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ОБРАЗЪТ НА МАЛЦИНСТВАТА В ЦЕНТРАЛНИЯ И РЕГИОНАЛНИЯ ПЕЧАТ 
  

1. Бележки за гледната точка на интерпретацията  
 
Основната цел на изследването “Образът на малцинствата в централната и в 

местната преса” е да се даде една по необходимост огрубена представа как 
българският печат отразява живота на малцинствените групи у нас. По-конкретно 
целта е да се отговори на въпросите какво от всекидневието на малцинствените 
групи в България се отразява от всекидневниците и освен това, как става това. Като 
се има предвид известният факт, че малцинства и мнозинство слабо общуват у нас, 
то основният канал, по който средностатистическият читател от “мнозинството” 
научава нещо за живота на съгражданите си от малцинствените групи, е медията и 
там вестниците заемат важно място.  
 Преди да изложа данните от изследването и преди да предложа 
интерпретация на тези данни, се чувствам длъжен де експлицирам гледната 
точка, от която мисля да ги тълкувам. Това е необходимо, защото всички 
видове социологически данни могат да се “четат” по много различни начини. Нещо 
повече, данните са лишени както от познавателен, така и от практически смисъл, 
ако бъдат оставени “да говорят” сами за себе си. Дали даден процентен дял е 
висок или нисък не е нещо, което може пряко да се види от числената му 
големина. При едни обстоятелства 5% дял може да е много висок, а при други – 
50% дял да е много нисък.  
 И така, гледната точка, от която се ръководя е тази на правата на 
човека. Какво по-конкретно означава абстрактният израз “права на човека” в 
контекста на едно изследване на печата? Традиционно, когато се говори за “права 
на човека” в контекста на изследване на вестникарски публикации, се търси дали в 
текстовете е употребена т.нар. hate speech – “речта на омразата”, т.е. дали думите, 
с които са описани персонажите и събитията носят оскърбителен и 
дискриминиращ смисъл, дали провокират нагласи у читателите да мразят 
описаните в текста персонажи. Поради ред причини и не на последно място 
поради неимоверната трудоемкост на този анализ ние не бяхме в състояние да 
извършим такъв контент-анализ на 5400 публикации в централния и регионалния 
печат, които бяха обект на изследването. Контент-анализ беше направен само на 
заглавията, а самите те бяха подробно – едно по едно – прегледани, за да се 
установи какъв е преобладаващият им тон. Изводът от този преглед е, че общо 
взето, езикът на публикациите все повече съблюдава стандартите на 
политическата коректност, за разлика от положението преди пет-шест години. 
Тогава каква може да бъде гледната точка на правата на човека, щом като този 
традиционен проблем – най-малко по отношение на публикациите в 14-те 
наблюдавани от нас издания – крачка по крачка губи актуалност? 

В такъв случай правозащитната гледна точка може да се определи като 
пункт, от който е очертано състоянието на нещата, каквото би трябвало да бъде, а 
изводите показват състоянието на нещата, каквото е. Класическото противоречие 
между идеал и действителност, между ценностен разум и инструментален 



 2 

разсъдък е ядрото на нашата гледна точка. В края на краищата правозащитната 
гледна точка предполага отношения между хората, в които са въплътени 
стандартите за защита на правата на човека, както са изложени в редица 
международни съглашения. Ако нормите, записани в тези договори, се 
опредметяваха във всекидневието на хората и институциите напълно, състоянието 
на обществата щеше да бъде близко до това, което е описано в религиите като рай. 
Приложена към малцинствата, тази позиция означава неподправено уважение към 
спецификата им и цялостно съблюдаване на правата им, произтичащи от това, че 
са малцинства – т.е. на редица културни и социални права, като спазването на 
основните граждански и политически права се счита за разбираща се от само себе 
си предпоставка.  

Ако си представим идеалното медийно отражение от току-що скицираната 
идеална гледна точка, то, първо, трябва да е изпълнено с уважение към 
спецификата на малцинствените групи; второ, би трябвало да е насочено към 
личностния живот и към всекидневието на тези хора, защото само така можем да 
разберем другия, различния. Освен това то би трябвало да е в максимална степен 
лишено от кухата сензационност на престъпленията, бедствията и политическите 
интриги, толкова характерни за отражението на живота във вестниците у нас и на 
малцинствения в частност. И накрая, но не последно по значение това 
вестникарско отражение би трябвало да е аналитично, да просвещава читателя.  

Изводите от изследването недвусмислено показват, че така скицираната 
гледна точка е близко до утопията, че вестникарската действителност не е нищо 
друго освен нейно отрицание. Разбира се, давам си сметка, че в условията, в които 
вестникът с цялото си съдържание, е пазарен продукт, то логиката на медийния 
пазар диктува на изданията тип поведение, съвършено различен от скицирания по-
горе идеален образ.  

И все пак има основополагаща разлика между покриването на 
малцинствената тема и писането на всички други теми. Малцинствените проблеми 
са, ако мога така да се изразя, “пожароопасни”. Отговорността на печата тук е 
многократно по-голяма. Не мисля, че има нужда да аргументирам последните две 
твърдения. Поради това претенцията към печатните издания, че е нужно точно в 
тази област да отстъпят от вкоренените си вече пазарни или псевдопазарни 
стереотипи е, струва ми се, основателна.  

Казано накратко, данните от изследването в условия, когато проблемът за 
враждебната реч губи от остротата си, не биха могли да служат за нищо полезно, 
освен ако не бъдат интерпретирани от гледната точка на правата на човека, т.е. от 
очертаната по-горе позиция на напрежение между идеал и реалност, между 
изискуемо и налично, между дължимо и осъществено. Едва след такава 
интерпретация можем да се поставим въпроса (и да му отговорим, ако можем) 
какво следва да се прави, за да се намали напрежението между дължимото и 
осъществяваното.  
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Изследването1

 Първото, което се хвърля на очи още при бегъл прочит на данните е, че 
централните вестници отделят мизерно място на малцинствената или “етническа” 
тема. Съдете сами! Относителният дял на площта, заета от такива текстове, се 
колебае около “гигантската” цифра процент и половина: от 1,62% при рекордьора 
– в. “Монитор” до 0,95% при в. “Труд” и “24 часа”. Далеч съм от мисълта да 
настоявам, че щом делът на малцинствата у нас е повече от 15%

, което е представено в таблици и текст по-нататък, не може 
да очертае достатъчно пълна картина на отражението на живота на малцинствата у 
нас в централния печат. Както беше казано и по-горе, една всестранна “снимка” 
изисква използването на методики, които изследователите по ред причини, най-
важната от които е неимоверната трудоемкост на тези проучвателни техники, не 
бяха в състояние да си позволят. 

Как се отразява животът на малцинствата в централните и в местните 
печатни издания? Какво научава “чистият българин” от своите вестници за живота 
на съгражданите си, които най-често не носят привично българските имена? Какви 
проблеми има в отношенията между мнозинство и малцинства и как се пише за 
тях? Тези въпроси са еднакво валидни за централния и за местния печат. Както 
може да се види от текста и данните по-нататък, един от удивителните факти, 
констатирани от изследователския екип е този за почти пълното повторение на 
картината на “отражението” на живота на малцинствените групи в централния и в 
местния печат. Данните за двата вида всекидневници са почти напълно еднакви и 
един от изводите, който веднага може да бъде направен се състои в това, че по 
отношение на образа на малцинствата в българския печат не съществува 
регионална специфика.  
 

 
2. Образът на малцинствата в централния печат 

   
 Първо и по-подробно ще се спра на образа на малцинствата в централния 
печат. Както беше вече споменато, направените за него изводи са напълно 
приложими и за регионалните всекидневници.  

2

                                                           
1 Както е известно, изследването представлява наблюдение на етническата тема в седем централни 
вестника (“24 часа”, “Труд”, “Демокрация”, “Дума”, “Монитор”, “Новинар” и “Сега” за периода юли 
2000 до юни 2001 г. Обект на наблюдение бяха и седем водещи регионални вестника. Броят на 
публикациите е 5400, от тях 3282 в централните всекидневници и 2118 – в местните.  
2 Според данни, базирани на двупроцентова извадка от преброяването на населението и жилищния 
фонд, отразяващи състоянието им към 1 март 2001 г. 9,5% от населението на България се 
самоопределя като турци и 4,6% - като роми (данните са взети от официалния уеб сайт на 
Националния статистически институт – http://www.nsi.bg/). Както е известно, мнозина експерти 
намират, че истинският дял на ромското малцинство у нас е много по-голям. Например известният 
експерт проф. Жан-Пиер Лиежоа в книгата си “Роми, цигани, чергари” твърди, че числеността на 
ромското малцинсво към 1992 г. е между 700 000 и 800 000 души, т.е. поне два пъти повече от 
официално обявения им брой според преброяването от 1992 г. – 313 392 души. Според цитираното 
последно преброяване ромите у нас са 365 797 души. Вж. Жан-Пиер Лиежоа, Роми, цигани, чергари, 
Издателска къща “Литавра”, С., 1999 г., стр. 35  

 от населението, 
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то и количеството публикации в централните вестници, които по един или друг 
начин са им посветени, трябва да е 15%. Политиците са изчезващо малък дял от 
населението, но не е необходимо да се прави проучване, за да се види, че делът на 
вестникарската площ, който им е посветен, е многократно по-голям от 
статистическото им тегло в общата популация. Но ако политиците по дефиниция 
“произвеждат” новини и са винаги във фокуса на медийното внимание, то от 
начина, в количествено и в качествено отношение, по който се отразява животът на 
малцинствата, до голяма степен зависи както съдбата на т.нар. “български 
етнически модел”, така и общата нагласа на мнозинството от населението, което в 
масовия случай не знае нищо повече за съседа си от друг етнос, освен това, което 
чете във вестниците и гледа по телевизиите.  
 Второ, едно вглеждане в тематиката и в жанра на текстовете, посветени по 
един или друг начин на “етническа” тема, показва, че поне що се отнася до двете 
най-големи малцинствени групи у нас – турците и циганите - вестникарското 
внимание се съсредоточава върху политическите събития – за първите, и върху 
криминалната и социалната тема – за вторите. От две трети до три четвърти3

 Има ли в България други малцинствени групи, освен тези на турците, 
циганите, евреите, чат-пат арменци и перманентните кандидати за отрицателни 
герои македонци? Ако човек чете централни вестници, ще си направи 
заключението, че няма. Това е третата особеност на отразяването на 
малцинствения живот в централната преса – цялото внимание е съсредоточено 
върху двете най-големи малцинства, върху евреите

 от 
текстовете, посветени на турците имат за тема събития, “произведени” от ДПС или 
станали с участието на тази политическа партия. Четири от всеки десет текста, 
имащи ромска тематика се съсредоточават върху криминалната тема и в 
огромното мнозинство от случаите в тези текстове ромът е автор на някакво 
закононарушение. Малко по-малко от една трета от публикациите на ромска тема 
са посветени на социалната проблематика, т.е. на бедственото положение на 
ромите у нас. Малко ли е това или е много, като се имат предвид ромските гета, 
това, че девет от всеки десет цигани са безработни и т.н.? Според мен отговорът е 
очевиден – приблизително по един текст от всеки брой на всеки централен вестник 
е посветен на роми, и почти половината от тези текстове имат една тема – ромът, 
извършил престъпление.  

4

                                                           
3 По-точно от 74,4% до 64,1% (сборът прави повече от 100%, защото повечето текстове имат повече 
от една тема). 
4 Не бива да се забравя, че в наблюдавания период избухна и се разви скандалът с предложението 
на бившия заместник-председател на Народното събрание акад. Благовест Сендов, поради 
“исторически грешен текст върху тях”, да бъдат демонтирани паметните плочи в Израел, посветени 
на спасяването на евреите от старите предели – без тези от “новопридобитите” от България земи в 
Беломорието и Македония – през 1943 г.  

, арменците и македонците. 
Практически липсват публикации за власите, за българомохамеданите, 
каракачаните, гърците. Вярно е, че относителният дял на тези малцинствени групи 
е малък, вярно е, че не може да се иска от комерсиален печат да спазва 
политически коректни пропорции, но е вярно и това, че публикациите, посветени 
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на изброените и на още много неизброени групи просто ги няма. Няма публикации 
– няма ги и съответните етноси, ако ни е позволено това перифразиране на една 
крилата фраза на Сталин.  
 Вглежда ли се централният печат във всекидневието на малцинствата у нас? 
Интересува ли се от нещо друго, освен от политика, престъпления и социални 
проблеми, що се отнася до етническите групи? Нека се вгледаме в жанра на 
публикациите. Ако централният печат искаше да обърне внимание на 
всекидневието, на бита и работата, на хората от малцинствата, той щеше да 
използва масово жанрове като репортаж, фоторепортаж и интервю. Репортажите 
обаче заемат от 3,6% (при в. “Демокрация”) до 0,9% (при в. “Труд” и “24 часа”) от 
общия, и без това мизерен брой на “етническите” публикации. За сметка на това 
лъвския дял (и не съм сигурен дали този израз не е слаб) заемат информациите. 
Техният дял решително надхвърля двете трети и стига до четири пети от общия 
брой текстове – от 79% (в. “Сега”) до “скромните” 65,7% при в. “Демокрация”. 
Куриозно е, но най-много аналитични текстове, посветени на малцинствени 
проблеми има във в. “Монитор” – 4,7% от общия брой на текстовете с малцинствен 
характер, които този вестник е поместил пред през периода на наблюдението. При 
по-внимателно вглеждане куриозът се оказа само привиден – просто този вестник 
системно се упражнява в разпространяването на позиции, изразени чрез външно 
аналитични текстове, които спокойно могат да бъдат характеризирани като 
шовинистични и ксенофобски5

Един от удивителните факти, които изследователският екип открои, се 
състои в това, че по отношение на образа на малцинствата – както като 
съдържание, така и като начин на неговото излагане – регионалният и централният 

. Двата гиганта “Труд” и “24 часа” са посветили на 
аналитични текстове едва по една от сто “етнически” публикации. По такъв начин 
фокусирането върху събитийната страна от живота на малцинствата и 
практическата липса на рефлексия върху проблемите на съжителството 
между мнозинство и малцинства и върху всекидневния живот на тези групи е 
четвъртата особеност на това, което можем да наречем “български модел” 
на вестникарско отразяване на живота на малцинствените групи у нас.  
 Ако се абстрахираме от разликите между вестниците, което е тема за 
отделен и много по-обемен анализ, можем да резюмираме картината на 
отражението на живота на малцинствените групи у нас в огледалото на 
централния печат по следния начин: то е количествено нищожно, фокусирано 
само върху турците и циганите, при това не върху всекидневието и характера 
им, а върху политиката, престъпленията и мизерията, лишено от рефлексия и 
аналитичност. 
  
 3. Образът на малцинствата в регионалния печат  
 

                                                           
5 Освен това, за този вестник може да се каже, че има трайно “пристрастие” към малцинствената 
тематика. От общия брой 3282 регистрирани текста, нему се падат 635, или 19,3%. Така той е лидер 
в количествен аспект, далеч пред “Труд” и “24 часа” с по около 14,5% и много далеч пред издания 
като “Новинар” (11,1%), “Демокрация” (12,8%), “Дума” (13,6%) и “Сега” (13,7%). 
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печат са нещо като братя-близнаци. Удивлението идва от това, че едно силно 
очакване на екипа беше опровергано – очакването, че регионалният печат 
разработва малцинствената тема по друг, различен от този на централния печат 
начин. Поне по отношение на малцинствата в печата в България няма център и 
периферия. Друг и заслужаващ сериозно замисляне въпрос е, че това може да се 
разглежда като признак на изчезващия регионализъм на регионалния печат, т.е. на 
това, което съставлява същността му. Но това предположение изисква – за 
потвърждаването или за отричането си – данни, с които настоящото изследване не 
разполага.  

Както и при централния печат, и при местните всекидневници6

 Както и при столичните им събратя, и при местните вестници информациите 
за събития – най-вече централни и местни политически – заема огромен дял, 
“похлупвайки” всички други жанрове. Четири пети (80,17%) от текстовете на 
малцинствена тема са информации, а почти половината от тях (46,3%) са посветени 
на прояви на организации на малцинствата, с други думи – главно на прояви на 

 
“малцинствената тема заема изчезващо малък дял от площта на регионалните 
вестници. Средно 1,15% от полезния им “обем” е зает с етнически публикации. 
Това е по-малко от съответния дял при централните издания, но и двата са толкова 
незначителни, че не си заслужава да се спираме на разликата от по-малко от 
половин процент между съответния дял при централния и при местния печат.  
 Както и при централния печат, читателят на локалния извънредно трудно ще 
забележи съществуването на други малцинства освен турци (48,5%) от 
публикациите, роми (27,3%), евреи (5,5%). Две особености все пак отличават тази 
картина от аналога й в столичните всекидневници. Първата е относително високият 
дял на публикации за македонци – 4,9%, а втората – свръхпредставеността на 
евреите. По-внимателното вглеждане дава обяснение за първата особеност. Тя се 
дължи на присъствието в извадката на вестник “Струма”, чийто регион, 
Благоевградска област, е мястото, където има най-много македонци и където 
отношенията между македонските организации и местните власти са твърде 
напрегнати.  
 Ако свръхпредставеността на евреите в централния печат през изследвания 
период може да бъде обяснена със събитията около паметните плочи в Израел, то 
засиленото им присъствие в регионалния печат трудно се обяснява. Работата е в 
това, че няколкото хиляди български евреи са съсредоточени в София, а в 
провинцията те могат да бъдат забелязани само с големи усилия. Следователно 
местният печат препредава – по отношение на евреите – новините, които се 
произвеждат на централно, а не на местно ниво. Това е допълнително 
съображение да се замислим върху регионализма на регионалния печат у нас.  

                                                           
6 Изследваните местни всекидневници са: “Народно дело” (Варна), “Марица” (Пловдив), “Утро” 
(Русе), “Видин” (Видин), “Струма” (Благоевград), “Нов живот” (Кърджали) и “Шуменска заря” 
(Шумен) 
От общото количество 5400 категоризирани като “малцинствени” текста 2118 или 39,2% се падат на 
публикациите в регионалните всекидневници. Периодът на наблюдението беше същият както за 
централните всекидневници – юни 2000 – юли 2001. 
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ДПС; около една трета (31,1%) са посветени на вътрешната политика и едва 20,7% 
на теми, свързани едновременно с малцинствата и с местната власт, т.е. на някакви 
локални социални или етнически теми и проблеми.  
 Така че дори беглият обзор на данните за местния печат ми дава основание 
да заключа, че изводите, направени по-горе за централния печат, са напълно 
валидни и за местния. С други думи, всички недостатъци, които бяха формулирани 
по отношение на централния печат, важат напълно и за местния.  

Беше вече споменато, че в основни линии лексиката, тонът, с който се пише 
за малцинства в големите български вестници, е коректен. Дори когато се опитва 
да внушава отрицателни чувства – например към ромите – пресата прави това по 
начин, който е далеч от парада на ругателства към циганите, който беше типичен 
допреди четири-пет години. Сега ударението е сложено върху непрякото 
внушение, върху преакцентирането на отрицателни прояви или престъпления, 
извършени от роми, върху разгръщането на сюжети, от които се вижда, че 
съжителството между българи и цигани е много трудно, защото “циганите са си 
такива”. Всичко това е така с едно изключение и то е вестник “Монитор”.  

В този вестник, най-вече в коментарните му текстове, се отправят преки 
призиви към ромите да напуснат България, а евреите се обявяват за агенти на 
печално известната “световна конспирация”, рушители на православието, носители 
на пъклени планове за световно господство и изобщо хора толкова опасни, че 
неволно си мислиш, каквато е и целта на внушението, че към тях са оправдани 
“превантивни мерки”. Това твърдение може много лесно да се илюстрира и тук не 
го правя от уважение към читателя.  

Проблемът с ксенофобската и антисемитска позиция на в. “Монитор” не е в 
това, че се е намерил такъв кафяво-червен вестник. Проблемът е, че целият 
останал печат не намира за нужно да реагира на човеконенавистните “твърдения”, 
разпространявани от този вестник. Проблемът е, че ръководителите на нашата 
либерална държава, говорейки по всеки възможен повод за гордостта на 
българския народ – спасяването на българските евреи през 1943 г. - кой знае защо 
не намират за нужно да кажат, че пропагандата на фашистки и антисемитски идеи 
е най-малкото чужда и осъдителна от гледна точка на официално закрепения в 
Конституцията морал на държавата. Защото не е проблем за хората с жизнен опит 
да бъдат имунизирани срещу беса на човеконенавистничеството, взело формата на 
антисемитизъм и ксенофобия. Дали обаче това е така за младите поколения, за 
които фашизмът и комунизмът изглеждат като случки от праисторията и които 
спокойно могат да приемат напълно сериозно проповедите, изливащи се от 
страниците на “Монитор”? Ето това е страшното в неграмотните проповеди на този 
вестник и неговите автори.  

 
4. Заключителни бележки 
 
Има ли начини скицираното положение с “отразяването” на 

малцинствената тема в печата да се промени? Дали то не е нещо, което няма как 
да е различно в условията на вестникарския пазар, когато вестниците се стараят да 
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угодят на читателя, а не да го просвещават и индоктринират? Трудно е да се 
отговори на този въпрос. Българският масов печат се опитва да гони правилата на 
пазара, така както ги разбира. Но както в течение на т.нар. преход настъпиха 
видими с просто око положителни изменения в лексиката7

Емил Коен  

, която употребяват 
медиите, когато описват малцинствени, маргинални и срещащи обществен отпор 
групи, така може да настъпи изменение в тематиката, жанровото разнообразие и 
степента на рефлексивност при “етническата” тематика.  

Струва ми се, че целенасочени поощрителни мерки, които могат да вземат 
както държавата, така и неправителствените организации, биха могли да помогнат 
за положителни изменения. Целият арсенал на т.нар. “позитивна дискриминация” 
може да бъде употребен тук. Става дума за поощрения във вид на стипендии, 
конкурси, финансово спонсориране на определени тематични и жанрови отсеци и 
т.н. В това отношение у нас не са направени дори и първите стъпки и цялото 
бъдеще предстои.  
 

                                                           
7 За съжаление, липсват сравнителни данни, но дори и невъоръженият с изследователски 
инструменти наблюдател може да заключи, че политически коректният език и начини на описание 
сега са много по-разпространени, отколкото преди 8-10 години. Например, в “Труд” почти всички 
текстове, посветени на турци (97,8%) са написани с неутрален език, а при ромите делът на този език 
е 72,7%, на негативния език – 17,9%, а на позитивния – 9,4%. Аналогично е положението и при “24 
часа” (в този вестник 91,5% от публикациите за турци и 67,7% от тези за роми са написани на 
неутрален и необиден език.) 
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