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Характеристика на дисертационния труд 

 

Дисертационният труд съдържа 178 страници. Структурата му е следната: 

увод, три глави, заключение, библиография, приложения. Библиографията включва 

261 заглавия, от които на кирилица 200,  61 на латиница и  15 интернет източници. 

Приложенията включват 11 таблици с обобщени данни по месеци и една сумарна 

таблица с крайни резултати от обобщението на емпиричния материал за “Шоуто на 

Слави”, 1 таблица за „Шоуто на Иван и Андрей” и 1 таблица за „Вечерното шоу на 

Азис”. Допълнително в приложението са представени регистрационните карти за 

определяне на количествени и качествени измерители на творческия 

инструментариум във вечерното токшоу в българския национален ефир спрямо 

отделните издания на трите предавания в рамките на едногодишен емпиричен 

период( 09.2009-09.2010г.) – 136 броя регистрационни карти за „Шоуто на Слави”, 

25 за „Шоуто на Иван и Андрей” и 35 за „Вечерното шоу на Азис”.  

 

Дисертационният труд е разделен на три глави, като всяка от тях е посветена 

на обособена проблемна област. Първата представя теоретичната рамка на обекта 

на изследване на дисертационния труд - възникване и развитие на жанра токшоу и 

обособяването на формата на вечерното токшоу. Втората е посветена на предмета 

на изследване – как се обособява творческия инструментариум на вечерното 

токшоу  - теоретична обосновка на приложения понятиен апарат, който и изцяло 

нов за научно- изследователската област, исторически преглед на зараждане на 

формите на хумора в забавните предавания и методология за определяне 

качествените и количествени измерители на творческия инструментариум за трите 

предавания в рамките на едногодишен емпиричен период. В същата глава в три 

отделни раздела са представени основните характеристики, специфики и 

особености на творческия инструментариум на трите изследвани примера за 

вечерно токшоу в българския национален ефир. Третата глава включва подробно и 
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обобщено представяне на сравнителна база на резултатите от субстантивния 

контент- анализ на творческия инструментариум в трите изследвани предавания.  

Предметните полета в изследването на дисертационния труд са: първо, 

особеностите на творческия инструментариум във формата на вечерното токшоу по 

световен образец – представяне на модела на матрицата на вечерното токшоу като 

базова основа за формирането на творческия инструментариум; второ, определяне 

на взаимовръзката между формата, концепцията, творческия потенциал на 

вечерното токшоу и творческия потенциал на водещия – изготвяне на 

професиограма на водещия като представително лице, главен инициатор и 

мениджър на собственото му предаване; трето: факторите (исторически, социални, 

културни, обществени), които оказват влияние за формирането на творческия 

инструментариум във вечерното токшоу и предпочитанията на телевизионната 

аудитория към конкретни комедийни форми; четвърто: извеждане на категориално- 

понятийния апарат във връзка с предмета на изследване; пето: специфики на 

творческия инструментариум на вечерното токшоу в българския телевизионен 

ефир в резултат на извършено емпирично изследване в едногодишен период на три 

вечерни токшоу предавания – „Шоуто на Слави” по BTV, „Шоуто на Иван и 

Андрей” по NOVA TV и „Вечерното шоу на Азис” по PRO.BG(BTV Action).  

 

Дисертацията е иновативна разработка. Създаден е и осъществен авторски 

изследователски модел. Използвана е солидна теоретична база. Изяснена е 

терминологията по отношение на жанра токшоу.  

 

Обществената значимост на изследвания в дисертационния труд проблем за 

създаването и влиянието на творческия инструментариум във вечерното токшоу се 

развива в контекста на таблоидната телевизиона комуникация, в която значимите 

неща започват да се казват и показват чрез комедийните форми на скечово-

сценичната култура.  Вечерното токшоу илюстрира симбиоза на възприятие между 

реални и сътворени поведенчески и мисловни модели на разпознаваеми 

емблематични образи и върху тази хедонистична основа тържествува апологията 

на развлечението.  
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В първото десетилетие на 21 век приоритизирането на  комерсиалната телевизия  

извежда като доминанта потребността от информация и развлечение в едно. 

Традиционните жанрови предавания се повлияват в отстъпление спрямо 

обществената значимост и журналистическа стойност на телевизионното 

съдържание.  

Таблоидизацията на новинарските емисии инициира хедонистичната метаморфоза 

новините да забавляват и забавлението да създава новини. В този контекст чисто 

публицистичните предавания биват заменени от публицистично-художествени 

жанрове със смислов център да се говори за забавление.  

Телевизионното програмиране специално разработва ниша за вечерното токшоу в 

късен праймтайм като еманация на сценично-скечовата култура или другият начин 

за моделиране на действителността. Кумулативният характер на вечерното токшоу 

включва творчески инструментариум от най-актуалните медийни и комедийни 

форми с амбициозната цел да се увлича в комуникационния процес масова 

аудитория. Във фокуса на изследователското внимание попада явлението културен 

разпад в ерата на токшоу предаванията.  

 

Актуалност на изследването 

 

Досега няма задълбочено и цялостно изследване, което да е посветено специално 

на ролята и значението на формата на вечерното токшоу в жанровата 

идентификация на съвремнното телевизионно програмиране.  

Творческият инструментариум на вечерното токшоу представлява изследователски 

интерес като интегрална част от скечово–сценичната култура в американския, 

европейския и българския телевизионен ефир.  

 

Темата за творческия инструментариум на вечерното токшоу е актуална с идеята да 

се проучи производствения потенциал на действие на скечово-сценичната култура 

и причините чрез оригинален криейтив и авторитетен водещ да се създаде 

специфично телевизионно предаване с хедонистична функция на съдържанието.  
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Темата е актуална още и поради важното обстоятелство, че възникването, 

разпространението и популярността на вечерното токшоу са от ключово значение 

за обяснението на съвременните тенденции към търсене на най-краткия път до 

зрителя чрез разкриването на проблеми, интереси, личности, явления с 

любопитство от личен характер.  

 

Допълнително e належащо да се установят корелативните зависимости  как  и защо 

се случва тоталната доминация на жанра токшоу, в частност формата на вечерното 

токшоу във вечерен часови слот, спрямо други художествени и/или злободневно-

публичистични предавания.  

 

Актуалността е продиктувана още от обществената потребност за влияние върху 

телевизионната аудитория, нарастващ инвеститорски интерес и маркетингов 

потенциал на забавните предавания. 

 

Основен обект на изследване представлява формата на вечерното токшоу в 

българския телевизионен ефир и съпоставянето му с европейски и световни 

образци на база концептуално развитие, програмни принципи и културно влияние.  

 

Предмет на изследователски интерес в дисертационния труд е творчекият 

инструментариум на вечерното токшоу в българския телевизионен ефир – по 

примера на световния опит  това е конфигурация и структурна обвързаност на 

композиционните елементи в съотвествие с харизматичното присъствие на 

водещия и оформянето на подходяща концепция по аналогичен матричен модел. 

Творческият инструментариум на вечерното токшоу е предпочитан предмет на 

изследване, защото в теоретичен план представлява предизвикателство да се 

формулира и изведе нов понятиен апарат, да се изработи самостоятелна практико-

приложна методология, както и да се проучи задълбочено същността и влиянието 

на българското вечерно токшоу в национален ефир.  
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Цел на изследването 

 

Целта на настоящото изследване е чрез комплексна методология да бъдат изведени 

особеностите на творческия инструментариум на вечерното токшоу от световния и 

българския телевизионен опит - да се проследи как се създава, функционира, 

хармонизира и модернизира композиционната цялост от креативни компоненти на 

телевизионното развлечение в късния вечерен праймтайм; да бъде установена 

ролята на водещия за определяне същността на на творческия инструментариум на 

вечерното токшоу,  както и степента на медийно влияние и продължителност на 

телевизионния живот на подобни предавания.  

 

Подцели: 

 

 - да се установи и анализира начинът на формиране на творческия 

инструментариум в три аналогични по формат, но различни по концепция примери 

за вечерно токшоу в българския телевизионен ефир; 

- да се изведат и анализират приликите и разликите в спецификите на творческия 

инструментариум на посочените три примера за българско вечерно токшоу; 

 

- да се очертаят тенденции и закономерности на прилагане и влияние на творческия 

инструментариум на вечерното токшоу у нас и по света.  

 

Задачи на дисертационния труд 

 

1. Да се направи обзор, критичен прочит и установяване на научни подходи и 

използвани методи  при изследване на същността, значението и ролята на 

жанра токшоу за промяната в обществено- социалната потребност от 

информация и телевизионно развлечение; 
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2. Да се проследят историческите предпоставки  за създаването на формата на 

вечерно токшоу като необходима трибуна за творческа изява на известни 

талантливи личности;  

3. Да се направи исторически преглед на българската традиция в 

разработването на предавания от формата на вечерното токшоу с цел да се 

откроят добрите примери и практики; 

4. Да се конкретизират аспектите на корелативно-субстантивното отношение  

между принципите на формиране на творческия инструментариум на 

вечерното токшоу и творческия потенциал на водещия; влияние на 

личността на водещия върху същността на вечерното токшоу;  

5. Да се анализират поотделно три различни концепции за българско вечерно 

токшоу в контекста на телевизионния пазар у нас и в сравнителен план със 

световни образци;  

 

Посредством прилагането на субстантивен контент- анализ са подготвени  за 

наблюдение общо 196 регистрационни карти, 11 месечни и 3 обобщителни таблици 

за изследване на творческия инструментариум на вечерното токшоу в българския 

телевизионен ефир в предаванията “Шоуто на Слави” по BTV, „Шоуто на Иван и 

Андрей” по NOVA TV и „Вечерното шоу на Азис” по PRO.BG(днес BTV Action). 

Изследването е насочено към решаване на важен за журналистическата теория 

научен проблем, а именно: доколко творческият инструментариум на вечерното 

токшоу допринася за развитието на рецептивни нагласи в стила сценично- 

скечовата култура и таблоидната журналистика.  

 

Обособена е теоретико- методологическа част в глава втора, която е посветена на 

детерминирането на творческия инструментариум в теоретичен и практико- 

приложен аспект за дисертационното изследване.  

 

Изследователска теза 
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Творческият инструментариум в българското вечерно токшоу е напълно 

съпоставим по отношение на качество, оригиналност, креативност и иновативност 

на западните образци на подобни предавания. Като цяло се наблюдава достатъчно 

добро развитие на най-разпространените и приложими комедийни форми с 

потвърждение на правилото и в български вариант водещият да определя в кои 

компоненти на матрицата ще се представя в най-силното си амплоа. 

 

„Шоуто на Слави” е българското вечерно токшоу с най-силно развит творчески 

инструментариум по редици причини – солиден творчески потенциал и 

професионален опит на водещия, дълъг телевизионен живот на предаването, което 

е предпоставка за стремеж към реализация на нови аспекти и идеи за обогатяване 

на творческия инструментариум. 

 

В „Шоуто на Слави” водещият прави най-добрите изпълнения на монолог, 

диалогът между водещи и/или съ-водещи също е конструктивен за настроението и 

за трите шоута, „Вечерното шоу на Азис” и „Шоуто на Иван и Андрей” се 

осъществяват по модерна таблоидна формула  и разгръщат рубрикирането с 

изрезкова анимация, външни репортажи, смешни кореспондинции. В контекста на 

артистичните изпълнения „Шоуто на Слави” следва традицията на комедийната 

форма – влизане в образ чрез актьорската вечер, в „Шоуто на Иван и Андрей” се 

правят опити да се развие линия на комичността в скечовото изпълнение.  

 

„Шоуто на Слави” е пример за български образец на класическо вечерно токшоу с 

достатъчно дълъг телевизионен живот, за да имат критично основание 

последващите го предавания от същия формат да се опитват да поддържат подобно 

ниво и да разкриват нови ниши в творческия инструментариум.  

 

Условие за достоверността на тезата е съобразяването с мащабите на малкия 

телевизионен пазар у нас и липсата на средства за подобаващи инвестиции.  

 

 9



Методология на изследването: Настоящото изследване на творческия 

инструментариум на вечерното токшоу е опит да бъдат дефинитивно изведени 

понятия за основни творчески механизми, комедийни форми и художествено-

публицистични елементи – как се съчетават концептуално и кореспондират с 

артистичния потенциал на водещия; как се постига дълъг телевизионен живот на 

подобни програми и превръщането им в телевизионни институции на доверие и  

зрителска лоялност.  

 

Търсенето на релации между творческо вдъхновение и въздействие на вечерното 

токшоу изисква при изследването на вътрешноструктурните компоненти на 

творческия инструментариум да се приложат исторически изследователски 

подход във връзка с концептуалното му обособяване, както и 

интердисциплинарен подход за културните и социални напластявания в смисъла 

и значението на телевизионното развлечение.  

 

Основен изследователски метод в настоящия дисертационен труд е 

приложението на субстантивен контент-анализ – изработване и обработване на 

регистрационни карти, в които чрез количествени и качествени измерители се 

изследва същността на творческия инструментариум на аналогични форматни 

предавания. Контент-анализът е необходимият обобщителен изследователски 

метод, който цели да изведе принципи и тенденции в развитието на творческия 

инструментариум на вечерното токшоу и на тази основа да се направят изводи, 

прогнози и предположения за медийното влияние на подобни предавания. 

Изследването е фокусирано в строга композиционна рамка на едногодишен 

емпиричен период от 09.2009г. до 09.2010г. и сравнява три различни предавания от 

формата на вечерното токшоу в българския телевизионен ефир – „Шоуто на Слави” 

по BTV, „Вечерното шоу на Азис” по PRO.BG и „Шоуто на Иван и Андрей” по 

NOVA TV .  

 

По отношение приложението на сравнителен и интердисциплинарен подход в 

анализа между различните образци за вечерно токшоу обобщенията излизат извън 
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зададената рамка от гледна точка на историографски справки или препратки към 

по-късно породили се за периода на изследването ключови тенденции на развитие 

на вечероното токшоу в българския телевизионен ефир.  

 

 

Основни проблеми на дисертационното изследване: 

 

Трудът представлява историческо, интердисциплинарно и контент-анализно 

изследване на творческия инструментариум  на вечерното токшоу, което има 

своите научни приноси във връзка с обобщената оценка за професионалните му 

достойнства, художествени стойности, степен на културно влияние и телевизионно 

въздействие. За първи път се изследва творческия инструментариум на вечерното 

токшоу като съвкупност от самостоятелни и композиционно обвързани категории 

със свои функции, механизми, форми, специфични черти и особености.   

 

1. Новите тенденции в развитието на токшоуто са повлияни от известни 

авторитети и техните оригинални конценпции, протичащия процес на 

таблоизация и неговите социални измерения; 

 

2. Проследяването на добрите и лошите страни в модернизирането на токшоу 

жанра търси взаимовръзката между промяната в личните отношения на 

човека, разместването на ценностната му система и ролята на малкия екран 

за екстериоризирането на новите нрави. Скандалността, любопитството, 

насилието и табутата водят до остри упадъчни форми на токшоу жанра в 

процеса на комерсиализацията и насоченост на телевизионната 

комуникация към масовта аудитория; 

  

3. Масова култура и комерсиализация са явленията с най-силно  влияние върху  

промените  в спецификата на токшоуто като телевизионно произведение. 

Значението му нараства като високобюджетна външна продукция - 

продължение на новини и  коментарни предавания; 
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4. В съвременното токшоу водещият упражнява основна контролна функция. 

Различните формати токшоу се основават на неговия личен принос да се 

превърне в лице и марка на предаването си; 

 

5. Форматното развитие на вечерното токшоу благоприятства за социалната му 

ангажираност с проблеми на гражданското общество, благородни каузи и 

подпомагане на човешките съдби на някои от неговите герои. 

Позиционирането в късен часови пояс го превръща в  трибуна на авторитети 

с ярки позиции по темите от обществения дневен ред и дава възможност за 

„последен” прочит на актуалните проблеми в края на телевизионния ден; 

 

6. Вечерното токшоу притежава ресурс да моделира чрез ритуала на смешно-

критичната позиция, в руслото на комедийно-музикалните интерпретации 

нови и нови форми на събитията и образите от действителността; 

 

7. Вечерното токшоу се разполага на територията на телевизионното 

развлечение, но благодарение на възможностите за социално-

публицистичен профил и журналистическа насоченост на творческия 

инструментариум може да разположи върху плоскостта на забавлението 

дебат по обществено-значими теми, които през призмата на хумористичен 

филтър да доведат до нов и оригинален прочит; 

 

8. Творческият инструментариум във вечерното токшоу в българския 

телевизионен ефир изразява възможностите да се конструира аналитично- 

хумористична платформа на доминиращите в медийното пространство 

обществени категории за съвременен житейски разказ; 

 

9. Творческият инструментариум в хумористично-сатиричен план подсилва 

ефекта на внушение и идентифициране на социалните „язви”, ниши и 

дефицити по отношение на мислене и изграждане на политики; 

 12



 

10. Съпоставката на няколко предавания от типа на вечерното токшоу и 

сравнителният анализ на прилагания в тях творчески инструментариум 

свидетелстват за обществения афинитет към теми и обвързаните с тях 

личности, както и подчертани предпочитания към определени форми на 

изразяване. 

 

Основни научни тези на изследването 

 

Токшоуто набира популярност благодарение на своя синкретичен характер и 

интерактивна природа. То притежава потенциал за творчески и бизнес инвестиции 

чрез разработване в големи блокови предавания и едновременно с това се 

превръща се  в телевизионното поле за изява на редица нови  явления на масовата 

култура. Дефинитивната природа на токшоуто като телевизионен жанр доказва, че 

то изцяло и съзнателно е конструирано около идеята да се говори. 

 

Токшоуто може да се преобразува в телевизионна форма  на различни типове 

предавания, чиято структура се разработва по форматните характеристики на този 

жанр. Съвременните жанрови трансформации на токшоуто са вътрешножанрови 

форматни и междужанрови трансформации.  
 
В световен мащаб токшоуто придобива блоков характер и се очертава като 

телевизионния жанр на бъдещето. В България жанровото му многообразие се 

осъществява след отшумяването на риалити програмите.  

 

Основният управленски принцип в токшоуто е, че всичко което се появява в 

неговите рамки, е повлияно от харизмата на водещия и лично той контролира 

строго шоуто и екипа си. От гледна точка на производството, водещият е мениджър 

и редактор; от маркетингова гледна точка водещият е марката, която продава 

продукта, от гледна точка на организацията – водещият е основната сила, която 

води преговорите при сключването на договор с телевизиите, с рекламодателите, 
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във връзка с разпространителните права. Без превръщането на водещия в 

продаваема марка, токшоуто може да съществува, но не и да му се гарантира дълъг 

и продуктивен живот.  

 

Вечерното токшоу е концептуално предаване с особен творчески статут за човека, 

който го води. Често възниква въпросът предаването ли прави водещия 

eмблематичен или водещият определя съдбата на предаването. Световните образци 

за вечерно токшоу протичат в интензивен креативен процес и имат дълъг 

телевизионен живот в съответствие с личната енергия и потенциал на водещия да е 

обединяващата фигура за екип, зрители, телевизионна компания и интересни гости.  

 

На фона на стихийното развитие на формата в световен мащаб през последните 10 

години, българското вечерно токшоу все още се утвърждава в условия на 

зараждаща се конкуренция, води борба за роля и признание в изграждането на 

стил, позиции и място сред интересите на зрителската аудитория на нашия малък 

телевизионен пазар. Периодът 2009-2010г. е  решаващ за темпото на възникване и 

развитие на българските токшоута. 

 

Вечерното програмиране предполага различен тип разсъждение и умишлено търсен 

хумор, който да е по-интелектуален и обобщителен, за да подсказва края на деня. 

Историите във вечерното токшоу предполагат да са истории като за лека нощ, а не 

да обременяват зрителя с тежки драми и ново знание. Търси се стил на 

презентиране, който да забавлява и същевременно да има успокояващ ефект. 

 

Във формата на вечерното токшоу има постигнат синхрон между външна форма и 

съдържателни намерения. Стремежът към оригиналност на авторските концепции 

за предавания понякога създава странни форми на взаимстване от един формат в 

друг, специално за жанра токшоу.  

 

Вечерното токшоу е продукционен завършек на първичните стимули на 

хедонистичната природа на човека и се изразяват в жанрови елементи като 
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инфотейнмънт, „меки новини”, „жълти новини”, както под прякото влияние на 

медийните явления таблоидизация, хибридизация, телекрация и популярна 

култура. 

 

Хуморът и тематичната ориентация към интимността на човека са новата вълна с 

огромно значение за утвърждаването на телевизията не само като феномен на 

обществото, а и като негов кулутурен епицентър. 

 

Превръщайки се в трибуна на обикновения човек, токшоуто прави своя рязък 

завой. То се превръща в проекция на неизживените емоции от личния свят, които 

не са получили публична санкция и дори не са били назовавани. Новата вълна на 

откровение крие силен душевен заряд като възможности за повече свобода, но и се 

превръща в опасна тенденция на скандализиране на морала в обществото. 

 

Научно-изследователската дейност на дисертационния труд обхваща широкото 

експериментално поле на развитие на токшоуто като жанр от радио до 

телевизионните му образци в зората на възникване на телевизията, 

видоизмененията на жанра в ерата на масовите комуникации – нови модели, 

специфики и практики, които обуславят превръщането на телевизионните формати 

от типа токшоу в емблематични предавания за своето време. Тенденциите в 

продуцирането и програмирането на токшоу жанра разкриват новаторси подходи в 

изграждането на творческия инструментариум във формата на вечерното токшоу . 

За връзката между културно влияние, специфична форма на създаване на токшоуто 

и индивидуално присъствие на водещия свидетелстват последните тенденции в 

изграждането на телевизионните икони на модерното време.  

 

Творческият инструментариум при воденето на токшоу е сложна система от 

продуцентски, аудиторни и психологически фактори, които следва да бъдат 

подробно описани и обобщени в настоящия дисертационен труд. Теоретичната 

рамка обхваща развитието на творческия инструментариум на вечерното токшоу, а 

практичната насоченост назовава основни правила в програмирането и 
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продуцирането му. При анализа на три български вечерни токшоута е приложен 

сравнителен изследователски метод с цел да се откроят приликите и разликите 

между тях, както и практиките на адаптиране на  световните примери.  

 

Проблемна структура на изследването. Трудът е структуриран в увод, три глави, 

предговор, заключение, библиография и приложение.  

 

Вечерното токшоу е таблоидно-форматен  телевизионен продукт за късен 

праймтайм, разработен специално за производствената ниша да бъде 

хумористичното продължение на новините от деня. Встрани от емисиите и липсата 

на изискване за обществена потребност на информацията, вечерното токшоу е 

сложно организирана апология на развлечението в стила на празнично-

карнавалните водевили. Кумулативният характер на вечерното токшоу в духа на 

постмодернистичната култура съчетава медийни и комедийни форми, които чрез 

творчески моделирана паралелна реалност подхранват влиянието на събития и 

личности върху обикновените житейски истории на ежедневието. Построеният по 

схемата на матрицата на вечерното токшоу творчески инструментариум на 

вечерното токшоу е съставно отражение на поредица от популяризирани 

обществено-политически, социално-битови поведенчески модели, емблематични 

образи, събирателни мечти, нужда от авторитети и инвазия на маргинали и 

неординерни представители на упадъчни културни процеси.  

 

В глава първа е очертано историческото развитие на жанра на вечерното токшоу, 

обхват на жанровото многообразие, типологии и класификации на видовете 

токшоу, обособяването на специална базисна за формата матрица с оглед да се 

проследи концептуалното усъвършенстване на световните образци и влиянието на 

утвърдените модели върху българските версии. В тази глава от изключителна 

важност за предмета на изследване на дисертационния труд представлява 

акумулирането на творчески потенциал по време на професионалното развитие на 

водещите лица на вечерното токшоу и конкретно личния им принос за 

телевизионния статут на предаванията им.  
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Втората глава е посветена на културните връзки и социалните отношения, които 

оказват влияние върху формирането на творческия инструментариум на вечерното 

токшоу. То произлиза от философията на скечово-сценичната култура, 

таблоидизацията, постмодернизма и чрез свои комедийни форми изразява, 

популяризира  и насърчава хедонистично отношение към действителността. В тази 

глава е обърнато специално внимание на концептуалните достойнства на трите 

изследвани предавания и причините за творческата им оригиналност. 

Допълнително са изведени дефиниции на категориално-понятийния апарат и е 

обяснено приложението им в практическото изследване.  

 

Научният интерес в трета глава е фокусиран изцяло върху практическите аспекти 

на изследването по отношение на положителните и отрицателни тенденции в 

развитието на вечерното токшоу в българския телевизионен ефир – посочени са 

редица приноси от социално значение при избор на теми, отправяни към 

аудиторията послания, специфични комедийни форми и постижения в постигане на 

уникален творчески инструментариум на вечерното токшоу.  

 

В глава приложения се представя емпирична информация, събирана в 

продължение на една година. Тя е предназначена за задълбочен професионален 

интерес и многоаспектно опериране.  

 

Литературни източници на изследването 

 

Темата „Творчески инструментариум на вечерното токшоу в българския 

телевизионен ефир” е сред новите теми в телевизионната критика, защото 

представя в задълбочен аспект потенциала на вид развлекателно предаване да 

отразява и формира клутурни стойности във време на тоталната им упадъчност. По 

тази причина са проследени политическите, икономически и медийни 

взаимовръзки в пряко отражение върху архитектониката на комедийността.  
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В отделни страници на труда имената на някои от авторите могат да се срещнат по-

често. Причината за това следва да се търси предимно в интерпретацията на 

проблема, която те дават, интерпретация сходна или близка до предмета, целите и 

задачите на настоящото изследване. Прочитът на библиографската справка, 

приложена в края на дисертационния труд, дава ясна картина за информационното 

осигуряване и на бъдещите разработки по темата, обхващащо десетки монографии, 

енциклопедии, сборници и друг вид научни проучвания.  

 

Основни резултати от научно-изследователските задачи 

 

Направеният обзор и критичен прочит на историческото развитие на жанра токшоу 

позволяват на автора на дисертационния труд да  изведе и формулира  три  първи 

етапа на промяна в обособяването на токшоу предаванията: 

 

1948-1962г. – първи период – ерата на радио водещите, които се прехвърлят 

токшоу предаванията си в телевизията; 

 

1962-1972г. – втори период - телевизионните мрежи са доминирани от спонсорите 

и рекламните агенции, които започват солидно да инвестират в токшоуто; 

 

1972 - 1980г. – трети период - Ако в първата вълна се инвестира само в няколко 

токшоута, то през 80-те се наблюдава бум на токшоу предаванията като външни 

продукции. 

 

Предприемаческата инициатива в роенето на жанра токшоу е причина авторът на 

предложи на вниманието на изследователската общност две класификации за 

токшоу: 

1. Обобщена класификация на видовете токшоу според универсални 

      принципи на съвременно телевизионно програмиране: сутрешни  

      токшоута, предиобедни и обедни токшоу предавания, дневни токшоута, 

      следобедни токшоута; вечерни токшоута; късни вечерни токшоута; 
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2.  Обобщена класификация на отделните формати токшоу: политическо  

     токшоу, здравно токшоу, спортно токшоу, потребителско токшоу,  

     съдебно токшоу, кулинарно токшоу, женско токшоу, музикално токшоу,  

     модно токшоу, историческо токшоу, забавно-сатирично токшоу,  

     таблоидно токшоу, celebrity talk show, вечерно токшоу, еротично токшоу. 

 

Историческият преглед на основни теоретични постановки в изследването 

на жанра токшоу мотивира авторът на дисертационния труд да изведе собствено 

определение за телевизионно токшоу, което да е изходно, базисно и 

основополагащо в рамките на изследването. 

 

В резултат на задълбочено проучване на вечерното токшоу от възникването 

му до наши дни и необходимостта от базисна основа за превръщането му в 

каноничен формат, авторът съставя матрица на вечерното токшоу, т.нар. „шеговита 

схема”, която е аналогична за всички вечерни токшоу предавания от класически 

тип. Вечерното токшоу е смесица от разговор с известни личности, музика, скечове 

и смешен прочит на новините от деня.  

 

Опростеният модел включва: 

 

1. Монолог на водещия – стенд-ъп комедия; 

2. Хумористичен прочит на най-важното от деня; 

3. Смешни рубрики или скечове; 

4. Едно или две интервюта с популярни гости; 

5. Изпълнение на живо на гост-музикант или смешна история за финал от 

водещия. 

 

Телевизионните критици отчитат значителна разлика в конструирането на 

вечерните токшоу формати в зависимост от харизмата и кариерното развитие на 

водещото лице – едно е шоуто, когато негова емблема е комик, съвсем друго, ако 

начело на продукцията се изявява журналист, сценарист или певец. 
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Вечерното токшоу е концептуално предаване с особен творчески статут за човека, 

който го води. Често възниква въпросът предаването ли прави водещия 

eмблематичен или водещият определя съдбата на предаването. В теоретичното 

изследване авторът дава отговор в какво се състои творческия потенциал на 

водещия със собствена дефиниция, извежда и анализира отделните компоненти от 

личностната характеристика на водещия:  

-  влияние на семейната среда, образование; 

-  ерудиция,  

-  ерудиция – тематична насоченост; 

-  ерудиция – интервюиране; 

-  ерудиция – сценарий; 

-  развитие на сценарни находки; 

-  сценарии – колумнист; 

- музикална култура; 

 - сценично поведение; 

- табутата на половата дискриминация и различната сексуална ориентация; 

- образите на водещите; 

- водещ – бизнесмен.  

 

Комедийното профилиране на телевизионния водещ специално във вечерното 

токшоу в Америка повдига професионален спор сред телевизионните критици кой 

от изброените типове водещи е най-подходящият избор да застане начело на вечерна 

забавна продукция – журналист, комик или актьор, по причина комплицираното 

изискване за широка компетентност и артистичност. 

 

В същността на професионалния спор сред представителите на 

американската медийна критика и по линия на разпространението на вечерния 

токшоу формат в Европа и по света, както и в резултат на  биографично проучване 

на най-известните телевизионни водещи, логично възниква тезата за корелативните 

отношения между профила на водещия и концепцията на вечерното токшоу. 
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Значимостта на професионалната роля на водещия е хипотеза за настоящия 

дисертационен труд и се илюстрира със следната теоретична постановка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хипотезата се състои в твърдението, че водещият на вечерно токшоу развива най-

широк диапазон на творчески потенциал в професионалната роля на телевизионен 

водещ-комик, защото носи преимуществата на необходимото за комедийна форма 

скечово-сценично поведение. 

 

За илюстрация на хипотезата и аргументирано извеждане на последваща теза, 

авторът на дисертационния труд създава  обобщителна и аналитично- сравнителна 

професиограма за опита на телевизионните водещи в американската и българската 

практика.  

 

Първата таблица – теоретична професиограма на водещия на вечерно токшоу 

представлява разбивка по категории на направленията в професионалната роля на 

водещия. За по-кратко, ще ги определим като типове водещи. Всяка отделна 

категория има подробно описание на основните качества, които са необходими на 

водещия да се развие като професионалист в това направление. Приносен момент в 

илюстративния характер на теоретичната професиограма е възможността да се 

Творчески потенциал  

на водещия 

Професионална роля 

на водещия

Творчески 

инструментариум на 

вечерното токшоу 
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постигне видимо разграничение между уменията на водещ- актьор, водещ- комик и 

водещ – шоумен. 

 

Втората таблица, която е наречена „Практическа професиограма” има за цел да 

приложи теоретичната рамка на видовете водещ спрямо професионалния опит на 

водещите на вечерно токшоу в България. Практическата професиограма е 

фокусирана в отразяване на медийното присъствие на водещи на вечерно токшоу в 

българския телевизионен ефир в периода 2009-2012г. По-широкият обхват, извън 

фиксирания изследователски период на дисертационната теза, носи предимство за 

актуалност и достоверност на сравнителния анализ в табличното представяне на 

професионалните качества на водещите.  

 

Практическата професиограма показва и доказва тезата, че Слави Трифонов е 

водещият с най-пълноценно развит творчески потенциал, при него  е отчетен най-

висок индекс на водещия - 5. Ежедневният ритъм на работа в „Шоуто на Слави” в 

продължение на повече от 10 години създава условия за водещия да разгърне 

творческия си потенциал. В изследователски аспект е актуална взаимозависимостта 

между водещия и предаването – ангажиментът към шоуто предразполага или 

задължава водещия да поддържа ниво за по-дълъг телевизионен живот на 

предаването. 

 

Генералното обобщение на практическата професиограма се съсредоточава в 

последните три графи – „шоумен”, „певец” и „продуцент”, тъй като като 

наблюдението върху професионалния опит на българските водещи на вечерно 

токшоу показва, че в наши условия това са направленията, в чието съчетаване на 

качества водещите могат да постигнат трайно присъствие на малкия екран. 

 

В зависимост от творческия си потенциал всеки от водещите на вечерното токшоу 

прилага личен стил на презентиране, който дори е подражателен при някои от тях с 

професионалното изискване да надгражда основата, която взаимства.  
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Проучване на биографиите на водещите в световната енциклопедия Уикипедия 

показва категоричната тенденция, че стиловете са въпрос на последователност, 

професионално виждане и упование в опита на водещ- предшественик. Първото 

поколение водещи- комици на вечерно токшоу предават уменията си на 

следващото поколение чрез съвместната си работа или вторите го придобиват на 

подражателен принцип.  Повечето от емблематичните водещи на американските 

вечерни токшоу предавания са последователи на конкретни комедийни стилове 

като: physical comedy – по-известна е като клоунада; improvisational comedy - 

разделя се на кратка и дълга форма; observational comedy -  хумористичен стил, 

който се обосновава със забележки по обичайни аспекти от всекидневния живот; 

self-deprication – самостоятелно осъждане, омаловажаване и дори подценяване; 

deadpan – форма на комичното, в която хуморът се нарича „сухо-мокър”; surreal 

humour – отклонение от това, което публиката очаква, основава се на креативност и 

непредсказуемост; prob comedy – комедиен жанр, който се изпълнява чрез 

хумористични предмети или конвенционални предмети, които се разиграват по 

хумористичен начин.  

 

 

Следващите резултати на дисертационното изследване са свързани с 

формулирането на изцяло нов за журналистическата теория категориално-понятиен 

апарат във връзка с практическото прилагане в изследването на авторски 

дефиниции за вечерно токшоу, вечерното токшоу като специфичен телевизионен 

формат; що е то телевизионен формат; концепция на вечерно токшоу; дефиниция 

за творчески инструментариум на вечерното токшоу.  

 

За целите на научно- изследователските задачи, които са изцяло ориентирани към 

разкриване същността на творческия инструментариум в българското вечерно 

токшоу, в референтна връзка с матричния модел за подобно предаване, авторът 

създава образец на регистрационна карта от затворен тип, която се състои от 

четири основни компонента: 1. Теми; 2. Предмет на интервюто; 3. Участници; 4. 

Творчески инструментариум на вечерното токшоу. 

 23



 

Регистрационната карта е разработена по изследователския метод на субстантивен 

контент- анализ, който чрез количествени и качествени измерители извежда 

конкретни резултати, доказващи видими и осезаеми за наблюдателния зрител 

прилики и разлики между сродни форматни предавания. 

 

Четирите компонента от регистрационната карта представляват показателите, 

сформиращи гръбнака на концептуалната основа на предаванията – кои са темите, 

по какъв начин се представят, кои са участниците, и последният компонент – с 

общото наименование „творчески инструментариум на вечерното токшоу” е 

замислен да обедини и регистрира разнообразие от комедийни форми – 

специфични за всяко от трите изследвани предавания, а в частност за отделните им 

издания.  

 

Като имаме предвид, че всяко от изследваните три вечерни токшоу предавания, се 

излъчва по пет пъти седмично в продължение на една година, дори и при 

наличието на прекъсвания поради летен период, край на сезони, промени в 

концепцията и т.н., резултатите от обобщението на регистрационните карти могат 

да претендират за представителност и достоверност.  

 

 

Резултатите от крайното обобщение на емпиричния материал са следните: 

 

 

Резултати от „Шоуто на Слави” по BTV: 
 
 
 
 
 

Обобщение: Слави 
Трифонов 

Политически –  138 
Социални – 102 
Културни – 35 
Шоубизнес - 84 

Промоция – 67 
Предстоящо събитие - 16 
Каузи – 32 
Събитие в личен план - 54 

Политици – 7 
Експерти – 132 
Лидери  - 43 
Творци – 81 

Монолог – 97 
Диалог – 30 
Влизане в образ – 282 
Репортаж - 29 
Хум. рубрика - 95 
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Резултати от “Шоуто на Иван и Андрей” по NOVA TV: 

 

Обобщение: Андрей Арнаудов 
Иван Христов 

Политически- 36 
Социални –  24 
Културни – 9 
Шоубизнес - 1 

Промоция – 13 
Предст. събитие – 1 
Кауза -  7 
Събитие в личен план 
- 17 

Политици – 2 
Експерти – 13 
Лидери – 31 
Творци - 22 

Монолог – 3/    Диалог – 7 
Влизане в образ – 4 
Репортаж – 31 
Скеч – 12 
Хум. рубрика - 48 

 

 

 

Резултати от “Вечерното шоу на Азис” по PRO.BG: 

 

 

Обобщение: Азис Политически- 16 
Социални –  38 
Културни – 10 
Шоубизнес - 22 

Промоция – 5 
Предст. събитие – 7 
Кауза -  18 
Събитие в личен план - 22 

Политици – 5 
Експерти – 37 
Лидери – 22 
Творци - 19 

Монолог – 2/    Диалог – 
26 
Влизане в образ –  
Репортаж – 
Скеч –  
Хум. рубрика - 58 

 

 

Крайни резултати от изследването 

 

Проучването на творческия инструментариум на вечерното токшоу в българския 

телевизионен ефир в изследователски период от 09.2009г. до 09.2010г. извежда 

методология, която показва, че създаването на съвкупност от комедийни форми в 

съчетание с публицистични елементи в структурата на забавно вечерно предаване 

може да конструира медийна реалност от типа на скечово-сценичната култура, да 

се изплъзва от задължението за информационна стойност на телевизионното 
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съдържание и да обслужва хедонистично-комерсиални и пазарни цели. 

Интерпретацията на обществени нагласи, събития, герои в хумористичен дискурс 

създава медиен диалог и телевизионна реалност, които са в състояние да променят 

в движение акцентите от дневния ред на обществото и чрез художествено-

творчески похвати да създават нова действителност. Изследването на творческия 

инструментариум на трите видове вечерно токшоу – „Шоуто на Слави”, 

„Вечерното шоу на Азис” и „Шоуто на Иван и Андрей” свидетелства за 

приоритетно възпроизвеждане на таблоиден модел шоу с доминиращо 

развлекателна функция. Конкуренцията между трите предавания утвърждава 

изграждането на специфични и характерни за съответното предаване конструкции 

на творческия инструментариум дори и по линия на унифицирането българското 

вечерно токшоу да копира по аналогичен начин западните образци чрез адаптация 

на най-популярните им версии. За разлика от световните модели, където шоуто 

гарантира авторитетност, аполитичност, независимост и свободомислие, 

българското вечерно токшоу амбициозно се стреми да се превърне в институция, 

която да генерира политика и да дава решения на обществени проблеми. 

Превръщайки политиката в хумор и при дефицит на участие на самите политици, 

влизането в образ от щатните към шоуто актьори като част от творческия 

инструментариум, е в състояние да извежда манипулативни позиции и погрешни 

разбирания за журналистическа етика. По отношение на социалната си роля, 

вечерното токшоу претендира да е авторитетна трибуна за конкретен тип 

телевизионна аудитория, не се стреми да развива  културни модели и стойности 

или да работи за утвърждаването на творци и таланти. Комерсиализацията на 

вечерното токшоу дава приоритет на пазарните цели да се постига лоялност на 

аудиторията и това професионално усилие не включва ангажимент за аналитично-

възпитателни принципи.  

 

Групиране на основни изводи на дисертационния труд 

 

Изводи относно същността на жанра токшоу: 
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• Токшоу предаването е дискусионно студио с водещ и компетентни по 

дадена тема гости. 

• Токшоу предаването се идентифицира спрямо името на техния водещ. 

Популярността на предаването е производна на харизмата на водещия. 

Всеки от тези водещи се откроява с точно определена персоналност и 

мениджърски качества. 

• 1/3 от добрите водещи в токшоуто идват от новините, а останалите 2/3 от 

комедийни телевизионни жанрове.  

• Средната продължителност на екранен живот на 35 от най-известните 

американски токшоута е 18 години. 

• Токшоу предаванията са производни на два основни традиционни жанра 

в телевизията -  новините и забавните жанрове.  

 

Изводи относно възникването на формата на вечерното токшоу: 

 

• Вечерното токшоу има строга сегментирана и панелистича 

структура; 

• В творчески план вечерното токшоу е ориентирано към новините, 

отличава се с интелектуална критичност, социална ангажираност 

и авторитетност; 

• Вечерното токшоу има безспорен принос в разработването на 

късния праймтайм по света и у нас; 

• В българския телевизионен ефир вечерно токшоу е резултат от 

инвеститорския на външните продуценти; 

• Вечерното токшоу се развива, утвърждава и институционализира 

в условия на конкурентна телевизионна среда; 

• Вечерното токшоу става институция за политическо говорене – 

политическото послание в смешен контекст е форма на критично 

мислене.  

 

Изводи във връзка с матрицата на вечерното токшоу:  
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• Вечерното токшоу се реализира по матрица. Това го прави каноничен 

формат. Матрицата се състои от пет основни елемента, които се повтарят 

в повечето аналози на вечерно токшоу по света; 

• Вечерните токшоу предавания се различават концептуално и по стила на 

водещия; 

• Водещият задава същността на конкретно вечерно токшоу предаване.  

 

Изводи относно същността на вечерното токшоу: 

 

• Вечерното токшоу е форматно предаване, в което водещият 

задава същността на самостоятелната му идентичност; 

• Влиянието на аудиторията определя продължителността на 

телевизионния живот на вечерното токшоу. 

• В сравнителен план дневното и вечерното токшоу имат различна 

тематична ориентация.  

 

Изводи относно творческия потенциал на водещия:  

 

• Топ водещите на вечерните токшоута притежават жива, бързонастъпателна 

техника на интервюиране, непрекъснато растящо любопитство, което да се 

проектира в тънкостите на комедийния жанр, умения да водят жив разговор, 

умението да слушат и да извличат информация от представителите на 

широкия шоубизнес.  

• Творческият потенциал на водещия формира модела на вечерното токшоу. 

Концептуалната същност на предаването се основава на личния стил и 

харизматично присъствие на представляващото го телевизионно лице.  

• Проследяването на кариерата на ключови за токшоуто водещи показва, че 

развитието им е повлияно от личните им качества, от ефективната работа на 

екипа зад тях и допълнително се оформят от икономически, технологични и 

културни сили.  
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• Водещият е двигател на торческите процеси в токшоуто и това е факт,  който 

подпомага развитието на жанра от социална необходимост в добре продаваем 

маркетингов продукт.  

 

Изводи относно творческия инструментариум на вечерното токшоу: 

 

Създаване на приложим понятиен апарат на дисертационния труд: 

• определение за телевизионен формат; 

• определение за концепция на телевизионно предаване; 

• определение за вечерно токшоу; 

• определение за творчески инструментариум на вечерното токшоу.  

 

Изводи относно форми на хумора в забавните телевизионни програми: 

 

• Творческият инструментариум представлява „арсенал” на смеха в 

забавните предавания; 

• Комедийните форми от творческия инструментариум на вечерното 

токшоу имат древен произход и митична природа; 

• Понятията за хумор, ирония, сатира, пародия са производни на 

скечово- сченичната култура на забавлението; 

• Хуморът свързва трагедията на живота с неговата комедия; 

• Иронията е критицизъм и отрицание, корени се в хитростта на 

разума; 

• Сатирата и пародията са възлови похвати при осмиване на образи, 

ценности, култури; 

• Сатирата е отражение на тази част от действителността, която е 

отклонение от нормата; 

• Сарказмът е зла ирония; 

• Пародията е реторически комедийна форма с най-дълбоки 

исторически корени. Пародията във вечерното токшоу използва 
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формалните особености на едно произведение, за да създаде друго в 

комична светлина; 

• Пародията предполага някаква прилика между пародийния образ и 

пародирания модел.  

 

Изводи относно формулата на успеха на „Шоуто на Слави” по BTV: 

 

• Вечерното токшоу е достоверен обект на научно- изследователски интерес  

относно тенденции на развитие на формата, ако съществува на екран поне 

десетилетие.; 

• Вечерното токшоу се определя като ветеран за българския телевизионен 

пазар, ако има поне десет години присъствие на екран, устойчиво пазарно и 

творческо развитие.; 

• „Шоуто на Слави” е емблематично за българския телевизионен пазар по 

следните причини: 

• прави се американски образец 

• започва с програмната задача да разработи вечерния праймтайм 

• разработва най-широкия диапазон от творчески инструментариум в 

сравнение с останалите български образци.  

• Водещият притежава шоуменски талант и се изявява като комик. В 

съизмеримост с американските образци за водещи на вечерно токшоу, 

творческият потенциал на Слави Трифонов е конкретен на опита на водещи 

от ранга на Джей Лено, Дейвид Летерман, Конан О`Браян.  

• Успешен модел на вечерно токшоу се постига на база предшестващ опит в 

създаването на подобни предавания.  

• Вечерното токшоу е формат с амбивалентно значение – на територията на 

развлечението намират място важни за обществото теми.  

• Приносен момент за „Шоуто на Слави” е развитието на функцията на 

водещия – титулярът се замества от други членове на творческия екип.  
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Изводи от изследване на творческия инструментариум на „Вечерното шоу на Азис” 

по PRO.BG: 

 

• Класическият вариант на вечерно токшоу се развива в концептуално 

отношение в условия на конкуренция между поне две предавания от 

подобен форматен тип.; 

• Таблоидната формула в творческата реализация на вечерното токшоу 

предпоставя тематична насоченост на интервютата и осъществяването на 

хумора да се случват в сферата на интимността, в която обикновеният 

зрител по свой начин се идентифицира в статута на звездите в качеството им 

на медиатори към публичността.; 

• По таблоидната формула на вечерното токшоу се създава телевизионно 

съдържание за забавление – то не отразява действителността, а я създава 

отново като мозайка от комедийни форми.; 

• Концептуалната основа на „Вечерното шоу на Азис” е положена върху 

предисторията на Азис в артистичното му амлоа да бъде  скандален и 

популярен поп-фолк певец, което в конкретния случай е изведено като 

решение за най-силна страна в потенциала на водещия да развива 

творческия инструментариум на вечерното токшоу в търсене на 

партньорство с други музикални звезди в съвместни изпълнения на песни и 

това до голяма степен да определя потенциалната публика на шоуто.; 

• Конструирането на диалоговите форми  във „Вечерното шоу на Азис” се 

фокусира върху личността на водещия и е категорична илюстрация на 

ключовата за дисертационния труд теза, че шоуто се прави от 

представляващото го лице.; 

• Творческите задачи във „Вечерното шоу на Азис” целят да упражняват 

приоритетно развлекателна функция.; 

• Идеята да има втори водещ във вечерното токшоу се изразява в 

подпомагащата му роля при реализацията на творческия инструментариум. 

Във „Вечерното шоу на Азис” вторият водещ в лицето на актрисата 

Екатерина Евро запълва дефицити в компетентността на водещия.; 
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• Вечерното токшоу е поле за изява на звезди със съмнителна популярност.; 

• Вечерното токшоу представлява карнавално-водевилно шествие на идеи, 

герои и съдби в късните часове на телевизионанта програма.; 

•  Като телевизионно произведение, „Вечерното шоу на Азис” е замислено да 

се реализира в социална насоченост и забавление с привкус към интимната 

сфера и сексуалния подтекст на посланията. ; 

•  Българското вечерно токшоу полага концептуалната си основа върху 

изграден и разпознаваем световен образец, който бива адаптиран към 

националните ни обусловености.; 

•  Чрез звездите и маргиналите вечерното токшоу търси идентифицираните 

лица на определен тип проблеми.; 

•  В късния вечерен праймтайм в българския телевизионене ефир за култура 

се говори рядко и творците не присъстват като такива.; 

•  Политикът във вечерното токшоу се ползва със статут на звезда. 

Политиката се превръща в шоубизнес, като й се придава развлекателен 

характер. Участието на политици във вечерното токшоу е предмостие да 

бъдат представени пред електоралните маси в техния човешки образ с 

явоното намерение да бъдат потенциално харесани и одобрени в 

общественото мнение. Политическите лидери участват в шоу програми 

лично; чрез актьор, който влиза в образа на политика или чрез 

хумористични коментари на политическата му дейност.Във „Вечерното шоу 

на Азис” хуморът спрямо политиците е сведен до минимум и участието им 

показва светския характер на политиката.; 

•  Художествената стойност на вечерното токшоу като продукт се обосновава 

чрез богатството на творческия инструментариум, пълнокръвието на теми, 

адекватното присъствие на гости и заслужаващ позицията си водещ.    

 

Изводи относно творческия инструментариум в „Шоуто на Иван и Андрей” 
 
 

• Появата на екран на „Шоуто на Иван и Андрей” внася пряката конкурентна 

битка за лидерство в късния вечерен слот; 

 32



• „Шоуто на Иван и Андрей”  обогатява формата на вечерното токшоу по 

отношение функцията на водещия с нов похват – изпълнява се от „двама 

мъже наполовина”; 

• Наличието на двама водещи на вечерното токшоу създава неоправданото 

очакване , че диалогът между тях ще се развие като важен елемент от 

творческия инструментариум; 

• „Шоуто на Иван и Андрей” разработва таблоидната формула за вечерно 

токшоу.  

• Политическите теми доминират при изграждането на творческия 

инструментариум в „Шоуто на Иван и Андрей”. Те са повод да се създават 

анимационни колажи, скечови рубрики и пародийно-сатирични шаржове; 

• Разговорите за култура в шоуто изглеждат дефицитни в сравнение с 

останалите теми; 

• Процесът на таблоидизация в комерсиалната телевизия измества фокуса на 

интерес от творчеството на известни личности към личния им живот; 

• Най-силните елементи от творческия инструментариум в „Шоуто на Иван и 

Андрей” са репортаж, скеч и хумористична рубрика.  

• „Шоуто на Иван и Андрей” утвърждава емблематичните образи на 

репортерите- кореспонденти с таблоидна харизма; 

• Това е шоуто, което продава личните драми на известните личности.  

 

 

Заключение: 

 

Развитието на вечерното токшоу у нас е повлияно главно от характеристиките на 

малкия телевизионен пазар. Добрите предпоставки стъпват на установени бизнес 

правила и коректни взаимоотношение между българските телевизии и външните 

продуцентски къщи. Подобен формат вечерни шоу програми имат бъдеще 

благодарение на западния модел на управление и традиции в мениджмънта и 

принципите на програмиране на частните комерсиални телевизии. Късният вечерен 

праймтайм е приоритетно рекламно време за канали, които се издържат от степента 
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на зрителския интерес. Следването на най-актулните и модерни тенденции в 

продуцирането на шоу програми осигурява на българския зрител непрекъснатото 

обновяване на токшоу форматите. Разбира се, иновациите зависят още от бизнес 

интереса на външните продуценти, които засега единствени инвестират в 

създаването на форматни предавания. В същността си вечерното токшоу носи 

противоречието между комерсиалния принцип да носи печалба на създателите си и 

социалната му ангажираност чрез хумор и публицистични елементи да служи на 

обществото. Българкият телевизионен пазар има потенциал да генерира още 

вечерни токшоу програми с навлизането на нови медийни инвеститори и търсене 

на добри авторски проекти.  

 

Вечерното токшоу е иновативно форматно предаване за късен праймтайм с 

комерсиално и социално значение. То е хумористичното продължение на новините и 

темите от деня, зависи от творческия потенциал на външните продуцентски 

компании и търговския нюх на телевизионните програмни отдели. Концептуалното 

развитие на вечерните токшоу формати е подчинено на харизмата и 

презентационните умения на водещия и общата политика на медиата да утвърждава 

ценности и модели на подражание. Българското вечерно токшоу е сложна 

резултативна от тенденциите в развитието на формата в световен мащаб и зависи от 

възможностите на малкия телевизионен пазар.  

 

Творческият инструментариум на вечерното токшоу, като съвкупност от 

комедийните форми на хумора, сатирата, пародията, сарказмът и иронията, 

изпълнява жизнеутвърждаващата функция да забавлява публиката чрез отрезвяващ 

смях – това е смехът от комедиен характер. Формите биват повлиявани от 

творческия потенциал на водещия, вътрешното усещане на комик, което носи и 

прилага в практиката, както и спазването на журналистическите правила в 

привнасянето на отделни жанрове в структурата на вечерното токшоу. В крайна 

сметка, целта е да се получи поглеждане на проблемите през призмата на смешното, 

илюстрация на добронамереност към социалните недъзи и постигане на взаимна 

съпричастност между почитателите на смеха.  
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Българското вечерно токшоу възниква и се развива в условията на малък 

телевизионен пазар. При създаването му се прилагат американски принципи на 

програмиране в съчетание с адаптиран форматен модел. Взаимстваната матрица на 

вечерното ток шоу по света се допълва с целите на продуцентския инвеститорски 

интерес и социалните ангажименти на предаването да е фактор при формирането на 

обществения дневен ред. 

 

 Историческото развитие на вечерното ток шоу илюстрира неговия творческия 

потенциал да развие собствена изразна система. Проследени са приликите и 

разликите в изграждането на вечерния ток шоу формат в три примера от българския 

телевизионен ефир и са посочени конкретни приноси:  

 

Тенденциите в развитието на токшоуто са повлияни изцяло от стремежа да се 

покрие широка телевизионна аудитория. Процесите на упадъчност, скандалност, 

сензационност, като част от стилистиката на жълтата журналистика, извеждат на 

малкия екран темите табу и неординерните участници – запазена марка на 

токшоуто.  

 

В съвременното програмно развитие, токшоуто е телевизионният формат с най-

големите перспективи за влияние върху аудиторията, дава добри възможности за 

инвестиции и постигане не печалба, утвърждава професионализма и личните 

качества на водещите да създават собствени модели в рамките на жанра.В световен 

мащаб токшоуто придобива блоков характер и се очертава като телевизионния жанр 

на бъдещето.  

 

 

 

 

 

 35



Справка за научните приноси: 

 

1. Очертани са тенденциите за развитие на вечерното токшоу по света и у 

нас;  

2. Разработена е универсална матрица на световния формат вечерно 

токшоу;  

3. Изведени са характеристиките на таблоидната формула и влиянието й 

върху вечерното токшоу; 

4. Изследвани са ролята, значението и мястото на водещия при 

утвърждаването на вечерното токшоу; 

5. Създадена е теоретична и практическа професиограма на водещия, която 

показва кои професионални качества го правят най-подходящ за главната 

роля във вечерното токшоу;   

6. Дисертационният труд развива нов категориално-понятиен апарат - що е 

то токшоу, творчески инструментариум, творчески потенциал, 

телевизионен формат и концепция за вечерно токшоу;  

7. Изследван е за първи път какво представлява творческия 

инструментариум във вечерното токшоу – специфики, значения и 

тенденции на развитие;  

8. Създадена е специална методология за установяване възможностите на 

творческия инструментариум във вечерното токшоу; 

9. За първи път се осъществява подробно изследване и съпоставяне на 

творческия инструментариум в българското вечерно токшоу спрямо 

практиките на световните образци;  
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