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Âÿðà Àíãåëîâà*

Сборникът е ре зул тат от науч ноиз сле до ва тел ски те уси лия на 
сту ден ти, док то ран ти, об щест ве ни ци, уче ни и юристи, напра ве ни 
в пе риода 2019–2020 г.

Без вся какво съм не ние сбор ни кът е ва жен със своята те ма ти-
ка. В не го се пред ста вя кар ти на та на съ деб ни те преслед ва ния сре-
щу жур на листи в България след 2007 г. Повдигат се и ре ди ца 
въпро си за об щест ве но то до ве рие към ин сти ту циите, про фе-
сионал ни те цен ности, от но ше нията с ауди то рията. Имплицитната 
цен трал на те ма е те ма та за сво бо да та, от го вор ност та и со ли дар-
ност та.

Книгата е струк ту ри ра на в три части. Първата част – „За съ-
деб ни те про це си сре щу жур на листи“, е свое обра зен увод и пред-
ста вя не на те ма та. Въвеждащият текст на Красимир Кънев раз-
глеж да раз ли ки те меж ду фор мал ния и не фор ма лния со циален 
кон трол с оглед на сво бо да та на из ра зя ва не то. Разсъждавайки 
вър ху конкрет ни при ме ри от евро пейски съ деб ни прак ти ки и бъл-
гар ски ре алии, К. Кънев опре де ля из ра зя ва не то чрез сло во ка то 
со циал но по ве де ние, което тър пи огра ни че ния, санк ции и до го во-
ре на или на ло же на регла мен та ция. Следващите три текста на Ж. 
Попова и Сн. Попова навли зат в конкре ти ка та на из след ва не то. В 
пър вия си текст Жана Попова пра ви преглед на пред ход ни про уч-
ва ния по те ма та, пред ста вя съ щи на та на из след ва не то с не го ви те 
огра ни че ния, въпро си, респон ден ти и пр., да ва ре зул та ти от ана-
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ли за на напра ве ни те ин тер вю та. Вторият текст на Жана Попова 
по ла га ак цент вър ху систе ма ти зи ра не то на ка зу си те по от дел ни 
те ма ти ки ка то „те ми та бу“, „нор мал ност“, „кой го во ри“ и др., ка-
то из пол з ва бо гат на бор от библиогра фич ни загла вия. Снежана 
Попова съ що обоб ща ва ин тер вю та та, но през приз ма та на спо де-
ле но то от жур на листи те респон ден ти; ана ли зи ра (са мо )пре жи вя-
ва не то на про фе сията; раз съж да ва вър ху но ви те из ме ре ния на 
цен тър – пе ри фе рия в ме диите и пр.

Втората част съ дър жа 15 ин тер вю та с жур на листи от ця ла та 
стра на, из бра ни за ра ди об ща та им съд ба да бъ дат съ де ни за ра ди 
про фе сионал ни те си за ни ма ния. Изходите на де ла та, про дъл жи-
тел ност та на съ деб ни те про це си, усе ща не то за спра вед ли вост са 
раз лич ни. Въпреки то ва оценки те им за сми съ ла на жур на листи-
чески те уси лия оста ват сход ни. Събраните сви де тел ст ва от Росен 
Босев, Юлиана Методиева, Венелина Попова, Мариета 
Димитрова, Генадий Маринов, Иван Бакалов, Емилия Димитрова-
Данкова, Валентин Ненков, Явор Дачков, Иво Инджев, Катя 
Касабова, Слави Ангелов, Божидар Божков, Ася Пенчева и Борис 
Ангелов имат своето исто ри ческо зна че ние ка то от пе ча тък на 
вре ме то – пре ценки за ме диите; сре да та, в която ра бо тят; об щест-
во то. Със си гур ност тех ни те из по ве ди мо гат да бъ дат оце ня ва ни 
и от бъде щи те из сле до ва те ли, което ги пра ви из клю чи тел но цен-
ни. Намирам та зи част за „сър це“ на сбор ни ка.

Третата част е най-крат ка ка то обем, но пък е из клю чи тел но 
це нен кон тра пункт на втората. В нея е пред ста вен текстът на 
Мирослава Тодорова и Калин Калпакчиев „Съдебните де ла сре-
щу жур на листи – осо бе ности и тен ден ции“. Ако ин тер вю ира ни те 
жур на листи застъп ват глед на та точ ка на „преслед ва ни те“ в съ-
деб но то де ло, то в то зи текст са по со че ни поста мен ти те и мо ти ви-
те, които (трябва) да ръ ко во дят съ диите. Компетентният поглед 
на за ко нопри ла га щи те съ дии Мирослава Тодорова и Калин 
Калпакчиев не ан га жи ра чи та те ля тол ко ва емо ционал но, кол ко то 
ав то биогра фич ни те раз ка зи на жур на листи те, а се на соч ва към 
ра ционал ния ана лиз, ка къв то в край на смет ка се пред по ла га, че 
след ва да бъ де за па зен в име то на об щест ве но то здра ве. В то зи 
сми съл на ми рам за под хо дящ из бор то зи текст да бъ де раз по ло-
жен ка то фи на лен, заключ ващ акорд на сбор ни ка.
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Сборникът е по ле зен, стойностен и навре ме нен и по те ма ти-
ка, затова се на дя вам да послу жи в ра бо та та как то на жур на листи-
те, та ка и на юристи те, пра во за щит ни ци те и ра бо те щи те в ин сти-
ту циите и в граж дан ски те ор га ни за ции.


