
ППуублицистиченблицистичен стилстил--

общуванетообщуването ии текстъттекстът вв

медийнатамедийната сферасфера



ОбщуванетоОбщуването вв сфератасферата нана

медиитемедиите

ОбщуванетоОбщуването вв сфератасферата нана медиитемедиите сесе

осъществяваосъществява чрезчрез средстватасредствата заза масовамасова

комуникациякомуникация -- интернетинтернет, , вестницивестници, , 

списаниясписания, , радиорадио, , телевизиятелевизия..



•• ЦелиЦели - дада сесе обмениобмени актуалнаактуална информацияинформация заза

общественозначимиобщественозначими събитиясъбития отот всичкивсички областиобласти нана

животаживота, , дада сесе рекламирарекламира ии въздействавъздейства..

• Участници - журналиститежурналистите, , коитокоито работятработят вв медиитемедиите

ии следватследват определенаопределена медийнамедийна политикаполитика, , зрителизрители, , 

читателичитатели, , аа вв интернетинтернет тити сиси ии авторавтор ии читателчитател..

• Предмет - актуалниактуални събитиясъбития отот общественияобществения животживот --

отот политикатаполитиката, , културатакултурата, , спортаспорта, , изкуствотоизкуството ии дрдр.; .; 

техническитехнически новостиновости, , коитокоито сесе рекламиратрекламират ии тт..нн..

• Форми - писменописмено ии устноустно вв зависимостзависимост отот медиятамедията, , вв

коятокоято сесе публикуватпубликуват, , ии отот жанровитежанровите особеностиособености..



ТекстътТекстът вв медийнатамедийната сферасфера
•• ОзначаванеОзначаване нана предметпредмет вв медиенмедиен тексттекст--

ЗаЗа номинативнатаноминативната веригаверига вв медийниямедийния тексттекст ее характернохарактерно, , чече тятя ее
разнообразнаразнообразна -- нареднаред сс прякотопрякото назоваваненазоваване нана основнияосновния
предметпредмет тятя включвавключва парафразипарафрази, , чрезчрез коитокоито сесе изразяватизразяват
отношениеотношение ии оценкаоценка. . ЧрезЧрез парафразитепарафразите, , използваниизползвани вв
номинативнатаноминативната веригаверига, , предметътпредметът нене простопросто сесе означаваозначава, , ноно ии
сесе характеризирахарактеризира, , катокато припри товатова сесе изразяваизразява отношениетоотношението нана
говорещияговорещия къмкъм негонего..

•• ОзначаванеОзначаване нана предметнатапредметната областобласт ии същественасъществена информацияинформация
вв медиенмедиен тексттекст--

ФункциятаФункцията нана медийнитемедийните текстоветекстове -- дада информиратинформират ии
въздействатвъздействат, , предполагапредполага заза означаванеозначаване нана предметнапредметна областобласт ии
същественасъществена информацияинформация дада сесе употребяватупотребяват::

-- думидуми ии изразиизрази -- названияназвания нана институцииинституции, , личностиличности, , държавидържави;;

-- думидуми ии изразиизрази -- терминитермини отот различниразлични областиобласти;;

-- думидуми ии изразиизрази, , коитокоито изразяватизразяват оценкиоценки ии отношенияотношения;;



СтиловоСтилово маркиранимаркирани граматичниграматични

средствасредства вв медийнитемедийните текстоветекстове

•• СловоредСловоред

ВВ медийнитемедийните текстоветекстове именноименно чрезчрез словоредасловореда

сесе поставяпоставя логическологическо ударениеударение върхувърху товатова, , 

коетокоето трябватрябва дада сесе схванесхване катокато найнай--важнотоважното

отот информациятаинформацията. . ОбщОбщ принциппринцип ее заглавиетозаглавието

илиили първотопървото изречениеизречение вв медиенмедиен тексттекст дада

започвазапочва сс думатадумата илиили изразаизраза, , извеждащиизвеждащи

найнай--важнотоважното отот информациятаинформацията..



•• ГлаголниГлаголни формиформи заза страдателенстрадателен залогзалог

ЗаЗа дада сесе подчертаеподчертае найнай--важнатаважната информацияинформация вв

медийнитемедийните текстоветекстове, , честочесто сесе използватизползват глаголниглаголни

формиформи заза страдателенстрадателен залогзалог..



•• НепълниНепълни безподложнибезподложни изреченияизречения

СъбитиятаСъбитията, , заза коитокоито сесе съобщавасъобщава вв медийнитемедийните

текстоветекстове, , честочесто сесе представятпредставят катокато попо--важниважни отот

участницитеучастниците вв тяхтях чрезчрез изреченияизречения, , вв коитокоито

мястотомястото нана подлогаподлога оставаостава незапълненонезапълнено. . 

ПочтиПочти въввъв всекивсеки новинарскиновинарски тексттекст можеможе дада сесе

срещнатсрещнат изреченияизречения отот типатипа:: ОтОт КАТКАТ съобщаватсъобщават, , 

чече пътнатапътната обстановкаобстановка вв странатастраната ее

нормалнанормална.. ЧрезЧрез изреченияизречения сс такаватакава синтактичнасинтактична

постройкапостройка авторътавторът представяпредставя катокато важнаважна саматасамата

информацияинформация, , аа нене нейниянейния източникизточник..



•• ГлаголниГлаголни формиформи заза времевреме

ВВ медийнитемедийните текстоветекстове сесе използватизползват ии систематасистемата отот

глаголниглаголни формиформи сс основноосновно миналоминало свършеносвършено

времевреме, , ии систематасистемата отот глаголниглаголни формиформи сс основноосновно

сегашносегашно времевреме. . ТоваТова ее такатака, , защотозащото събитиятасъбитията, , заза

коитокоито сесе говориговори, , сесе представятпредставят винагивинаги спрямоспрямо

моментамомента нана публикуванетопубликуването илиили излъчванетоизлъчването нана

текстатекста..
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