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УВОД 

  

Темата за журналистическите жанрове в онлайн медиите застава на 

дневен ред до тази за Интернет медията и онлайн журналистиката. 

Научните търсения в областта на дигиталните жанрове започват преди 

малко повече от десет години с въвеждането на термина “кибержанр” през 

1998 г. (Shepherd&Watters), което прави всяко проучване в тази насока 

изключително актуално и необходимо. Все още не се откриват достатъчно 

изследвания, които да разглеждат журналистическите жанрове в онлайн 

средата, което затруднява подобно търсене, но в същото време 

представлява предизвикателство и широко поле за изява.  

Традиционните медии осъзнават възможностите, които предоставя 

онлайн пространството, и развиват постоянно своите уебсайтове. 

Конвергенцията на печатната, радио, телевизионната и Интернет медията 

довежда до промени в начина, по който се представят и достигат 

журналистическите материали в различни жанрове до потребителите. 

Начините за създаване, организиране, представяне, разпространение и 

получаване на журналистическата продукция са специфични в кибер 

средата и изискват специализирано познание. Бързо развиващият се 

технологичен свят и Интернет налагат медиите не само да се адаптират 

към постоянно променящата се, иновативна и интерактивна среда, но и да 

проявяват изобретателност по отношение на продукцията си в отговор на 

предизвикателствата. Непрекъснатото появяване на нови онлайн медии 

мотивира традиционните да правят всичко възможно, за да запазят и 

развият аудиторията си. Това довежда до предлагане и на специално 

създадени за уеб средата журналистически материали.  

Журналистическият продукт се реализира в различни форми. Всяка 

жанрова форма се изгражда чрез специфични стилистични, езикови, 

композиционни и др. правила. Характерното за основните 
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журналистически жанрове е, че са относително устойчиви и с времето са 

изградили конвенционален набор от правила, което ги прави 

разпознаваеми в процеса на употреба в различните медийни среди. Всеки 

журналистически жанр притежава поне един главен отличителен белег – 

“доминантен белег” (Т. Монова), без който съществуването му като 

самостоятелна единица е невъзможно и именно този белег го прави 

относително устойчив и го съхранява. Но в същото време адаптивната 

жанрова природа му позволява да вплита иновации в своя съществуващ 

корпус. Въпреки спорната природа на жанра и спорните типологизации на 

журналистическите текстове от радио, телевизионната и печатната медия 

(различни специалисти изследват различен брой и разновидности), може 

да се каже, че някои жанрови форми безспорно присъстват навсякъде. Част 

от тях са изследваните и в настоящата научна разработка - хроника, 

новина, кореспонденция, репортаж, коментар и интервю. Причината да се 

спрем на тях е, че са добре утвърдени жанрове и това позволява по-

концентриран анализ на начините им на проявление в зависимост от 

онлайн средата (как се откриват, в комбинация с какви мултимедийни и 

интерактивни елементи присъстват и т.н).  

Еволюцията на журналистическите жанрове е неизбежна, така както 

тази на медиите и на журналистиката като научна област и практика. С 

появата си в онлайн средата журналистическите жанрове усвояват 

спецификите й. Особеностите на дигиталния жанр (Интернет жанр) се 

определят от характеристиките на електронната среда, която го развива. 

Жанровото представяне на журналистическата продукция в Интернет 

сайта има ключова роля за оформяне на цялостния облик на медията в 

дигиталното пространство, както и за комуникацията с потребителите. 

Хипертекстовостта, мултимедийността и интерактивността придават нови 

измерения на комуникативната функция на онлайн медиите, както и на 

използваните от тях жанрове.  
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Няколко са безспорните фактори, които оказват влияние върху 

развитието на журналистическите жанрови форми в Интернет: 

особеностите на Интернет средата, появата на нови начини за 

организиране на информационно съдържание и боравенето с него, 

обособяването на “новата журналистика” и новите нужди на 

потребителите. 

Опознаването на начина, по който се трансформират основни 

журналистически жанрови форми в Интернет, е от ключово значение за 

професионалното практикуване на онлайн журналистиката. Спецификата 

на Интернет средата предоставя нови функционалности, които влияят 

върху осъществяване на комуникативната функция на журналистиката в 

Интернет. 

Съществуват разнообразни подходи за изследване на жанровете, но 

най-често срещани в разгледаните теоретични източници са структурните 

елементи “съдържание”, “форма” и “функция”. В контекста на онлайн 

комуникативните условия неразривната връзка между тези елементи 

придобива нови аспекти и вече се говори за “функционалност“. Това 

мотивира теоретици и практици да търсят иновативни начини за 

изясняване и анализиране същността на жанра. 

Понятието “форма” е широко използвано в различни контексти. За да 

не става повторение и объркване, когато говорим за журналистически 

жанрови форми и имаме предвид конкретен жанр, ще го назоваваме като 

жанрова форма, жанр, вид жанр или с конкретното му име. А когато 

говорим за формата като структурен елемент на жанра, ще я наричаме 

форма на жанра.  

Формата на жанра се разглежда (в традиционната и дигиталната 

жанрова теория) най-често според видими (наблюдаеми) физически и 

лингвистични особености (Yates&Orlikovski, 1992; Shepherd&Watters, 

1998:1; Carina Ilhshtrom 2004:17). В настоящата дисертационна разработка 
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ще се разгледат журналистическите жанрови форми от гледна точка на 

техните наблюдаеми физически характеристики, като ще ги наричаме 

“наблюдаеми характеристики“ или “видими характеристики”, и 

следователно ще говорим за наблюдаема (или видима) форма на жанра. 

Често под тези характеристики се разглежда дизайнът, но това, което ние 

ще разбираме, е съвкупността от текст, мултимедийни и интерактивни 

елементи, разгледани през призмата на новите функционалности, 

предоставени посредством онлайн средата. Познаването на тази 

съвкупност е от съществено значение за съвременното съществуване и 

функциониране на медиите.  

Темата на дисертацията е продължение на предходна разработка на 

автора и ръководителя в дипломна работа за магистърска теза със заглавие 

“Журналистическите жанрове в телевизионните уебсайтове”. В нея е 

направен съпоставителен анализ на начина, по който са представени 

журналистическите жанрове от информационен и интерпретативен 

дискурс в уебсайтовете на български и английски телевизионни медии.  

Практическото приложение на дисертацията е за всички, които 

работят и изучават онлайн журналистика и дигитални жанрове, както и за 

тези, които проявяват професионален и личен интерес към тематиката.   

 

ПОСТАНОВКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

За изследването в тази глава на дисертационната разработка са 

необходими няколко уточнения: 

За работни дефиниции на следните понятия, ще приемем, както 

следва:  

 Съдържанието се отнася до определена тема (Yates&Orlikovski, 

Shepherd&Watters, Carina Ilhshtrom) 

Под форма на жанр се разбира:  
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 Видими (наблюдаеми) физически и езикови особености 

(Yates&Orlikovski, Shepherd&Watters, Carina Ilhshtrom ). 

Под функционалност на жанр се разбира: 

 Възможностите вследствие на новата медия (Shepherd&Watters, 

Carina Ilhshtrom). 

Под журналистически жанрови форми ще разбираме: 

 Отделните видове журналистически жанрове, притежаващи 

структурните елементи “съдържание”, “форма”, “функция” и 

“функционалност”. Вземайки  предвид свързаността на жанровите 

елементи съдържание – форма – функция и взаимовлиянието 

форма - функция, се налага приемането на гореспоменатите 

дефиниции, върху които ще се гради анализът в тази глава. 

 В настоящата дисертационна разработка ще се разгледат 

журналистическите жанрови форми от гледна точка на техните 

наблюдаеми физически характеристики, като ще ги наричаме или 

“наблюдаеми характеристики“ или “видими характеристики“ и 

следователно ще говорим за наблюдаема (или видима) форма на 

жанра. Изследвани в конкретния случай са видимите (наблюдаемите) 

характеристики на жанровите форми: хроника / кратка информация, 

новина, кореспонденция, репортаж, коментар, интервю. Те зависят от 

медийната среда, а езиковите особености са специфични за всеки 

отделен жанр. Изброените жанрове се разпознават и анализират, като 

за отправна точка се използват разгледаните основни същност и 

специфики на отделните журналистически жанрове в първа глава на 

дисертационната разработка. Според някои специалисти видимите 

характеристики, т.е презентационният формат на съдържанието, 

включват текстово поле, бутони, икони и др. елементи (Carina 

Ilhshtrom 2004:21).  
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Под трансформации на журналистически жанрови форми ще 

разбираме: 

 промяната, която настъпва по отношение на начин на реализиране 

на съдържанието, формата (на ниво наблюдаеми характеристики) и 

начина на реализиране на функцията посредством 

функционалностите, придобити в онлайн средата. 

Под конвергенция на журналистически жанрови форми се разбира: 

 вид трансформация, а именно сливане на отделни журналистически 

жанрове, включени в изследването. 

Предмет на изследване са трансформациите и конвергенцията на 

основни журналистически жанрове в онлайн медиите.  

Всеки жанр притежава три основни структурни елемента – 

съдържание, форма, функция. В настоящето изследване се анализират 

съдържанието, формата (на ниво наблюдаеми (видими) характеристики) и 

функционалностите, които оказват влияние върху осъществяване на 

основната комуникативна функция. 

Анализираните жанрове в онлайн средата са хроника, новина, 

кореспонденция, репортаж, коментар, интервю. В анализа се среща и 

“кратка информация”, което би могло да се възприеме като 

информационна бележка. Поради спорното дефиниране на този жанр – 

някои изследователи предполагат, че е разновидност на хрониката, той не е 

разгледан в отделна подточка. Журналистическите жанрове са избрани на 

принцип най-голямо присъствие в изследвани теоретични източници за 

традиционни журналистически жанрове.  

Обект на изследване са 65 уебсайта на традиционни печатни, радио 

и телевизионни медии от 10 страни – Белгия, България, Великобритания, 

Германия, Испания, Италия, Русия, САЩ, Франция, Швейцария. 

Включени са 21 уебсайта на печатни медии, 21 радио уебсайта и 23 

телевизионни уебсайта.  
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Избраните медии са обществени и частни медии, които дълги години 

са част от медийния пейзаж в съответните страни. Те са избрани по 

критерии най-дълъг живот в уеб пространството и най-високо доверие сред 

обществото. Предполага се, че подобни медии ще дадат най-ясна представа 

за усвоените специфични характеристики на онлайн средата и нивото на 

трансформации на формите на основните традиционни жанрове. 

Интересът е насочен към тях, тъй като те са с най-голямо социално 

влияние върху обществото и ако налагат промени, то те определено са 

необходими, професионално преценени и значими за аудиторията им. 

Причините за изследване на уеб сайтове на традиционни медии, а не 

на медии, обслужващи само онлайн пространството, са: 

 създават продукция, предназначена за два типа аудитория 

(традиционна и електронна); 

 те са с добър имидж, висок рейтинг и съответно отговорността по 

отношение на журналистическата продукция е голяма; 

 в тях могат да се наблюдават най-добре трансформациите на 

жанровете и да се отбележат устойчиви параметри и явления. 

В енциклопедия “Медии” на издателство Larousse са представени в 

хронологичен ред основни моменти в развитието на печатните и 

електронните медии по света. Редица учебници и енциклопедии по 

журналистика също разглеждат в различен обем страници историята на 

пресата, радиото и телевизията в световен план. Развитието на 

журналистическите жанрове е пряко свързано с това на медиите. Тяхното 

съществуване започва от печата, развива се с появата на радиото и 

телевизията и достига до Интернет.   

Критерии за избор на медиите, използвани в изследването: 

 страни, имащи ключова роля в развитието на медиите и 

журналистическите жанрове; 



9 
 

 страни с висок рейтинг по отношение на икономическо развитие и 

попадащи в т.нар група на развитите страни. Това несъмнено оказва 

влияние и на развитието на медийния сектор;          

(http://www.newsweek.com/2010/08/15/interactive-infographic-of-the-

worlds-best-countries.html); 

 рано създадени медии с богата история и имащи принос в развитието 

на държавата; 

 национални медии с богати традиции, които притежават голям дял от 

медийната аудитория за страната и съответно оказват сериозно 

влияние върху обществото; 

 печатни издания с висок тираж и електронни медии с висока 

зрителска гледаемост. 

Целта на настоящия труд е да се изследва естеството на 

трансформациите и конвергенцията на журналистическите жанрови 

форми, които да се опишат и анализират на равнище съдържание, форма и 

функционалност на базата на проучване и осмисляне на теоретични 

източници, свързани с общата жанрова теория, теория за традиционни 

журналистически жанрове и дигиталните жанрове, както и въз основа на 

проучване на уебсайтове на традиционни печатни, радио и телевизионни 

медии. 

Основната теза е, че трансформираните журналистически жанрове в 

онлайн медиите реализират по специфичен начин съдържанието, формата 

и функцията си, като основните функционалности, предоставени от 

уебсредата, влияят върху тях и са предпоставка за конвергенция на 

жанровете. Спецификата на онлайн средата би могла да доведе до 

тенденция към унифициране на наблюдаемата форма на жанровете в 

онлайн медиите. 

При така поставени цел и теза се оформиха следните основни 

задачи:  

http://www.newsweek.com/2010/08/15/interactive-infographic-of-the-worlds-best-countries.html
http://www.newsweek.com/2010/08/15/interactive-infographic-of-the-worlds-best-countries.html
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 Да се прегледа, проучи и анализира специализираната литература 

във връзка с традиционната жанрова теория и теориите за 

традиционните журналистически жанрове и дигиталните жанрове;  

 Да се очертаят особеностите на основни журналистическите жанрове 

в традиционните медии, като се използват предварително проучени 

теоретични източници. (Тези основни характеристики и специфики 

ще послужат за разпознаването и анализирането на присъствието на 

основните журналистически жанрови в онлайн средата); 

 Да се разгледат особеностите на Интернет средата и онлайн 

журналистиката; 

 Да се анализират и илюстрират с примери трансформираните 

журналистически жанрови форми на равнище съдържание, форма, 

функционалност в уебсайтовете на печатните медии; 

 Да се анализират и илюстрират с примери трансформираните 

журналистически жанрови форми на равнище съдържание, форма, 

функционалност в уебсайтовете на радио медиите; 

 Да се анализират и илюстрират с примери трансформираните 

журналистически жанрови форми на равнище съдържание, форма, 

функционалност в уебсайтовете на телевизионните медии; 

 Да се анализира конвергенцията на журналистическите жанрови 

форми като вид трансформация. 

Целта и задачите очертават три основни ограничения: 

изследването обхваща период от три години; изследването на структурния 

елемент “форма на жанровете” ще бъде на равнище наблюдаеми 

характеристики, а не лингвистични; в анализа ще бъдат включени само 

шест журналистически жанра – хроника, новина, кореспонденция, 

репортаж, коментар и интервю, защото са основни за журналистиката и 

присъстват задължително в журналистическите жанрови анализи на 

български и чуждестранни автори. 
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Периодът на изследване обхваща три години -  2008-2011.  

Изследването включва два основни етапа на предварителна 

подготовка: 

 анализ на теоретични източници във връзка с жанрове, 

журналистически жанрове, дигитални жанрове, Интернет среда и 

онлайн журналистика;  

 преглед и дискриптивно описание на журналистическите жанрове в 

традиционните медии. 

Изследването, реализирано в трета глава, се извършва на три 

етапа: 

 Анализ на трансформациите конвергенцията на журналистическите 

жанрови форми в уебсайтове на печатни медии; 

 Анализ на трансформациите и конвергенцията на журналистическите 

жанрови форми в радио уебсайтове; 

 Анализ на трансформациите и конвергенцията на журналистическите 

жанрови форми в телевизионни уебсайтове. 

Всяка една част е организирана по аналогичен начин. 

Всеки един от избраните шест основни журналистически жанрове -

хроника, новина, репортаж, кореспонденция, коментар, интервю, се 

изследва на равнище съдържание, форма и функционалност.  

За да бъде установено естеството на трансформациите и 

конвергенцията на журналистическите жанрове в Интернет, се преминава 

през няколко етапа: 

 Откриване и разпознаване на основните журналистически жанрове в 

Интернет сайтовете на традиционните медии на базата на 

традиционните характеристики на основните традиционни 

журналистически жанрове, разгледани в първа глава;   

 Наблюдение и анализ на присъствието на журналистическите 

жанрове на домейн страниците на медийните уебсайтове; 
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 Описание и анализ на тематичните категории, към които се откриват 

материали в основните журналистически жанрове в медийните 

уебсайтове (анализ на ниво съдържание); 

 Наблюдение, описание и анализ на формата на основните 

журналистическите жанрове на вътрешни страници на медийните 

уебсайтове и прилагане на примери (анализ на ниво форма). 

Анализът на ниво форма включва анализ на дигиталния комплекс от 

текст, мултимедийни и интерактивни елементи;  

 Наблюдение, описание и анализ на функционалните опции, 

участващи в дигиталната форма на жанровете (анализ на ниво 

функционалности). 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Дисертационният труд съдържа увод, три глави, заключение, 

библиография и три приложения. В библиографията към 

дисертационната разработка са включени източници, които са използвани 

за детайлното проучване и разработване на темата. Те са от теорията на 

жанровете, журналистическите жанрове, дигиталните жанрове, Интернет, 

традиционна и онлайн журналистика. Използваните 133 източници в 

дисертацията са печатни книги, научни статии, студии и Интернет 

източници главно на български, руски и английски език. В дисертацията са 

използвани още 65 медийни уебсайта на традиционни печатни, радио и 

телевизионни медии, които са изложени в Приложение 1, Приложение 2 и 

Приложение 3. 

ТЕОРЕТИЧНИ РАМКИ 

Първа глава на настоящата дисертационна разработка е 

“Теоретични рамки на журналистическите жанрове в традиционните 
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медии”. Тя е въведение в жанровата теория, която е в основата на 

дигитална еволюция на журналистическите жанрове. Зададена е 

необходимата теоретична рамка за разбиране на същността, 

трансформациите и функциите на журналистическите жанрове. Разгледани 

са теоретични постановки на български и чуждестранни автори, което 

поставя необходимите основи за анализа, представен в трета глава. Тази 

част се развива в три основни направления:  

 общи теоретични постановки за понятието “жанр”;  

 специфика на журналистическата жанрова форма; 

 характеристика на традиционните журналистически жанрове. 

В следствие на направения преглед на общи теоретични 

постановки за понятието “жанр”, могат да се изведат някои 

характеристики, насочващи към определени компоненти и аспекти, които 

да бъдат разгледани в по-нататъшния анализ: 

 жанрът е особен вид или категория на определена композиция на 

текст. Тук възниква въпросът, дали познатите журналистически 

жанрове от традиционните медии са разпознаваеми в 

журналистическите практики в Интернет? 

 жанрът се характеризира с форма, съдържание и функция; 

 жанрът има различни проявления според средата, в която се 

реализира. Интернет средата има свои специфични характеристики, 

които несъмнено оказват влияние върху проявленията на жанровете. 

Жанровите трансформации биха могли да се разгледат от гледна 

точка на среда. 

 един жанр може да е поджанр за друг или обобщаващ жанр в 

зависимост от ситуацията. Съществува и жанрово застъпване.  

 жанровете са динамични форми, но жанровите образци от една 

група съдържат разнообразни модели, подобни по структура, стил и 

съдържание. 



14 
 

 жанрът има комуникативни измерения и притежава набор от 

специфични комуникативни средства. Комуникативните му цели са 

да очертава границите на съдържание, позиция и форма. Жанрът се 

характеризира с разпознавани от дадено общество комуникативна 

цел и общи аспекти на формата. За да бъде правилно разбрана 

комуникативната функция на жанра, трябва да бъде дефиниран 

процесът комуникация и как точно двете понятия “комуникация” и 

“жанр” са взаимнозависими и свързани. 

Характеристиките “съдържание”, “форма”, “функция” и “цел” са 

разглеждани в различни комбинации от специалисти по жанрове в 

отделните етапи от развитието на жанровата теория. 

В “Специфика на журналистическата жанрова форма” се 

изяснява същността на журналистическия жанр като специфичен способ за 

отразяване на действителността в Журналистиката и в специфичната 

медийна среда. Разгледани са “съдържание”, “форма“ и “функция” на 

журналистическия жанр. Тук дефинираме “трансформация”, което е 

отправна точка за анализиране на трансформациите и конвергенцията на 

журналистическите жанрове в Интернет пространството. 

 Поради специфичната комуникативна функция на журналистиката, 

се предлага отделна подточка, разясняваща комуникативната функция на 

журналистическия жанр, която се реализира по различен начин в 

зависимост от медийната среда. 

От гледна точка на разгледаната теория, в самата адаптивна природа 

на жанра е заложена възможността той да се трансформира. Едни от 

факторите, оказващи най-силно влияние, са времето и средата.  

В “Характеристика на традиционните журналистически 

жанрове” са разгледани журналистическите жанрове от две категории: 

информационни (хроника, информационна бележка, новина, 

информационна кореспонденция, разширена информация, информационен 
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репортаж) и интерпретативни (проблемна кореспонденция, коментар, 

интервю). Преди да бъде анализирано как основните журналистическите 

жанрове присъстват в Интернет, трябва да се посочат характеристиките 

им, утвърдени от традиционните медии. Именно тези устойчиви 

характеристики ще спомогнат за разпознаването и анализирането им в 

онлайн средата. 

Втора глава на дисертационната разработка е “Влияние на онлайн 

средата върху журналистическите жанрове”. Тук е представена в 

основни линии теорията за спецификата на онлайн средата, онлайн 

журналистиката и дигиталните жанрове. Тя е вторият основен пункт, върху 

който е базиран теоретичния модел на дисертацията, като се развива в 

следните четири направления: 

 Специфика на онлайн средата и медийна конвергенция; 

 Същност и особености на журналистиката в Интернет; 

 Предпоставки за развитие на журналистическите жанрове в 

Интернет; 

 Дигитални жанрове. 

Разбирането на средата, в която попадат жанровете, заедно с 

палитрата от възможности, които тя предоставя за техните трансформации, 

е необходимата отправна точка, върху която се гради изследването и 

анализът в третата глава. В “Специфика на онлайн средата и медийна 

конвергенция” се разглеждат в общи рамки същността на Интернет, 

спецификата на процеса на медийна конвергенция, ролята на уеб средата, 

уебсайта и неговите ключови компоненти - “съдържание” и “дизайн”. 

Развитието на Интернет оказва голямо влияние върху развитието на 

журналистиката. Постоянно променящата се технологична среда оказва 

влияние върху начина на работа и разпространението на 

журналистическите продукти. Журналистиката на/в съвременното 

общество се разглежда в зависимост от високотехнологичната среда, в 
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която се реализира. Журналистическите жанрове, реализиращи се в 

Интернет, безспорно са свързани с понятия като хипертекст, хипервръзка, 

мултимедийност, интерактивност, персонализация. В “Същност и 

особености на журналистиката в Интернет” се разглеждат техните 

особености. Наред със спецификите на уеб средата, аудиторията в 

Интернет е също важен фактор, който влияе върху развитието на 

дигиталната форма на журналистическите жанрове. С появата и развитието 

на Интернет се появява потребителската аудитория, която е различна от 

познатата от традиционните медии аудитория. Процесът на развитие на 

Интернет, и в частност на медийните сайтове, е свързан и взаимозависим 

от това на аудиторията. Интернет задава своите специфики, потребителите 

ги усвоят и задават нови очаквания за реализиране на информацията, а 

различните медийни уебсайтове усвояват с различен темп новите 

възможности. Например спецификата “хипертекстуалност” води до 

създаване на нови принципи за писане на журналистически материали, за 

да се задоволят потребностите на аудиторията. Развитието на дигиталната 

форма на жанровете води до включване на нови функционални елементи в 

нея. А постоянно появяващите се нови начини за получаване, споделяне и 

произвеждане на информация може би ще доведат до напълно нови 

журналистически жанрове за в бъдеще. Може да се каже, че дигиталните 

журналистически жанрове се променят чрез намесата и участието на 

потребителите и именно това води до трансформации. 

В периода 1997-2010 г. науката за дигиталните жанрове се развива в 

различни насоки. Поставят се основите на научните търсения, свързани с 

жанровете в дигиталната среда, изследват се различни техни аспекти, като 

традиционната жанровата теория е изходната точка за всяко едно 

изследователско търсене. В точката “Дигитални жанрове” се отделя 

специално внимание на теорията за еволюция на кибержанровете на 
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Майкъл Шепърд и Каролин Уотърс, както и на спорното назоваване и 

дефиниране на “нови” журналистически жанрове в Интернет средата. 

Спецификите на уеб средата, както и изискванията на Интернет 

потребителската аудитория довеждат до появата на всички нови начини за 

получаване и разпространение на информация. Само времето ще покаже, 

кои форми ще се обособят и утвърдят като нови жанрове. Едно е ясно, че 

всяка новопоявила се възможност за създаване и управление на 

информация съдържа в себе си потенциала за създаване на нови жанрове 

(трансформирани, конвергирани или напълно нови). В уеб средата 

журналистическите материали във вече познатите жанрове (които са се 

трансформирали в новата среда) съществуват неразделно от опции като: 

споделяне в социална мрежа, препращане по имейл. Дават се възможности 

още за харесване, не харесване и оценяване на материалите, както и за 

коментиране. Интерактивните бутони за “активиране” на тези 

функционалности стават неразделна част от сложния комплекс на 

журналистическия материал в съответния жанр. Очакванията за Интернет 

жанра са очаквания да бъде проявен по определен начин. RSS Feed, 

възможностите за абонамент на новини, наличието на подкаст, както и по-

горе споменатите функционалности стават неразделна част от начина, по 

който се осъществява комуникативната функция на отделните жанрове. В 

представите на потребителите журналистическите жанрове в Интернет 

имат много по-сложна концепция, като мултимедийните и интерактивните 

елементи стават неразделна част от тях. 

В трета глава на дисертационния труд е направен анализ на 

журналистическите жанрове в Интернет, като се проследяват 

трансформациите и конвергенцията на основни журналистически жанрове 

в дигиталната среда. Журналистическите жанрове са анализирани на 

равнище съдържание, форма и функционалност. Функционалностите, 

свързани с журналистическите материали, са разпределени в две основни 
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направление - новите начини за споделяне и получаване на 

журналистическа информация. Именно те биха могли да допринесат за 

създаването на нови жанрове в бъдеще.  

 

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На базата на направения теоретичен преглед установихме, че по 

отношение на традиционната жанрова теория и теорията за традиционните 

журналистически жанрове има разработки от български автори, които 

достатъчно пространно и задълбочено разглеждат дадената теоретична 

област. По различен начин стои въпросът по отношение на теорията за 

дигиталните жанрове и по-специално теорията за дигитални 

журналистически жанрове. В тези научни области не можахме да открием 

публикации на български език, тук доминират разработките на 

чуждестранни автори. Това “бяло поле” в теоретичната постановка на 

дигиталните журналистически жанрове предизвика нашия научен интерес. 

То постави въпросите за това, по какъв начин журналистическите жанрове 

присъстват в дигиталната среда, какви трансформации претърпяват, как 

реализират своето съдържание, форма и функция в тази коренно различна 

от традиционната и бързо променяща се среда. 

Безспорен е фактът, че традиционната жанрова теория и теорията за 

журналистическите жанрове дават пълна представа за особеностите на 

основните журналистически жанрове. Ясно формулираните специфични 

характеристики на всеки жанр могат да бъдат разпознати в онлайн средата. 

Разработките на български език в тази област се свързват с имената на: Б. 

Николов (1989), М. Петров (1988), Т. Монова (2004), М. Младенов (1979), 

Л. Андреева (1999), П. Иванова (2008) и др. Литературният преглед по 

отношение на журналистическите жанрове показа, че в разработките на 

всички български и чужди автори присъстват шест основни 
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журналистически жанра – хроника, новина, кореспонденция, репортаж, 

коментар и интервю. Този факт повдигна въпроса, дали посочените 

жанрове са така широко застъпени и в онлайн средата. При първоначалния 

преглед на уебсайтовете на печатните, радио и телевизионните медии ни 

направи впечатление, че именно тези журналистически жанрове са най-

лесно разпознаваеми и широко представени в дигиталната среда.  

Интернет средата притежава специфични характеристики, които 

несъмнено оказват влияние върху реализацията на онлайн журналистиката 

и журналистическите дигитални жанрове: хипертекстовост, 

мултимедийност, интерактивност и персонализация са част от тях. 

Медийната конвергенция дава възможност на печатната, радио и 

телевизионна медия да си служат с едни и същи средства за презентиране 

на жанровата продукция. Аудио, видео и текстовите елементи могат да 

бъдат комбинирани по различен начин и използвани от трите типа 

традиционни медии. Степента на използването на медийната конвергенция 

зависи от политиката и еволюцията на съответната медия. Фактор, 

способстващ за еволюцията на медиите в онлайн средата, е специфичната 

Интернет аудитория, която има завишени изисквания и очаквания по 

отношение на представените пред нея медийни продукти и възможностите 

за интерактивна работа с тях.  

С въвеждането на термина “кибержанр” през 1998 г. от М. Шепърд и 

К. Уотърс започват усилени научни изследвания в посока на дигиталните 

жанрове. При преглед на различни публикации във връзка с дигитални 

жанрове установихме, че малко специалисти, и то едва през последните 

години, започват да повдигат въпросите, свързани с жанровете на онлайн 

журналистиката. Противоречивите позиции, свързани с това какво се 

разбира под “нови жанрове”, още веднъж потвърдиха виждането ни, че е 

необходимо да се изследват първо как присъстват основните 

журналистически жанрове, познати от традиционни медии. Този вид 
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изследвания биха могли да бъдат добра основа за категоризиране на 

специфичните явления “нови жанрове” като разновидност на вече 

разпозната и определена Интернет жанрова форма или като напълно нови 

жанрове, характерни само за дигиталната среда.  

Тук ще предложим обобщените изводи от емпиричната глава на 

дисертационния труд, в която са анализирани трансформациите и 

конвергенцията на журналистическите жанрови форми в уебсайтовете на 

традиционни печатни, радио и телевизионни медии. Първите шест извода 

се отнасят до жанровите форми, дефинирани като основни в теоретичната 

част. 

Интернет хрониката е най-често срещаният жанр във всички 

уебсайтове, а също е и основен жанр за домейн страниците. 

Телевизионните уебсайтове са водещи по отношение на предлагане на 

онлайн видео емисии – хроники, специално създадени за уеб средата. 

Хипертекстът има ключова роля за трансформирания жанр хроника и за 

трансформацията – преминаване в друг жанр. Уебсайтовете на печатните 

медии предлагат най-много и най-дълги хроникални подборки. 

Интернет новината е основен жанр, заемащ най-често място на 

вътрешните страници на медийните уебсайтове. Комбинацията на 

елементите, сформиращи дигиталната форма на жанра, зависят от типа 

медия, нейните възможности и политика. Телевизионните уебсайтове са 

водещи по отношение на онлайн видео новинарски емисии. Задължителни 

елементи за трансформираната дигитална форма на жанра са освен текстът 

и аудио-визуалните и интерактивни елементи, но и възможността за 

потребителски коментар. Това важи и жанровете кореспонденция, 

репортаж, коментар и интервюто. Забеляза се тенденция в уебсайтовете на 

радио и печатните медии да се публикуват и видео материали. 

Интернет кореспонденцията е най-лесно откриваема в 

телевизионните уебсайтове. Трансформираният й вид често в радио-
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телевизионните уебсайтове представлява комбинация на информация, 

създадена за онлайн средата с излъчен по традиционната медия материал. 

Интернет репортажът е една от най-използваните журналистически 

жанрови форми и от трите типа медии. В Интернет сайтовете на печатните 

медии се срещат разновидностите фоторепортаж и видео репортаж. В 

телевизионните уебсайтове бяха открити рубрики със специално създадени 

видео репортажи за уебсайта. Интернет репортажът е жанр, който лесно се 

комбинира с други жанрове. 

Интернет коментарът е лесно откриваем жанр и в трите типа 

изследвани медийни уебсайтове. В повечето случаи са създадени 

специални тематични направления, които включват освен коментар, 

мнение и Блог.  

Интернет интервюто - в сравнение с уебсайтовете на традиционни 

печатни и радио медии, в телевизионните уебсайтове по-рядко се среща 

интервю в печатен вариант. Подобно на останалите журналистически 

Интернет жанрове, с изключение на хрониката, интерактивните бутони за 

работа на потребителя с текста играят ключова роля за трансформациите 

на жанра. 

Вследствие на направения анализ бе установено, че печатните медии 

осигуряват най-малък достъп до традиционните журналистически 

жанрове, следвани от телевизионните уебсайтове, докато във всички 

уебсайтове на радио медиите се предлага лайвстрийминг. Радио и 

телевизионните медии имат добре развити архиви на вече излъчена 

продукция, докато печатните издания разчитат на архив на най-важните 

събития, отразени в уебсайта.  

Установихме две основни групи жанрове – доминиращи 

журналистически жанрове на домейн страницата и на вътрешните 

страници. 
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Хрониката и информационната бележка са доминиращите жанрове 

на домейн страниците за всички медии. Уебсайтовете на печатните медии 

са информационно по-натоварени в това отношение. Функциите на тези 

два жанра са да информира и да препраща потребителите към вътрешни 

страници, където са разположени материали от други жанрове. Налице е 

свързаност хроника – материал от друг жанр, което е пример за 

конвергенция на жанровете. 

Новината, кореспонденцията, репортажът, коментарът и интервюто 

са най-често срещани на вътрешните страници на уебсайтовете. Те 

притежават сходни елементи в наблюдаемата си дигитална форма: 

заглавие, текст, снимка/видео файл и интерактивни бутони. По-рядко се 

срещат аудио елементи. Наблюдаемата дигитална форма на различните 

жанрове е сходна. Интерактивните опции, даващи възможност за 

получаване и споделяне на информация са неразделна част от дигиталната 

форма на журналистическия материал и оказват съществено влияние 

върху начина, по който се реализира комуникативната функция на 

жанровете. При направения анализ бе установено, че тези опции се 

предлагат в разнообразни комбинации. От предлаганите пет основни 

възможности за работа с журналистическите материали (принтиране, 

споделяне, харесване, коментиране и оценяване) най-често прилагана от 

всички медии е опцията “споделяне със социална мрежа”. Полето, в което 

се поставят интерактивните бутони наричаме “рамка”, като е налице 

тенденция към унифицирана дигиталната рамка на 

журналистическите материали, т.е стремеж на медиите да предлагат 

повече интерактивни опции.  

В уебсайтовете на онлайн медиите трансформациите на 

материалите от изследваните основни журналистически жанрове се 

свързват с начина, по който журналистическата продукция присъства в 

онлай средата. Трансформациите на жанровете могат да се наблюдават 
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посредством специфичните характеристики на средата, като 

функционалната дигитална форма на журналистическите жанрове може да 

се изследва от гледна точка на мултимедийност, интерактивност и 

хипертекстуалност.  

На базата на посочените характеристики бихме могли да определим 

следните особености на трансформираните журналистическите жанрови 

форми: 

 отделните типове медии компилират по различен начин елементите 

текст, изображение, видео, графика, анимация и звук, което дава 

своето отражение върху наблюдаемата форма на журналистическия 

жанр; 

 различните интерактивни опции за боравене с журналистическите 

материали създават множество вариации на дигиталната форма в 

зависимост от индивидуалните решения на медията. Вследствие на 

тези характеристики на дигиталната форма се предоставят нови 

възможности за реализиране на комуникативната функция на 

журналистическите жанрове. Някои от тях са: интерактивни опции за 

работа с текста, възможности за споделяне и възможности за 

получаване на определен жанр текст. В отделните медии - печатни, 

радио и телевизионни, доминират различни функционалности в 

зависимост от спецификата на съответната медия. 

 хипертекстовостта е причина за промяна на структурата на текста и 

това довежда до конвергенция на някои жанрове - хрониката 

преминава в новина; кратката информация преминава в новина и 

други. Хипертекстовостта се реализира чрез наличието на 

хиперлинкове, които свързват отделни части текст и позволяват 

преход на потребителя от материал в материал, независимо от жанра. 
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От гледна точка на жанровите структурни елементи, 

трансформациите на журналистическите жанрови форми биха могли да 

се разгледат във връзка с елементи съдържание, форма и функционалност: 

 Съдържание – тематичните категории варират в рамките на медиите 

от един тип.  Безспорен е фактът, че категорията “новини” е 

задължителна за всички медийни уебсайтове, като в нея се поместват 

журналистически материали от различни жанрове. Материали със 

съдържание, отнасящо се до определени теми и проблеми, лесно се 

свързват с други подобни. По този начин се предоставя на 

потребителите различен обем информация по темата. 

Трансформациите на съдържанието се откриват в начините, по 

които журналистите го предлагат, а аудиторията го усвоява. 

Журналистите могат да определят основните засегнати теми и да ги 

поставят като ключови думи към материала. Тези ключови думи 

представляват хиперлинкове, които автоматично класифицират 

материала към няколко тематични направления едновременно. Това 

осигурява на потребителите достъп до информацията през различни 

директории. Мигновенният избор на основна или допълнителна 

информация по дадена тема повишава адаптивността на 

журналистическия продукт в зависимост от потребностите на 

аудиторията. Друга трансформация на равнище съдържание се 

осъществява чрез наличието на интерактивни бутони, които 

позволяват потребителят да добави информация по същата или друга 

тема към вече съществуваща публикация (например бутон “още”); 

 Форма - наблюдаемата форма на материала на даден дигитален 

журналистически жанр представлява комплекс от текст, 

мултимедийни и интерактивни елементи, които са израз на 

трансформацията на формата. На базата на направения анализ 

установихме, че в зависимост от комбинацията на използваните 
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елементи медиите биха могли да се отнесат към една от следните 

групи: 

 Първа група – използват се само материали в аудио или видео 

или печатен формат; 

 Втора група – наблюдава се комбиниране на два формата – 

печатен + аудио формат; аудио + видео формат; печатен + 

видео формат; 

 Трета група – посочените три елемента се използват в 

комбинация печатен + аудио + видео формат. 

Установихме, че все още относително малка част от 

журналистически материали съдържат едновременно в дигиталната си 

форма трите елемента.  

 Функционалност – в наблюдаемата дигитална форма на 

журналистическите жанрове присъстват и интерактивни бутони – 

броят им зависи от наличните функционалности в настоящето, както 

и от политиката и еволюцията на съответната медия. Чрез тях 

дигиталната форма на журналистическите жанрове се превръща 

във функционална дигитална форма. Журналистическите 

материали се трансформират посредством наличните 

функционалности, изразени чрез функционалните бутони, част от 

дигиталната форма на журналистическите материали. Всеки един 

интерактивен бутон позволява материалът да добие нова форма – да 

се добави или изключи нещо към него, да се промени 

презентационния му вид. 

Конвергенцията на журналистическите жанрове е вид 

трансформация. Тъй като тя влиза в полето на нашия изследователски 

интерес, й обърнахме специално внимание. Вследствие на направения 

анализ установихме, че важни аспекти на конвергенцията на 

журналистическите жанрове, присъстващи във всички онлайн медии, са: 
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 някои журналистически жанрове се сливат - хрониката преминава в 

репортаж; кратката информация преминава в кореспонденция и др.; 

 всички жанрове (освен хроника и информационна бележка) имат 

подобна дигитална форма (заглавие, текст, снимка/адио/видео и 

интерактивни бутони), т.е бихме могли да говорим за тенденция към 

унифициране на набюдаемата форма на дигиталните жанрове. 

В повечето уебсайтове на изследваните медии (печатни, радио и 

телевизионни) бе установено наличие на “хибридни жанрове”, които са 

вследствие на конвергенция на различните журналистически жанрове с 

нежурналистически (например журналистически жанр в комбинация с 

нежурналистически коментар). Съществуването на тези хибриди повдига 

въпроса до колко те могат да бъдат приемани за нов, специфичен за 

Интернет средата жанр. 

Конвергенция и трансформация не се осъществяват, когато 

уебсайтовете не предоставят никакви журналистически материали в друга 

форма освен чрез лайвстрийминг и архив на собствените си програми. В 

този случай журналистическите жанрове достигат до потребителите в 

традиционния си вид. Това, което се променя, е единствено активността на 

потребителя, който трябва да притежава необходимите компютърни 

умения за боравене с плеърите, които стартират програмата на живо; 

изискват се също и умения за ориентация в уебсайта и боравене с 

предоставения архив.  

В заключение можем да обобщим, че целта на дисертационния труд 

е изпълнена, а тезата - потвърдена.  

Настоящата разработка не претендира за изчерпателност, тя само 

акцентира върху определени проблеми, които биха могли да бъдат 

проучени самостоятелно и по-задълбочено.  
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Дисертационният труд не може да обхване всички аспекти на 

трансформациите и конвергенцията на журналистическите жанрове и още 

по-малко да ги проучи всестранно.   

Надяваме се, че настоящата разработка може да послужи като 

отправна точка за други изследователски търсения. Биха могли по-

задълбочено да се изследват “хибридните жанрове” и техния потенциал да 

прерастват в нови за онлайн средата журналистически жанрове. Би могло 

да продължи наблюдението и анализа на функционалните елементите, 

изграждащи дигиталната форма, и начинът, по който те влияят върху 

трансформациите и конвергенцията. Друг проблем, предизвикващ 

изследователски интерес, би могъл да бъде отчетената тенденция към 

унифициране на наблюдаемата дигитална форма на жанровете. Вероятно в 

уебсайтовете на печатните, радио и телевизионни медии, принадлежащи 

към медиен консорциум, това унифициране би настъпило по-бързо, тъй 

като тези медии имат най-голям потенциал за експлоатация на 

възможностите, които предлага конвергентната среда на Интернет. 

Надяваме се, че този текст би могъл да послужи за разширяване и 

обогатяване на изследователския периметър и че идеите заложени в него 

имат перспектива. 
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НАУЧНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: 

 

1. Дисертационната теза е първото мащабно изследване в България, 

проучващо трансформациите и конвергенцията на 

журналистическите жанрови форми в онлайн медиите. Подобно 

изследване насочва вниманието на теоретици и практици към 

актуални въпроси и тенденции, свързани с темата за дигиталните 

журналистически жанрове. 

 

2. Настоящата разработка интегрира знание от традиционна жанрова 

теория с теория за дигиталните жанрове, което служи за осмисляне 

същността на дигиталните журналистически жанрове, както и за 

отправна точка за анализ. Предлага се систематизация на теориите 

за традиционните и дигиталните жанрове. Вследствие на 

направения анализ в трета глава се предлага авторска 

типология на трансформациите. 

 

3. В настоящия научен труд за първи път са изведени основни 

отличителни характеристики на трансформираните 

журналистически жанрови форми в Интернет средата. 

Посочените илюстративни примери в разгледаните уебсайтове на 

традиционни печатни, радио и телевизионни медии показват начина 

на усвояване на уеб медията, а анализите свидетелстват за различно 

равнище на усвояване на медийната конвергенция и съответно на 

еволюция на отделните типове медийни уебсайтове. 

 

4. На базата на направения анализ на журналистическите жанрове в 

уебсайтовете на традиционни печатни, радио и телевизионни медии 

е направен извод за съществуването на две основни групи 
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журналистически жанрови форми – най-използвани жанрове на 

домейн страницата и на вътрешните страници. Подобно разделение 

би могло да послужи като отправна точка при научни търсения във 

връзка с обособяване на дигиталните журналистически жанрове по 

групи.  

 

5. В настоящото изследване е въведена като понятие и дефинирана 

функционална дигитална форма на жанра, каквато не е зададена в 

нито един от разгледаните източници.  

 

6. Дисертационната теза за първи път представя концепцията за 

унифицирана дигитална рамка на журналистическите материали, 

разположени на вътрешна уебстраница. 

 

7. Интерактивните функционални елементи са разгледани като част от 

функционалната дигитална форма на жанра. Проучването, 

представянето в табличен вид и анализирането им е иновативен 

подход за изследване на трансформациите на журналистическите 

жанрове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: 

 

1. Славова, Росица. Формата на журналистическия жанр – интеграционен 

код в контекста на новите комуникативни условия. В: Комуникация и 

цивилизации. Сб. Състав. М. Златева, Минка - София, 2009 (под печат) 

 

2. Славова, Росица. Новините в Интернет – конструктивни елементи на 

дигиталната форма. // Годишник на  СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по 

журналистика и масова комуникация, №17, 2010. (под печат) 

 

3. Славова, Росица. Основни принципи при създаване на журналистически 

материал за уеб страница. В: Научни трудове на Русенския университет 

„А. Кънчев”, № 50, 2011, 61-67 (под печат) 

 

4. Славова, Росица. Дигитален журналистически жанр. В: Научни трудове на 

Русенския университет „А. Кънчев”, № 50, 2011, 67-73 (под печат) 

 

5. Славова, Росица. Предизвикателствата на дигиталното информационно 

общество към журналистическите жанрове. // Обществото на знанието и 

хуманизмът на ХХI век”, №9, 2011  (под печат) 

 

6. Славова, Росица. Интерпретативният журналистически жанров дискурс в 

телевизионните уебсайтове. В: Сборник с научни студии и статии 

„Съвременният поглед на докторанта към науката”. Благоевград: 

Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2011, с. 360 (под печат) 

 

 


