на 

заседание на катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с 

обществеността“ на Факултета по журналистика и масова комуникация на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  

 

 

Дисертационният труд „Имидж и онлайн медии: образът на 

Балканите в сферата на културата“ обхваща 238 страници. Той се 

състои от увод, три глави със съответните подглави, заключение, 

литература и приложения. Последната част, приложенията, съдържат 

таблица с резултати от направения от автора контент-анализ на 74 

публикации за периода 2008г.-2010г.на френски език, отразяващи събития 

от балканската културна сфера във френския онлайн портал  Le Courrier 

des Balkans.  Приложена е също така и таблица с индексите за свободата на 

пресата в балканските страни на Репортери без граници, както и снимки за 

различни културни събития и обекти от културното наследство на 

Балканите. Библиографията включва 72 заглавия на български, 36 на 

френски и 15 на английски език, както и 12 интернет източника.  

Ключови думи: имидж, онлайн медии, Балкани, култура, 

идентичност, културно-историческо наследство. 

Kaywords: image, online media, Balkans, culture, identity, culture 

heritage.  

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 18.05.2012 г. 

от 16,00 ч. в зала29, ул. Московска 49, Факултет по журналистика и масова 

комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“.  

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се 

в стая 11 на Факултета по журналистика и масова комуникация.  
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Увод 

Актуалността на избраната тема „Имидж и онлайн медии: 

образът на Балканите в сферата на културата“ се обуславя от 

глобалното значение на културата и нейната роля за взаимното 

опознаване, сближаване и приемане между  общности  и групи на 

регионално и световно ниво. Извеждането на културата на преден план в 

европейската политика и международната дипломация се определя от 

значението  ѝ  за устойчивото развитие на страни и региони, а това  

утвърждава и регламентира нейната ролята за създаване на споделено 

културно пространство, в което може да се разгърне ползотворен 

диалог.  

Новите информационни и комуникационни технологии и по- 

конкретно интернет  доближават нашите общества едно към друго повече 

от когато и да  било. Благодарение на тях за  първи път балканските 

държави имат възможността да изградят, развият и поддържат 

благоприятен имидж в културната сфера. В избраната тема 

съсредоточаваме вниманието си  върху имиджа на региона само в сферата 

на културата, а не върху цялостния образ  на Балканите. Акцентирането  

върху културния аспект е направено с цел да бъдат представени  

параметрите на един положителен балкански имидж, тъй като образът 

на региона в политическата, икономическата и социалната сфера и до днес 

остава негативен (Тодорова, 1999).  Традиционните и онлайн медиите в 

тези области извеждат на преден план корупционните практики на 

правителства и други обществени и държавни институции, 

неефективността на правосъдната система,  създаващи представата за 

безредие и безнаказаност, нетолерантност към различните етнически и 

религиозни групи, злоупотреби и нарушения при изборните процеси, които 

застрашават укрепването и развитието на демокрацията в региона.  

Културната сфера, обаче, открива възможности за изграждане на 

положителен имидж както на отделните страни от полуострова, така и на 

Балканите като регионално пространство. Тези перспективи за 

благоприятен образ могат да бъдат успешно съчетани с възможностите на  

онлайн медиите, защото достъпността, използването им в удобно за 

потребителите време, концентрацията на информацията в една 

тематична област, поднесена чрез видео, текст, изображения, тематични 



8 

 

линкове и хипервръзки, са отлични възможности за предлагане на 

атрактивна и подробна информация от културната област. 

 Практическото приложение на дисертацията би било полезно за 

всички специалисти, които работят за изграждане на имиджа на Балканите 

в новите условия на онлайн комуникация, както и за тези, които проявяват 

професионален и личен интерес към тематиката.  

Предмет на изследването е образът на Балканите в сферата на 

културата, а негов обект са публикации  за образование, медии, 

литература, кино, музика и културно-историческо наследство във 

френския информационен портал Le Courrier des Balkans за период от три 

години (2008-2010г.). Избрахме този сайт заради  специализираната му 

насоченост към новини, репортажи и интервюта от Балканите с 

акцент върху културните събития и инициативи в региона. От друга 

страна, чрез портала  може да се проследи гледната точка за балканската 

култура на автори, както  от регионалната, така и от западната онлайн 

журналистика.  

Положителните  нагласи към балканската култура, изразени в онлайн 

публикациите, са сигнал за новите възможности за изграждане на 

позитивен имидж в сферата на културата в онлайн средата. Онлайн 

медиите осигуряват пряк достъп на аудиторията до информацията, а 

специализираността на интернет сайта и непрекъснатото обновяване на 

информацията в него създават отлични възможности за изграждането, 

поддържането и внасянето на нови щрихи в културния  имидж на 

Балканите. В интернет пространството аудиторията може да намери 

интервюта с изтъкнати личности от сферата на културата по всяко време,  

да се запознае с полезна и  атрактивна туристическа информация или да 

научи подробности около предстоящ проект или инициатива, които 

традиционните медии не биха могли да предоставят. Така онлайн медиите 

играят понастоящем може би най-важната роля за популяризирането и 

брандирането както на държавите от региона, така и на тяхното културно-

историческо наследство.   

Темата на дисертацията е продължение на предходните авторови 

разработки  в дипломна работа и магистърска теза. В първата е анализиран 

общият образ на Балканите, който очертават френските вестници Le Monde 
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и Le Firago
1
. Магистърската теза е конкретизирана в проследяването на 

възможностите на публичната дипломация за изграждането на национален 

образ на Македония (FYROM) на базата на контент- анализ на публикации 

в информационния сайт http://mediapool.bg
2
.  

Чрез изводите от изследванията на образа на Балканите в сферата на 

културата се появи идеята да бъдат потърсени нови възможности за 

преформулиране на негативния образ на региона, изграден в сферите на 

политиката, икономиката, правосъдието и обществения ред.  

Целта на настоящия труд е  да се анализира образа на Балканите в 

сферата на културата в ерата на онлайн комуникацията.  

Изследователската  теза е,че в условията на онлайн комуникацията,  

културните постижения на балканските народи в областта на литературата, 

киното, музиката и културно- историческото наследство биха могли  да 

бъдат основни елементи в  изграждането на положителен регионален 

имидж на Балканите.  

За реализиране на  изследването си поставяме следните основни 

задачи:  

 Анализ на специализирана литература, свързана с понятията 

имидж, онлайн медии, култура, национални идентичности,  

виртуални идентичности  и   публична дипломация. 

 Изследване на възможностите на онлайн медиите за 

преформулиране на неблагоприятния имидж на Балканите. 

 Контент- анализ на публикациите, отразяващи културните 

събития и инициативи от Балканите във френския онлайн 

портал  Le Courrier des Balkans за период от три години  (2008-

2010г.).   

                                                           
1
 Николова, Мария. “Имиджът на Балканите: възприемането на полуострова във френската преса /Le 

Monde- март- април 2006г., Le Figaro- март- май 2006г/“, Дипломен ръководител: гл. ас. д-р Дияна 

Петкова 

 

2
 Николова, Мария. “Македония- публична дипломация за национален образ (изследване на интернет 

медията Mediapool за периода 2001-2006 г.)“,  Дипломен ръководител: проф. д-р Тодор Петев. 

http://mediapool.bg/
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 Case studies:  инициативи, отразени в портала, които са част от 

публичната дипломация на балканските страни за изграждане 

на интеркултурна комуникация между тях и останалите 

държави от европейския континент. 

Целта и задачите на изследването  очертават три основни 

ограничения: изследването е за период от три години, мащабът е 

рамкиран в Балканския регион, а темата обхваща главно събития в  

културната сфера.  

Методите, използвани в настоящия труд, са: 

 Анализ на теоретичната литература по въпросите на 

комуникацията, журналистиката, пъблик рилейшънс, 

балканистиката, културата. 

 Контент- анализ на 74 публикации на френски език, 

посветени  на балканската културна тематика във френския 

онлайн портал Le Courrier des Balkans,   разпределени в 

следните тематични области: култура, медии, образование, 

литература, кино, музика и културно-  историческо 

наследство.  

 Case studies на културни инициативи, реализирани в 

рамките на публичната дипломация на балканските страни 

за изграждане на положителен имидж на региона.   

 Анализ на данни от социологическо изследване, проведено 

от Евробарометър през 2007г. във връзка със 

съществуващите нагласи към интеркултурния диалог в 27-

те страни- членки на ЕС, три страни кандидат- членки и 4 

страни- членки на Европейското икономическо 

пространство (Европейска асоциация за свободна търговия). 

Сред използваните източници в дисертацията са  72 заглавия на 

български, 36 на френски и 15 на английски език, както и 74  публикации  

на културна тематика във френския портал за Балканите Le Courrier des 

Balkans и 12 интернет сайта.  
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 Дисертацията насочва към бъдещо разработване  на темата, при 

което  задълбочено да се изследват конкретни културни практики, области, 

инициативи и тенденции в балканския регион.   

В ПЪРВАТА ГЛАВА на дисертацията, озаглавена „Имиджът: 

теории и интерпретации в науката за комуникацията“ се разглеждат 

неговата същност и специфики, характеристики, компоненти, видове. В 

подглава 1.3.1. въвеждаме и работното понятие „регионален имидж“ и  

предлагаме негова дефиниция и основни структурни елементи.  

1.1.Същност и специфика на имиджа
3
 

Изграждането на имидж е процес при, който се акцентира върху 

позитивните, устойчивите и градивните  ценности, притежавани от 

съответната организация или личност, върху които може да бъде 

фокусирано медийното отразяване и така да  се създаде позитивна нагласа 

към тях у аудиторията.  

Имиджът може да се разглежда като резултат или елемент от процеса 

на стереотипизация в медиите.  Извеждането на преден план в медийното 

пространство на определени черти, навици, традиции, ценности  и 

пренасянето им върху  социални, религиозни групи или върху цяла една 

нация води до  изграждането  на медиен образ, чрез който аудиторията ги 

опознава и асоциира. Този образ обаче не е фиксиран, той е динамичен, 

има гъвкава структура и може да бъде осъвременяван. 

В публичната комуникация понятието  "имидж" получава по- богато 

звучене.  То обобщава комплект от представи, характеристики, отношения, 

нагласи- видими и невидими, отразявани и неотразявани (проявяващи се и 

на подсъзнателно равнище), които организацията и публиката изграждат у 

себе си в процеса на целенасочено или стихийно общуване помежду си 

един с друг. 

"Според Гордан Алпорт имиджът е психическа картина на света, 

която може да бъде моделирана или модифицирана в резултат на 

сумарно или частично действие на значими обекти с асиметрични 

взаимоотношения помежду им. Под значим обект авторът разбира всеки 

обект извън реалността, извън езика, който може да бъде познаван и  

                                                           
3
 В дисертационния труд понятията образ и имидж се  употребяват  като синоними.  
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който можем да си представим по някакъв начин. Такива обекти могат 

да бъдат институции, лица, предмети, нации,  повече или по- малко 

абстрактни понятия като любов, демокрация и т.н. Според Алпорт 

подобен публичен образ се изгражда и променя трудно поради 

формиращите го компоненти: мнения, отношения, стереотипи, 

предразсъдъци, идентичност, този образ може да бъде моделиран, но 

почти никога не се заменя от друг, отнасящ до същия обект" (Цит. по 

Венелинова, 2002:201). 

Понятието имидж има няколко основни характеристики.  

Първата е, че имиджът винаги се опира на сетивни усещания. Това 

го отличава  от непосредственото възприятие, защото „той не е просто 

мнение за нещо или някого, а представа, която се опира на 

непосредствено сетивен опит, почерпен от възприятията и усещанията,  

които в същността си са първични психични феномени“ (Петров, 2006: 6). 

Втората характеристика на имиджа, която го отличава от 

непосредственото възприятие е, че „имиджът е интерпретирано 

възприятие или изпълнено с допълнителен смисъл впечатление или 

сходна психическа репрезентация на нашите възприятия“  (Петров, 2006: 

7).  Оформените вече образи ни помагат да разпознаваме това, което 

виждаме, а информацията, която се съдържа в тях, влияе при изграждането 

на нови имиджи. Третата характеристика показва, че „веднъж създаден, 

имиджът не просто изпълнява ролята си на филтър, но оформя и по- 

нататъшните възприятия, оценки, социални, политически и 

естетически предпочитания“ (Петров, 2006:7).  

Имиджът в съвременния свят е предимно плод на медийна 

трансформация, защото медиите в най-силна степен формират света около 

нас в модерната епоха и поради това имиджът няма установена форма и 

конструкция, защото го определят разнообразни   социални потребности, 

ценности, нагласи и медийни акценти.  

„Четвъртата  характеристика на имиджа е, че като сложен 

продукт на възприятието и интерпретацията, който е обвързан със 

съществуващите ценности, политически и поведенчески ориентации, той 

е относително консервативен, стреми се да съхрани приемствеността и 

отдава предпочитание на вече изпитаните механизми на възприятието и 
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оценката“ (Петров, 2006:8).  Когато се изгражда имидж и се внася в 

медийното пространство, трябва да се има предвид, че,  ако желаем той да 

бъде внезапно променен, това ще доведе до неговото отхвърляне от страна 

на аудиторията. Поякога се стига и до обратен ефект,  който е нежелан от 

комуникатора или от самия носител на имиджа. При внезапната промяна 

често се променят самите основи на имиджа. Така се засягат внедрените в 

обществените възприятия и нагласи, които са структуроопределящи за 

целия имидж и тогава  за неговото изграждане не могат да се използват 

вторичната интерпретация, легендата и  слуховете.  Ето защо имиджът 

може да се реформира, а не коренно да се променя. 

1.2. Компоненти на имиджа и равнища на структурирането му 

 При имиджите според Милко Петров, се открояват следните 

компоненти: перцепционни, когнитивни, афективни (емоционални) и 

конотативни, които имат отношение към смисловата страна.  

            При перцепционната компонента на имиджа  се опираме на 

собственото си наблюдение и/или на манипулацията на  знаци или на 

комбинацията от подобни знаци. Такива знаци, образци, примери могат да 

са личности, събития, места. Възприемането е част от самия процес на 

мислене.  По- често ние възприемаме общите характеристики  на  

обектите, това,  което е типично,  вместо веднага да отграничим 

уникалното,  различното. 

 При когнитивната (познавателната) компонента, имиджът се 

съотнася към мисленето изобщо и към способността да се интерпретират  

аспектите на даден имидж. Когнитивната компонента поставя въпроса за 

доверието и недоверието и активира знанията и информацията за 

средата като цяло. 

Афективната компонента се отнася до емоционалното усещане за 

обект, личност или друг  признак. При нея се засягат чувствата за 

харесване или нехаресване, любов, омраза, привързаност, страх. 

Конотативната компонента на имиджа се съотнася до предполагаемото 

действие, предизвикано от специфичен знак. Конотативната компонента 

на имиджа обединява в едно перцепцията, познавателната дейност и 

емоционалното отреагиране и довежда до определено социално действие. 
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Имиджът има три главни равнища, отговарящи на характера на  

интелектуалната дейност. Всяко едно от тях дава различни възможности за 

въздействие, внушение, манипулация. "Те биха могли да се определят 

съобразно класификацията на Юнг като съзнавано, лично и 

колективно несъзнавано. В зависимост от целите, които си поставя 

съответният имидж, той може да бъде атакуван, активиран или 

‘замразен‘, за да бъде предпочетен или коригиран в зависимост от 

рецепционната среда,  към която е отправено едно или друго негово 

послание.  В различна степен в имиджа присъстват елементи на 

реалистичност и нереалистичност, които създават представа за това, 

доколко той съответства на външната реалност. Трябва да се установи, 

доколко  собствената преценка за света  и самопредставата ни се 

възприемат от останалите (изцяло или частично) и дали тя не е само 

наше убеждение“ (Петров, 2005: 179). 

1.2.1. Митовете като компоненти на имиджа 

Неизменна част от изграждането и съществуването на имиджа са 

митовете и митологичните модели, които имат своето място както в 

индивидуалното, така и в обществото съзнание.  Те са неизменна част от 

човечеството още от древни времена, а днес могат да се открият в 

литературата, фолклора, общуването и като цяло в културния облик на 

една държава.  

Особеностите  на мита са, че произходът на предмета е обявен за 

неговата същност, а също така налице е   рязкото разграничаване на 

неговото време. Едно е времето, „когато нещата наистина са се случили, 

възникнали, разгърнали и това е сакрално време, а съвсем друг е 

периодът,  когато те се възприемат и консумират-  това е профанно 

време“ (Петров, 2006: 15).  Това време позволява да бъдат експлоатирани и 

модернизирани митовете на древността, а така също  те да бъдат 

използвани за различни политически цели и съвременни културни 

практики.  

Митовете създават у хората чувството за общност, хомогенизират 

националните, религиозните, етническите групи. Дори в днешно време 

продължават да се развиват митовете за общата земя, традиции, език, 

история. Те до известна степен оформят и общите възгледи за миналото и 
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бъдещето на определена държава, регион. Понякога целенасоченото им 

експлоатиране с цел придобиване на  власт, авторитет и влияния от страна 

на отделни политически лидери и формирования се оказва пагубно за 

мирното и ползотворното сътрудничество със съседни държави и народи.  

1.3.Видове имидж 

Най-общо можем да очертаем следните видове имидж: персонален, 

корпоративен и национален.  

Персоналният имидж включва в структурата  си образно – 

емоционални и разсъдъчно- оценъчни елементи,  волеви нагласи, 

представата на другите за личността, а също така и нейната самооценка, 

самоопределяне, които  ѝ   помагат  да си изработи подходящо социално 

поведение. Персоналният имидж помага на индивида да се идентифицира с 

нация, институция или група, да покаже принадлежността си към 

ценности, норми и структури. 

Като средство за себеизразяване,  „имиджът позволява на личността 

не само да  засили идентификацията на индивида с нацията, 

институцията или групата, но и да изрази определена  емоционална 

привързаност към тях“ (Петров, 2005: 193).  

Корпоративният имидж от своя страна , е сложен комплекс, който 

включва множество подсистеми и елементи и дава  сумарна представа от 

имиджа на продуктите, управленския, финансовия имидж и социалния 

имидж на съответната организация. 

„Корпоративният имидж има за задача както да създаде 

позитивна нагласа в целевите публики към организацията, така и да 

отграничи  организацията от другите корпорации, които функционират 

в пазарното пространство и предлагат сродни по качество и вид 

продукти“ (Райков, 2001: 43).  

В процеса на изграждане на корпоративния имидж е важно да се 

обърне внимание и на асоциациите- процес при , който появата на дадено 

възприятие или представа, произвежда други възприятия и представи. 

Когато организацията успее да активира в съзнанието на публиките 

желаните асоциации, то тогава на нея ще й бъдат приписвани  

положителни  ценности и характеристики.  
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Националният имидж е образът, който една нация създава и 

поддържа за себе си както сред своите вътрешни, така и сред 

международните си публики. Държавата като макроикономически 

субект със съответните системи и механизми се подчинява на същите 

принципи както всички други корпоративни формирования. По тази 

причина инструментите, с които си служат връзките с обществеността 

при моделиране на националния имидж, не се различават от тези, 

отнасящи се до корпоративния. Единствената съществена разлика е 

контекстът,  в който инструментите действат - както във вътрешен, 

така и във външен“(Венелинова, 2002:82).   

Когато изгражда имиджа си,  една държава може да концентрира 

усилията си в областите, където има най-  сериозните успехи и 

постижения, като например културата, изкуството, науката или спорта. 

Така до голяма степен тя ще може да компенсира негативната представа, 

която оставя във външните публики по отношение на своята 

икономическа, политическа или социална система.   

Поради устойчивостта на съществуващата вече представа у 

различните публики- вътрешни или външни- националният имидж не 

подлежи на цялостна промяна. В ситуация на криза могат да бъдат 

трансформирани  нагласите, да се  актуализират  националните стереотипи 

и предразсъдъци, които да модифицират наличния образ. Основните 

компоненти на националния имидж са националният характер и 

принадлежащите към него стереотипи и предразсъдъци, тъй като на тях 

се базира представата за всяка държава. 

Според Минчо Драганов в научната литература  все още не се прави 

разграничение между имидж на отделна личност, на фирма, организация и 

имидж на нация, държава. Той смята, че „народът, държавата, нацията 

имат, както ситуационен, така и исторически имидж, докато по- 

дребните субекти имат главно ситуационен. При това историческият 

имидж, който повече или по- малко играе ролята на фон и рамка на 

останалите имиджи, от своя страна може да бъде легенда, мит, да е 

изтъкан от предразсъдъци, да е продуциран спонтанно, фолклорно или 

пък да е ‚отгледан‘ професионално от някакви елити...А ситуационните 

имиджи на една нация обикновено са по- малко етнокултурни, т.е. те са 

по- близо до обикновените масово- психични явления, имат конкретни 
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поводи, оперативни механизми, конюнктурни функции, нетрайни 

последици“ (Драганов, 2008, 37).  

Когато се прави анализ на националния образ би било добре да се 

потърсят връзките между нейните ситуационни имиджи в различните 

сфери и историческият й имидж. Той може да посочи аспектите, в които да 

се анализират положителните или негативните елементи на ситуационните 

образи.  

1.3.1 Регионален имидж: основни компоненти, формиране и развитие 

Понятието регионален имидж не е разработвано подробно и 

самостоятелно  в научната литература, но за целта можем да обърнем 

внимание на някои изследвания за регионалния маркетинг.  В тях то се  

използва, за да бъдат описвани определени области със  свои 

специфични характеристики,  които подпомагат представянето им  

извън техните  граници.  

Регионалният имидж може да се определи  като сумарна представа 

от общите характеристики, елементи и компоненти на отделните 

национални имиджи. Но, докато корпоративният и националният имидж са 

формирани целенасочено, планирано и последователно, регионалният е 

трудно да бъде управляван и насочван. В този смисъл  процесът на 

неговото формиране е непоследователно в представите на различните 

международни публики. Регионалният образ не се асоциира с търговски 

знак, герб или друг отличителен символ.  В неговата конструкция са 

включени тези символни елементи, традиции, материални и нематериални 

достижения, които имат наднационално значение.  

Корпоративният, националният и регионалният  имидж са 

колективни имиджи, защото в отделни групи може да се открие една и 

съща представа за тях.  Докато при националния образ би могъл да 

съществува ситуационен имидж, при регионалния преобладава 

историческият, формиран до голяма степен от обобщаващи  стереотипи и 

предразсъдъци с различна емоционална натовареност.  

Образът на даден регион се отнася за определено географско 

пространство, обедняващо на територията си  народите,  които го 

населяват през дълъг исторически период. Както и за останалите видове 
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имидж, така и за регионалния може да се приложи  дефиницията, че 

имиджът е сума от нагласи и впечатления  на някого или на група от 

хора за  даден обект.   

Имиджът на  определен регион включва и представите на хората за 

него, впечатленията, идеите, оценките за различни части от 

територията.  Регионалният имидж може да бъде определен като 

представите за местата,  които се изграждат въз основа на различни 

елементи: население, пейзаж, ландшафт, водни ресурси, различни 

характерни храни и напитки,  природни забележителности,  туристически 

услуги, брандове на различни продукти, индустрия, население, култура, 

културно-историческото наследство, местни обичаи и традиции.   

Важно значение за изграждането на регионалния  имидж има и 

представата за населението на съответното място. Неговото качество на 

живот, перспективи за развитие, финансови и покупателни възможности, 

ниво на образованост, култура, гостоприемство   влияят върху 

очертаването на регионалния образ.  Важно е и до каква степен 

обитателите на региона се идентифицират  с него, каква представа имат за 

самите себе си,  какъв е  вътрешният регионален  имидж през погледа 

на жителите на региона.  За да говорим за  регионална идентичност, е 

необходимо да определим дали съществува идентификация с регионалното 

географско пространство, миналото, културните традиции, има ли сходни 

езици, наличие на етнически групи в пределите на съседни държави.  За 

тази цел са нужни продължителни интердисциплинарни изследвания, 

ангажиране на научни специалисти и експерти от различни области. 

Регионалната идентичност би могла да се счита за мета идентичност. Тя 

може да съществува паралелно с етническата, националната и културната, 

ситуирани в мрежата от идентичности на индивида. Регионалната 

идентичност може да допълва и обогатява националната и обратното.  

Въз основа на тези компоненти предлагаме работна дефиниция на 

понятието регионален имидж. Образът на даден регион е ментална 

конструкция, която се състои от вярвания, знания, чувства, емоции и 

впечатления, който хората постепенно  си създават,  след като са 

натрупали  информация от различни източници за него или са го 

посетили и придобили лични впечатления от него. 
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Обобщено можем да посочим, че според нас, регионалният имидж 

може  да притежава следните характеристики:  

 ясно определени  географските граници; 

 социална и културна кохерентност;  

 комплексност на изградената имиджова структура.  

 Регионалният имидж е по- ясно отграничим и лесен за очертаване от 

външна гледна точка. При него съществува окрупняване на представата, 

заличаване на отделните национални специфики и характеристики и 

свеждането им до няколко общи идентификационни кода  за цялото 

регионално пространство.  

Можем да обобщим  разликите между националния и 

регионалния имидж в няколко аспекта: 

 Конструкция на имиджовата структура: регионалният образ 

включва и общите щрихи от образите на държавите в неговите 

предели.  

 Комплексност на имиджовата структура: общи регионални 

традиции, ценности, символи, обекти от културно- 

историческото и нематериално  наследство с наднационално 

значение, сходен темперамент и духовност на регионалните 

общности.  

 Изкристализиране  на представите и нагласите за даден регион  

предимно сред външните целеви публики. 

 Формирането на регионалния имидж става непоследователно, 

негов фундамент са сходните  исторически и културни 

процеси, възникналите от тях общи съжителства, сблъсъци. 

Тяхната продължителност и интензитет оформят общите черти 

в  национални характеристики на отделните държави.  

 Наличието на наднационални неправителствени организации, 

мрежи и асоциации, които са фактори и условия за създаване 

на икономическа, политическа и социална регионална 

общност. 
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 Възможности за формиране  на транснационални общности и 

транснационални идентичности, има ли желание за доброволно 

междукултурно съжителство и воля за регионална 

принадлежност.  

 Идентифициране от международните целеви публики на 

личности и творци от сферата на изкуството, киното, 

литературата, музиката, спорта, които са свързани  с региона. 

Организиране на ежегодни  инициативи, фестивали, научни 

обмени в различни области с регионално и международно 

участие, с които той да бъде асоцииран и разпознаван навън.  

1.4. Изграждане на имидж 

 При изграждането на имиджи трябва да се опрем на следните 

принципи:  

     „ - Селективността - подбират се и се представят публично само 

онези способности и умения, които биха създали благоприятно мнение 

към техния носител; 

      - Митологизацията - чрез механизма на създаваните и 

разпространявани митове и разкази; 

      - Хиперболизацията - преакцентува се  върху отделни моменти, черти, 

характеристики, за да се привлече вниманието и да се завладее 

съзнанието, въображението на аудиторията  и в крайна сметка - да се 

формира мнението; 

      - Стереотипизацията - въвеждат се устойчиви и повтарящи се 

формули (визуални, речеви, поведенчески), които способстват за 

изграждането и задълбочаването на добрата представа за лансирана 

личност или организация“   (Стойков, 

http://www.lstoykov.fashion.bg/lstoykov/book_comunic_1_4.htm ).  

При изграждането на имиджи се  прилага  методът на 

свръхакцентирането. Използват се и други начини като принципът на 

"общия вагон " (всички ще постъпят така, направи го и ти),  на 

съзнателното открояване на някого като всеобщ любимец. При 

лансирането на по- амбициозни политически тези и програми, както и при 

http://www.lstoykov.fashion.bg/lstoykov/book_comunic_1_4.htm
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формирането на персоналния имидж често се прибягва до масираното 

използване на  "блестящи неопределености ", като се използват  понятията 

" прогрес ",  "свобода ", „демокрация“, които са всеобщо познати като 

ценност, морално са зачитани като цивилизационни норми и са подходящи 

за индивидуална интерпретация от всекиго (Петров, 2005:173) 

Другата използвана техника е  симулация на свръхосведоменост и 

посветеност  ( "среди близки до ..." , "според експерти и познавачи..."),  при 

залагането на стереотипите на традиционното мислене и предразсъдъците  

и на тяхното преформатиране, при натрупване на много негативи масовото 

съзнание започва да се съмнява в истинността на  поднасяната му 

информация. След това теоретиците на пропагандата  от XX век обясняват 

метода на  "пушената херинга " като  целенасочено отвличане на 

вниманието. Чрез предизвикването на  социални, светски, любовни 

скандали се ангажира съзнанието на публиката, като по този начин тя 

омаловажава значението на истинските проблеми, които  се съобщават в 

контекста на незначителни събития, като маловажни подробности (Петров, 

2005:173).  

1.4.1 Дискурсът  „балканизъм“ 

Понятието  „балканизъм“,  се оформя постепенно и   изкристализира 

в отделен дискурс за Балканите по време на Балканските войни и 

Първата светова война. С течение на времето към него се прибавят 

допълнителни черти, но те са по- скоро отделни детайли, които го 

обогатяват, а не са основни негови  характеристики.  

Балканският дискурс не е засегнал в еднаква степен всички културни 

традиции и форми.  Той присъства най- силно в журналистическите 

текстове, които са и неговите основни канали за разпространение.  Така се 

поддържа относителна устойчивост по отношение на образа на региона 

в  колективните представи и възгледи на различните публики.  

На Балканите са се развивали различни процеси- както конфликтни, 

жестоки и трагични сблъсъци, така и сътрудничество и взаимопомощ в 

различни области.  Балканските православни народи съжителстват дълго 

време с мюсюлманите и са повлияни взаимно от културните си традиции.  

Християнското население на полуострова има елементи от самосъзнанието 
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на хората от западните страни, като например силен стремеж към лични 

успехи и материална удовлетвореност.  

„Конструктивността налага да се потърсят нови възможности за 

сътрудничество и реализиране на добри практики както по отношение на 

формирането на собствения образ на всяка балканска страна, така и на 

реалистичната представа за ‚другия‘, т.е-на съседа. Тя изисква също 

обединяването на дейността на учени и комуникационни специалисти 

около стратегическата задача да се убедят и европейското, и 

световното обществено мнение в наличието на добросъседство и 

стабилност в отношенията между народите в региона, да се пренасочат 

усилията в утвърждаването на имиджа на Балканите като „люлка на 

европейската цивилизация“ (Златева, 2008: 59). 

Заедно с разделението и прокарването на различни граници в 

балканските страни съществуват и общи елементи- исторически път на 

развитие, протичане на сходни политически и икономически процеси 

и явления,  както и  смяна на управленски режими и идеологии. 

Своето силно влияние оказват Византийската и Османската империя на 

Балканите, което предопределя  и сходствата в културно наследство,  

принципите на държавно устройство и институциите на полуострова. 

Според Дияна Петкова това дава основания да говорим за „изграждането 

на единна балканска култура, както и за установяването на общ 

балкански манталитет“ (Петкова, 2004: 189-170).  

Трите елемента – исторически сходства, географско пространство 

и културни традиции  са универсални харктеристики, които обединяват 

балканските народи. Към тези компоненти можем да прибавим и 

четвърти- желанието на страните от региона за присъединяване към 

Европейския съюз.  

1.4.2.Ролята на медиите за създаване на имидж 

Конструирането на образи не може да бъде цялостно, без да се вземе 

предвид и ролята на медиите. Медиите, било то традиционни или онлайн, 

акцентират върху  определени черти от образа, които до го голяма степен 

отговарят на съществуващите стереотипни представи на аудиторията.  
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Имиджът може да се разглежда като елемент и резултат от 

процеса на стереотипизация в медиите. Той се създава не само чрез 

преките възприятия, но и непряко, чрез езика, който е в състояние да 

формира символни представи за описвания предмет, нагледна представа за 

дадена личност, без тя да е в непосредствен контакт с реципиента. Това 

може да се осъществи чрез описание на нейното поведение, външност, 

навици, мисли и др.  Чрез  журналистически средства медиите изграждат 

имидж, който подобно на пряката визуална перцепция също кореспондира 

с предварителната емоционална и оценъчна нагласа на реципиента. 

Новинараските страници в интернент, както и  големите национални 

информационни портали печелят  все по- голяма популярност, стават 

основно информационно средство за много хора. Страните от Балканския 

полуостров все още не са използвали напълно потенциала на новите 

информационни технологии за по- пълноценно присъствие  в мрежата, 

както и за конструирането на по- привлекателен образ на региона пред 

останалата част от Европа. „Изненадващо, интересът към Балканите  

като общо политическо, икономическо и културно пространство 

понякога изглежда  по- категорично изразен във външния поглед. Но този 

външен поглед е изключително полезен, защото предлага мащаб, какъвто 

локалната гледна точка сама трудно очертава“ (Спасов, 2004: 100).  

  Фрагментарността и специализираността  на онлайн медиите 

позволява разпространяването на подробна и разнообразна информация от 

една конкретна сфера, като например културата,  и обособяването на 

секции или цели сайтове за културни новини. Това, от своя страна, 

улеснява  изграждането на имиджа на определена държава в тази сфера.  

1.4.3.Изграждане на образи в новата комуникационна ера на интернет 

В съвременните социокултурни и комуникационни условия 

Интернет предлага отлични възможности както за обмен на информация от 

различен характер, така и за развитие на различни медийни форми. 

Информационните потоци при новите медии текат едновременно и 

в двете посоки- от комуникаторите към реципиентите и обратно. Освен 

това те непрекъснато сменят местата си. Разпространението  на 

информация в масмедиите  към пасивна аудитория се заменя от 
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селектиране на потока от информация от страна на потребителя в 

мрежата.  Той целенасочено търси информацията, която му е необходима. 

Освен борба за финансови печалби, съществува и борба за 

вниманието на читателите, привличане на вниманието на по- голяма 

аудитория, както и удовлетворяване на информационните нужди  на 

отделния потребител. 

Ползите от онлайн комуникацията са следните: 

 Възможност за доближаване до потребителите; 

 Атрактивен дизайн, лого, мултимедийни презентации на 

различни инициативи и  продукти, които да засилват 

внушението за  изграждания имидж; 

 Блоговете, социалните мрежи, специализираните сайтове и 

портали са места за публикуване на съобщения, които стигнат 

до диференцирана по интереси аудитория; 

1.5.Виртуални  култури и идентичности 

Развитието на новите информационни технологии и увеличаването 

на потребителите на  интернет  създават възможности за пряк достъп на 

целевите публики  до огромна по обем, но едновременно с това и 

тематично  обособена информация, към която те проявяват интерес. 

Повечето от големите  вестници, радиа и телевизии имат своите онлайн 

формати, защото традиционните медии не са вече единствените 

разпространители  на новини  и познание за хората. Потребителите на 

мрежата  допълнително се осведомяват от интернет, научават подробности 

около случилите се  събития   и търсят повече гледни точки при 

интерпретацията на фактите. 

Присъствието на новини от сферата на балканската култура помага 

за по- пълноценното и многопластово опознаване на региона извън 

установените негативни  рамки на балканския дискурс, който дълго време 

е в основата на лошия регионален имидж.   

 След като за една част от хората интернет медиите и социалните 

мрежи са основни източници на информация и развлечение, се появи и 

теорията за изграждането на виртуални идентичности. Дигиталната 
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идентичност, както и  всяко медийно формирование, е нереална, хаотична 

и проблематична. Тя се основава на тоталната консумация на медийна 

продукция, но по своята същност  е селективна, а изградените общностни 

връзки създават близост, без да съществува някакво физическо 

пространство за осъществяването на тази близост. 

В съвременния свят е невъзможно да се открие култура, която да е 

изолирана от медиите. Благодарение на бързото развитие на 

информационните  технологии хората сами са в състояние да изградят своя 

мозаечна индивидуалност и култура, благодарение на информационните 

ресурси, до които имат достъп. Това води до засилване на културното 

многообразие, а до известна степен намалява и влиянието на 

традиционните медии. Хората са все по- силно индивидуализирани, 

различни един от друг, неподдаващи се на еднообразието, което води до 

необходимостта от повече информация за тях, от развиване на 

способността да разчитаме различни знаци и символи, за да можем не само 

да общуваме с тях, но и да съжителстваме заедно. „Демасификацията на 

масмедиите всъщност подлага масовата култура на диверсификация и я 

прави все по-неподдаваща се на класифициране и поляризиране“ (Стойков: 

http://mediajournal.info/index.php?p=item&aid=40). 

Според Любомир Стойков съвременното общество се структурира в 

резултат на действието на медиите, затова неговата култура може да се 

нарече  медиакултура.  Нарастващото ползване на интернет и другите 

онлайн мрежи променя  начина, по който хората се информират в края на 

XX и началото на XXI век, внасят и новости в процеса на усвояване на 

културни ценности.   

Свободата за разполагане със собствено време, съчетана с образ, звук 

и текст, е голямото предимство, което интернет има пред останалите 

традиционни медии. Мрежата комбинира „културата на складирането“ 

и „изливащата се култура“. Културата на третата медиаморфоза 

събира в себе си  ценности, символи, значения и образци, които като 

мащаби, детайли и трансформационни възможности нямат аналог в 

досегашната история на цивилизацията и културата (Стойков, 2010: 

107)  

http://mediajournal.info/index.php?p=item&aid=40
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ВТОРА ГЛАВА на дисертационния труд е озаглавена 

„Междукултурна комуникация
4
, публична дипломация и балканският 

регион“.  В нея са представени различни гледни точки за понятието 

„култура“,  възможностите на публичната дипломация за комуникирането 

на националните култури и изграждането на положителен имидж, както и 

ролята на междукултурния диалог за създаването на споделени културни 

пространства.   

2.1. Интерпретации  за културата. Възможности за 

изграждане на имидж чрез националните  култури 

 Понятието  "култура" се използва най-често в три основни смисъла : 

• Превъзходство на вкус в изобразителното изкуство и 

хуманитарните науки, известен също като висока култура; 

• Един интегриран модел на човешкото познание, убеждения и 

поведение, което зависи от капацитета на символното  мислене и 

социалното обучение; 

• В поредица от общи нагласи, ценности, цели и практики, които 

характеризират една институция, организация или група. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Culture). 

Първоначално  концепцията за „култура“  възниква през XVIII век, 

означавайки процес на отглеждане или подобрение на продукцията  в 

селското стопанство или градинарство. През XIX  век тя се разширява 

извън първоначалния си смисъл и започва да се отнася до подобряване или 

усъвършенстване на личността, особено чрез образование, а след това и 

чрез изпълнение на националните стремежи или идеали. В средата на XIX 

век някои учени използват термина "култура", за да се позовават на 

универсалния  човешки капацитет. Интерпретацията на понятието от този 

период  отразява също еволюирането на човешкия потенциал,  

способността за класифициране и боравене със символи, както и 

творческата работа на въображението, като посредством творчеството си 

хората, живеещи в различни части на света, споделят своя опит, 

комуникират помежду си. 
                                                           
4
 В настоящия труд понятията междукултурна комуникация и интеркултурна комуникация се разглеждат 

като синоними.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Culture
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През 1860 г. немският етнограф и пътешественик  Адолф Бастиан 

(1826-1905) призовава  за "душевно единство на човечеството". Той 

твърди, че ако се направи научно  сравнение на всички човешки общества, 

ще се  разкрие, че различни мирогледи се състоят от едни и същи основни 

елементи. Според Бастиян  всички човешки общества споделят набор от 

"елементарни идеи" (Elementargedanken). Различните култури и 

различните "народни идеи" (Völkergedanken) са местни модификации на 

общо споделяните елементарни идеи. 

Човешкото поведение се различава от животинското по един основен 

белег, а именно създаването на символи. С използването им са свързани 

цялото човешко развитие, еволюцията и цивилизацията. 

2.1.1. Езикът като културен маркер 

Според Хердер, Вунд и Хумболт езикът  е не  само  една от многото 

културни черти, а е пряк израз на  национален символ. Всеки  народ  има 

своя собствена национална култура, изразена чрез собствения  му език. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Culture) 

Ученият, чрез който в САЩ  става популярна дисциплината 

културна антропология е, Франц Боас.  Той, както и немските му 

предшественици твърди, че  общият език е от най-съществено значение 

като  носител на общата  култура. 

 Според Георги Фотев, когато започва да се изгражда държавата, 

възниква големият въпрос да се намерят колкото се може повече ресурси 

в историята за конституирането на нацията. И в този случай възниква 

първата задача, която може да си постави само дадена национална 

държава - да реши въпроса за единния език“ (Фотев: 

http://www.kultura.bg/media/my_html/2227/masa.htm). 

Колкото и динамичен и непрекъснато развиващ се процес да е 

изграждането на една национална култура, в нея съществуват константни 

елементи, които са основата, върху която тя започва своето развитие. Един 

от основните стълбове е езикът. Той не е само универсален код за 

общуване между хората, но изиграва ролята и на символ, отграничаващ 

едни нации от други. Езикът е един от константните елементи при 

http://en.wikipedia.org/wiki/Culture
http://www.kultura.bg/media/my_html/2227/masa.htm
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изграждането и поддържането и на трите типа идентичности-  

етническа, национална или културна. 

2.1.2. Междукултурна комуникация
5
 и  възможности  за връзки между 

културите 

Междукултурната комуникация се опитва да обедини  относително 

отдалечените области като културната антропология и някои  области на  

комуникацията. Основната  ѝ  цел  е да установи и да разбере  как хората 

от различни култури общуват помежду си.  

Въпреки многообразието и сложността си културата притежава 

реални системни свойства. Културата има способността да акумулира и 

предава придобития опит от поколение на поколение,  да го оптимизира и 

да го използва за адаптиране към средата. Така тя се проявява като 

универсален, адаптивен и оптимизационен модел на човешката дейност, 

начин на социална самоорганизация. 

2.1.3. Балканите в междукултурната комуникация 

През почти целия XIX век Османската империя е била определяна 

като „болния човек“ на Европа.  Днес това определение  до известна степен 

важи за Балканския регион. Страните от полуострова продължават да 

бъдат разглеждат в медиите  като едно цяло, като общност. Наблюдава се 

известна устойчивост на стереотипите по отношение на региона, 

препотвърждаване на негативните характеристики и поддържането на 

отрицателен образ на полуострова в съзнанието на гражданите в Европа и 

света. 

Светлозар Игов смята, че Балканите не се различават в културно 

отношение  от останалата част на  Европа, но в тях на сравнително малка 

територия  съжителстват много „другости“. „Ние не сме друго на Европа, а 

сме едно от европейските времена, една от европейските съставки, в 

известен смисъл и не само на Европа, защото тук се намесват и източни 

култури. Просто ние сме не толкова другост, колкото сгъстеност на 

различни типове култури, един умален модел на света и на Европа в едно 

тясно пространство. Много от произтичащите проблеми идват от тази 
                                                           
5
 В настоящия труд понятията междукултурна комуникация и интеркултурна комуникация се разглеждат 

като синоними.  
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пространствена компресираност на културите“ (Игов: 

http://www.kultura.bg/media/my_html/2227/masa.htm). 

Според Ивайло Знеполски на Балканите има едно напластяване на 

традиции, с които, в зависимост от ситуацията може да се борави по 

различен начин и да се използват те като аргументи в една или друга 

конкретна ситуация. Има традиции, които се манифестират, които се 

идеологизират и се превръщат в идентификационни програми; има и други 

традиции, които реално  определят или предопределят начина на 

поведение, начина на действие. Всичко това, според него, обуславя и 

създава структурната сложност на Балканите, която представлява и 

трудност в разбирането на региона. 

Ивайло Знеполски предлага  теза, която според него е  най-точна от 

културно-историческа перспектива: балканските общества са хибридни 

общества с хибридна традиция.  

Ивайло Дичев, от своя страна, смята, че за да се  говори за 

мултикултурализъм, трябва да съществува свободно циркулиране на хора, 

стоки, капитали и т.н., нещо, което по една или друга причина в 

балканския регион не се е случило. Затова културните идентичности в 

региона имат съвсем друг статут. Те не са разположени в свободно 

пространство, а са зададени изначално.  

В момента, в който започне  раздвижване, модернизиране, 

демократизирането в региона, а с това и промяна в етническите, 

религиозните или расовите статути, настава криза, тъй като няма готовност 

за тази промяна.  

Увеличаването на религиозния и културния  партикуларизъм, 

търсенето на  признание от регионални, етнически или културни общности 

може да се дължи на стремеж към преоткриване на собствената култура, на  

желанието за придобиване на собствено самочувствие и достойнство. Това 

крие рискове, свързани с издигането на прегради между отделните групи  и  

затрудняване на диалога с Другия, при което самоутвърждаването се 

превръща в самоизолиране. 

 

http://www.kultura.bg/media/my_html/2227/masa.htm
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2.2. Националните митологии като част от културния образ  на 

нацията 

Националната митология е вторична митология и се оформя 

сравнително късно- през втората половина на XVIII век. Тя очертава 

картината на една ясна дихотомия: малко и недвусмислено очертано „свое“ 

(родът, племето), противостоящо на необятното и враждебно „чуждо“. 

Най- представителна е вторичната митология на национализма. 

Подобна митология дефинира „своето“ и го отграничава от „чуждото“, тя 

обединява няколко елемента- славното минало, времето на предците, 

няколко ключови фигури, които могат да бъдат назовани като 

Основателят, Покръстителят, Светецът (Небесният застъпник), по- 

многолюдната група на Героите и повествованията за тях.  

Характерна за митичното мислене  е вярата, че днешните събития 

представляват повторение на митичните, станали в далечното минало. 

Повествованията за митичните фигури пораждат култ към тях, към който 

се прибавя култовото отношение и към важни места (остатъци от крепости 

и дворци, а също и места на големи битки от миналото и пр.), и не на 

последно място - към езика. 

На Балканите са разположени няколко държави. Всички те са 

белязани с географска и културна кръстопътност, сплав от 

християнство и ислям, обща  територия, чието население 

непрекъснато търси отговора на  въпроса  къде са корените ни – на 

Изток или на Запад,  каква е нашата принадлежност- източна или 

западна. Балканските държави са със сходни, но различни национални 

идеи, със сходни, но различни истории, с преплетени, но различни митове. 

Поради тази причина те чувстват близост в манталитетно отношение. 

2.3.От национални  към културни идентичности 

Идентичността очертава своите граници, когато е споделяна от 

общност или група от индивиди. При автентичната идентичност се 

акцентира върху общности от различен характер- етнически, религиозни, 

национални и на спояващите общи ценности и вярвания. Съществува и т. 

нар. „бягаща идентичност“, която не се спира на външен или вътрешен 
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устойчив инвариант, а се състои в крайната променливост (Неделчева, 

Неделчева, 2004: 12).   

Важен аспект от проблема е изразен в различията в идентичностите и 

свързаните с тях митологии на малцинството, от една страна, и на голямата 

общност, от друга, както и етнически сродното му доминиращо  

мнозинство в друга държава. По- правилно е да се говори за „мрежа от 

идентичности“, в която се намира индивидът, която я образува, или 

за различни аспекти на една множествена идентичност (Смит, 2000: 

12). Тя представлява сложна структура със своя собствена йерархия, в 

която етническата и религиозната принадлежност стоят някъде в основата. 

В националната идентичност, която има като идентификационно 

поле „историческа територия, общи митове и исторически спомени, 

обща масова публична култура, общи юридически права и задължения на 

всички членове, обща икономика и териториална мобилност“ и др. (Смит: 

2000: 26), централната  зона е политическото. В идентификационното поле 

на културната идентичност се съдържат освен някои от елементите на 

другите  две  идентичности (етническа и национална) и собствени като 

съпреживяване, готовност за сътрудничество, а също така и  

структурообединяващото  съ- преживяване- на- другостта. „Културната 

идентичност е специфична изпреварваща идентичност, което 

означава, че въпреки липсата на пълния набор от обективни и субективни 

условия, които трябва да бъдат налични, за да съществува в своя 

цялостен вид  дадена идентичност, културната идентичност съществува 

изпреварващо и това се дължи на механизмите на автопойезис, на 

самотворението или, както други автори го наричат, 

самоструктурирането“ (Цит. по Неделчева, 2004: 38- 39). 

Етническата идентичност е свързана преди всичко с миналото, 

националната със сегашното, а културната с бъдещето. Връзката между 

трите вида се състои в елиминирането на някои елементи, но запазването 

на структурни връзки като език, обичаи, традиции, държавни знаци и 

символи. 

Може да се обобщи, че етническата идентичност се отнася до общия 

етнически произход на индивидите, националната се изразява в 

политическата (държавната) система, а културната се съотнася с 
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глобалното гражданско общество, което включва елементите на 

другите две идентичности, но доминиращи са вече не онези 

компоненти, които могат да разделят хората, а тези, които ги 

обединяват.  

Засилването на културния слой в изграждането на националната 

идентичност ще помогне на всички балкански народи да се адаптират към 

културата на XXI век и да заемат по- голямо място в новите 

информационни потоци. Днес се активират онези архетипове, чиито 

корени са във вековното мултиетническо съществуване, в ефективното 

общуване на различни етноси, езици, култури, религии и др. Може да се 

каже, че промяната е начин на съществуване на културата. Следователно, 

преувеличено е да се говори за опасност от „загубване“ на културата и за 

необходимост тя да бъде спасявана, закриляна и запазвана. Тъй като 

културата е процес на постоянна промяна, начинът на съществуване  е той  

да се обогатява. Границите между групите се размиват, те се смесват, 

разграничението губи ясните си очертания и разликата между собствената 

идентичност и тази на другите се превръща във въпрос на избор на 

собствена индивидуалност. 

2.4. Публична дипломация и национални култури в ерата на онлайн 

комуникацията 

Публичната дипломация реализира целите си чрез използването на 

различни комуникационни програми, за да  затвърди или промени  

отношението  на публиката към някоя чужда култура. Публичната 

дипломация  се фокусира върху начините, по които отделна държава  

(или международна организация, като например ООН)  комуникира с 

гражданите на други държави и общества. 

Ефективната публична дипломация започва с предпоставката, че 

диалогът  е този, който играе главната роля в постигането на целите на 

международната политика. Публичната дипломация трябва да се 

разглежда като двупосочен канал за комуникация.  Киното, телевизията, 

музиката, спортът, видеоигрите и много други социални и културни 

дейности са достъпните  пътища  за  различните граждани да разберат 

другите като тях, а също така са  неделима част от процеса на 

международното културно разбирателство. 
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Практикуването на публична дипломация от дадена страна изисква 

изработването на цялостна стратегия за прилагането ѝ , точното 

дефиниране на отделните целеви публики, както и подходящото подбиране 

на техниките за прилагането ѝ .  

Според нас, публичната дипломация включва спонсорирани от 

правителството културни, образователни и информационни програми, 

обмен на хора  и предавания  в подкрепа на националните интереси на 

дадена страна чрез разбиране, информиране и оказване на влияние 

върху чуждите общества. 

Съществуват различни гледни точки за публичната дипломация, 

които се фокусират, от една страна, върху функционирането и 

сътрудничеството между институциите, правителствата, 

неправителствените организации, различни асоциации и мрежи, а, от друга 

страна върху диалога както с чуждестранните публики, така и между 

нацията и институциите на държавата. Комуникацията с обществото като 

цяло изисква и ангажирането на медиите при практикуването на 

публичната дипломация. Една от главните ѝ  цели е изграждането на 

положителен имидж на съответната страна сред чуждестранните публики, 

а това неизменно изисква адекватно комуникиране на нейните послания  

по начин, който ще бъде разбран и чрез средства, до които хората имат 

достъп. 

Държавите от Балканския полуостров могат да се възползват от 

различните инструменти на публичната дипломация, за да представят себе 

си положително в културно отношение. Тъй като нито една от тях не е 

силна и независима в икономически аспект, а също така липсват и 

стабилни политически традиции, културните достижения и тяхното 

адекватно представяне сред чуждестранните публики дават възможности 

на чуждестранните граждани да опознаят региона.  Положителният ефект 

от подобна комуникация може да бъде и  стабилното присъствие на 

Балканите в европейското духовно пространство.  

Регионалният форум "Културните коридори на Югоизточна Европа" 

(20-21 май 2005 г.) под патронажа на Президента на Република България г-

н Георги Първанов може да бъде разглеждан като форма на публична 

дипломация (http://www.president.bg/pdf/forum_bg.pdf). Освен  българския 

http://www.president.bg/pdf/forum_bg.pdf
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президент  в срещата участват още седем тогавашни президенти от 

региона. Балканската платформа на сътрудничеството включва и  

експерти в областта на културното наследство и културния туризъм. Така 

се поставят основите на общ балкански проект, който цели опазването и 

развитието на специфичния и уникален характер на културното наследство 

на Югоизточна Европа като кръстопът между цивилизации и религии и 

като мост за отваряне и интегриране на региона в общото европейско 

пространство.  

Ползите за балканските държави от развитието и поддържането на 

подобни форми на публична дипломация са свързани с представянето на 

региона като  привлекателна културна дестинация. Подобни проекти 

за сътрудничество имат голямо влияние върху изграждането на 

положителен регионален имидж.  

Различните онлайн комуникационни техники могат да бъдат 

използвани за целите на ефективната културна комуникация на Балканите 

при проекти като „Културните коридори на Югоизточна Европа“.  

 Според нас това включва поддържането на   функционални 

интернет сайтове на политическите и културните институции, 

неправителствените и правителствените организации, асоциации и мрежи, 

които си партнират. За да се осъществява пълноценен диалог и 

разбирателство, тяхното съдържание трябва да бъде разработено поне на 

два езика- на официалния на съответната страна  и на английски. 

Информацията трябва да се подновява своевременно, да се разработи и 

специална прес секция за журналистите, в която те да откриват 

актуална информация за културните инициативи. 

За подобряване на комуникацията и координацията между 

институциите може да се изгради т.нар. екстранет.  Това е собствена 

интернет мрежа за споделяне на информация, която не използва 

специално прокараните физически линии. Екстранет е приложима за 

обединени на географски принцип организации, като помага за 

координацията на работата им, споделяне  на съдържание и 

осъществяване на виртуален диалог.  Други възможности за подобряване 

и разширяване на комуникацията са специализираните онлайн портали, 

разработването на специални  онлайн бюлетини, онлайн панел за 
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проучване на интереса към предстоящи събития, концерти, фестивали, 

изложби и др.  Обратната връзка с потребителите ще дава възможност да 

се  променя хода на комуникационната кампания в зависимост от 

техните предпочитания, а също така  дава  идеи за развитие на нови 

инициативи.  

Културната комуникация е приложен аспект на публичната 

дипломация. За да бъде тя пълноценна и ефективна, могат да бъдат 

приложени четири нейни модела. Първият е обмяна и сътрудничество, 

при който страните полагат усилия за намирането на решение на социални 

и културни проблеми. Еднопосочната трансмисия на собствената 

култура в чужбина е вторият модел. Избрана централна институция 

наблюдава развиваните културни дейности и следи дали те съвпадат с 

общата политическа стратегия. При информационния модел целта е да се  

предизвика  симпатия и разбиране сред чуждестранните публики по 

отношение на културата на държавата. Чрез себепредставянето се  

създава специфичен образ на собствената страна в чужбина (Пачева: 2005, 

147)  

2.4.1. Публична дипломация и комуникиране на национални култури 

Първият научен опит за изясняване  на връзката между националната 

култура и външната политика е базиран на т.нар. изследвания на 

националния характер, популярни между 30-те и 50-те  години на XX век.  

Те определят националния характер като относително устойчиви 

персонални характеристики и модели, които се отнасят до начините 

на поведение на възрастните членове на обществото. 

За да представяме   успешно собствената си национална култура и да 

разбираме останалите, с които всекидневно общуваме, ние трябва да имаме 

представа как е структурирана тя, какви културни  практики са залегнали в 

нея, кои са  етническите и  религиозните  групи, които я съставляват, на 

какъв принцип са организирани обществата в нея. Хеерт Хофстеде,  

професор по организационна антропология и международен маркетинг в 

университета в Маастрихт (Холандия),  разработва първия емпиричен 

модел на „измеренията“ на националната култура (Хофстеде, Пидърсън, 

Хофстеде, 2003:270).   Той предлага четири универсални измерения за 
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националните култури: индивидуализъм/ колективизъм, властова 

дистанция, избягване на несигурността, мъжественост/женственост. 

Индивидуализмът/ колективизмът отговаря на степента, в която 

членовете на дадена група се чувстват зависими или независими един от 

друг. Властовата дистанция включва степента на неравенство, която 

членовете на обществото ще допуснат: по- малко приемане на 

неравенството, по- малка големина на дистанцията и обратното.  

Избягването на несигурността отговаря на степента, в която членовете на 

обществото избягват рисковете и промените. Мъжествеността/ 

женствеността измерва степента, в която хората от двата пола в културата 

затвърждават женствените или мъжествените черти. Мъжествеността е 

характерна за общества, в които социалните полови роли са ясно 

разграничени (мъжете трябва да се съсредоточат върху материалния успех, 

жените- върху качеството на живота); женствеността е характерна за 

общества, в които ролите се застъпват- и мъжете, и жените би трябвало да 

са загрижени за качеството на живота  (Хофстеде, 2001:68, Хофстеде, 

2001:70).  

Подобно изследване на балканските национални култури не ни е 

познато, но можем да изкажем предположение, че те са с колективистичен 

характер. В тях се среща и голяма властова дистанция, както и липса на 

доверие в институционалните и правителствените структури. Членовете на 

балканските общества, като цяло, избягват несигурността и промяната, тъй 

като раздвижването и модернизирането  често предизвикват кризи заради 

липсата на готовност за това развитие. На Балканите в различна степен 

съществува все още разбирането, че мъжът трябва да се съсредоточи върху 

материалното благополучие, а жената- върху грижата за семейството. Това 

ги определя по- скоро като мъжествени национални култури.    

2.5. Междукултурният диалог
6
   като част от националните 

комуникационни стратегии 

Интеркултурният диалог е част от нововъзникваща сложна 

система на управление,  която включва участници на международно/ 

европейско ниво, в това число и някои програми за добросъседство на ЕС, 

                                                           
6
 В настоящия труд понятията междукултурен диалог и интеркултурен диалог се разглеждат като 

синоними. 
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обществени личности от национално, регионално и локално ниво, както и 

неправителствени граждански организации.  

Международните неправителствени организации са инструмент 

за създаване на нови пространства за диалог в ЕС и с другите региони по 

света. Специализираните в различни сектори транснационални мрежи 

осигуряват възможности за директни срещи между професионалистите, 

платформи за обмяна на информация или за творческо сътрудничество 

както и  независими пространства за диалог. 

Националните политически подходи за интеркултурен диалог в 

образователния сектор сменят фокуса си от гражданското образование  

към интеркултурното образование. Интеркултурни дейности могат да се 

реализират и във висшето образование, било то в специфични курсове или 

в контекста на международните академични обмени. 

Интеркултурният диалог в изкуствата и свързаните с тях области 

може да се осъществява чрез формални междукултурни връзки  (културна 

дипломация), творчески партньорства в Европа или извън континента 

(трансгранично културно сътрудничество).  Комуникацията на диаспората 

с общности от същия етнически произход, които се намират в други страни 

също е част от този процес. 

Интеркултурният диалог отива отвъд „уважението към другия“ и 

може да доведе до креативни възможности, които превръщат 

предизвикателствата и идеите в иновационни процеси и пораждат нови 

форми на културно изразяване. „Споделеното пространство“, в което 

такъв процес   има своето изражение,  може да се локализира извън 

физическите  пространства и  да се ситуира в медиите или виртуалната 

среда. Балканските споделени културни пространства имат своите 

проекции чрез множество фестивали, в които се включват страни не само 

от региона, но и от Европа. Такива са например Международният 

театрален фестивал МЕСС в Босна и Херцеговина, Балканският младежки 

фестивал в Сандански, Сараевският филмов фестивал и др. 

Популяризирането им в интернет пространството ще  увеличи 

информираността на  различни целеви публики в Европа и света, а може и 

да  привлече  нови участници, партньори, творци с креативни идеи и 



38 

 

различни гледни точки. Онлайн медиите разширяват пределите на  

споделеното културно пространство извън границите на региона.
7
 

Междукултурният  диалог  зависи от способността за диалогичност  

на институционалните структури. Това се отнася до всички институции 

независимо, дали имат специализирани сектори. В областта на 

образованието се извършва преразглеждане на образователните източници, 

като учебници например, засилване на мултиперспективата и изучаването 

на езици, както и  намаляването на  училищата,  разделящи учениците 

според етническия, социалния или културния им произход. На Балканите 

тези практики в образователната система все още са в зародиш, но се 

забелязват различни тенденции в тази посока (например в Косово, 

Македония, Босна и Херцеговина)
8
.  

 Подходите към  интеркултурен диалог на институциите в областта 

на  изкуствата и културното наследство може да включват разнообразяване 

на  съдържанието и на програмите, като за изпълнението им  се привличат 

артисти с различен културен произход и творческа визия. Институциите 

могат да създадат общи пространства, като например специализирани в 

определена културна сфера центрове и ателиета, където да се даде път на 

диалога и междукултурното смесване като се насърчават  гражданите да 

бъдат творци, а не само консуматори на идентичност. 

Националните подходи за интеркултурен диалог в Европа обхващат 

областите: 

• Образование, което може да очертае основата за 

разбирателство и уважение към другостта;
9
 

• Младежи и спорт, които могат да улеснят практическото 

прилагане на интеркултурния диалог;
10

 

                                                           
7
 Вж. гл.3, подглава 3.3. и 3.6. 

8
 Вж. гл.3, подглава 3.4. 

9
 Вж. гл. 3, подглава 3.4. 

 

10
 Вж. гл.3, подглава 3.8., 3.10.2. 
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• Култура, като възможност за свързване на различните 

ценностни системи и справяне с  различни  естетически 

предизвикателства. 
11

 

2.5.1.Нагласи  към интеркултурния диалог в Европа 

Проведенето през 2007г. от Европейската комисия изследване за 

интеркултурния диалог  обхваща всички 27 страни членки на ЕС, три 

страни- кандидат членки (Хърватска, Македония и Турция) и четири 

страни членки на Европейското икономическо пространство/ Европейска 

асоциация за свободна търговия (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,  

Швейцария).  

Европейската комисия, заедно с Европейския съвет и Европейския 

парламент, обявяват  2008 г. за Европейска година на междукултурния/ 

интеркултурния диалог, като идеята е да се отговори на нуждата от по- 

дълбок и структурен диалог между  културите, който да включва не 

само обществените власти, но също и гражданското общество като цяло. 

Основните цели на инциативата са насърчаването на междукултурния 

диалог като инструмент,  подпомагащ  европейското гражданство и 

всички, които живеят в ЕС да придобият знания и умения за справяне в 

една  много по- сложна и отворена среда. 

Резултатите от проучването за нагласите към интеркултурния диалог 

на Европейската комисия през 2007 г. показват, че 55% от ЕС гражданите 

са готови да поощряват  културното многообразие, отвореността към 

другите култури, но да запазят и своите  собствени,  докато 25% са на 

мнение, че културната отвореност не върви ръка за ръка с нуждата от 

съзнателно поддържане на собствените традиции (космополитно 

отношение към многообразието). Сегментът, който не подкрепя 

интеркултурния диалог, съставя 13% от всички европейски граждани 

(Intercultural dialogue in Europe, Flash EB Series #217, 2007: 4)  

Водещото обществено  мнение в европейското пространство е, че 

интеркултурният диалог е обогатяващ, но е важно да се съхраняват и 

опазват собствените културни традиции. Може да се каже, че усвояването 

                                                           
11

 Вж. гл.3, поглави 3.3, 3.6, 3.7. 
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на културни практики в процеса на интеркултурен диалог е важно за 

надграждането и оформянето на собствената културна идентичност.  

Европейското определение на израза „интеркултурен диалог в 

Европа“ е натоварено с  позитивно значение. Най- често даваните 

определения от  респондентите са: „разговор“, „сътрудничество“, „обмяна“ 

и „взаимно разбирателство“ сред всички нации, религии и култури. Висок 

е процентът (около 36%) на  респондентите, които не могат да дадат 

конкретно определение или да придадат значение на този израз.   

2.6.Културно многообразие, изтъкано от национални култури 

На европейско ниво гражданите, които предпочитат културното 

многообразие  (смятат интеркултурния диалог за благоприятен, но искат 

паралелно с това да запазят културното си наследство) са най- много. Това 

е така и сред възрастните хора (над 55 години- 59%), и сред най- младите 

респонденти (15-24 години, 51%)  и е  едно от най- широко 

разпространените убеждения. 

„Днес интеркултурният диалог в творческите и свързаните с него 

области може да има много различни значения, които да се отнасят до 

поддържането  на формални културни връзки и творчески партньорства 

(културна дипломация), преминаващи националните граници. 

Осъществяват се и връзки на диаспората с общности от същия 

етнически произход, но живеещи в други държави. Партньорствата 

между  творчески групи и артисти в страната, основани на различни 

традиции създават различни културни перспективи, стилове и 

интерактивно творчество. От своя страна  официалните творчески 

продуценти, мениджъри и директори  използват новите културни 

перспективи за популяризиране на тези стилове и културни продукти.  

(European Institute for Comparative Cultural Research (ERICarts): Sharing 

Diversity, 2008: 61). 

Тази широка палитра от възможности може понякога да направи 

трудно разграничението между дейности, които представят културата и 

тези, които насърчават интеркултурния диалог. При насърчаването се 

предполага, че съществува творческо сътрудничество между  автори с 

различен културен произход или индивидуални усилия за обединяване на 
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няколко гледни точки, естетически форми или други културни елементи в 

една единствена  творба. 

Макар че през 2007 г. в проучване на Евробарометър за младите хора 

не е  поставен директно въпроса за интеркултурния диалог, може  да се 

откроят  поне 5 основни  области, в  които е възможно  да бъдат 

реализирани  успешни политики за  интеркултурен диалог, насочени към 

тях. Те са: популярната музика, интернет и виртуалните общности, 

изучаването на чужди езици, членството в различни организации, 

(включително и в международни), спортът.  

Мрежата става един от основните инструменти в реализирането 

на интеркултурния диалог за младите хора и не бива да бъде 

пренебрегвана при стратегическото му планиране. Чрез една добре 

обмислена комуникационна стратегия, реализирана в интернет 

пространството, се  достига не само до младежките групи в собствената 

страна, но и до тези, които живеят извън пределите на нейната територия.  

Музиката е главната символична форма, чрез която младите хора са 

ангажирани в производството на субективност и идентичност. Тя също е и 

културна област,  използвана  много често в интеркултурните проекти, 

което се дължи на хибридния ѝ  характер. Съвременните форми на 

популярната музика привличат вниманието на младите хора независимо от 

произхода им, като например хип- хоп, реге, рап, рок, пънк, гръндж и 

други жанрове, които са базирани на текстове, произхождащи от много 

различни култури.  

Усилията  за диалог между културите, полагани  през последното 

десетилетие, нямат оптимален ефект, защото се фокусират основно върху 

общото между различните религии и култури.   „Усеща се и липсата на  

споделено знание по чувствителни проблеми, свързани с религиите и други 

вярвания.  Често събитията, посветени на диалога, подчертават 

колективните идентичности (национална, етническа, религиозна), а не 

отличителните черти  на отделни индивиди и социални групи“ (European 

Institute for Comparative Cultural Research (ERICarts): Sharing Diversity, 

2008, 7).  

Културните различния са ключов фактор за качеството на живот. 

Правото да си различен е основен елемент от  човешките  права и  
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разбирателството  между културите. Отделното човешко същество в 

ролите му на  културен актьор, на учащ се,  комуникатор, носител на 

културното многообразие, е центъра на разбирането за  културата.  

2.7. Медиите като инструмент на междукултурния диалог 

Интеркултурният диалог е процес, който се състои от отворен и 

взаимно уважителен обмен между индивиди, групи и организации с 

различен културен произход и гледни точки. Такъв тип процес може да 

има място само в условия и среда, в която различните гледни точки могат 

да бъдат открито изказвани, без страх. В чл. 2 на  Конвенция на ЮНЕСКО 

за защита и насърчаване на многообразието от форми на  културно 

изразяване  културните права се разглеждат  като свобода на изразяване, 

информация и комуникация, както и като възможност на индивидите 

свободно да избират формата на културното изразяване. 

(http://mc.government.bg/files/586_DiversityConvention-published-BG.pdf) 

В този смисъл Конвенцията извежда на преден план главните 

условия за съществуването на  културно многообразие като   свободен 

достъп до медиите, както и ролята на образованието за  разширяване 

способността на студентите да разбират и да правят сравнителни избори с 

оглед на  собствената си култура и другите култури. Свободният достъп до 

медиите и отварянето на мултикултурните перспективи в образованието 

също се считат за условия, поддържащи  интеркултурния  диалог. 

Резолюцията на Съвета на Европа от 16 ноември 2007 (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:287:0001:0004:BG:P

F) очертава  три основни ръководни принципа, свързани с развитието  на 

културното многообразие и междукултурния диалог: насърчаване  на 

културата като творчески двигател (по-специално по-пълното използване 

на взаимодействията между култура и образование и  развитие на 

творчеството и иновациите); културата като важен елемент в 

международните отношения; извеждане на преден план на ролята на 

културата във външните отношения и политиката за развитие на ЕС. По 

този начин културният и творческият сектор  излизат  от маргиналната си 

позиция на политическата сцена и придобиват  централно значение, 

включително и като част от  инструментите   на външната политика на ЕС. 

http://mc.government.bg/files/586_DiversityConvention-published-BG.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:287:0001:0004:BG:PF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:287:0001:0004:BG:PF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:287:0001:0004:BG:PF
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Споделеното пространство, в което е възможен   един такъв 

диалогичен процес, може да бъде извън физическото пространство и да е  

ситуиран в медиите или във виртуалната среда. Нужна  е обществена 

подкрепа на различни нива в процеса към междукултурен диалог, като се 

започне от: „начертаването на пътища“ (признаване на нуждата от 

диалог) към „събарянето на стени“ (преодоляване на  изградени вече 

нагласи и точно определени мнения),  „изграждането на  мостове“ 

(достигане до разбирателство с другия човек), което евентуално да доведе 

до създаването на „споделено пространство“. (European Institute for 

Comparative Cultural Research (ERICarts): Sharing Diversity, 2008: 146-147).  

Балканските страни,  най- вече тези от бивша Югославия,  все повече 

осъзнават нуждата от осъществяването на диалог помежду си, както и 

необходимостта от коригиране на някои от установените стереотипни 

представи и обобщаващи мнения за съседните нации. Тези стъпки се 

реализират  в областта на културата.  Представянето, интерпретирането и 

споделянето на различни травматични спомени и събития чрез средствата 

на изкуството спомага за осъзнаването и преодоляването им.
12

  

2.8. Културата като основен елемент при  изграждането на държавна 

стратегия за междукултурен диалог 

Появяването на нови независими държави въвежда и  промяната в 

дефинициите и възприятията за културата. Културните идентичности на   

нациите от новите независими държави легитимират  съществуването им в 

международната среда и се превръщат в  централен политически въпрос. 

Така концепцията за „културата“ се свързва с тази за „идентичността“. 

Културата е един от факторите за развитие, затова се е важно да се 

оказва административна и финансова подкрепа на  развиващите се страни, 

за да могат да участват пълноценно и на равни начала в международните 

дейности. Чрез връзка между културата и демокрацията се поставя 

акцент върху нуждата от толерантност не само между обществата,  но и 

вътре в самите тях. Съществуването на напрежение на различни нива 

(местно, регионално и международно) привлича вниманието към 

вътрешносоциалните проблеми и по- конкретно към  тези, които възникват  

в урбанистичните центрове, както и върху  теоретичния и практическия 

                                                           
12

 Вж. гл.3, подглава 3.6 и 3.10.2 
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въпрос, свързан с правата на малцинствата и  съвместното съществуване на 

различните културни общности. Затова културата се свързва и с 

опазването и поддържането на мира. Изкуството помага на хората и 

нациите да се опознаят помежду си, защото, макар и да  са поставени в 

различни условия, те са обединени от принадлежността си към човешкия 

род.  От тази гледна точка многообразието може да се възпрема като 

източник на богатство, а не на конфликти, защото всяка нация или 

етническа група от човешкия род има свои характеристики и отличителни 

ценности, допринасящи  за натрупването на общата културна 

съкровищница. 

Свързването на  културата и политиката прави от културната 

идентичност възлов елемент в търсенето на политическата 

независимост, а връзката между културата и развитието позволява на 

новите държави да изградят икономическата си сила и да се утвърдят 

на световната сцена.  Когато става дума за  културата и демокрацията, 

вниманието е концентрирано  върху  културните връзки, както на 

вътрешнодържавно, така и на междудържавно ниво. През XXI век  

подразбиращата се връзка между културата и сигурността ще послужи  да 

се изведена на преден план  важността на положителните междукултурни 

отношения като крайъгълен камък на международния мир.  

Балканските държави постепенно започват да включват културата в 

своите външнополитически отношения чрез различни форми на публична 

дипломация и културна комуникация. Създаването на собствени културни 

кодове се превръща в ключов елемент при изграждането на новите 

национални идентичности на бившите югославски републики. На първо 

място е обособяването на  официален език, например в Черна гора. Косово 

също е в процес формиране, както на цялостния си имидж, така и на 

отделните  негови елементи. Най- новата балканска държава подчертава  

освен желанието си за сътрудничество  на регионално и европейско ниво,  

също така и избягването на национализма и политизирането на 

националните митове и история.   

2.8.1.Културното наследство като част от междукултурния диалог 

Въпреки че културното наследство има сложен контекст, в който се 

дискутира интеркултурния диалог, то е област с конструктивен характер за 
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разбирателство.  „Очертават се две основни парадигми за „наследство“ в 

зависимост от това, до колко е признат конструктивният му характер: 

 „Есенциалистката парадигма“ определя наследството като 

неизменяемо, обединяващо „абсолютната универсална стойност“. 

(чл. 1 на Конвенцията на ЮНЕСКО за световното наследство, 

1972) и трябва да бъде „пренасяно“ чрез комуникационния процес, 

който често е опростяван до еднопосочна, линейна траектория; 

 „Диалогичната (или ориентираната към процеса) парадигма“ 

разбира наследството като набор от културни предмети- 

материални и нематериални, които не само трябва да бъдат 

опазвани и пренасяни, но също така подлежат на повторно 

разглеждане, реконструиране на техните значения, така че да 

бъдат достъпни до всички и да могат да се споделят в общо 

пространство на социална интеграция“ (European Institute for 

Comparative Cultural Research (ERICarts): Sharing Diversity, 2008: 66).   

Едно от основните  разбирания за отговорността на културно- 

историческото наследство в ролята му за подпомагането  на 

интеркултурния диалог се свързва с  насърчаването на  знанието и 

признаването/ оценяването на приноса и на другите култури. Творчеството  

е един от основните двигатели  на иновацията, подчертаващо както 

индивидуалните особености, така и сходствата  между обществата.  Затова 

би могло да се помисли  за  представянето на една  интегрирана  визия за  

всички аспекти на културно-  историческото наследство като носител 

на историята  и идентичността. Може да бъде ефективно използването 

на медиите и новите комуникации и информационни технологии за 

промяна на възприятията за различните култури и религии като се  

насърчава  диалога в интернет, където могат да бъдат разпространени и 

споделяни  безброй културни и езикови форми на изразяване.  

Новите дигитални медии бига били полезни при разрешаването на 

част от проблемите, свързани  с  формите  на културно изразяване. За все 

повече творци се улеснява достъпа  до продуцентските компании, а за 

публиката е възможно да открива съвсем неочаквани културни продукти 

на творци, които работят наблизо или пък на другия край на света. Все още 

липсва задълбочен анализ за последиците от навлизането на новите 



46 

 

технологии в създаването, продуцирането, разпространението и 

популяризирането на творчеството във всички  жанрове- от най- 

популярните до тези, които са оценявани само от малки групи от хора, 

както и от традиционните до футуристичните. 

Културата във всичките ѝ  измерения е основен компонент на 

устойчивото развитие. Културата  определя и начина, по който хората  

живеят и си  взаимодействат едновременно на локално и глобално 

равнище. Тя е източник на  идентичност, иновации и творчество. Нейната 

комплексна мрежа от значения, връзки, вярвания и ценности рамкират 

връзката на хората с останалия  свят.   

В ТРЕТА ГЛАВА на дисертацията „Балкански културен имидж в 

европейското онлайн пространство“ е анализиран  изградения образ на 

балканските държави в сферата на културата, посредством отразяването на 

събитията от тази сфера на обществения живот във френския онлайн 

портал  Le Courrier des Balkans. Културната сфера е благоприятна основа 

за изграждане на положителен образ, тъй като предлага възможности за 

сътрудничество на държавите и взаимното им опознаване.  И тук, 

както и в другите обществени сфери, се изисква постоянство и изработване 

от страна на правителствата на дългосрочни стратегии за културно 

развитие и сътрудничество, в които да  се включат не само правителствени 

и неправителствени организации, но и отделни артисти и творци.  

Дискурсът на „балканизацията“ може да се разшири по посока на 

позитивните културни практики и така да трансформира или 

неутрализира част от негативния си смисъл. 

3.1. Обща характеристика на онлайн портала Le Courrier des 

Balkans  и публикациите в него 

През 1998г. Жан- Арно Дерен, историк и журналист, създава сайта 

Le Courrier des Balkans, който се развива до информационен  портал от 

хоризонтален тип, стремящ се да обобщава  информации и анализи на 

френски език от демократичната преса на страните от Югоизточна Европа: 

Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, 

Македония, Косово, Албания, България, Румъния, Гърция и Турция.  

Обединявайки текстове от големите всекидневници на Балканите,  Le 

Courrier des Balkans работи с регионална мрежа от кореспонденти и 
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преводачи, като по този начин предлага на читателите си гледаната точка 

на всяка балканска страна върху това, кои са най-важните събития за 

самата нея. 

Изследването обхваща период от три години: 2008, 2009 и  2010, а 

общият брой на публикации на културна тематика за този период е 375. 

Разпределението им по години е: 2008г.- 109, 2009г.- 123 и през  2010г.- 

125, а по тематични области е следното: Култура, образование и медии- 

118 публикации; Литература и изкуство- 75 публикации; Кино-54 

публикации; Музика- 38 публикации; Културно историческо наследство- 

72 публикации. 

Разпределението на публикациите по страни е следното: Сърбия: 74, 

Македония- 47, Румъния- 37, Албания- 40, Босна и Херцеговина- 58, 

България- 15; Черна гора- 13; Словения- 10; Турция- 3; Хърватска- 13; 

Косово- 14; Гърция- 3; общо за Балканите- 30.  

С оглед на специфичността на   темата на дисертационния труд “Имидж 

и онлайн медии: образът на Балканите в сферата на културата“,  при 

контент- анализа/ анализа на съдържанието
13

, се поставят следните 

ограничения: 

 Анализират се материалите само в секция „Култура“, 

подредени в подтемите: литература, кино, музика, наследство. Взети са 

и три материала от раздел „Образование“, които са публикувани 

едновременно и в раздел  „Култура“, както и три  публикации от раздел 

„Медии“, представени и в раздел „Култура“.  

 Изследваните 74 публикации  са представителни за областите 

култура, образование, медии, литература, кино, музика, културно- 

историческо наследство. Те са подбрани така, че да се отнасят до 

конкретни събития, личности и обекти.  

 Тези публикации обхващат почти всички  балкански  държави, 

които намират място на страницата на портала. Липсват материали за 

Гърция, Турция  и  Кипър. 

                                                           
13

 В настоящия труд понятията контент-анализ и анализ на съдържанието се употребяват като синоними.  
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 Изследването не обхваща публикациите, свързани с религиозната 

тематика, тъй като следва  да бъдат предмет на отделно 

специализирано изследване.  

Материалите се характеризират  със  следното жанрово разнообразие: 

информационни бележки, интервюта, репортажи, коментари. 

 Контент- анализът е извършен по следните ключови думи: 

традиционни и онлайн медии, култура, регионален имидж, идентичност, 

национални митове, културно- историческо наследство.  

 Честота им на поява е висока: в рамките на една седмица се 

публикуват от 4 до 7 материала (в таблицата в приложение 1 с 

анализираните 74 публикации тази тенденция не се забелязва достатъчно 

ясно, защото тя се отнася до  разгледаните  от автора всички 375 материала  

за три години).   

Мястото в онлайн портала на текстовете е в секция „Култура“, която 

може да бъде селектирана от падащото меню. Информационните бележки 

за събития, като например за Сараевския филмов фестивал, се извеждат на 

заглавната страница, но като цяло там приоритет се дава на събитията от 

сферата на дипломацията, политиката,  икономиката, правосъдието, 

социалния сектор.   

Заглавията на материалите подсказват акцентите, които авторите 

поставят в съдържанието на текстовете. При отразяването на различните  

филмови, театрални и  музикални фестивали и събития в региона,  

вниманието на читателите е фокусирано върху регионалното или 

международното участие в тях, както и върху ролята им на споделени 

културни пространства, надхвърлящи физическите граници между 

държавите. Културните събития са разглеждани през призмата на 

интеркултурния диалог и дългосрочните перспективи за  балканско 

сътрудничество.  Различните партньорства  в сферата на културата са 

част от възможностите за изграждане на положителен регионален 

балкански имидж.  

В интервютата с балканските творци, личността им е поставяна в 

регионален и европейски контекст. Подчертава се и приносът им за  

развитието и обогатяването  на различни литературни,  музикални и кино 

жанрове чрез смесването на специфични местни традиции и творчески 
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техники с европейски и световни тенденции. При отразяването на 

балканското културно- историческо наследство, авторите и преводачите 

акцентират върху символичното му значение за мирното съжителство 

между различните религиозни, етнически и културни общности.  С 

положителна нагласа се представя и османското наследство на Балканите, 

като се набляга на потенциала му като атрактивна туристическа 

дестинация.  

Анализираните в дисертацията 74 публикации се разпределят в 

следните жанрове:  най- голям брой са коментарите- 23, репортажи- 18, 

интервюта- 16, информационни бележки- 10, рецензии- 4, статии- 3.   

 При отразяването на балканските фестивали и културни събития  са 

използвани ключовите думи идентичност, творческо богатство, 

традиционни ценности, културна зона, културен диалог, културно 

сътрудничество, културно сближаване.  

  Културно- историческото наследство е характеризирано като 

символ на  културния  обмен на Балканите и  съвместното съжителство, 

а уникалните  архитектурни образци са определени като  принос към 

световното културно  наследство.  

 Музиката на Балканите също е включена в общото балканско 

културно наследство. Акцентира се, обаче, не толкова върху 

автентичните фолклорни мелодии и изпълнения, а върху тяхното 

осъвременено звучене с джаз и рок елементи.   

 В онлайн портала са представени литератори с балкански произход, 

които са избрали за свой втори роден дом някоя от западноевропейските 

държави и пишат произведенията си на местен език. Чрез интервюта, 

репортажи и коментари френскоезичните потребители могат да научат 

повече за балканските писатели, които живеят и работят във Франция, 

както и да се запознаят с рецензии на френски език на техните книги. 

Балканските писатели чрез различни литературни жанрове и похвати 

интерпретират сходни теми: травматични емоционални спомени от 

войната, ограничения на личната свобода и воля по време на 

комунистическите режими, общото историческо минало, Европа като 

мечтаното пространство на мир и благоденствие.  
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Идентична  е и сюжетната линия на киното, но благодарение на 

специфичните му изразни средства внушението за социалното изключване 

и  балканската изолация  са много по- силни.  Въпреки еднотипните теми, 

и балканското кино, и балканската литература са разглеждани през 

призмата на тяхната критична функция, като възможности за очертаване 

на проблемните области в балканското минало, тяхното осмисляне, 

приемане и преодоляване.  

От включените в анализа 74 публикации, 62 (82%)  са положителни, 

12 (16%) са отрицателни и 6 (2%) са неутрални.  В девет от материалите 

се застъпва и положителната, и отрицателната нагласа. Те спадат към  

областта на образованието и културно- историческото наследство, където 

отговорните институции, комисии, политически партии и отделни 

политически лидери  са представени в негативна светлина.  

От направения контент- анализ на разнообразните по жанр и културни 

подтеми материали в онлайн портала може да се заключи, че балканският 

имидж в сферата на културата е положителен.  Има ясна тенденция на 

позитивно представяне на региона и през трите години. Онлайн 

комуникацията предоставя отлични възможности за поддържането на този 

имидж и в бъдеще не само на френски език, но и на други езици.  

Като пропуск може да се отчете липсата на видеоматериали, които биха 

направили още по- атрактивна предоставяната информация, както и  биха 

увеличили нейната информационна стойност и въздействие върху 

потребителите.  

Освен контент- анализ на публикациите във френския портал, в тази 

глава на дисертацията са анализирани три  сase studies за  три положителни 

инициативи, реализирани в рамките на публичната дипломация на 

балканските страни. Те са част и от процеса на изграждане на положителен 

регионален имидж.  

Първият от тях е свързан със сътрудничеството на Македония и 

Долна Нормандия  като  пример за приложния аспект на публичната 

дипломация в различни области, които освен конкретните икономически 

ползи за страната, допринасят за изграждането на положителен 

национален имидж на Македония  в културната сфера. Проектът е 

продължен до 2013г., но той ще намали положителните резултати, ако не 
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бъде обърнато по- специално внимание на културно- историческото 

наследство, например, което предоставя отлични възможности за 

разширяване на сътрудничеството с другите балкански държави. В 

този аспект организираните културни събития и форуми, като например 

„Балканска пролет“, могат да бъдат общо поле за  културните и 

творческите изяви на другите балкански национални и общностни групи.  

Вторият case study характеризира фестивала „Дни на Сараево в 

Белград“ , който се разглежда като   една от възможностите за създаване 

на общо културно диалогично поле между Сърбия и Босна и 

Херцеговина, в чиито предели чрез  различи културни продукти и 

семинари се  разискват проблемните области и бъдещите перспективи 

за сътрудничество и развитие. От пракическа гледна точка той 

предоставя и  сцена за изява на много млади  творци от двете страни. 

Проектът има отличен потенциал за включването и на други балкански 

страни, които не са били в пределите на Югославия, но могат да изразят 

собствена гледна точка към събитията, който са случили там.  

Третият case study анализира организирания за първи път  в Париж 

през 2010г. Балкански панаир на книгата. Той се осъществява  със 

сътрудничество на портала  Courrier des Balkans и на асоциацията 

„Албания“, която съществува  от 1997 г. със седалище в Париж. По време 

на събитието се провеждат литературни четения, изложби и кръгли 

маси. Те събират заедно писатели франкофони от Балканите, френски 

автори, изследователи, преводачи, които обсъждат три теми: 

"Литературата на пътуването: Балканите през очите на 

пътешествениците от  ХIХ в. до днес", "Балкански автори , които пишат 

на френски: Защо пишете на езика на другия?",  „Преводи: Как се прави 

едни превод от френски език на Балканите?“  

Сред най- често срещаните  инструменти на публичната дипломация, 

използвани от Франция, Македония, Сърбия и Босна и Херцеговина  и 

асоциация „Албания“ със седалище в Париж, са обменът в областта на 

културата и образованието, изложбите, организирането на семинари и 

конференции, които включват и международно участие, поддържането 

на различни неправителствени организации, културни центрове, 

обменът  на културни продукти и услуги.  
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Тези case studies доказват убедително, че културната дипломация 

като част от общата стратегия за публична дипломация е важно средство 

в двустранните и многостранните международни културни 

отношения. В съвременната дипломация културата заема все по- 

централно място като интегрална част от комуникацията и 

сътрудничеството между държавите.  

Заключение 

Балканските страни са улеснени в комуникацията помежду си от редица 

фактори като  общ исторически път на развитие и културни традиции, 

протичането на сходни политически и икономически процеси като  

смяната на управленческите системи и господстващи идеологии. Общо 

регионално влияние в различна степен  оказват  Византийската и 

Османската империя, което предопределя и сходствата в културното 

наследство и принципите на държавното им  устройство и институции. 

Всички тези фактори могат да изградят  балкански  регионален имидж в 

различни сфери.  Трите елемента- исторически сходства, географско 

пространство и културни традиции до голяма степен обединяват 

балканските народи. Към тези компоненти можем да прибавим и четвърти- 

стремежът на страните от региона за присъединяване към Европейския 

съюз.  

Освен съхраняване и обмен  на общите балкански културни традиции в 

рамките на различни проекти, в процеса на балканския интеркултурен 

диалог се усвояват и европейските културни практики. Така се 

осъществява своеобразно надграждане на балканската културна 

идентичност.   

Балканските страни,  най- вече тези от бивша Югославия,  все повече 

осъзнават нуждата от осъществяването на диалог помежду си, както и 

необходимостта от коригиране на някои от установените стереотипни 

представи и обобщаващи мнения за съседните нации. Взаимното 

разбирателство би могло да се реализира в едно общо културно 

пространство на Балканите. Представянето, интерпретирането и 

споделянето на различни травматични спомени и събития чрез средствата 

на изкуството спомага за осъзнаването и преодоляването им.  
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След анализа на  събитията, фестивалите  и сътрудничествата в рамките 

на различни културни проекти на Балканите, отразени в рубриките за 

образование, медии, литература, кино, музика и културно- историческо 

наследство на портала  Le Courrier des Balkans, можем да направим 

следните няколко основни  извода: 

 Интернет сайтове, портали (вертикални и хоризонтални),  социални 

мрежи, специализирани онлайн бюлетини и  отделни електронни 

страници на различни инициативи дават възможност за  

разпространяване на  подробна и разнообразна по жанр 

информация за балканската култура, която формира определена 

положителна представа за региона сред различните публики на 

Балканите, Европа и света.  

 Все още съществува тенденцията за кодиране на митологични 

представи в опозицията Балкани- Европа. В разгледаните  кино и 

литературни творби  Балканите са ситуирани като пространство, в 

което  личният избор е частично ограничен, а човешката свобода е 

лимитирана от обществени  норми и предразсъдъци. Това до 

известен степен придава на региона статут на относително 

консервативно място, в което доминират колективистичните 

общества.    

 Политизирането  на балканските  националните митове и 

сходните митологични разкази, национални истории, идеи за 

политическо, икономическо и културно развитие, се  превръщат в 

инструменти на политическата борба и създават предпоставки за 

конфликтност, заради географската и културната кръстопътност в 

държавите в региона.  

  Общностният характер на региона, който се оформя не само от 

географската близост на страните, а и от сходното историческо, 

социално и културно развитие и претърпени  влияния, позволява да 

се консолидира единна балканска култура, която има своите 

специфики в отделните държави. 

 Киното и литературата от региона следват сходна сюжетна линия. 

Поставени са акценти върху травматичното  минало на военните 

конфликти, съпътстващи разпадането на Югославия, върху тежките 
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репресивни мерки по време на комунистическите режими и 

психологическите и емоционалните последици от тях върху 

отделната личност. В публикациите на портала това не се отразява с 

негативна нагласа, а се  разглежда като развитие на  критичния  

потенциал на литературата и киното, в които като творчески 

области  следва да бъдат споделяни и   разисквани тези проблеми.  

Ситуирането им  в полето на културата и  интерпретацията им чрез  

изкуството  е опит  за  преодоляване на  предразсъдъците и на 

тежките емоционални спомени. 

 Балканската традиционна фолклорна музика е символен израз  на 

духовния  културен  синтез в региона. Тя претърпява своята 

метаморфоза  в творчеството на младите музиканти и под влиянието 

на модерните стилове суинг, фънк, рок и се превръща в своеобразен  

„посланик“ на  една от формите на балканската култура извън 

пределите на полуострова.  

 Културно- историческото наследство на Балканите е  културен 

капитал с висока стойност. Затова общите  проекти в тази област 

биха имали голям принос за бъдещото оформяне и поддържане на 

положителния имидж на региона в културната сфера. В портала се 

подчертава наднационалното значение на културно- историческото 

наследство, както за  цивилизационното  развитие на региона, така и 

цяла  Европа.  Балканските държави обаче, все още прилагат 

„есенциалистката парадигма“, при която   културно- историческите 

паметници, артефакти и местности са разглеждани като „свои“, 

утвърждаващи  символи само  на националната идентичност.  

 Дейността на медиите в балканските държави е отразена с известна 

негативна нагласа в онлайн портала. В публикациите, позоваващи се 

на годишните доклади на „Фрийдъм Хаус“ и „Репортери без 

граници“, се акцентира върху политическата и икономическата 

зависимост на журналистиката и корупционните практики в тази 

сфера.   Балканските медии са представени като инструменти за 

изграждане на обществено доверие около съмнителни решения на 

отделни партии и икономически групи.  
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 Образователните системи в балканските държави не използват 

пълноценно потенциала си на структури, интергриращи различни 

общности . Публикациите по темата в  Le Courrier des Balkans, освен 

критиката учебните заведения и  училището като среда, в която не се 

създават подходящи условия за намаляване на етническите, 

религиозните и културните различния, отбелязват и усилията за 

преодоляване  на установените предразсъдъци чрез методите на 

неформалното образование.   

 Като пропуск може да се отчете липсата на видеоматериали, които 

биха засилили въздействието на информацията и биха съкратили 

времето за нейното възприемане. Друг недостатък е 

непропорционалното представяне на страните от Балканите в 

портала. В него не са достатъчни  материалите за Турция, Кипър, 

България, Гърция, Словения, Черна гора.  

 Културната дипломация като част от общата стратегия за публична 

дипломация на региона  е важно средство в двустранните и 

многостранните международни културни отношения на Балканите и 

в Европа.  В анализираните case studies на практически приложения 

на публична дипломация в региона, като най- често срещани  набори 

инструменти на публичната дипломация, използвани от Франция, 

Македония, Сърбия и Босна и Херцеговина  и асоциация „Албания“ 

със седалище в Париж, се открояват  обменът  на продукти и услуги 

в областта на културата и образованието, изложбите, организирането 

на семинари и конференции с международно участие, поддържането 

на дейността на  различни неправителствени организации и  

културни центрове. 

Изследователската теза, че в условията на онлайн 

комуникацията,  културните постижения на балканските народи  в 

областта на литературата, киното, музиката и културно-

историческото наследство, биха могли  да бъдат  основни елементи в  

изграждането на положителен регионален имидж на Балканите беше 

потвърдена. 

Формирането на положителния балкански образ по-конкретно  в 

сферата на културата е подпомогнат днес от широкото навлизане на 
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новите информационни технологии и лесното и бързо разпространение 

на специализирана информация за културни събития и продукти  до 

разнообразни целеви публики. Бъдещето ще покаже дали страните от 

региона ще се възползват по- пълноценно от тази ефективна възможност.  
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образованието,литературата,киното,музиката,културно 

историческото наследство,  както за преформулиране  на негативния  

образ на Балканите, така и като основни стъпки за по-мащабно  

бъдещо регионално сътрудничество.  

3. Обобщени са новите възможности на онлайн комуникацията за 

изграждане на положителен имидж на Балканите в регионалното и 

европейското културно пространство.  

 

Приносни моменти: 

1. Анализирани са балканските измерения на публичната 

дипломация чрез конкретни практики за културна комуникация 

както между балканските страни,  така и с тези от Европа. Те могат 

да послужат като примери на добри практики при бъдещото 

планиране на балканските комуникационни стратегии. 

2. Проблемите на междукултурния диалог и сътрудничеството  на 

Балканите са изведени чрез конкретни практики от сферите на 

образованието, киното, музиката и културно-историческото  

наследство.  

3. Резултатите от контент- анализа на 74  публикации на културна 

тематика в онлайн портала Le Courrier des Balkans за три години 

(2008-20010г.) показват положителна тенденция в изграждането на 

балканския културен имидж в онлайн пространството. Бъдещото 

развитие на общи балкански културни инициативи, проекти и 

сътрудничества в тази област, както и тяхното отразяване в 

специализирани сайтове и портали помагат за утвърждаване на 

положителния регионален имидж в сферата на  културата.  

4. Балканската културна сфера е включена  в  дискурса 

„балканизъм“, което позволява постиженията на балканската 

култура  да неутрализират  някои от негативните елементи на 

балканския имидж. 
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