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І. ИСТОРИЯТА НА КНИГАТА И НА РЕКЛАМАТА - ОСНОВА ЗА РАЗБИРАНЕ 

НА СЪВРЕМЕННИТЕ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ НА 
ИЗДАТЕЛСТВОТО 

 
 

 
 
„Книгата винаги се е развивала едновременно с развитието на обществото, 

като е въплътявала неговите основни постижения и е отговаряла на изискванията на 
историческата епоха. Книгата като продукт, създаден в сферата на материалното 
производство, има веществена форма, която се отличава със своеобразие и 
индивидуалност на елементите, характерни за всеки исторически промеждутък от 
време. Заедно с това тя оказва въздействие върху най-фината сфера на човешката 
личност - върху нейния духовен свят.“ 

       История на книгата 
 
 

„Рекламата е динамична, бързо трансформираща се сфера на човешката 
дейност. Вече много столетия като постоянен спътник на човека тя се изменя заедно 
с него. Характерът на рекламата, нейното съдържание и форма претърпяват 
метаморфози заедно с развитието на производителните сили на обществото, 
смяната на социално-икономическите формации. Глобалните фактори, които 
определят рекламната „диалектика“, са потребностите на производството, 
търговията и финансите, формата на държавното управление, целите на различните 
религиозни организации, политиците и обикновените граждани. Освен всичко друго, 
рекламата справедливо е определяна като част от общочовешката култура, която се 
развива по свои вътрешни закони.“ 

 
     Евгений Ромат 

 
 

1. АНТИЧНОСТ 
 

 В най-древни времена човешката памет била единственото средство за 
съхраняване и предаване на обществения опит, информацията за събития и хора. 
Историята познава така наречените безписмени цивилизации, при които огромният брой 
необходими сведения просто били заучавани наизуст от жреци, законоведи, учители, а 
на далечни разстояния били изпращани „живи писма“ - пратеници или куриери.  
 Историята на световната литература показва, че всички народи по един или друг 
начин са преминали периода на „устната книга“, преди да започнат да фиксират 
информацията върху някакъв материал. Безсмъртните поеми „Илиада“ и „Одисея“ за 
първи път са били записани на свитъци в Атина около 510 г. преди н. е. Дотогава в 
продължение на векове поемите се разпространявали устно. Древните певци, 



разказвачите на народни произведения ги пеели наизуст по време на народни 
празненства. Трудно било да се запомнят многохилядните редове и първобитните 
разказвачи използвали лентички или възелчета, които им помагали. С разширяването 
на кръгозора на древния човек се усложнявала и неговата дейност и се налагало 
паметта му да бъде подпомагана от различни видове резки, знаци, възелчета, рисунки. 

Древният свят дал на човечеството писмеността и материала за фиксиране на 
информацията, а заедно с тях и цялото богатство на духовната култура.  

Най-древният материал за изработване на книги били глината и нейните 
производни (чирепи, керамика). Върху направени от нея плоски таблички древните 
хора пишели с трирезбовани пръчици, оставяйки клинообразни знаци. Табличките се 
изсушавали на слънце или се изпичали на огън. След това тези от тях с общо 
съдържание се нареждали в определен ред в дървен сандък - така се създавала 
клинописна книга от глина. Към сандъка се прикрепял етикет (отново от глина) със 
заглавието на произведението, имената на автора, на собственика, на боговете-
покровители - така се оформял своеобразен „титулен лист“. От глина се правели 
каталози - клинописни списъци на съхраняваните книги. В откритата през ХІХ в. от 
европейски археолози на брега на река Тигър столица на асирийските царе в 
клинописна библиотека, основана от цар Ашурбанипал (VІІ в. преди н. е.), се 
съхранявали над двадесет хиляди такива книги, всяка от които имала върху себе си 
клинописен печат (клеймо): „Дворец на царя на царете“. Библиотеки с клинописни 
книги и цели архиви от подобни книги имало и в Египет, и в Мала Азия и т. н. 

В Египет появата и развитието на новия материал за изработване на книгите - 
папируса, дала възможност за възникването и разцвета на най-великата цивилизация на 
Древния свят. 

Египтяните почиствали стъблата на срязаната тръстика от кората и от порестата 
сърцевина нарязвали тънки ленти. Нареждали ги на слоеве, напречно едни на други. 
Сокът от папируса притежавал свойствата на лепило. Засъхвайки, той пресовал 
папируса в компактна маса, еластична, достатъчно равна и здрава. Изсушения папирус 
полирали с пемза и морски раковини, оцветявали и избелвали. Папирусът обаче бил 
крехък и затова не било целесъобразно от него да се нарежат листове и да се 
подвържат. Затова папирусните ленти се слепвали или зашивали в свитъци, които 
подреждали в специални футляри - капсули. Към тях прикрепвали етикети със 
заглавието на книгата, получавал се свитък - една от първите известни форми на 
книгата в световната цивилизация. 

Най-ранните достигнали до нас папирусни свитъци датират от ІІІ хилядолетие 
преди н. е. Първоначално те били разпространени само в Египет, но по-късно удобният 
и сравнително евтин материал за писане се разпространил във всички страни на 
Средиземноморието, Гърция, Рим, Персия и т. н. Векът на папирусната книга завършил 
едва през Х-ХІ в. от н. е. след завоюването на Египет от мюсюлманите. 

Били създавани разкошни свитъци. Т. нар. императорски папирус бил оцветен 
със сок от раковини, добивани от дъното на морето. На него пишели със златни и 
сребърни мастила („хрисовул“, „кодекс аргентус“ и т. н.). Имало и обикновени сортове, 
дори специален обвивен (амбалажен) папирус. Имало свитъци, изковани от скъпоценни 
метали, както и изработени от тъкани. 

Господството на папируса си оставало неизменно, макар книги да се създавали 
от листчета слонова кост или от кипарисови дъсчици, покрити с восък. Те се 
съединявали заедно, текстът се издрасквал с остър стил. От това произлязъл изразът 
„добър стил“. Такива книжки били наричани по броя на листчетата: два (диптих), три 
(триптих), много (полиптих).  



Почти всички държавни и местни управления, колегии на жреците, събрания на 
гражданите и състоятелните хора смятали за престижно да имат добра библиотека. 
Библиотеки се създавали и при обществените бани, където богатите робовладелци 
прекарвали времето си и в четене на книги. Специално обучени роби-четци 
(рецитатори, на латински - „лектори“, а на гръцки - „дякони“) четели на глас на 
желаещите. 

Най-богатата колекция на книги през античността била Александрийската 
библиотека, създадена от цар Птоломей, която съдържала над 700 000 папирусни 
свитъка. Гръцкият учен Калимах създал каталог на книгите на библиотеката, 
превърнала се в най-големия културен и научен център на античността.  

Наред с папируса получил разпространение и материалът, направен от кожите 
на млади животни - телета, кози, овце, зайци. Той бил наречен пергамент, по 
наименованието на мястото, където бил изобретен (Пергам - малоазиатска 
елинистическа държава). Продължително време папирусът и пергаментът се 
употребявали едновременно, но от ІІІ-ІV в. от н. е. поради упадъка на производството 
на папируса в Египет пергаментът заел първо място. За изготвяне на пергамента 
снетата кожа на младото животно изтъргвали с нож, отделяли остатъците от мазнина и 
вълна, след това изсушавали, полирали, боядисвали. Най-добрите сортове пергамент се 
правели от кожи от врата или корема на животните, а евтиният пергамент се получавал 
от кожа от крайниците.  

В хода на развитие на най-древните цивилизации на Египет, Китай, Гърция, Рим 
се родила и развила най-разпространената досега форма на книгата - кодексът.  

Разцветът на пергаментовата книга започнал с настъпването на християнската 
ера. Пергаментът бил по-скъп, отколкото папирусът, затова пък бил по-универсален и 
дълготраен. Отначало от пергамента приготвяли свитъци, както от папируса. Но скоро 
забелязали, че за разлика от папируса върху него лесно може да се пише от двете 
страни. Пергаментът се нарязвал на четириъгълни листове, които били съшивани 
помежду им. Така се родила господстващата днес форма на книгата - кодекс, или 
книжен блок (в буквален смисъл „кодекс“ в превод от латински език означава „парче 
дърво“). Книгите подвързвали в дървени дъски. Най-древните пергаментови книги-
кодекси, достигнали до нас, са от ІІ в. от н. е.  

Книгата била подчинена на изцяло утилитарната задача да фиксира и предава 
информацията. С появата на жанровото разнообразие в древната литература книгата 
получила елементи на украса - рисунки, орнаменти, доброкачествени красиви 
подвързии. В резултат на това древният човек създава книгата, която се възприема като 
единен цялостен организъм и която е служила и продължава да служи като източник на 
вдъхновение на не едно поколение създатели на книги.  

Папирусът и пергаментът способствали за широкото разпространение на 
учеността и културата. Книгите били преписвани от многобройни майстори-
преписвачи и се продавали. Още през І в. преди н. е. някои автори обърнали внимание 
върху изгодата от преписването на книгите - Помпоний Атик, приятел на Цицерон, 
собственик на калиграфска работилница, и римският поет Марциал.  

От произведенията на античните писатели узнаваме, че книгите вече имали 
титул, цветни илюстрации, винетки, заглавни букви-инициали, оформяли се „красиви 
редове“ (рубрики), правели се маргиналии - бележки, знаци, надписи и др. върху 
полетата. Пергаментовите листове за по-голяма привлекателност понякога оцветявали в 
различни тонове (пурпур, черен). И свитъците, и кодексите се правели в различни 
формати, включително до миниатюрните. Например Плиний свидетелства за свитък с 
текст на „Илиада“, който можел да се вмести в орехова черупка.  



Заедно с книгата-кодекс се родило книговезкото изкуство. Нарязаните листове 
на пергамента се прегъвали в определен ред. На гръцки лист в четири сгъвания - 
„тетра“ - се именувал свезка. От свезките по шестнадесет и по тридесет и две страници 
се формирал том - книжен блок от всякакъв формат. 

Предприемачът-робовладелец, занимаващ се с размножаването и продажбата на 
ръкописните книги, се наричал на гръцки „библиопол“ - буквално 
книгоразпространител, а на латински „либрарий“ - книжник.  

Марциал съветвал всеки желаещ да го чете на път: „Голямата книга върни в 
дюкяна, купи такава, че да се помества в ръката...“. Тези редове свидетелстват, че вече 
имало антиквари, които търгували със стари книги [2, с. 45]. 

Авторите на книги, ако били богати и знатни, могли и сами да си купуват роби-
калиграфи, да ги наемат временно или дори да изпратят своя роб в калиграфска 
работилница. Потребността от книги в страните на античността (Гърция, Рим, 
елинистичните държави) бързо нараствала, което довело до разширяване на книжния 
пазар.  

Античните писатели са ни оставили много свидетелства как в епохата на 
императорски Рим можело да бъдат размножени чрез многократно преписване до 50-
1000 екземпляра от произведението едновременно. Продавачите на книги се стремели 
да привлекат в своите книжарници писатели, библиофили, специално наемали четци 
(рецитатори), за да четат на глас откъси от продаваните книги. 

Цената на книгата се определяла главно от размера на свитъка или кодекса, но 
зависела и от оформлението, и от търсенето, и от известността, популярността на 
автора на книгата. Овехтелите книги се продавали много по-евтино, обаче ако били 
раритети, т. е. редки книги, цената им значително се увеличавала. В книжарница на 
Древния Рим можело да бъде взета книга под наем, за временно ползване.  

Значителна част от потребностите на древния читател от книгата се 
удовлетворявали с помощта на обществените библиотеки. Наричали ги публични. 
Само в Рим те били двадесет и осем. Имало и неголеми частни читални в големите 
градове. Разцветът на книжното дело в античните времена бил свързан с големите 
културни центрове, докато в покрайнините и в отделни региони то се развивало слабо. 

В Древен Китай създавали книги от бамбук. Тънко рендосаните пластинки на 
бамбука били съединявани с метални скоби във вид на съвременна разтегателна щора 
за прозорец. На такава книга-щора, така както и на изобретената по-късно коприна, 
китайците рисували своите йероглифи, като използвали за тази цел туш. Първоначално 
китайците правели хартията също от бамбукова маса, откъдето получила названието си 
(„бомбака“ и „бомбицина“).  

В европейските страни предците на германците и славяните, ако имали 
възможност да получат гръцко-римско образование, удовлетворявали своята 
потребност от книги с ръкописите на гърци и римляни. Техните многобройни 
съотечественици, както показва етимологията на думите, обозначаващи книгата 
(„библио“, „либер“, „либро“), се задоволявали със записи или резки върху дървени 
плочи. Най-достъпният материал за писане била брезовата кора. До нас са достигнали 
начините за нейното преработване: за изготвяне на материал за писане кората на 
дървото се смъквала и импрегнирала със специален състав. Слепените листове били 
увивани в тъкан с цел да се запазят по-добре. Тънкият слой на кората на младите 
дървета се оставял да отлежи във вряла вода, от нея се нарязвал лист, който по 
еластичност не отстъпвал на съвременната хартия. От него се изготвяли книги-свитъци 
и книги-кодекси. 
 
*** 



 
В процеса на развитие на производствените и социалните отношения у древните 

цивилизации възникнала и потребността от предаване на информация, 
предназначена за група от хора. Част от тази информация съдържала елемент на 
стимулиране, на убеждаване на адресатите на съобщението в целесъобразността от 
определени действия. Именно тези послания носели същностните черти на 
съвременната реклама и на другите средства за маркетингови комуникации и по тази 
причина могат да бъдат определени като прототип на съвременната реклама. 

Факторите, които определяли формирането на прототипа на съвременната 
реклама като специфичен вид обществена комуникация, били потребностите на 
развитие на икономическите, политическите, обществените, междуличностните 
отношения. Равнището на тези отношения определяло формата и съдържанието на 
прототипите на рекламното послание. 

Първите „клиенти“, които поръчвали реклама през античността, били дребни 
търговци и занаятчии (крупно производство по това време просто отсъствало), 
политици, представители на духовенството, организатори на зрелища и др. Това 
предопределяло разнообразието на сферите на използване на рекламата. 

Древните търговци установявали връзки със своите купувачи чрез преки 
словесни обръщения. Местата за продажба на стоките се огласявали от гръмки и 
повтарящи се викове на продавачите. Не случайно думата „реклама“ произлиза от 
латинската дума reclamo (reclamare), която означава вик, крясък; отново викам, 
кряскам, крещя; зова, викам; гръмко възразявам. 

Древноримският мислител Сенека (ок. 4 г. пр. н. е. - 65 г. от н. е.) описва 
типичната картина на градския живот от онова време по следния начин: „Сега около 
мен от всички страни се чува многогласен крясък: нали живея над самата баня. 
Представи си многообразието на звуковете, от които можеш да намразиш собствените 
си уши... Освен това има още баничари и колбасари, и търговци на всякакви храни, 
като всеки по свой начин извиква стоката си“ [8, с. 12]. 

Постепенно се засилвала потребността от разширяване на словесното 
(вербалното) въздействие върху потребителите и това довело до раждането на 
институцията на глашатаите. Глашатаят бил човек, специално нает от търговеца, 
който изпълнявал задачите да кани настойчиво купувачите и да хвали стоката на наелия 
го. Използването на услугите на глашатаите имало едно важно предимство - 
източникът на устна информация за стоката можел да бъде отделен от мястото на 
продажбата. С други думи, информацията за стоката можела вече да се получи не само 
на мястото, където тя се продавала. Това значително разширило границите на устната 
комуникация. 

Първоначално глашатаите се появили у древните египтяни, а от тях 
последователно били заимствани от древните евреи, гърци и римляни. Тази професия 
била толкова разпространена, че с глашатайски функции бил натоварен дори 
древноримският бог на търговията Меркурий. Римският писател Апулей (ок. 125 г. от 
н. е.) в своя роман „Метаморфози“ описва как богинята на любовта Венера се обърнала 
към Меркурий с молба да разгласи сред всички народи за нейната избягала слугиня 
Психея. Посочилият мястото, където се криела бегълката, щял да получи за награда 
целувки от самата Венера. Акцията имала „висока ефективност“ - след съобщението на 
Меркурий силното желание за подобно възнаграждение подтикнало всички хора в 
надпревара да се заемат с търсенето. 

В древна Гърция призивите на глашатаите често приемали песенно-поетична 
форма. Например: „За да сияят очите, аленеят бузите, задълго да се съхрани 



моминската красота, разумната жена трябва да купува пудра по разумните цени у 
Екслиптос“ [8, с. 13]. 

Услугите на глашатаите се използвали в изключително разнообразни сфери: в 
икономическите отношения, в частния живот, при организирането на зрелища, в 
политиката и др. Част от глашатаите се намирали на държавна служба, за което им се 
заплащало, друга превърнала тази дейност в свой поминък. 

Към посочените средства за вербална комуникация може да се добави 
предаваната от хората „от уста на уста“ информация за занаятчии, търговци, 
политически дейци и др. - „мълвата“. Чрез нея сведенията за качествата на 
произвежданите и продаваните стоки се разпространявали понякога на доста големи 
разстояния, като стимулирали древните производители и търговци да се грижат за 
своята добра репутация. Именно формирането на благоприятен образ на продавача е 
една от основните цели на прототипа на съвременната реклама. По-нататък добрата 
репутация работела за своя собственик. Така например в своя трактат „За земеделието“ 
Марк Порций Катон (234 - 149 г. пр. н. е.), писател и държавен деец в Древен Рим, 
давал препоръки на съвременниците си за организиране на робовладелските имения и 
посочвал както местностите, в които занаятчиите превъзхождали по качество своите 
конкуренти, така и конкретни производители на стоки - туники, тоги, плащове, 
парцалени одеяла, дървени чехли (Рим), наметки, железни инструменти, сърпове, 
лопати, кирки, секири и хамути (Кала и Минтурна); лопати (Венафор) и т. н.  

Важен фактор за формиране на комерсиални комуникации през античността 
станали зараждащите се панаири. Те се отличавали от обичайните тържища с 
традиционност, периодичност и точно придържане към мястото на провеждането им. 
Ежегодни панаири (mercatus) се появили още в епохата на ранната Римска империя (V- 
началото на ІІІ в. пр. н. е.). Центрове на панаирна търговия ставали обикновено най-
почитаните светилища. Сред тях били храмът на Юпитер в Албанската планина, 
храмът на Диана в Рим и др. 

За да се разграничат от конкурентите си, древните занаятчии и търговци доста 
често поставяли свои фирмени знаци (клейма) върху продаваните стоки.  

Със същата цел те въвеждали и фирмени названия на своите предприятия. Така 
гостилниците още в древноримския Помпей носели названията: „При орела“, „Под 
меча“, „При сестрите“, „Слон“ и др. 

Постепенно вместо окачваните на местата за търговия релни стоки широка 
употреба придобили символните знакови обозначения - аналог на съвременните 
пиктограми. Така върху дюкянчето за мляко поставяли барелеф на кола, за хляб - 
мелница, задвижвана от муле, върху дюкянчетата за вино - двама души, носещи амфора 
с вино, или изображение на Бакхус, изстискващ сок от грозде, и др. 

Още със самото зараждане на писмеността се появили първите рекламни 
текстове. Като най-ранни примери могат да се посочат посланията на финикийските 
търговци-мореплаватели, оставяни върху скалите на островите, намиращи се по техния 
път. 

Върху работилниците, дюкяните, кръчмите и др. често били поставяни фирми, 
съдържащи текст. Такава например била древноримската фирма: „Тук се намира 
гостилницата на Триниклий с три легла и всички удобства“. Други фирми съдържали 
рекламно-стихотворен текст: „Спиртните питиета струват тук ас. За два аса ти ще 
пийнеш по-добре. А за четири ще пиеш фалернско“. Или такъв надпис върху вратите на 
кръчма в Помпей: „Ситий върна силите на слона“. Редом с надписа бил изобразен слон, 
който трябвало да придава на текста по-голяма достоверност. 

Често носители на прототипи на текстови рекламни послания ставали каменните 
плочи. Едно от най-известните обръщения от този род била фирмата на гръцки 



тълкувател на сънища. Каменната плоча е намерена при разкопки на древноегипетския 
Мемфис и се отнася към ІІІ в. пр. н. е. Надписът върху камъка гласи: „Аз, критянинът, 
по поръчение на боговете ще изтълкувам сънищата. Доверете се на Тихе“. В долната 
част на камъка бил изобразен жертвеник, отдясно - свещеният бик Апис. Каменната 
плоча се използвала широко и в прототипа на съвременната политическа реклама. 

До нас са достигнали исторически документи, които по право могат да бъдат 
признати за своеобразен праобраз на съвременната текстова реклама. Така в текст на 
древноегипетски папирус, съхраняван в Британския музей, се дава информация за 
продажбата на роб: „Той прекрасно чува с двете си уши, вижда с двете си очи. 
Гарантира се неговата умереност в храната, честност и покорност“. Още един 
древноегипетски свитък, който датира от 320 г. пр. н. е., представлява рекламно 
обръщение на търговец на слонова кост: „Евтин, много евтин тази година е 
благородният рог на исполините на девствените лесове и долини... Елате при мен, 
жители на Мемфис, почудете се, полюбувайте се и купете“. 

Но писмената реклама през античността не получила достатъчно широко 
разпространение. Основните причини за това са относителната немногобройност на 
образованите хора, скъпо струващото написване на прототипите на рекламните 
текстове и дефицитът на носители за тях (папирус и пергамент). 

В античността възникнали и праобрази на съвременните средства за масова 
информация. В най-голяма степен към тяхното създаване се приближил Древният Рим. 
През 59 г. пр. н. е. Гай Юлий Цезар (100 - 44 г. пр. н. е.) като консул издал заповед за 
редовно осведомяване на широката публика за текущите решения на Сената и 
народните събрания. Така било поставено началото на Acta diurna urbis. При император 
Октавиан (63 г. пр. н. е. - 14 г. от н. е.) към официалната информация били добавяни 
сведения от частен характер, „светска хроника“, сведения за разводи и женитби, 
информация за увеселения, за продажба на недвижимо имущество и т. н. Прототипът 
на съвременния вестник се издавал върху щитове, направени от дъски, обработени с 
бял гипс. Текстът се нанасял с черна боя. Щитовете били излагани на публични места. 
По такъв начин Acta diurna urbis може в еднаква степен да се разглежда и като предтеча 
на рекламата в пресата, и на външната реклама върху щит (билборд). 

Приблизително същата функция, както и прототипът на съвременния вестник, 
изпълнявали покритите с тебешир стени на древноримските обществени здания. Те 
получили названието албуми. Върху тяхната повърхност „се публикувала“ официална 
информация (решения на органите на държавното управление, резултати от гаданията 
по полетите на птиците и т. н.). 

Доста по-богати от гледна точка на прототипа на съвременната реклама били 
надписите върху стените на домовете на гражданите - „графитите“ (от лат. “grafito” - 
драскам). Някои разшифровани текстове на графити присъстват в работите на 
специалисти по история на Древен Рим. Те свидетелстват за разнообразните сфери на 
използването им. Например към решаването на икономическите проблеми на 
„рекламодателите“ били насочени такива послания: „Зосим продава съд за джибри“; 
„Фаустина измива в банята по градски обичай и предлага всички услуги“. Срещали се и 
доста примери за политическа реклама по време на предизборната кампания за едили 
(длъжностни лица на древноримската магистратура), например: „Всички златари 
призовават да се избере за едил Гай Каспий Панс“; „Съседи, събудете се и гласувайте 
за Амплиат!“. Предмет на графитите често били и зрелищата: „Група гладиатори на 
едила Авел Светия Церта ще се сражава в Помпей в деня преди юнските календи. Ще 
има схватка с диви зверове. Ще бъде опъната завеса“. С известни уговорки в тази обява 
могат да се открият и елементи на спонсорство. Известно е, че много древноримски 
държавни дейци постигали своите политически цели благодарение на организирането 



на зрелища за електората. Добре представени в жанра на графитите били и частните 
обявления от битов характер: „Ако някой е срещал в седмия ден преди декемврийските 
календи кон с всякакъв дребен товар, нека го доведе при Квинт Деций Гиляр, 
крепостник, пуснат на свобода, зад Сариенския мост, в имението Мамиана“; „От този 
дюкян е изчезнал меден съд. На върналия го ще му бъдат заплатени 65 сестерции. На 
посочилия крадеца...“ (по-нататък не е разшифровано). 

Основна цел на прототипите на рекламните обръщения било информирането на 
потенциалните потребители. С развитието на конкуренцията сред поръчителите на 
реклама се засилвала стимулиращата, убеждаващата насоченост на посланията. Сред 
използваните средства на античната реклама очевидно е преобладаването на 
вербалните комуникации. Получила своето първоначално развитие писмената, 
външната реклама, както и комуникациите на мястото на продажбата, панаирите. 
Появили се първите елементи на фирмения стил. 

С разработването и реализацията на комерсиални комуникации се занимавали 
главно техните инициатори: търговци, занаятчии, частни лица и др. В същото време 
следва да се отбележи, че с натрупването на опит у древните „рекламисти“, с 
измененията на ситуациите във външната среда се усъвършенствали формата и 
съдържанието на рекламните съобщения, нараствал професионализмът в 
разработването на рекламните послания. 
 
 

2. СРЕДНОВЕКОВИЕ 
 

В съответствие с общоприетата периодизация се разграничават три основни 
етапа в средновековната история: 

 Ранно Средновековие, което започва с нашествието на варварите в Западната 
Римска империя - ІV - втората половина на V век; 

 Класическо Средновековие, ознаменувало разцвета на феодалните 
отношения - Х - ХІІІ век; 

 Късно Средновековие, което завършва с епохата на Великите географски 
открития - ХІV - края на ХV век. 

Въстанието на робите, кризата и падането на робовладелския строй довели до 
обедняване на културните центрове и до унищожаване на маса книги. В епохата на 
Ранното Средновековие Европа се върнала към времената на първобитната дивост. 
Били съхранени малко манастирски центрове, където се извършвало преписване на 
книги. Произведенията на античните автори в повечето случаи са ни известни само по 
заглавия (такъв бил размахът на гибелта на книгите), но независимо от това до нас са 
достигнали забележителни паметници на книжното изкуство. Това са ръкописите от 
времената на Каролингите, епохата на Ирландския Ренесанс. По време на 
кръстоносните походи потребността от книги вече не отстъпвала на потребността от 
тях през античния период и наред с молитвениците, библиите, трактатите на Блажения 
Августин и Тома Аквински били преписвани книгите на Цицерон, Вергилий, Тит 
Ливий. Създадени били героичните епоси (най-известният от които е „Песента за 
Нибелунгите“), различни сказания, песни. Литературното наследство на античността 
изиграло огромна роля в развитието на книжовната култура на Средновековието. 
Произведенията на Омир, Есхил, Еврипид, Платон, Аристотел били не само 
преписвани, но и обогатявани със собствени коментарии. Византийските учени, 
философите създали антологии, речници, граматики, високохудожествени 
произведения от житийния жанр. Литературните трудове на Ефрем Сирин, Йоан 
Дамаскин съставляли енциклопедията на знанията за православните християни.  



 Особен разцвет достигнала и арабската култура, разпространила се от Инд до 
Пиренеите. Арабските учени имали успехи в математиката, историята, философията, 
медицината, астрономията и оказали влияние върху европейската култура. Арабите 
дали на Европа евтиния материал за писане - хартията. Само в Кордова в периода на 
разцвета на арабския халифат ежегодно се създавали около 16-18 хиляди книги. 
 Високо майсторство достигнали арабите и в изкуството на преписването на 
книги. Външният облик на подобното на плетеница арабско писмо способствал за 
неговата декоративност. Заглавията на сурите били отделяни с цвят и орнамент, в 
долната част на редовете бил поместван пазач („хафиз“). В арабската книжовност се 
формирали и развивали два вида почерци: „куфи“ (монументален) и „насхи“ (лек, 
гладък). 
 В Европа подемът на преписването на книги бил свързан с разпространението на 
християнството. 
 Голямо значение имали манастирските скриптории, които били центрове за 
преписване и разпространение на книги в продължение на целия период на 
Средновековието. Първият такъв център бил манастирът Вивариум, при който била 
създадена академия за подготовка на калиграфи-преписвачи. Впоследствие 
работилницата за преписване на книгите, а след това и библиотеката станали 
неотделима част от всеки манастир. Дълго време Византия била страната на книгите и 
книжовността, включително до самото ù завоюване от турците-османци през 1453 г. 
 В Европа в епохата на Късното Средновековие били построени много 
манастири, в които работели прекрасни калиграфи, майстори на оформлението на 
книгата. Тук се изготвяли обкови за книги. Преписването на книгите се смятало за 
богоугодно дело. Много калиграфи-преписвачи имали духовен сан. Основен материал 
за писане бил пергаментът Той бил оцветяван в пурпурен, черен и други цветове, 
буквите били нанасяни със сребърно или златно мастило. В готовия ръкопис били 
вписвани инициали, рубрики, а илюстраторите изработвали миниатюри и орнаменти. 
Разкошът на подвързиите, скъпоценните камъни, златните и сребърните обкови 
правели книгата истинско произведение на изкуството. 
 Наред с това от манастирските стени излизали и скромно оформени книги. Те 
били предназначени за продажба. За получаване на по-голям брой книги опитен четец 
произнасял текста на глас, а 30-40 калиграфи едновременно го копирали. Потребността 
от книги довела до това, че гръцкият унциален майюскул бил изместен от по-гладък и 
закръглен почерк - каролингски минускул, съдържащ лигатури и съкращения. 
Увеличаването на скоростта на писмото се диктувала от потребностите на пазара. 
 От началото на ХІ в. във връзка с разрастването на градовете, търговските 
връзки, развитието на занаятите, които изисквали образовани хора, започнали да се 
откриват университети. Най-старият от тях, Болонският, бил открит през 1119 г., 
следвал Парижкият - 1120 г. В началото на ХІІІ в. били открити Кембриджкият и 
Оксфордският университет. Към тях били създадени работилници за преписване на 
книги, предназначени главно за обучение. 
 Книгите, създавани на практика поекземплярно, стрували скъпо. Във връзка с 
това важно значение придобили книжовните хранилища, които се създавали при 
светските и църковните заведения. В библиотеките били събирани свещени писания, 
жития, съчинения на светите отци, литургични книги. В края на ХVІ в. само в Англия 
имало около 160 църковни и манастирски библиотеки. 
 Университетските библиотеки били създавани не само с цел запазване, но и 
използване на книгите. В обществените хранилища ръкописите били приковани към 
рафтовете със синджири, само в отделни случаи се разрешавало книгата да се вземе за 
дома. 



 В епохата на Ранното Средновековие книгоиздаването на практика изцяло се 
намирало в ръцете на духовенството. Църквата осъществявала цензура над книгите и 
строго следяла за съдържанието на богословските трактати. Съсредоточавайки в своите 
ръце монополното право за преписване на книгите, тя по този начин пречела на 
широкото разпространение на знания сред миряните. Много „вредни“ от гледна точка 
на църквата книги били изгаряни на клади заедно със своите автори и преводачи. 
 През VІІІ-ІХ в. книги притежавали малцина дори образовани люде. С развитието 
на търговията и занаятите постепенно започнало оживление в културния живот на 
много европейски народи. Заедно с откриването на учебни заведения се появил голям 
брой образовани хора. Нараснала потребността от знания по география, 
юриспруденция, точни науки. Учените се обръщали към наследството от античността, 
усвоявали неговите постижения, подготвяли оригинални трудове, предназначени за 
университетски слушатели и лектори. За преписване на конспектите с лекции и на 
учебниците били привличани специалисти-калиграфи, които били наричани 
стационарии. 
 През ХІV век в много европейски страни производството на книги постепенно 
преминало в ръцете на майстори-занаятчии. Сред тях се откроявали специалистите по 
украса на книгите. С техните усилия книгата станала красива и започнала да отговаря 
на естетическите вкусове на своите клиенти и потребители. Заедно с това тя се 
превърнала в стока, а нейното изработване - в доходна дейност. Оживлението в 
книгоиздаването било съпроводено с формирането на книжния пазар. В неговата 
орбита били въвлечени различни слоеве на населението: граждани, чиновници, 
обикновени хора, които високо ценели книгите и често не се разделяли с тях по време 
на пътешествия и продължителни странствания. За тази цел майсторите-книговезци 
изобретили оригинална подвързия, която по своя външен вид напомняла кесия или плик. 
Той се прикрепвал към пояса, а за здравина се забождал с красива карфица или брошка. 
Само пет са книгите-кесии, достигнали до нас, но изображенията им могат да се видят 
върху старинните гравюри и картини. 
 Проникването на елементи на светски начин на мислене в съзнанието на 
средновековния човек се отразило и върху „външната премяна“, т. е. оформлението 
на книгите. Изящните и скъпи украси, присъщи на църковните книги, постепенно били 
сменени от прости, но удобно изпълнени образци на ръкописните кодекси, 
съдържанието на които отговаряло на литературните вкусове на зараждащото се 
бюргерство и аристокрация. 

Поевтиняването на книгите, което станало възможно благодарение на 
внедряването в тяхното производство на хартията, а така също в резултат на развитието 
на художествените занаяти, разширило кръга на потребителите, съдействало за 
формирането на обществените и частните библиотеки. Със своите книжовни сбирки се 
прочули библиотеките в Ирландия, Англия, Франция, Германия. В края на ХІV в. в 
Англия бил съставен общ каталог на книгите, който отразявал фондовете на 160 
манастирски и църковни библиотеки. 
 От ХІІІ в. Европа вече познавала понятието „библиофилство“. Книги събирали 
крале и рицари, барони и състоятелни граждани. През ХІV в. френският крал Шарл V 
събрал в Лувъра богата колекция от книги. Страстен библиофил бил папа Йоан ХХІІ. 
Английският аристократ и виден държавен деец Ричар де Бери притежавал библиотека 
с впечатляващ съвременниците брой томове - 1500. Той бил и създателят на труда 
„Филобиблон“, с който се стремял да възпита любов и уважение към книгата и да я 
предаде на своите потомци. 
 В епохата на Средновековието почти във всички страни развитието на духовната 
и материалната култура протичало в рамките на т. нар. книжни религии. Догматизмът, 



идеологията, обредността на тези религии била въплътена в свещените, 
„боговдъхновените“ текстове, каноническите книги. 
 В продължение на хилядолетия Библията (на гръцки biblia, т. е. „книги“, в 
множествено число) била и си оставала книга на книгите. Този сборник от свещени 
книги според преданието били изпратени по различен начин на хората от самия Бог. 
Библията била почитана от юдейската (еврейската) религия, всички християнски 
църкви, вероучения и секти. Заимствали някои положения от Библията, позовавайки се 
на нея, също и други религии. За няколко хиляди години Библията се превърнала в най-
четената книга. 
 При предаване на свещените текстове се изисквали автентичност и точност. 
Оттук произтичала и ролята, която изиграла Библията в създаването на практиката на 
редактирането, превода, коментирането, тесктологията, книгоиздаването като цяло. 
 Библията като произведение се разделя на отличаващи се една от друга части: 
Стар завет, съчинен първоначално на семитските езици, и Нов завет. В Библията са 
събрани митовете за Сътворението на света, исторически повествования, различни 
предания, легенди, елементи на фолклора. Единният каноничен текст получил 
названието на еврейски „тора“ - закон. 
 През ІІІ-ІІ в. пр. н. е. по желание на цар Птоломей Филаделф в знаменитата 
Александрийска библиотека комисия от над 70 учени и преводачи преразгледали 
намиращите се там еврейски и арамейски ръкописи, превели ги на гръцки език, на 
разговорния диалект койне. 
 Този текст получил наименованието септуагинт, т. е. превод на 70-те 
тълкуватели. Именно той бил приет като канон на християнската църква и послужил 
също като основа за преводите на славянски и руски езици. В течение на цялото 
Средновековие в различните страни еврейските тълкуватели - „масорети“, т. е. 
„познавачи на преданието“, книжовници, обработвали достигналите до тях еврейски и 
арамейски текстове на Стария завет, а някои дори превеждали отново от гръцки език. 
Наред със Стария завет в Библията влиза Новият завет, който включва свещената 
история до настъпването на нашата ера. В състава му са включени четири Евангелия 
(Евангелие - „блага вест“), които се наричат по имената на предполагаемите автори или 
съставители: от Матей, от Марк, от Лука, от Йоан. След това следват апостолски 
Деяния и Послания, Апокалипсис, или Откровение на апостол Йоан Благослов. Тези 
книги били създадени през І в. от н. е. на същия гръцки диалект койне и се предполага, 
че са били записани в земята Ханаан. 
 Християнството, утвърдило се в началото на ІV в., в своите догмати и обредност 
се опирало на „боговдъхновените“ книги. В периода на преследванията, включително 
до „Минаския едикт“ на византийския император Константин, всяка християнска 
община в различните краища на многоезичната империя се грижела за 
разпространението на такива книги. 
 Поради отсъствие на взаимни връзки, ниска образованост на вярващите и 
догматичнии противоречия всички те силно се отличавали помежду си. Този въпрос 
бил поставен на Никейския Вселенски събор през 325 г., където били решени най-
важните въпроси на църковното единство. Специални комисии от вярващи и познавачи 
преразгледали множество варианти на разпространяваните християнски книги, 
отделили канона - единствения общ и правилен тескт, в който всяка буква се смятала за 
свещена и не трябвало да бъде променяна. В канона влезли Старият завет 
(„Септуагинтът“) и книгите на Новия завет в такъв състав, както те са приети днес. 
 Никейският събор отхвърлил над 100 варианта на Евангелието - те били 
наречени апокрифи, т. е. отхвърлени. 



 На Запад разговорен език бил латинският, а неговият простонароден диалект се 
наричал „вулгата“. През ІV в. блаженият Йероним превел гръцката Библия на латински 
език, той я разделил на частите, книгите и главите, приети днес. Латинският превод на 
Йероним бил приет за канонически за Римо-католическата църква и се наричал 
Вулгата. 
 Скоро последвали преводи за етиопската (на езика „геез“), коптската (в Египет), 
арменската, готската, грузинската (на азбуката „гузури“), сирийската, халдейската (на 
арамейски език) и други християнски религии. 
 Преводът на Библията на славянски език бил направен от Кирил и Методий през 
863-881 г.; той е пренесен в Русия в епохата на Покръстването и усърдно преписван 
напълно или частично за общините и техните обитатели. 
 Подобно на християнството, всички световни религии се грижели за създаването 
и разпространението на своята религиозна книжнина. Евреите през Средновековието 
според заселването си на различни места в средиземноморските страни изработвали 
единни текстове на своите предания и поучения. Учените книжовници („соферим“) в 
синагогите издирвали и събирали текстовете на Стария завет, съставяли канонически 
вариант, а към него прилагали различни тълкувания и наставления. Съвкупността от 
тези трудове получила названието Талмуд и представлявала основи на 
законодателството и източник на знания и модел за юдеите по света. 
 За арабскоезичните и мюсюлманските народи такава роля изиграл Коранът - 
главната книга на исляма. Създаден е в Близкия изток (Медина, Мека, Дамаск, Багдад) 
и преведен оттогава на повечето езици, но канонически е само арабският текст („Ку-
ран“, т. е. учение). Както изглежда, неговите сури (глави), всичко 114, и айяти (стихове) 
са записани от сподвижниците на Мохамед, но едва през 655 г. по заповед на халиф 
Осман учените-богослови съединили всички фрагменти в общ текст („Османова 
редакция“), макар в него да оставали множество варианти, породени от историческите, 
етническите, лингвистичните особености на мюсюлманските култури. Едва през 1923 г. 
ислямските страни се договарят за единна редакция на Корана. 
 През Средните векове постоянно се изменяли културните граници на 
цивилизациите, извършвали се преселвания и миграция на народите. Тези процеси 
намерили отражение в проникването и взаимното влияние на различните книжовни 
култури, в укрепването на духовните връзки между хората. Военните походи, 
странстванията, пътешествията разширили рамките на междуличностното общуване, 
изразяващо се в обмен на получената информация. 
 В допълнение към църковните съчинения, написани на малкодостъпни езици - 
латински, санскритски, църковнославянски, - били създавани произведения, 
приближени до реалния живот, отразяващи го през призмата на средновековните 
предразсъдъци, заблуждения и пристрастия. 
 „Вселенските хроники“, жизнеописанията на великомъчениците, рицарските 
романи, героическият епос се превърнали в обичайно четиво за хората. Благодарение на 
средновековните автори били записани предания, изречения на мъдреци. В епохата на 
Средновековието и по-късно не угаснал интересът към произведенията на арабските 
прозаици и поети. Най-известните ни такива паметници са приключенската одисея за 
„Синдбад мореплавателя“, приказките „Хиляда и една нощ“, които арабските 
книжовници смятали за образец на „културата на демоса“, а европейците възприемали 
с голям интерес. Ползвали се с популярност книгите на китайски и персийски автори. 
Често средновековните книги били преписвани и разпространявани и през следващите 
столетия, а от техните сюжети авторите в по-късните времена черпели философски 
идеи, образи, мисли, и преработвайки ги творчески, създавали нови произведения на 
ранния Ренесанс и по-късни културни епохи. 



 
*** 
 

Ранното Средновековие може да бъде характеризирано като период на гибел на 
старата антична цивилизация и формирането на ранногерманския феодализъм. 
Икономиката се свеждала до натурално стопанство, политиката - до власт на военната 
сила, културата - до пълно господство на религиозната идеология. При липса на 
възможност за какъвто и да е избор във всички тези сфери сама по себе си отпаднала 
потребността от рекламата. Затова е напълно логично, че този период от човешката 
история не оставил значителни свидетелства за развитието на рекламата или дори за 
нейното съществуване. 

В резултат на създалата се ситуация в икономиката, политиката и културния 
живот на Средновековието рекламата в тази епоха (особено в нейните ранни периоди) 
на практика отсъствала. 

За периода на Класическото Средновековие Х-ХІІІ в. било характерно също 
преобладаването на натуралното стопанство. В същото време развитието на занаятите 
способствало за бързия растеж на градовете в Западна Европа. От гледна точка на 
развитието на рекламата във важен фактор се превърнало възникването на цеховите 
организации. 

Първият от цеховете - Парижкият цех на свещарите - възникнал през 1061 г. Към 
края на ХІІ в. цеховите организации били повсеместно разпространени. Негативното им 
влияние върху развитието на рекламата се определя от това, че цеховете си поставяли 
следните цели: 

1. отстраняване на конкуренцията между членовете на цеховата организация; 
2. осигуряване на надеждна защита от външната конкуренция (занаятчии от 

други градове); 
3. строг контрол върху повишената производителност на труда на занаятчиите 

от цеха. 
Тази регламентация, допълнена със строг протекционизъм на градските власти, 

правела невъзможна конкуренцията, един от основните фактори за развитието на 
рекламата. Освен това цеховата организация на занаятчийския труд не могла реално да 
удовлетвори търсенето на градското население. Германският историк Карл Бюхер (1847 
- 1930 г.) описва по следния начин икономическата ситуация от тази епоха: „Подобно 
на това, как градският производител се ползва с изключителното право върху 
реализацията на своята продукция в града и областта, градският потребител в 
пределите на същата тази област притежава изключителното право за покупка на 
докараните стоки“. 

Поради ниското равнище на образованост на населението, както и в античния 
свят, преобладава устната реклама. В тези условия продължава по-нататъшното 
развитие на институцията на глашатаите. Например в един от цеховите статути от ХІІ 
- ХІІІ в. - „Регистър на занаятите и търговията в Париж“ - пети раздел е посветен на 
глашатаите. В него се казва, че всеки парижки глашатай, започвайки от първия ден след 
като бъде записан, и дотогава, докато бъде отписан, е длъжен 1 дение на Братството на 
търговците, освен в неделя. Той има правото да отиде във всяка таверна, в която желае, 
и „да започне да извиква виното“. Глашатаят получава всеки ден от своята таверна не 
по-малко от 4 дение, но повече не може да взема под клетва. Той е длъжен да извиква 
два пъти дневно, освен по време на християнските празници, в неделите и петъците, 
когато извиква един път. Степента на регламентиране на правата и задължениета на 
глашатаите била висока, както и работата на членовете на другите професионални 
цехове. 



Често на търговците и занаятчиите се забранявало сами да изпълняват 
функциите на викач. В английски статут от това време се казва, че ако някой се нуждае 
от продажбата на нещо, той е длъжен да оповести за това чрез глашатай, който е 
утвърден от графския наместник. Освен това никой няма право да рекламира нещо със 
своя вик. Ако някой постъпи по този начин, наместникът може да го привлече на съд и 
глоба. Втория път може да му бъде отнето цялото имущество. Това е един от тези редки 
исторически примери, когато административните мерки не препятстват, а способстват 
за развитието на рекламата. 

В периода на Късното Средновековие глашатаите вече не винаги били в 
състояние да осигурят разпространението на информацията за решенията на властта. В 
тези случаи се използвали написани на ръка т. нар. хвърчащи листове. Листовете се 
разпространявали с търговскорекламни и политически цели. 

Потребностите на развитието на икономическите отношения, уреждането на 
системата от информационното им осигуряване породили необходимостта от 
формиране на средства за масова информация. Някои черти на съвременните СМИ 
могат да се открият в изданието на най-голямата фирма от онова време - германската 
компания Фугер - ръкописния прототип на вестника през втората половина на ХVІ в. 
“Ordinare Zeitungen”. Вестникът съдържал информация за реколтите, откриването на 
нови подразделения на фирми, обявления с комерсиален характер и др. 

Един от немногото положителни моменти, свързани с цеховата организация на 
занаятчиите, станала тяхната корпоративна отговорност за качеството на стоката. 
За това допринесъл и фактът, че всички занаятчии, членове на цеха, трябвало да 
притежават един и същ цехов знак (клеймо), който поставяли върху своите изделия. 
Цехът имал също герб и дори цехово знаме. По такъв начин може да се направи изводът 
за формирането на корпоративен фирмен стил на обединенията на занаятчиите. По-
късно с насищането на пазара със занаятчийски стоки и засилването на 
вътрешноцеховата конкуренция занаятчиите добавяли към корпоративните знаци свои 
индивидуални детайли, изменяли тяхната големина и форма. Целта била пределено 
ясна - да се отличат от своите колеги, да идентифицират своята продукция. С други 
думи, става дума за индивидуализация на фирмения стил при прехода към „пазара на 
купувача“. 

Като описва икономиката на Средновековието, Карл Бюхер определя 
търговията на едро като „изключително чергарска, пазарна и панаирна“ до края на 
Средните векове. 

Основната специализация на търговците през Средновековието, особено в 
неговите ранен и класически период, била свързана с продажбата на предмети на 
разкоша (скъпоценности, украшения и др.), скъпи тъкани, подправки и т. н. Всичко 
останало се произвеждало в рамките на феодалното стопанство за собствено 
потребление. Търговците постоянно пътували из страната, не се задържали за дълго в 
градовете и големите имения. Основен тип комуникация с купувача била, естествено, 
личната продажба. 

Руският изследовател М. Н. Соболев пише по този повод, че в различни 
местности на Англия възникват периодични панаири, които служат като обичайна 
подкрепа в епохата на лоши пътища за съобщения, слаба населеност на страната и 
недостатъчно развитие на търговията. Макар да става дума за Англия, това са 
универсалните предпоставки за възникване на периодично провежданите панаири в 
Европа. Към тях трябва да се добави и доста опасната търговия, която водели 
пътуващите търговци, а значи и необходимостта от надеждна защита срещу 
разбойници и дребни феодали. 



В Ранното Средновековие панаирите играели съществена роля - като единствено 
възможни центрове за концентрация на размяната, като средство за установяване на 
комуникации на търговците на едро. В периода на Класическото Средновековие, в 
условията на нарастване на градовете и зараждането на вътрешните пазари на 
западноевропейските страни значението на панаирите нараснало още повече. Най-
големите и известни панаири на Средновековието били: 

 във Франция - в Сент Денийск (до Париж) - от VІІ в.; 
 в Англия - в Сейнт Джайлс - от ХІ в., в Стаурбридж (близо до Кембридж); 
 в Германия - в Лайпциг (от 1165 г.), във Франкфурт на Майн (от 1240 г.), в 

Любек; 
 в Италия - в Милано, във Ферара, във Венеция; 
 в Унгария - В Пеща и в Дебрецен; 
 в Полша - в Познан и в Краков. 
Най-големият панаир в Европа през ХІІІ - средата на ХІV в. бил панаирът в 

Шампан. През този период той фокусирал европейската търговия и паричните 
операции. Провеждал се шест пъти годишно. Към средата на ХІV - ХV в. в най-голям 
панаирен център се превърнал Брюж (Франция). В началото на ХV в. общоевропейско 
значение придобили панаирите в Женева, а към края на ХV в. центърът на панаирната 
търговия бил преместен в Лион и Лайпциг. 

Друго средство за установяване на комуникации с купувачите били фирмите. 
Докато през Ранното и Класическото Средновековие те съдържали само знаци и 
символи, а поясняващи надписи и имена на притежатели на заведенията най-често 
отсъствали, тъй като преобладаващото мнозинство от населението било неграмотно, то 
с течение на времето се появили универсални символи: ключ (у ключарите); бъчвичка 
(у търговците на вино); три кълба (у лихварите); стилизиран ботуш (у обущарите) и т. 
н. 

Фирмените надписи отначало били помествани до входа на заведението по 
инициатива на техните собственици - занаятчии и търговци. Впоследствие тяхното 
наличие се превърнало в строго задължително изискване на градските власти. Така в 
текст на документ от ХІV в., съхраняван в архивите на Английския парламент, се казва, 
че който в град Кембридж се занимава постоянно с варене на бира за продажба, той 
трябва да окачи знак, в противен случай бирата му ще бъде конфискувана. По-нататък 
се предполагало не само наличието на такива знаци, но и тяхната регистрация. 

Към стилизираните знаци на хановете, гостилниците и кръчмите впоследствие 
започнали да се появяват една или няколко думи. Фирмените названия на заведенията 
понякога се отличавали с екстравагантност. 

 
 

3. ХV - ХVІ В. - ПЪРВИ ВЕКОВЕ НА КНИГОПЕЧАТАНЕТО 
 
 Ренесансът, великите открития, научно-техническата революция, 
капиталистическото промишлено развитие - тези световноисторически процеси 
изисквали най-разнообразни знания и сведения, които се разпространявали с бързи 
темпове, все по-пълно и по-нагледно. 
 Решаваща роля тук изиграло книгопечатането. Освен създаването на материална 
база за закрепване и бързо разпространение на науките, новата информация, 
възникващите занаяти и производства, книгопечатането способствало за развитието на 
грамотността като цяло, формирането и усъвършенстването на националните и 
международните литератури, а това на свой ред - на цялостната система за образование 
и възпитание на човека. 



 Според А. А. Говоров: „Предимствата на книгопечатането в сравнение с всички 
съществуващи по-рано начини за предаване на езиковата и речевата информация се 
състояли, първо, в значителното облекчаване на изготвянето на печатната форма, която 
се съставяла от предварително подготвени технически елементи и детайли, второ, във 
възможността за нееднократното им повторно използване, трето, в общото опростяване 
и облекчаване на целия процес на натрупване и предаване на информация“ [3, с. 55]. 
 Първото, което съдействало за възникването на книгопечатането, била хартията, 
изобретена в Китай и разпространена в Европа. През ХІІ-ХІІІ в. първите „хартиени 
мелници“ се появявили в Испания. Към началото на европейското книгопечатане не по-
малко от две трети от ръкописните книги били изработвани вече на хартия, която била 
от различен вид, различно качество. 
 С появата на хартията било свързано и въвеждането на такова понятие като 
филигран, т. е. „воден знак“. Това е стандартно, видимо на светлина изображение, което 
се нанасяло върху хартиения лист. Първата европейска книга с филигран се появила 
през 1822 г. в Болоня (Италия).  
 Историците, опирайки се на музейни и архивни свидетелства, са на мнение, че 
първите опити за книгопечатане са могли да бъдат във Византия и Египет. Затруднение 
представлява отсъствието на самите книги. 

В Древен Китай при сложната система на идеографичното писмо отдавна 
съществувал най-простият начин за предаване на информация: йероглифни знаци 
изсичали на каменни плочи, а след това от време на време ги намазвали с боя, правели 
отпечатъци и тези отпечатъци (императорски укази, различни съобщения, инструкции) 
разпращали в провинцията и градовете. Когато с течение на времето започнали да 
изрязват йероглифите върху дървени дъски, започнали да наричат отпечатъците 
ксилография (от гръцки „ксило“ - дърво, „графо“ - пиша). Техниката на ксилографията 
била проста: върху дървена дъска се изрязвало изображението (текст) в огледален ред, 
върху релефа се нанасяла боя, поставял се хартиеният лист, притискал се и се 
натърквал с възглавничка, а след това се поставял под пресата. Отпечатаните листове се 
слепвали, отначало във вид на лента (свитък), по-късно се събирали в книга. Най-
древната в историята ксилографска книга е изготвена в Китай, макар че най-ранните 
опити за изработване на ксилография са известни в Япония. През 770 г. по заповед на 
императрица Сетоку по такъв начин били отпечатани милион заклинания, вложени в 
миниатюрни пагоди. 
 Първата ксилографска книга се нарича „Диамантената сутра“. Тя била 
изработена през 868 г., а за пръв път е открита през 1900 г. в „Пещерата на хилядата 
буди“ в Дунуан (Западен Китай). Книгата съдържа съобщение, че я е гравирал майстор 
Ван Чи и я е напечатал „като спомен за починалите свои родители“. 
 В Европа ксилографската книга се появила след Кръстоносните походи. За 
нейната поява и разцвет способствала масовата нужда от хартиени пари, печатни икони 
и папски индулгенции, както и карти за игра. 
 Едно от известните ксилографски издания в Европа била „Библията на бедните“, 
разпространена през епохата на Средновековието. Тя съдържала широкоформатни 
листове с изображения на библейски сцени и персонажи и пояснителни надписи. 
Първоначално ксилографските книги били широко разпространени, но към средата на 
ХVІ в. те изчезнали от книжния пазар. 
 Само една стъпка деляла ксилографията от изобретяването на наборното 
книгопечатане, идеята за което, както се казва, витаела във въздуха повече от хиляда 
години. Още през ІV в. един от християнските писатели - блаженият Йероним, в 
съчинението „За възпитанието на децата“ съветва при обучаване на четмо и писмо на 
детето да се направят релефни кубчета с букви и да се комбинират от тях думи. Какво е 



това, ако не идея за набора? Много са хората, които претендирали за нейното 
авторство.  

Учените са единодушни в мнението, че заслугата за изобретяване на 
книгопечатането принадлежи на Ханс Хенсфлайш, или Йохан Гутенберг (1394/1399-
1468), роден в крупния германски град Майнц. Нямаме сведения за неговото обучение 
и образование. Градът бил във федерална разпра със своя сюзерен, епископа на Насау, 
и младият Гутенберг с родителите си заминал в съседния Страсбург. Там той се 
занимавал със занаяти: изработване на ювелирни украшения и огледала. Неговите 
първи печатарски опити се отнасят към 1440 г. Изглежда, това са били: граматика на 
латинския език на Елий Донат, астрологически календар, папски индулгенции. Скоро 
обаче той се върнал в родния Майнц и там започнал подготовката за печат на пълната 
Библия на латински език. 
 През 1453-54 г., както смятат, Гутенберг напечатал своята първа Библия, 
наричана 42-редова, защото в нея на всяка страница са набрани и отпечатани 42 реда от 
текста в две колони. Елементите на украса на книгата били изпълнени на ръка. Част от 
тиража бил на хартия, а друга част на пергамент. 
 За създаване на печатницата Гутенберг взел заем от книготърговеца и лихваря 
Ф. Фуст, който, без да дочака завършването на работата, го дал под съд за невръщане 
на заема и получил цялото му имущество, включително и готовия тираж на Библията. В 
този момент Гутенберг се ползвал с подкрепата на епископа на Насау, който, след като 
победил във федералната война, оценил заслугите на майстора и му дал придворен чин 
и пенсия. Обаче дните на уморения и болен печатар били преброени и на 3 февруари 
1468 г. Гутенберг починал. 
 Учениците на Гутенберг разнесли вестта за великото изобретение в Германия, а 
след това и в цяла Европа. „Какво е изобретил Гутенберг? Идеята за набора на буквите 
(литер), както знаем, била известна още на античните писатели. Пресата още в 
древността се използвала в производството на вино и тъкани. Употребявала се и в 
ксилографията. Технологията на изработване на матриците и отливки на шрифта от 
Гутенберг много напомня техниката на производството на огледала от това време. 
Гутенберг съединил съществуващите до негово време изобретения, осъществявайки на 
практика великата идея за печатане на книги, и дал на света първите, при това веднага 
съвършени образци на изданията“ [3, с. 59]. 
 Той създал първото печатарско оборудване, изобретил нов способ за 
изработване на шрифта и направил форма за отливане на букви. От твърд метал се 
правели щампи с огледално изображение. След това те се вдълбавали в мека медна 
пластина: получавала се матрица, която се заливала с метална сплав. В състава на 
сплавта, разработена от Гутенберг, влизали калай, олово, антимон. Същността на този 
способ за изработване на букви се състояла в това, че те могли да бъдат отливани в 
каквото и да е количество. Това имало съществено значение за производството на 
книгата, като се вземе под внимание, че за една средна страница са необходими около 
200 букви. За оборудване на печатница била необходима не просто преса, а печатен 
стан и наборна каса (наклонен дървен сандък с клетки). В тях се помествали отливките 
на буквите и препинателните знаци. Същността на изобретението на Гутенберг 
сполучливо е разкрита от Г. Х. Лихтенберг, според когото оловото е изменило света 
повече от златото, и повече това, което е в печатарските букви, отколкото това, което е 
в куршумите“. 

Втората половина на ХV в. е време на триумфалното шествие на 
книгопечатането в Европа - Италия (1465 г.), Швейцария (1468 г.), Франция, Унгария, 
Полша (1470 г.), Англия, Чехословакия (1476 г.), Австрия, Дания и т. н. Книгите, 
издадени до 31 декември 1500 г., се наричат инкунабули (на латински - „в люлката“, т. е. 



от рождението на книгопечатането). Европейските книги, напечатани от 1501 до 1550 г. 
включително, обикновено се наричат палеотипи (т. е. старинни издания). 

Към 1500 г. в Европа са издадени десетки милиони екземпляри от книги, 
включително и на славянски езици. 

Пътуващите печатари посещавали манастири, университети, замъци на феодали 
и живеели там, като удовлетворявали потребността от печатна продукция. Установено 
е, че за периода на инкунабулите съществуват само 1099 печатници. Те бързо се 
разорявали и към началото на ХVІ в. в Европа останали двеста печатници. Оцелели 
тези от тях, които се ползвали с подкрепата на богатите и аристокрацията. 

Любовта към печатните книги се разпространявала в обществото. Станало 
модно да си библиофил, херцози и архиепископи за развлечение се занимавали с 
книгоиздаване или книговезко изкуство. „Книгопечатането е сестра на музите!“ - 
възкликвали поетите. 

Епохата на инкунабулите и палеотипите било време на усъвършенстване на 
печатното майсторство. В книгата се появили печатни илюстрации. Започнали да 
използват ксилографията - гравюрата върху дърво. Една от първите илюстровани книги 
- на С. Брант „Корабът на глупаците“ (Базел, 1494 г.) - била украсена с гравюри на 
Албрехт Дюрер. В Италия била изобретена гравюрата върху мед, която станала 
родоначалник на дълбокия печат. Гравюри с различни техники започнали да се 
изполват за печатане на винетки, инициали, илюстрации и други украси на книгата. 

Собственикът на печатница във Венеция Алд Мануций (1450-1515), знатен и 
богат човек, започнал издаването на книги, които наричат алдини. Той поставил 
работата по подготовката на книгите на научна основа. Тридесет най-видни учени се 
събирали и обсъждали издаваните книги, а така също ги редактирали. Този кръжок 
получил названието „Нова академия“, а неговите издания се прославили с грижливата и 
акуратна подготовка и оформление. 

Шрифтът на инкунабулите напомнял почерка на ръкописните книги (текстура, 
готически минискул). В печатницата на Алд Мануций художниците, подражавайки на 
античните образци, използвали простия и красив шрифт антиква. Започнал да се 
използва наклоненият и лек шрифт курсив, предназначен за отличаване на отделни 
мисли в текста. 

За да не могат конкурентите да фалшифицират неговите издания, Мануций 
разпращал каталози с посочване на цените, помествал върху книгите издателска 
марка. На нея бил изобразен делфин, обвит около котва. Алд, неговите деца, 
наследници (Паоло и Алд Младши, зетят Андрей Торезано) издали над хиляда 
разнообразни книги; това били луксозни издания за богати купувачи. За алдините, 
както и въобще за инкунабулите били типични форматите ин-фолио (1/2 от листа), ин-
кварто (1/4 от листа). Тиражите не били големи, традиционният тираж бил 275 
екземпляра. 

Инкунабулите били сравнително евтини. Епископ в писмо до папата съобщавал, 
че печатните книги са пет пъти по-евтини от ръкописните. 
Първите инкунабули, напечатани на кирилица за православните славяни, се появяват в 
Краков в края на ХV в. Техният печатар е Швайполт Фиол (?-1525), родом от 
германската област Франкония.  

Той принадлежал към Краковския цех на майсторите-златари. Пристигнал в 
Краков през 1470 г. и ползвайки се от покровителството и паричните средства на 
банкера Ян Турзо, основал печатница. Шрифта на кирилица изготвил Р. Борсдорф, 
който бил посетил Москва и познавал славянските книги. Ш. Фиол добре изучил 
потребността от богослужебни книги на славянски език, затова първите издания били 
литургически книги - „Октоих“ (1491) и „Часослов“ (1491). Те били напечатани в два 



цвята - черно мастило и цинобър. Другите две книги - „Триод с постни бои“ и „Триод 
цветен“ - излезли от печат около 1493 г. Преследванията от страна на краковската 
инквизиция прекъснали дейността на Ш. Фиол и неговата печатница прекратила 
съществуването си. 

През 1516 г. в Прага е открита славянска печатница, основана от учения-медик, 
завършил Краковския университет Франциск Скорина (1490-1551?). Скоро излязла от 
печат неговата първа книга „Псалтир“ (1517), напечатана на църковнославянски език с 
кирилица. Тази книга била популярна сред славянските народи и съществува предимно 
в ръкописен вид. Печатният „Псалтир“ дълги години служил като пособие при 
началното обучение. 

Пак тук, в Прага, Ф. Скорина решава да преведе и издаде Библията на славянски 
език. За три години той превел и издал 22 книги, в това число Еклезиаст, четирите 
Книги на Царствата, Книгата на съдиите, Битието, Левит, Числата и др. Ф. Скорина не 
успял да осъществия своя замисъл докрай. През 1522 г. той се преместил във Вилно, 
където отпечатал през 1523 г. „Малка книга за из път“ - сборник с религиозни и светски 
произведения, а през 1525 г. напечатал своето последно издание - „Апостол“. 

Още в инкунабулния период печатарите се стремели към усъвършенстване на 
книгата, техниката на нейния набор, украсата. 

Майсторството им се проявило в първите печатни миниатюрни книги. 
Молитвеникът, отпечатан в Антверпен през 1497 г. от Херард Леу, бил с размер 70 х 48 
мм. Миниатюрният Молитвеник на Петерс Ос ван Бред, издаден през 1488 г. в гр. Цвол 
(Холандия), бил с формат 98 х 65 мм. 

С украсата на книгата се занимавали книговезците. Най-известни били 
работилниците на Христофор Бирс (Лайпциг), Яков Краузе (Германия), Йерг Бернхард 
от Герлиц. 

За епохата на първоначалното натрупване на капитала в Западна Европа било 
характерно образуването на наследствени фирми. 

Във Франция семейството печатари Етиен (Etienne) издавало книги на много 
езици, привличало към редакционно-издателска работа писатели и учени. Робер Етиен 
Младши (1503-1559) окачвал коректурни листове на вратите с обява, че на всеки, който 
намери дори една печатна грешка, се изплаща златна монета. 

С високо качество се отличавали изданията на Христоф Плантен (Plantin) 
(1514-1580) в Антверпен. Той въвел гравюрата върху мед, използвал фронтиспис 
(красиво гравирано изображение или потрет пред титулния лист). Плантен няколко 
пъти се разорявал и отново енергично възстановявал фирмата. Без да се страхува от 
риска, той пускал капитала в многократен оборот. Неговата дейност достигнала такъв 
размах, че той ползвал кредит от най-големите банки в Европа, а испанският крал го 
наградил с почетното звание „архитипограф“. Като се ползвал от тази привилегия, 
впоследствие той открил свои печатници и книжарници във всички владения на 
испанската корона, включително за първи път в Африка и Америка. 

Важна роля в развитието на книгопечатането в Англия изиграл Джон Дей (Day) 
(1522-1584). През 1557 г. той издал книгата „История на деянията и църковните 
паметници“ с обем 2000 страници. Впоследствие тя била преиздадена три пъти и е по-
известна под заглавието „Книга на мъчениците“. Издателят Дей, ползвайки се от 
покровителството на високопоставени лица, един от първите в Англия започнал да 
печата книги вместо с разпространения готически - с шрифта латине. 

Първите печатари често се проявявали и като издатели и търговци. Ясно 
разделяне между тях нямало. За поощряване на дейността им управляващите монарси 
давали привилегии и монополии за издаването на книгите. Едновременно с това обаче 
съюзите, обединенията, гилдиите служели като канал, по който властите 



осъществявали надзор върху печата.В Англия например тези функции изпълнявала 
„Звездната палата“ - Висшият кралски съд (1487-1641). През ХVІ в. били приети 
няколко регламентиращи акта, които ограничавали броя на издателите - членове на 
гилдията на печатарите (1586 г.), както и на тиражите (1587 г.). Всички книги, 
подготвени за печат, подлежали на държавна регистрация, а издателят получавал 
лиценз - разрешение. 

Феодалните монарси и папството с всички сили се стараели да подчинят 
развиващото се книгоиздаване. Още през 1515 г. римският папа издал була (указ), с 
която въвеждал цензура - политически и цензорен контрол върху всички подготвяни за 
печат книги. Периодично бил отпечатвал папски „Индекс“ - списък от книги, забранени 
за издаване, разпространение и печат. Книгите, попаднали в „Индекса“, били изгаряни 
на клади, а през 1546 г. в Париж бил изгорен със своите книги Етиен Доле. Печатница 
или книжарница се разрешавало да открие само този, който получавал „кралска 
привилегия“ (лиценз). Книгоносците имали право да търгуват само с календари и 
картинки. За нарушаване на правилата полицейските чиновници вземали немалки 
глоби. В Германия била учредена цяла комисия от инквизитори за наблюдение върху 
книготърговията. 
 Към края на ХVІ в. в много европейски страни била създадена строга йерархия в 
книгоиздаването. Обособили се големи, привилигеровани издатели, издатели и 
печатари от средна големина и дребни печатари. Между тях съществувала жестока 
конкуренция. „Контрафакциите“ - пиратските издания - били доста често срещано 
явление. Понякога борбата за правото за издаване завършвала със сблъсъци. 
Формиращият се книжен пазар диктувал свои закони, понякога доста жестоки. 

В тези условия авторът бил безправен, той зависел изцяло от издателя. 
Литераторите от световна величина понякога приживе така и не могли да видят всички 
свои произведения. Единични са например изданията на Шекспир приживе. Първият 
том с пиесите му бил издаден едва след смъртта му през 1623 г. Сервантес продал 
ръкописа на първия пасторален роман „Галатея“ през 1584 г., но той бил напечатан 
едва през 1590 г. (Лисабон), второто издание се появило едва през 1611 г. (Париж). 

За засилване на своя монопол и получаване на по-голяма печалба към края на 
ХVІ в. издателите започнали да обединяват капиталите си и да създават акционерни 
предприятия. Показателен в това отношение е примерът на Англия, където първото 
акционерно предприятие било организирано през 1594 г. 

Равносметката от развитието на европейското книгопечатане през ХV-ХVІ в. 
била създаването на книги, които освобождавали човека от господството на клерикални 
съчинения, от надмощието на „мъртвия“ език на учените - латинския. 
Религиознодогматичните, култовите произведения били сменени от съчиненията на 
хуманистите - пародии, фарсове, новели, романи. Жизнерадостният идеал на 
хуманистите, провъзгласили господството на разума и опита, отслабил натиска на 
религиозния култ и обрядността. Новата книга се появила в Италия, проникнала във 
Франция и Германия, достигнала класически разцвет в Англия и Испания. 

 
*** 

 
Нe случайно най-големият пробив във формирането на масовите комуникации е 

свързан с изобретението на Йохан Гутенберг. Използването на печатния стан по 
революционен начин способствало за разширяване на системата на просвещението и 
културата по онова време. То залегнало във фундамента на формирането на системата 
от средства за масова информация. 



Рекламата станала една от сферите на човешката дейност, която изобретението 
на Й. Гутенберг непосредствено засегнало. Книгопечатането не само се оказало най-
важната предпоставка за формирането на новото средство - печатната реклама. То 
още в първите години на своето съществуване се превърнало в крупен потребител на 
рекламни услуги. 

Първата печатна обява е изработена от страсбургския печатар Егенщайн през 
1466 г. През 1472 г. английският печатар Уилям Какстън изработва печатна рекламна 
обява с цел да стимулира реализацията на напечатаните от него молитвеници, която 
разлепва върху вратите на църкви, гостилници, на входа на университета. 

Във връзка с разширяващата се реализация на печатна продукция възниква 
необходимостта от съставянето на списъци с книги, произвеждани от печатниците. По 
времето на своите пътувания книготърговците раздавали такива списъци на 
потенциалните купувачи. В тях наред със заглавията на книгите се предлагали и 
одобрителни отзиви за тях. Често в края на списъка се акцентирало върху ниските цени 
на книгите. По такъв начин може да се говори за формирането на ново средство на 
печатна реклама - каталозите. Такива списъци - каталози, отпечатани през ХV в., са 
съхранени около 20. Един от тях датира от 1469 г. 

Първият известен печатен плакат също е свързан с книготърговията. Той е дело 
на издателя Батхорд и е от 1482 г. Плакатът съдържа рекламен апел за покупка на 
новото издание на „Математика“ на Евклид. 

До наши дни е достигнал плакат, напечатан от печатаря Жерар Лин от 
Антверпен през 1491 г. Той популяризира издадената в неговата печатница книга 
„Прекрасната Мелузина“. 

Изобретяването на печатарския стан създава предпоставки за издаване на 
печатни средства за масова информация, които са реализирани успешно в епохата на 
Новото време. 

Основна роля в процеса на установяване на връзки с потребителите през 
Средновековието играели вербалните комуникации и личната продажба. Голямо 
значение в създаването на комерсиалните комуникации имали панаирите. Развитието 
на икономическите и обществените отношения в периода на Късното Средновековие 
предопределило възникването на праобрази на средствата на масова информация 
(хвърчащи листове и вестник). 

Изобретяването на печатния стан създало предпоставки за количествено и 
качествено развитие на рекламата. 
 
 

4. ХVІІ В. - ВЕКЪТ НА БУРЖОАЗНИТЕ РЕВОЛЮЦИИ 
  

ХVІІ в. със засилването на политическата борба, векът на приближаващите 
революции и демократизацията на обществото изисквал издаването на по-голям брой 
евтини издания. 

Докато през ХVІ в. основната маса от книгите била представена от религиозни 
издания, предназначени за неголям брой образовани люде, то през ХVІІ в. потокът от 
политически книги, брошури и листовки се увеличил многократно. ХVІ в. бил времето 
на господството на книгите на латински език, а през ХVІІ в. преобладавали книгите на 
народните (говоримите) езици - френски, немски, италиански, холандски, английски.  

Този процес най-рано започнал в Холандия, където победила революцията, 
която установила господството на буржоазната демокрация. От холандските издатели 
се прославило семейството Елзевир (Elzevier), едни от които били търговци, а други 
печатари в различни градове на Холандия и Англия. 



Фирмата на Елзевирите, основана от Людвик Старши, просъществувала от 
1581 до 1712 г. Многобройната династия: Людвик (ок. 1540-1617 г.), Матиас (1564-1640 
г.), Бонавентура (1583-1652 г.), Абрахам (1592-1652 г.) и др. - се прославила във всички 
европейски страни с изданията си на научна и учебна литература. Тя притежавала 
предприятие с огромен размах, което изиграло забележителна роля в цялата по-
нататъшна история на книжното дело. 

Красивият и прост шрифт за малкоформатните издания, разработен в техните 
печатници, получил названието елзевир, се използва и до днес. Те въвели в употреба и 
необичайно малките за това време формати 1/16, 1/24 от печатния лист. Особено 
интересно новъведение на Елзевирите е форматът 1/12, който излиза извън пределите 
на пропорциите, кратни на две, и е по-издължен. Той се нарича формат елзевир. 

Елзевирите издали няколко миниатюрни издания, които нагледно 
демонстрирали постиженията на издателите в полиграфията и изкуството на 
оформление на книгата. През 1627 г. била издадена миниатюрната книжка „За 
кралското право“ (92 х 56 мм). През следващата година били напечатани „Афоризми“ 
на Хипократ, размерът на тази книга бил още по-малък (92 х 44), а форматът на 
изданието на „Сатирикон“ на Петроний (1676-1677 г.) представлявал само 88 х 48 мм. 

Намаляването на форматите довело до поевтиняване на книгите, 
способствало за увеличаване на тиражите. Наред с феодалите и служителите на 
църквата в потребител на книгата се превърнало и „третото съсловие“ - незнатните 
и небогатите хора. Това се възприемало от съвременниците като истинска революция 
на книжния пазар. Книгата на Елзевирите напуснала замъците и абатствата и излязла на 
шумните площади на градовете. Станало модно човек да носи книга със себе си. За тази 
цел в облеклото се появил „джоб за книга“. Затова понякога се казва, че Елзевирите са 
поставили началото на епохата на джобната книга. Когато издателят Даниел Елзевир 
умира (1626-1680 г.), философът Д. Лок заявява, че неговата смърт е загуба за 
обществото. 

Във Франция „Кралската печатница“, основана през 1640 г. от кардинал 
Ришельо, в своите разкошни издания прославяла краля и църквата. Пищността, 
тържествеността намерили израз в стила барок, в изящността на книжните подвързии. 
Библиофилът херцог дьо Роле, министър при Франциск І, положил началото на цяла 
школа за книговезко оформление, известна под името „гролиери“. Парижкият майстор 
Н. Ев пръв започнал да помества върху гърба на книгата фамилията на автора и 
заглавието, което дало повод на книговеда В. С. Люблински справедливо да отбележи, 
че това съвсем не е дреболия, както може да ни се стори; едва оттогава книгата 
придобива вида, който след това е съдено да съхрани до наши дни: тя се поставя върху 
лавицата, докато в предишните масивни подвързии, в дебелата кожа, обтегната върху 
дъбова дъска, понякога със закопчалки, тя не можела да се подрежда, а се разгъвала 
върху стойката. 

Заедно с разкошните издания до читателя достигала и другата, по-достъпна 
книга. Тя се издавала на говоримите езици на отделните страни. 

Едно от първите произведения, напечатани във Франция на народен, а не на 
латински език, била книгата на Ф. Рабле „Забавна и весела история за великия гигант 
Гаргантюа“. Според съвременник тя била разпродадена за два месеца в по-голямо 
количество, отколкото било продадено от Библията за осем години. 

Театърът, станал трибуна и школа за народа, родил произведенията на 
забележителни драматурзи - Шекспир в Англия, Корней, Молиер, Расин - във 
Франция, Лопе де Вега, Калдерон - в Испания. На смяна на рицарския роман дошъл 
измамническият роман. Романите на Сервантес в Испания, Скарон, Лесаж и Сорел във 
Франция се издавали в големи тиражи. Жанрът бил необикновено популярен. Роман от 



десет тома на писателката Мадлен де Скюдери - „Клелия“ (1662 г.), който днес би 
изглеждал много скучен, претърпял двеста поредни издания. 

Продукт на разглежданата епоха били вестниците. Ръкописни листове с най-
важните новини се предавали от ръка на ръка още през епохата на Средновековието. От 
тях например човечеството узнало за откриването на Америка от Колумб и 
изобретяването на книгопечатането от Гутенберг. Голяма роля в развитието на такъв 
тип издания изиграло учредяването на организираната поща в европейските страни 
през ХVІ-ХVІІ в. Листовете и брошурите с известия били размножавани с помощта на 
печатната преса.  

Първият печатен ежеседмичен вестник “Strasburger Relation” бил издаден в 
Страсбург през 1609 г. на немски език. През 1615 г. във Виена започнало издаването на 
„Ежеседмични ординарни и екстраординарни известия и всичко, което се отнася към 
тях“. През 1616 г. във Франкфурт на Майн бил основан вестникът “Frankfurter Journal”. 
Първият вестник, издаден в Англия, бил “The Weekly News” (1622 г.), в Холандия - 
“Amsterdamcher Courant” (1623 г.). 

Тези издания с изключително важни сведения за цените, конюнктурата на 
пазара, политическите събития били много евтини. Във Венеция например най-
дребната монета се наричала „гадзета“ (gazette), което скоро преминало върху целия 
тип издания - вестник. Първото ежеседмично издание под такова заглавие - “Gazettе de 
France”, било издадено от лекаря Теофраст Ренодо в Париж през 1632 г., а първият 
ежедневен и редовно излизащ вестник - “Leipziger Zeitung” - през 1669 г. в Германия. 
През 1665 г. в Париж излиза “Le journal des savants” („Списание на учените“), с което 
се поставя началото на научната периодика. 

ХVІІ век е знаменателен с това, че книгопечатането излязло извън пределите на 
европейския континет. Дошлите от Англия Стивън и Матю Дей (Day) пристигнали в 
Северна Америка и през 1639 г. основали печатница близо до Бостън. Първите 
издания - „Клетва на гражданина“, „Алманах за 1639 г. за Нова Англия“, били 
отпечатани още през първата година от дейността на печатницата. През 1640 г. излязла 
от печат „Книга на псалмите“. В Бостън през 1647 г. била открита и първата 
книжарница на Г. Ешер, а през 1690 г. първата мелница за хартия.  

През 1663 г. била напечатана първата Библия на Америка. Тя била издадена от 
Самюел Грин. С неговите усилия започнало да се урежда книгоиздаването в различни 
градове на Северна Америка, но основни центрове били Бостън и Кембридж. 

Към началото на ХVІІІ в. на територията на английската колония в Америка 
работели вече пет печатници. Но хартията и печатарските принадлежности все още се 
произвеждали в Европа. През 1704 г. се появил и първият американски вестник - “The 
Boston News Letter”. 

Победата на демократическите революции отначало донесла пълна свобода на 
печата, книгоиздаването, книготърговията. Но скоро победилата буржоазия, 
почувствала потребността да „озапти“ рупора на своите политически противници, 
приела мерки за ограничаване на свободата на печата, които често били много по-
жестоки, отколкото мерките на нейните предшественици. Според съвременници, в 
първите следреволюционни години броят на вестниците, печатниците, книжарниците в 
отделните страни намалял няколко пъти. Репресиите обаче не спрели демократичния 
печат. Нелегалните печатари, тайните книгоносци, които презрително били наричани 
„шмекери“ и които според Дидро едва ли имали „второ палто“, на специално 
изобретени преносими безшумни преси тайно печатали литература и нощем я 
доставяли до мястото на разпространение. За да се избавят от преследващите ги 
кралски тайни агенти, те посочвали върху изданията лъжливи данни: „Издадено в Гоа 
(Индия) “ или „Напечатано с разрешението на папата“. Нещо повече, веднага след като 



постъпвало съобщение за забрана на една или друга книга, читателите се втурвали да я 
търсят, като предлагали повече пари.  

Като цяло развитието на книгопечатането в продължение на две и половина 
столетия изминало огромен път. В различните страни процесът на формиране на 
националната книга протичал неравномерно, но за европейските народи общото било 
това, че се зараждала нова естетика на книгата, определяна от дълбоки културно-
социални и мирогледни фактори. Географските открития, постиженията в областта на 
естествознанието, отделянето на експерименталната наука от богословието, 
разрушаването на концепцията за вселената - това са историческите процеси на ХVІ-
ХVІІ в., в които книгата играела решаваща роля. 
 
     *** 
 

Едно от най-важните последствия от изобретението на Й. Гутенберг станало 
бурното развитие на печатните средства за масова информация от началото на ХVІІ 
в. В съответствие с разширяващото се разпространение на печатните вестници и 
списания непрекъснато нараствал обемът на рекламните материали, помествани в 
тях. По такъв начин било положено началото на рекламата в пресата. Като пример, 
който илюстрира характера на рекламния материал във вестника от онова време, може 
да послужи кратката бележка в “Gazettе de France” № 3 от 2 юни 1631 г.: „Сегашната 
суша повлия благоприятно върху качеството на минералните води. Тук най-известни са 
минералните води на Форж. Преди тридесет години изкусният лекар Мартин ги въведе 
в употреба, а след това публиката ги обикна. Неотдавна кралският медик Бувар, 
познанията, опитът и правдивостта на когото гарантират справедливостта на неговите 
изводи, се изказа твърде високо за тези води и посъветва Негово величество да ги пие 
за профилактика. Целият двор последва примера на краля“ [5, с. 27]. 

През първата половина на ХVІІ в. възникват и първите специализирани печатни 
издания, които съдържат изключително рекламни материали. Така през 30-те г. Т. 
Ренодо започва издаването на първото рекламно списание “Petites Affiches”. Рекламни 
издания възникват и в други страни. Сред тях са английското “Public Advertiser” (1657 
г.), австрийското “Posttalgiche Frag und Anzeigennachrichten” (1728 г.), английското 
“General Advertiser” (1745 г.) и др. 

Издателят на “Gazettе de France” и на “Petites Affiches” - парижкият лекар 
Теофраст Ренодо (1585 - 1643 г.) имал и друг принос в развитието на рекламата. Още 
през 1629 г. той основал Адресно бюро, което става праобраз на съвременната 
рекламна агенция.  

 
 

5. ХVІІІ В. - ВЕКЪТ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО 
 

ХVІІІ век е времето на тържеството на идеите на буржоазнодемократическите 
революции, победата на капиталистическите отношения в социалната и 
икономическата сфера на живота в страните от Европа и Северна Америка. Свободата 
на информацията, достъпността на образованието за всички, в това число и за 
широките маси потребители, се превърнали в задължително условие за общественото 
развитие. Епохата изисквала изпреварващо развитие на науката, техниката, 
практическите знания. За реализиране на тези исторически условия била необходима 
книга, технологически съвършена по изпълнение и универсална по съдържание. 
Отраслите на дейност, непосредствено свързани с книгата, в частност с 



книгопроизводството и книготърговията, започнали да играят все по-решаваща роля в 
историята на човечеството 

През 1793 г. Конвентът на революционна Франция, като провъзгласил 
литературния труд за висше интелектуално благо, обявил за „свещено и 
неприкосновено правото на всеки гражданин да съчинява, издава, разпространява, 
накрая - да придобива всяка книга“. Гибелта на феодалните порядки обаче не довела 
автоматично до абсолютна свобода на печата. На практика същият Конвент след 
диктатурата на първия консул, а впоследствие император Наполеон Бонапарт, и 
другите правителства на Франция от различни политически направления приел редица 
жестоки мерки и законодателни актове, насочени към ограничаване на свободата на 
печата. 

В началото на ХVІІІ в. на книжния пазар господствали аристократичните 
книги, на мода била лекомислената чувственост, пристрастието към разнообразни 
„хубости“, предвзетост, маниерност. В оформлението на тези издания преобладавал 
стилът рококо. Издателите обичали да издават миниатюрни книги, със странен обрез 
във вид на овал, цвете, сърчице и т. н. Това били книги с еротично или сантиментално 
съдържание. Разкошът на изданието и малките тиражи правели тези книги много 
скъпи. 

Характерна особеност на съдържанието на аристократичните книги бил т. нар. 
евфемизъм - термин, произлязъл от заглавието на модния по това време роман на Дж. 
Лили „Евфуес, или Анатомия на ума“. Това бил изкуствен, маниерен, претрупан с 
високопарни сравнения, метафори и други литературни украси салонен език. 

През ХVІІІ век се появили алманасите - неголеми сборници с джобен формат, 
съдържащи различни съобщения, статии, очерци, стихотворения. Имало алманаси, 
състоящи се от галантни анекдоти и новели за четене в модните салони, но имало и 
сборници с революционни статии. Постепенно някои алманаси започнали да излизат от 
печат периодично и се превърнали в това, което днес наричаме списания. 

Просветителската книга с нейните автори и създатели принципно била 
посветена на делнични, житейски теми, а научните и техническите издания - на 
„приложните“ науки: занаят, технология, ръчен труд. 

Художествените произведения на просветителите - повестите и драмите на 
Волтер, Гьоте, романите на Русо, трагедиите на Шекспир, комедиите на Бомарше - 
били наситени с демократичен дух. Тези издания съхранили грижливата подготовка и 
съвършеното оформление на книгата от ХVІІ в., като отхвърлили нейната пищност и 
предвзетост. В благородната простота на пропорциите намерил израз класицизмът - 
стил, който се стремял да подражава на законите на античното изкуство. 

Книгата на просветителите била по-достъпна и евтина, отколкото 
аристократичната. За да облекчат възможността да се купуват капитални, многотомни 
съчинения и серии, издателите на ХVІІІ в. въвели във всекидневна употреба 
абонаментните издания. 

Агитационната литература се състояла основно от издания с малък обем и 
формат, които били приспособени към безцензурни и дори нелегални начини за 
разпространение. Поради тази причина ХVІІІ в. често е наричан „век на брошурите и 
листовките“. Писателите-просветители в своите обемни издания били принудени да 
използват т. нар. езоповски език, за да опазят книгата от цензурата. Създателите на 
агитационните брошури и листовки, обратно, изработвали стил, разбираем и за малко 
образования читател. 

В Англия особено разпространение получили памфлетите - остро сатирични 
очерци от изобличителен тип, наречени така на името на един от авторите - лорд 
Памфлет (1668 г.). Най-знаменитият от памфлетите бил романът на Дж. Суифт 



„Пътешествията на Гъливър“ (1727 г.), който бил възприет като сатира на висшето 
английско общество. 

Голяма роля в развитието на книгата от епохата на Просвещението изиграли 
енциклопедиите. Типът енциклопедични издания бил много популярен в условията на 
Просвещението. Първото издание под такова заглавие е известно от 1620 г. (Холандия). 
Най-голям успех имало изданието на Д. Дидро и Ж. Л. д’Аламбер, осъществено от 1751 
г. до 1780 г. под заглавието „Енциклопедия, или Тълковен речник на науките, 
изкуствата и занаятите“. Енциклопедията имала девиз, който гласял, че всяка власт, 
основана на насилие, с насилие се събаря. В подготовката на изданието участвали 
учени, писатели, инженери, пътешественици от Франция и други страни. Читателите 
били привлечени от многобройните приложения, в които нагледно била показана 
технологията на различните производства, инструменти и начините за тяхното 
изработване, били разкрити практическите страни на знанието. Статиите, посветени на 
книгата („книгопечатане“, книготърговия“), били написани от самия Д. Дидро. 
Реакционерите „посрещнали на нож“ забележителното начинание на 
енциклопедистите, нападките на цензурата накарали Ж. Л. д’Аламбер да се оттегли от 
изданието. Д. Дидро искал да го прекрати, връщайки аванса на абонатите. Но те 
отказали да приемат парите и при тяхната подкрепа и съпричастност на обществеността 
изданието било завършено. То съдържало само 33 тома, 1/3 от които били заети от 
илюстрации (гравюри). 

Енциклопедиите получили разпространение във всички страни. През 1772 г. 
започнала да излиза „Енциклопедия Британика“ (“Encyclopedia Britannica”) в Лондон, 
а от началото на ХІХ в. енциклопедии започнали да се издават в Германия, Испания, 
Русия. 

Опитът на книгоиздаването на европейските страни бил положен в основата на 
развитието на книгата в Северна Америка. Годините на Войната за независимост (1775-
1783 г.) и формирането на буржоазнодемократичната република се отразили върху 
характера на издаваните книги. Сред изданията, които се разглеждат като паметници на 
националната история, „Декларация за независимостта“ (1776 г.), написана от Т. 
Джеферсън, политическият памфлет на Т. Пейн „Здравият смисъл“ (1776 г.), неговите 
„Права на човека“ (1791 г.) са признати за манифест на американската демокрация. 

Забележителна роля в развитието на американската книга изиграл Бенджамин 
Франклин (1706-1790 г.). Самоук печатарски работник, благодарение на упорития труд 
и необикновените способности той си пробил път в живота и станал един от най-
видните политически дейци - един от създателите на Съединените американски щати. 
Наред с политическа и просветителска дейност Б. Франклин се занимавал с наука - той 
изобретил гръмоотвода, - което позволило на А. Радишчев да напише, че Б. Франклин 
„изтръгна мълнията от небето и скиптъра от тирана“. Неговата „Автобиография“ (1775 
г.), останала незавършена, провъзгласила идеала за човека, свободен от робство и 
притежаващ неотнимаеми права. 

През 1728 г. Б. Франклин открил в гр. Филаделфия печатница, а след нея 
книжарница и първата в Америка обществена библиотека. Той не се стремял да 
превърне своите предприятия в дейност за лесна печалба и заявявал, че основната му 
цел е просветителската дейност. Б. Франклин издавал един от първите американски 
вестници, а в периода от 1732 до 1758 г. - получилия широка известност сборник 
„Алманах на нещастника Ричард“. Многобройните конкуренти и политическите 
противници се отнесли към неговото начинание враждебно и той бил принуден да 
прехвърли делото си на своите ученици и партньори. 



Развитието на книготърговията в Америка вървяло по традиционния път - чрез 
книжарници. От 1713 г. започнали да се провеждат книжни търгове, които получили 
широко разпространение. До 1800 г. било проведени 865 търга на книги. 

В продължение на няколко столетия печатната преса безупречно служела на 
човечеството, докато не настанало времето, когато по думите на О. дьо Балзак 
„ненаситните механични преси в наши дни са изтласкали от паметта този механизъм, 
на който сме задължени за прекрасните издания на Елзевирите, Плантен, Алд 
[Мануций] и Дидо“. Важна крачка по пътя на прогреса било въвеждането на 
стереотипията - изготвяне на копия на набора с цел получаване на неограничен брой 
отпечатъци от тях. Грапавата и груба хартия на ХVІІІ в., от една страна, и меката, 
податлива типографска сплав, от друга, не позволявали да се получат от една печатна 
форма повече от 300-400 отпечатъка. Наборът бързо „се изморявал“, както се 
изразявали полиграфистите, затова се налагало да бъде изготвян отново. 

Получаването на матрици с гравирани литери или изображение било известно на 
съвременниците на Гутенберг, то било положено в основата на букволивното дело. Но 
изготвянето на матрици с метален набор или клише отначало от пресована хартия 
(картон), а след това и от метал технологично се оформило едва през ХVІІІ в. От 
готовите матрици се получавали на практика неограничен брой отливки (стереотипи) 
на печатната форма. 

Първите опити за изготвяне на стереотипи са свързани с имената на европейци - 
холандеца Йохан Мюлер и шотландеца Уилям Гед, а така също французина Фирмен 
Дидо. 

Не по-малко значение имала и типометрията. Като типографска мерна система 
за линейно измерване на елементите на набора (шрифт, формат, обем) тя не се родила 
веднага. Още около 1500 г. венецианските издатели от фамилията Алд Мануций, като 
установили системата от формати на книжното издание, кратна на две, направили 
първата крачка в това направление. През 1735 г. печатарят и букволеярят Пиер Фурние 
в Париж предложил система от измерения на шрифта, при която единица е „пунктът“ 
(точка), една седемдесет и втора част от френския „кралски дюйм“ (в превод към 
съвременните мерки - 0,376 мм). Това изобретение било подхванато от книготърговеца 
Фирмен Дидо и неговите роднини, които разработили типометрията като основа на 
стандартизацията в полиграфията. 12 пункта съставяли 1 цицер, 4 цицера - 1 квадрат. 
По такъв начин в квадрата се оказвали 48 пункта. Въвеждането и широкото 
разпространение на стереотипията и типометрията едновременно с появата на 
монолитната метална печатна преса, която изобретил англичанинът Ч. Стенхоуп през 
1800 г., на фона на общата демократизация на печата и установяването на правни 
норми на книгопечатането и книготърговията в страните с победили буржоазни 
отношения е пролог към по-нататъшното развитие на книгата. 
 
 

6. ХІХ ВЕК 
 

Капиталистическото книгоиздаване през ХІХ в. направило решителна крачка 
напред в сравнение с феодално-абсолютистките порядки на предишната епоха. Става 
дума за въвеждане на механичните двигатели в основните процеси за производство на 
книгата. От историята на техниката широко са известни имената на Дж. Уат, Дж. 
Стефенсън, Дж. Фултън и много други, участвали в създаването на парния двигател, 
който коренно изменил цялата производствена обстановка на ХІХ в., а след това и 
целия начин на живот на човечеството. 



В книгопечатането изобретателите били германски емигранти - печатарят 
Фридрих Кьониг (Koenig) и математикът Андрей Бауер (Bauer). През 1811 г. те 
получили патент за плоскоцилиндрова печатна преса. Това е първата в света печатна 
машина, свързана с парния двигател. Технически идеята се състояла в това, че вместо 
предишната преса, движеща се нагоре-надолу, както при Гутенберг, талер-плочата, на 
която се инсталирала печатната форма, се движела напред-назад (възвратно-
постъпателно). Едновременно били изобретени и цилиндри, които нанасяли мастилото, 
и голям металически цилиндър, който притискал хартиения лист към формата. 
Машината на Кьониг и Бауер представлявала технически съвършено за времето си 
съоръжение, което пределно изключвало ръчния труд и давало 800 отпечатъка в час 
срещу 150 при ръчната преса. За първи път тя била пусната в действие през 1814 г. за 
отпечатане на вестник „Таймс“. Интересен е фактът, че с някои усъвършенствания 
(слагане на листа, автоматично подаване на мастилото, електрически мотор) тази 
машина работи и в съвременните типографии. 

Но за времето на „бесните вестници“ по думите на Алфонс Доде и 
комерсиалните книжни издания това не било достатъчно. Търсенето на нови 
технически идеи довело до мисълта за ротатора. Новата машина била конструирана от 
Р. Хоу (САЩ) през 1844 г. и наречена ротационна - печатането се извършвало от 
кръгли (цилиндрични) печатни форми върху ролкова хартия с въртящ се печатен и 
натисков цилиндър. Тя давала 273 отпечатъка в минута. Специално за нея започнали да 
използват хартия не под формата на нарязани листове, а във вид на непрекъснато 
навиващ се рулон. Бързото износване на наборната форма и отделните литери 
представлявало съществен недостатък на ротационните машини. Освен това те били 
големи, тромави и не съвсем удобни за експлоатация. За да се постави ротационната 
машина в сградата на печатницата, се налагало да се чупи конструкцията на покрива, а 
работниците я наричали „Мамонт“. Тези недостатъци станали особено забележими с 
появата на по-икономичните рулонни машини, които постепенно почти напълно 
изтласкали от вестникарското производство листовите машини. 

Американците У. Балок през 1863 г. и Х. Скот през 1869 г. предложили да се 
печата от стереотипи, които отначало били хартиени, а след това с увеличаващ се 
метален слой, чрез което се увеличила тиражоустойчивостта. 

Друг важен проблем, който се решавал в хода на техническата революция в 
книгопечатането през ХІХ в., бил свързан с усъвършенстването на печатното 
възпроизвеждане на изображенията (илюстрациите). 

Тук историята започнала с репродукционната технология на гравюра върху 
дърво, изобретена от англичанина Томас Бюик (Bewick) през 1790 г. за илюстриране на 
собственото му съчинение „История на четириногите“, която и през ХІХ в. била 
основна за изготвяне на илюстрациите за книгата. 

В същото време се появила технологията на плоския печат за производство на 
първо място на илюстрации - литографията. Собственикът на неголямата нотна 
печатница в Мюнхен, артистът и авторът на опери Алоиз Зенeфелдер (Senefelder), 
експериментирайки, стигнал до идеята да патентова през 1799 г. печатане с помощта на 
литографски камък, върху чиято шуплеста равна повърхност със специално мазно 
мастило се нанасяла направената ръчно рисунка. Литографията преживяла необикновен 
успех. Обединена с другите форми на печатане, тя дала редица продуктивни 
технологии (например хромолитографията - многоцветния печат).  

Мощен импулс в по-нататъшното развитие на книгопроизводството дало 
изобретяването на фотографията. През 1839 г. французинът Л. Ж. М. Дагер 
(Daguerre) предложил способ за получаване на фотоизображения, наречен от него 
дагеротипия. Този способ бил усъвършенстван от Ж. Н. Ниепс (Niepce) и получил 



названието фотоцинкография. Фотографията изиграла особена роля в развитието на 
цветния печат.  

През 60-те г. на ХІХ в. в Австро-Унгария изобретателят Якоб Хусник (Husnik) 
предложил нов способ за отпечатване върху светлочувствителна хартия, който получил 
названието хелиография, а по-късно след нови подобрения получил наименованието 
фотохромолитография. 

През 80-те години американският изобретател Отмар Мергенталер 
(Mergenthaler) предложил практичен и сравнително прост агрегат, който нарекъл 
линотип - печатарска машина, която изливала набрания текст на цели редове. О. 
Мергенталер съвместно с У. Додж основал компания за производство на линотипи, 
която предложила над 100 модификации на машини. 

През 1897 г. американският изобретател Т. Ланстон предложил по-съвършената 
наборна машина монотип за механично набиране и отливане на букви, която сега се 
употребява заедно с компютърната техника. 

През последните години на ХІХ в. бил изобретен офсетовият ротационен 
печат. „Офсет“ (от англ. “offset” - „пренос“) в буквален смисъл означава „печат с 
пренос” или „непряк печат“. При него изображението или текстът се налагали на 
метална, обикновено цинкова плоча или цилиндър, покрити с полирана гума, а от нея 
се отпечатвал на хартия. Това пречело на изтъркването на печатните форми. 

Основният резултат от техническата революция в книгопечатането се състои в 
това, че било положено началото на полиграфията като особен вид човешка дейност в 
процеса на създаване на книгата. 

В течение на сто години след Великата френска революция в хода на социалните 
и икономическите промени в развитите страни броят на печатните издания нараснал 
над десет пъти. На книжния пазар господствал демократичният читател: интелигент, 
образован работник, служещ. В конкурентната борба удържали победа онези издатели, 
които се ориентирали към неговото търсене. 

Най-голям дял в асортимента от книги през ХІХ в. заемала религиозната, 
църковната, богословската литература, която преживявала процес на обновяване в 
съответствие с потребностите на образования потребител. 

Стремително се развивала научната литература, особено тази, която била 
необходима за развитието на техниката и промишлеността. Наистина това били книги, 
малко достъпни за широкия потребител, който не разбирал научната тематика. Те 
намирали реализация в средата на тесен кръг специалисти. Заедно с това се продавала и 
такъв род „сериозна“ литература, като ползващите се с баснословно търсене през 1830 
г. „Естествена история на папагалите“, „Истинно научно обяснение на сънищата, какво 
означават те“. 

С голямо търсене се ползвали разнообразни енциклопедии, речници, 
справочници. В съответствие с характера на цялата култура те, от една страна, били 
препълнени със статии и кратки бележки с религиозно съдържание, а от друга, в 
подготовката им участвали най-видни политици, инженери, технолози. 
Енциклопедиите способствали за разпространяването на знанията сред масите. Най-
голяма известност получили „Енциклопедия Британика“, енциклопедичните речници 
на Брокхаус (Германия), Ларус (Франция) и др. 

Докато ХVІІІ век се наричал век на брошурата, то ХІХ век с пълно право може 
да бъде наречен век на вестниците. Броят на заглавията и тиражите достигали 
колосални размери. Периодичният печат („пресата“) се превърнал в огромна 
политическа сила - „четвърта власт“. 

За съжаление освен многото доброкачествени издания, заслужаващи уважение 
със своята принципна правдивост и преданост към демокрацията, редица вестници 



зависели от своите финансови покровители. Техните страници били пълни с 
необуздана реклама, описание на скандали, престъпления, тъмни машинации и пр. Този 
печат получил названието „жълта“ или „булевардна“ преса. Фейлетонът (от фр. 
“feuille” - лист) - литературното приложение към вестника - в продължение на дълъг 
период бил синоним на информация със скандален характер. Получили популярност 
илюстрованите списания и литературните сборници - своего рода подаръчни издания, 
предназначени за аристокрацията. 

Художестевената литература по-често наричали белетристика. Значителната 
част от нея носела открито развлекателен характер. В началото на века на пазара на 
книгите господствали т. нар. „готически“ романи, изпълнени с ужаси. Появили се 
многотомните романи, сериите от произведения, които възторжено описвали 
всекидневния живот. 

Писателите трудно пробивали път на своите произведения. Те не разполагали с 
материалните средства на книгоиздаването: машини, хартия, шрифтове и книжарници. 
Комерсиалните предприятия твърде често не били в състояние да отличат булевардните 
романи от произведенията на „високата“ литература. Основен критерий за избора на 
ръкописи за тях била незабавната и висока печалба. Например издателите дълго не се 
решавали да издадат романа на В. Юго „Клетниците“, който писателят създал в 
изгнание и появяването на който очаквала цяла мислеща Франция. През 1861 г. Ж. 
Лакрoа рискувал да издаде романа и получил незабавна печалба. След това всички 
други издатели започнали да оспорват правото за неговото издаване. 

Много писатели, които призовавали към свобода и справедливост, дори в 
демократичните държави били подложени на политически преследвания. Във Франция 
авторът на свободолюбивите песни и стихотворения П. Беранже неведнъж бил съден. В 
Америка Х. Бичер-Стоу заради романа си „Чичо Томовата колиба“ нееднократно била 
заплашвана с разправа както от расисти, така и от официални лица. 

Заедно с това се наблюдавал стремеж на културните издатели и книготърговци 
за изчистване на пазара от долнопробна литература. За това допринасял принципът на 
серийност на изданията, който получил развитие в Европа и Северна Америка от 
средата на ХІХ в. Във Франция книготърговецът Ж.-Ж. Льофевр започнал да издава 
„Колекция на френските класици“ в 73 тома. Неговият съвременник Ш. Панкук издавал 
историческата серия „Победи и завоевания на Франция“, която по своята 
познавателност и сравнително ниска цена дълго време си оставала ненадмината. 
Лайпцигският издател Х. Б. Таухниц, като взел под внимание потребността от евтина 
книга, създал серията „Британски автори“, която също имала голям успех. 

Вкусовете на четящата публика се разделяли между интереса към 
литературата за свръхестественото и книгите, които възхвалявали добродетелта и 
морала. Илюстрованите списания печатали романи с продължение, нещо от рода на 
съвременните сериали. Те били предназначени за четене в кръга на заможните 
семейства. За същите тези читатели първоначално били предназначени и фейлетоните, 
т. е. литературните притурки, от което думата „фейлетон“ станала синоним на 
литературния жанр (очерк, разказ, кратка информация). 

Издателите се оплаквали, че по вина на вестникарските фейлетони пада 
търсенето на книгите. Понякога се издавали евтини нископробни фалшификати, 
„булевардни романи“, предназначени само за да бъдат купени, прочетени и без 
съжаление изхвърлени. Тази „грошова“, т. е. „не струваща пукната пара“ литература 
била посветена на великосветски интриги, скандали, похождения на тайни полицейски 
агенти. 

Много автори на булевардни романи спечелили състояние от своите 
публикации. Понсон дьо Терай, чието име станало синоним на претенциозна 



бездарност, автор на „Похожденията на Рокамбол“, пишел толкова бързо, че героите, 
убити от него в първите романи, без ни най-малко обяснение се появявали живи в 
следващите. Други писатели наемали бедняци и студенти, които срещу неголямо 
заплащане пишели за тях текстове на романи, а те си присвоявали печалбата. 

ХІХ век е и епохата на великата литература, когато творят такива майстори 
като Дж. Байрон, Ч. Дикенс в Англия; Й. Гьоте, Ф. Шилер, Х. Хайне в Германия; В. 
Юго, А. Стендал, О. Балзак във Франция. Забележителните произведения на 
световната литература били предназначени не само за възрастни, но и за деца. 
Специализирани издателства издавали преработени (адаптирани) варианти на книгите 
„Дон Кихот“ на М. Сервантес, „Гаргантюа и Пантагрюел“ на Ф. Рабле, „Робинзон 
Крузо“ на Д. Дефо, „Пътешествията на Гъливър“ на Дж. Суифт. Издавали се детски 
алманаси и списания. Графиня дьо Сегюр, рускиня по произход, пишела художествени 
произведения за деца на френски и руски език. Тя основала първата издателска серия от 
книги за деца „Розова библиотека“ (1857 г.). Успехът на серията бил толкова голям, че 
предизвикал много подражания сред издателите в европейските страни. 

Духът на романтизма и приключенията, който господствал сред младежта в 
атмосферата на интензивните открития и изследвания на ХІХ в., се изразил в масовата 
поява на приключенска и научнофантастична литература. Създателят на този тип 
юношеска книга бил Жул Верн, написал 40 романа на тази тема. Занимателният и 
хуманен характер и обширните сведения превърнали тези романи в любимо четиво за 
младежите. 

Сред най-популярните издания от жанра били също романите на А. К. Дойл, Ф. 
Купър, Т. М. Рид. Издателството „Калман Леви“ (1874-1877 г.) публикувало около сто 
тома на А. Дюма. 

Появявили се първите предприятия за детски и юношески книги. През 1859 г. 
френският писател П. Ж. Етцел поставил началото на търговията с детската книга, 
на специално литературно-педагогическо списание и на знаменитото издателство за 
детска и юношеска литература, след което такива предприятия започнали да се 
появяват във всички страни. 

Масовото и евтино изготвяне на тонови и цветни илюстрации стимулирало 
издаването на илюстрована печатна продукция. Развила се щампата, започнало 
издаването на литографски репродукции с картини и портрети. В хода на 
политическите събития с голяма популярност се ползвали литографският, а след това 
фотоцинкографският плакат, карикатурата, листовката. По време на Френско-пруската 
война през 1870 г. в Германия и във Франция започнали да се издават и илюстровани 
картички. 

Книгите на ХІХ в. се разделяли на две категории: разкошни книги за 
състоятелните купувачи и евтини книги, просто оформени, за широките маси. 
Разкошните издания били отпечатвани на скъпа хартия с позлатен обрез, с многоцветни 
литографии и гравюри. Кожената подвързия отстъпила място на подвързията от картон. 
За това били изобретени специални синтетични материали: коленкор, дерматин, 
ледерин. 

Скъпата книга се издавала умишлено в малки тиражи, за което подробно се 
съобщавало в рекламата. За привличане на библиофили върху всеки екземпляр се 
поставял пореден номер. След отпечатването на тиража наборът се разпилявал, тъй 
като купувачът трябвало да бъде уверен, че е придобил библиографска рядкост. С тази 
цел на титулния лист се посочвало, че книгата няма да се издава повече. 

Масовите издания се отпечатвали в „комерсиални тиражи“ (до 150 хил. екз.) 
върху вестникарска хартия, с хартиени корици с „цвят на масло“. Изготвяни набързо, а 
по-скоро отново заради рекламата, „доходните“ издания постъпвали в продажба 



неразрязани. Нерядко една и съща книга се отпечатвала едновременно в два вида: в 
разкошно издание за богати библиофили и в издания във вид на брошури за масовия 
купувач. 

През 1839 г. френският книготърговец Ж. Шарпантие започнал да печата 
ползващи се с търсене книги със стандартен формат 18 градуса с еднаква цена 3-5 
франка за том, компактно, без излишен разкош. Предварително били подготвяни 
проспекти, в които се предлагала информация за всяко от запланираните томчета, 
включващо определено произведение и отбелязано със сериен номер. Публиката 
нарекла тези стандартизирани издания „шарпантиери“. Те били удобни за създаване на 
евтини семейни библиотеки. Някои от шарпантиерите на ХІХ в. съдържали над 1000 
броя в серията. В Англия получили разпространение джобните книжки - покетбук. 

Към издаването на разкошни книги, списания, алманаси, дори серийни покетбук 
все по-широко били привличани художници. За това предразполагало и непрекъснатото 
усъвършенстване на технологията на илюстриране. Бележити майстори - Й. Делакроа, 
О. Домие, А. Менцел и др., се прославили и като художници на книги. Някои, 
посвещавайки своето творчество изключително на графиката, създали зрителни образи 
на героите от книгите, които оттогава в нашата представа са неразделно свързани с 
образите на класическата литература. Особено високо майсторство в това направление 
достигнали илюстраторите на класическите произведения на световната литература - 
Шекспир, Байрон, Гьоте, Дикенс, Сервантес и др.  

Според А. А. Говоров през ХІХ в. вече почти не се среща издател-хуманист, 
който под заплаха от разправа и разоряване да печата книги на автори, в чиито идеи 
свято вярва, или книготърговец-просветител, който да прекарва през границата 
забранени брошури и да рискува да попадне на ешафода. На тяхно място идва 
сериозният комерсиален деец „паралия“, който не се отвращава понякога да препечатва 
и изопачава текста и който прави чрез книгата пари. 

Издателите на ХІХ в. изиграли забележителна роля в развитието на общата 
култура на човечеството. Те се проявявали като талантливи организатори на 
производството на книгата, често без да имат собствени печатници и книготърговска 
мрежа; те развили чисто пазарните, договорните отношения във всички структури на 
книжния пазар. 

Принципно новото в тяхната дейност било това, че в условията на жестоката 
капиталистическа конкуренция те се опирали на подкрепата на банките, на финансовия 
капитал. През 1857 г. парижкият банкер Опенхайм помогнал на книгоиздателя П. 
Лакроа (1806-1884 г.) да основе нова фирма, да закупи за десет години напред от много 
знаменити писатели правото за издаване на техните произведения, икономически да 
подчини много конкуренти. 

Фирмите се стремели към известна специализация, разделяне на сферите на 
влияние на книжния пазар. Издателите купували от държавата изключителното право 
за отпечатването на официални издания, доставката на учебници, справочници. В 
епохата на широко строителство на железопътни линии собственикът на неголямата 
печатница Наполеон Шу (1807-1865 г.) станал монополист в областта на издаването и 
разпространението на книги за транспорта. Но не винаги издателите се стремели да 
извлекат само печалба, често пъти те били ръководени от истинска любов към 
литературата и книгата. Редица от тях се стремели да създадат ярки и достъпни по цена 
книги, решавали просветителски задачи. 

Най-старата германска фирма Кота (Cotta’sche Buchhandlung Nachf. GmbH, I. 
G.) била основана още през 1639 г. от небогат книготърговец в Тюбинген. Нейните 
представители забогатявали, завързвали познанства в литературните среди. Издателят 
барон Йохан Кота фон Котендорф (1764-1832 г.), получил титла за участие в 



Освободителната война и заседанията на Виенския конгрес, като млад дружил с Шилер 
и Гьоте. Терминът „Буря и натиск“, означаващ литературно течение, дължи на него 
своята поява. Според думите на историк той стоял до изворите на културата на новия 
буржоазен век, уловил задачата за развитие на книгата в своята епоха и бил образец на 
това. 

Фридрих Брокхаус (Brockhaus) (1772-1823 г.), бивш офицер от Освободителната 
армия, след като се върнал от войната, пристъпил към издаването на справочна и 
енциклопедична литература. Неговото знаменито издание - енциклопедичният речник 
“Konversations-Lexikon” (първо издание - 1808-1811 г., от 15-ото издание - “Der Grosse 
Brockhaus” в Лайпциг) - станало образец за издание от подобен род. Брокхаус и 
неговите наследници не скривали, че разчитат на солидния „буржоазен“ купувач. 
Тяхното издание било отлично оформено, добросъвестно подготвено в научно и 
редакционно отношение. Брокхаус напълно изключил от своя речник политическите и 
корпоративните оценки, за него всичко трябвало да бъде еднакво пределно описано и 
обяснено. С това той се прославил сред милиони читатели. 

Филип Реклам (Reclam) (1807-1896 г.), напротив, разчитал на купувача от по-
бедна среда, учащите се младежи, образованите пролетарии. Особено известна била 
неговата евтина серия „Всеобща библиотека“, в която били представени всички най-
важни имена в германската и световната литература. От 1867 до 1899 г. в тази серия 
били издадени над 4000 заглавия. 

Ернест Зееман (1829-1904 г.) основал първата в Германия специализирана 
фирма за издаване и продажба на изобразителна продукция - репродукции на картини, 
картички, албуми по изкуство. 

Във Франция и досега за най-голямо универсално издателство се смята фирмата, 
която основал през 1826 г. Луи Ашет (Hachettе) (1800-1864 г.), син на небогат търговец 
на вина. Той се издигнал като просветител, издател на евтини учебници, учебни 
помагала, след което проявил комерсиален нюх и изместил конкурентите си, като 
умело намирал доходни издания. Особеност на това издателство винаги били големите 
тиражи. Фирмата в един от рекламните си каталози например отбелязвала, че за три 
години е продала един милион и седемстотин хиляди екземпляра от „Примерни 
момичета“ за младите читатели и един и половина милиона от „Похождения на 
лудетината“. 

Пиер-Жул Етцел (1814-1886 г.), детски писател, участник във въстанието от 
1851 г., след като се върнал от емиграция, основал издателство за детски и учебни 
книги, което се отличавало с качеството и асортимента на своите издания. Той първи 
сключил договор с Жул Верн за издаване на всички негови книги. 

Калман Леви (1819-1891 г.), емигрант от Германия, предприел с братята си в 
Париж търговия с театрални издания. Неговото предприятие прераснало в най-
голямото издателство за научна и изкуствоведска литература. 

Пиер Ларус (Larousse) (1817-1875 г.), съставител на речници, филолог, като не 
намерил подкрепа за своите широки планове за издаване на просветителска литература, 
основал собствено издателство. В годините на промишления и културния подем 
неговите издания, особено енциклопедичните, имали изключителен успех. В ръцете на 
наследниците фирмата „Ларус“ се превърнала в най-големия издателски център на 
Европа. 

Най-старото издателство от съществуващите днес в англоезичните страни е 
„Макмилън“ (Macmillan), основано през 1843 г. в Лондон, а след това преместено в 
САЩ. Днес то е един от най-големите концерни в книгоиздателския бизнес. 



За най-старо в САЩ се смята издателството „Липинкот“ (J. B. Lippincott), 
издало първата си книга през 1792 г. и предлагащо днес най-разнообразни, несвързани 
с определена тематика книги. Отпечатването в това издателство се смята за престижно. 

В развитието на книгоиздаването в САЩ през ХІХ в. решаваща роля изиграл 
бурният икономически и социален подем на тази най-голяма от демократичните страни 
в света. Докато през 1823 г. там били отпечатани само 120 книги, то към края на века 
техният брой нараснал повече от 40 пъти. Известна роля изиграла и определената 
монолитност на обществото: отсъствието на феодални отживелици, общата религия и 
език, развитата степен на благотворителност, общественото образование, пълната 
свобода на частната инициатива. 

Търговията с книги се осъществявала чрез книжарници, които в началото на 
века все още съхранявали своя архаичен облик: тесни, тъмни помещения, рафтове до 
тавана. На парижки жаргон книжарите получили прозвището „маймуни“, тъй като им 
се налагало през цялото време да лазят по подвижни стълби в търсене на книгите. 
Нямало класификации, библиографско обслужване. Книгите били подреждани под 
средновековните названия на отделите: „литургия“ - богослужебни издания; 
„ефемериди“ - брошури, алманаси; „академии“ - научни, учебни издания; „лексикони“ - 
речници. Едва в края на ХІХ в. били направени първите опити за научно разработена 
десетична класификация (Ч. Дюи, 1876 г.). Постепенно обаче книжарниците заемали 
по-просторни помещения, витрините били разкошно оформяни (плюш, кадифе, златни 
пискюли и пр. били в духа на времето). В едно помещение често се обединявали 
кантора за търговия на едро, кабинет-изложба на книги, търговска зала и книжарница в 
съвременното ù разбиране. 

Капиталистите-книготърговци се обединявали за защита на своите интереси, за 
разделяне на сферите на влияние. Основната цел на подобни обединения било 
противопоставянето на жестоката конкуренция, разширяването на пазарите и 
привличането на нови категории потребители, защитата на професионалните интереси.  

В Англия още през 1812 г. била създадена първата Асоциация на 
книготърговците, последвало обединение на книготърговците в Германия. През 1825 г. 
бил образуван Борсов съюз (Borsenverein) на германските книготърговци. Той 
ръководел провеждането на панаири и книжни лотарии, издавал книги и рекламни 
материали. От 1834 г. започнал да излиза вестникът „Борсов лист“ (Borsenverein für 
den deutsche Buchhandel), който съществува и досега. 

Активизирането на методите за търговия с книги се осъществявало чрез 
системата на формиране на дилърска мрежа за разпространение на книгите. Търговците 
на едро изпълнявали ролята на посредници между мрежата за търговия на дребно и 
крупните издатели. По-нататъшно развитие получили търговете на книгите, 
панаирите (в Лайпциг, Германия; в Бокер, Франция, в Чикаго, САЩ), лотариите, 
системата на пътуващи агенти. Търговските пътници (агенти) издирвали адреси на 
библиофили, интелигентни и състоятелни хора, посещавали ги, убеждавали ги да купят 
книги на разсрочено плащане. Френско списание описва по следния начин пътуващия 
агент: „Добър търгаш, той умее да досажда. Ако убеди някого да се абонира, той 
посочва на всички примера му. Десет пъти той се връща с предложението за абонамент, 
и накрая се сдобива със своето“ [3, с. 86-87]. 

В близкото минало с успех се ползвали „кабинетите за четене“ при 
книжарниците, началото на които положил през 1842 г. английският издател Ч. Мюди. 
Срещу скромно заплащане небогатият потребител можел да се запознае там с всяка 
книга. Но с появата на многотиражните покетбук кабинетите за четене станали 
неизгодни и изчезнали. 



От средата на ХІХ в. се развила търговията на дребно по пощата. През 1881 г. 
във Франция, а след това и в други страни били въведени намалени пощенски тарифи 
за изпращане на книгите. Продажбата на книгите по пощата се съпровождала от 
активна реклама. Ето образец на един от рекламните афиши: „Ако не ви хареса тази 
книга, върнете я, а ако искате да я оставите за своята библиотека - изпратете парите“ [3, 
с. 87]. 

 
    *** 

 
Към началото на ХІХ в. рекламните вестници и списания били достатъчно 

разпространено явление. За това свидетелства фактът, че през 1801 г. Наполеон 
Бонапарт (1769-1821 г.) издал декрет с раздел за периодичния печат. Този документ 
отчетливо диференцирал рекламните издания сред всички останали чрез строгата 
забрана за публикуване в тях на статии с литературен и политически характер. 

Рязкото нарастване на тиражите на периодичните издания в началото на ХІХ в. 
значително разширило възможностите на рекламата в пресата. Причина за това било 
значителното повишаване на равнището на образование на населението в различните 
страни и усъвършенстването на печатарското оборудване. Например монтираната през 
1847 г. в печатницата на лондонския „Times” цилиндрична печатна преса на Кьониг 
позволила да се правят 2000 отпечатъка в час. Естествено, че посочените фактори 
позволили кардинално да се намали себестойността на вестниците и тяхната 
абонаментна цена. 

Техническият прогрес способствал и за повишаване на качеството на 
подаваните рекламни материали в пресата. През ХVІ-ХVІІІ в. във вестниците само 
понякога се срещали обяви с рисунки, изпълнени по метода на ксилографията. Малките 
и големите обяви били наборни и се отличавали с еднообразие на шрифтовете. 

В началото на ХІХ в. усъвършенстването на методите на репродукцията 
позволило да се създаде нов тип издания - илюстровани списания. Първи сред тях са 
английските “Penny Magazine” (1832 г.) и “Illustrated London News” (1842 г.). Във 
Франция подобно списание - “Illustration”, започнало да излиза през 1843 г. Тогава 
възникнало аналогично издание и в Германия - “Illustrierte Zeitung”. 

В края на ХІХ в. започнали да се приспособяват фотоцинкографските 
технологии, което позволило да се използват постиженията на фоторекламата. 

Увеличаването на потребностите от рекламни услуги не могло да не доведе до 
създаването на организационни структури, които се специализирали в тяхното 
оказване. 

Смята се, че първа в света рекламна агенция е бюрото на Артур Горж и Уолтър 
Кон, което те основали в Лондон през 1611 г. Теофраст Ренодо получил кралската 
привилегия за организиране на Адресно бюро в Париж, както вече беше упоменато, 
през 1629 г., като дейността на бюрото се разпространила на територията на цяла 
Франция. 

Едни от най-старите големи рекламни предприятия са експедиционните кантори 
за обяви: “R. T. While & Son”, основана през 1799 г. в Англия, “Orlando Bourne”, 
основана в САЩ (Ню Йорк) през 1828 г., “Haasenstein & Volger” - в Германия (1855 г.), 
и др. 

Първи независими рекламни агенти станали американците Уолни Палмър и 
Джон Хупър. През 1841 г. те се договорили със собствениците на няколко вестника, че 
ще продават част от площта им за реклама срещу прилична комисионна. По такъв 
начин първоначално те представлявали агенти на издателите. Впоследствие се 
превърнали в независими посредници (брокери) и се договаряли както с издателите, 



така и с рекламодателите. Двадесет години по-късно техният последовател Джордж 
Роуел сключил договори вече със стотици американски вестници. 

Първите рекламни агенции възниквали или на основата на определено издание, 
или с цел оказване на услуги по поместване на обяви в пресата. През втората половина 
на ХІХ в. възникнали рекламни агенции, които изпълнявали и други функции: 
разработване на рекламни съобщения, изготвяне и монтаж на рекламоносители и дори 
провеждане на елементарни изследвания за определяне на ефекта от рекламата. Към 
края на века в Западна Европа и САЩ възникнали рекламни агенции с пълен цикъл на 
обслужване. В същото време се формирал и основният принцип за заплащане на 
услугите на агенциите - комисионни във вид на процент от тарифите за поместване на 
рекламата. 

Развиващите се рекламни агенции способствали за провеждане на първите 
рекламни кампании. 

До началото на ХVІІ в. обръщането към рекламните услуги носело нередовен 
характер. Развитието на производството, появата на нови стоки поставяли пред 
рекламата глобални цели, мащабни според времето и обхванатите територии. Една от 
тези цели било въвличането на населението на европейските страни в потреблението на 
продукция от американските колонии, а по-късно и на „колониални стоки“ от 
Югоизточна Азия и Африка. Така например „средният потребител“ трябвало да бъде 
убеден в необходимостта от покупка на картофи, кафе (от 1625 г.), какао (от 1657 г.), 
чай (от 1658 г.). Първата комерсиална обява за продажба на чай се появила в 
лондонския вестник “Mercurius Politicus” на 30 септември 1658 г. и започвала със 
следните думи: „Особено препоръчван от всички лекари китайски чай, наричан от 
китайците „чеа“, от други народи „чей“ или „чии“, може да се получи (по-нататък се 
посочвал адресът на продавача)“ [10, с. 398]. 
 През втората половина на ХІХ в. внедряването на търговските марки на крупни 
стокопроизводители все по-често се превръщало в цел на общонационалните рекламни 
кампании. 
 Техническият прогрес и изобретяването на новите технологии допринесли и за 
по-нататъшното развитие на печатната реклама. 
 Първите рекламни плакати от края на ХVІ - началото на ХVІІ в. били малки и 
едноцветни. Техните размери не превишавали 22 х 25 см. Най-големите от тях имали 
размери 22 х 50 см. Печатните форми се изготвяли чрез гравиране върху мед или 
изрязване върху дърво. Естествено, че сроковете на изготвяне на плакатите били 
продължителни, а тяхната себестойност - висока. Основни клиенти на рекламни 
плакати през първата половина на ХVІІ в. си оставали книгоиздателите. 
 Изобретението на Алоиз Зенерфелд - литографията - превърнало се в истинска 
революция за печатарството, позволило да се правят плакати с голям формат, които 
освен това стрували значително по-евтино. 

До средата на ХІХ в. плакатите били едноцветни. Технологията на 
производството им била следната: отначало върху хартията се нанасяла рисунката, а 
след това с обикновен печатарски шрифт се отпечатвал текстът. Често в резултат на 
използването ù надписите върху плакатите можели да бъдат прочетени само от близко 
разстояние. 
 Благодарение на следващата стъпка в развитието на печатарството - 
хромолитографията и фотолитографията, печатните изображения в рекламата 
станали по-реалистични и цветни. Тези предимства се използвали широко за 
отпечатване на плакати, етикети, каталози, опаковъчна хартия, листовки и др. 
 Изобретената през 1886 г. линотипна машина и в началото на ХХ в. технология 
на офсетния печат предоставили още по-големи възможности на рекламистите. 



 В началото на ХVІІ в. външната реклама била представена само с фирмени 
надписи. През 1688 г. се появили първите печатани театрални афиши. През ХVІІ в. в 
Англия били издигнати първите колони за афиши - специално украсени с резба 
дървени стълбове. През ХVІІІ в. в практиката на търговията на дребно навлязъл във 
всекидневна употреба витринният показ на стоките. 
 Достатъчно широко били представени ръчно нарисуваните плакати. Те били 
изпълнени с бои върху хартия, платно, дървени щитове или направо върху стените на 
домовете. Основното им предимство били големите размери, ограничавани само от 
свободната площ на „рекламоносителите“. За повишеното търсене на рекламните 
услуги свидетелства следният факт - още в края на ХVІІІ в. в Париж бил организиран 
цех на създателите на афиши, който обединявал 40 занаятчии. 

В жанра на рекламния авторски плакат работели редица известни художници 
от ХVІ - ХІХ в. - Холбайн Ханс Младия, Антонио Кореджи, Анри Тулуз-Лотрек, Пиер 
Бонар, Жул Шере, Пол Ириб и много други. 

Облепените и нарисувани стени на градските улици обаче не се харесвали на 
всички. И това се превърнало в тласък за по-нататъшното развитие на външната 
реклама. Така в средата на ХІХ в. собственикът на печатница Ернст Литфас издигнал 
по улиците на Берлин рекламни колони. По-късно те получили названието „колони на 
Литфас“. Целта на неговата акция била да освободи стените и оградите от налепените 
плакати и листовки. 

Към края на ХІХ в. се появили първите „копирни“ плакати, предназначени за 
поместване върху прозорци и стъклени витрини. Те били отпечатвани по особена 
технология върху хартия. След това хартията била навлажнявана и залепвана върху 
стъкло, хартиената основа се махала и рекламното изображение оставало върху 
стъклото. 

Приблизително по същото време започнали да се внедряват стъклени плакати 
(glass signes). Като основа за рекламните изображения при тях се използвали емайл и 
ламарина. 

Все по-често във външната реклама започвало да се използва леко осветляване 
за през нощта. Първи в тази сфера бил лондонският търговец Харис. Още през 1824 г. 
той предложил да се монтират върху движещите се из града каруци въртящи се колони 
с леко осветляване. Залепваните върху тях плакати били напоявани с масло и 
осветлявани отвътре с фенери. Това нововъведение може да бъде определено като 
праобраз на транспортната реклама. 

В началото на ХХ в. за монтаж на светлинни плакати вече се използвали 
прожекционни фенери, електрически лампички или напълнени с инертен газ стъклени 
тръби. Новите технологии ползволили да се премине към динамични изображения и 
надписи. 

Техническите открития позволили да се създадат нови типове реклама. Само 
девет години след изобретяването на кинематографа от Луи Люмиер, през 1904 г. 
братята Люмиер заснели първия рекламен филм за една от марките шампанско. 

Едновременно с развитието на рекламата се разширявали и сферите на нейното 
приложение, и нейната тематика. Наред с комерсиалните и частните обяви предмет на 
рекламата били зрелищата, провеждането на лотарии, съобщенията за балове, 
предоставянето на различни услуги (застрахователни, кредитни и др.), брачните 
предложения, обявите за работа, предложенията избирателите да дадат своите гласове 
на изборите за един или друг кандидат (партия), призивите да се имигрира в колониите 
и др. 

По-голямото разнообразие на сферите за приложение способствало за 
развитието на нови форми на комерсиални комуникации. 



Така още през ХVІІІ в. във вестниците се срещали изявления на конкретни 
„обективно незаинтересувани“ лица или редакционни материали, които се изказвали в 
полза на една или друга стока. Тази форма за стимулиране на продажбите получила 
наименованието „странични съобщения“, „редакционна или анонимна реклама“. В 
съвременния всекидневен език тя се нарича „скрита реклама“. В действителност това 
са характерни елементи на комуникацията пъблисити (publicity). На свой ред дейността 
„пъблисити“ може да бъде определена като форма на пъблик рилейшънс (public 
relations). 

Пионер в използването на пъблисити станал френският издател Емил дьо 
Жирарден. Първите „странични съобщения“ били използвани от него във вестникарски 
текстове през 1820 г. Жирарден обърнал внимание върху факта, че четящата публика се 
отнася с по-голямо доверие към редакционните материали, отколкото към „чистата 
реклама“. На тази основа той направил вярното заключение, че „страничните 
съобщения“ имат голям ефект за рекламодателите, и на тази основа напълно логично 
вземал значително по-високо възнаграждение за ред пъблисити, отколкото за ред 
реклама. Именно на Е. Жирарден принадлежи смелото изказване по повод на издавания 
от него “La Presse”, че вестникът ще се финансира от обяви. А практиката показва, че е 
успял в това. 

През втората половина на ХІХ в. някои крупни фирми имали свои фирмени 
периодични издания, т. нар. house organs, т. е. печатни издания у дома (най-често 
комуникаторите били търговски домове). Фирмените „масмедии“ позволявали да се 
поместват материали за вътрешния живот на фирмите-издатели, собствена реклама. 
Фирмените периодични издания били една от ранните форми на пъблик рилейшънс. 

По-нататъшно развитие получили и технологиите на личните продажби. 
Пътуващите търговци от Средновековието намерили своите достойни продължители - 
търговските пътници. Ето как ги описва бившият приват-доцент И. Кулишер: 
„Стремежът към разширяване на реализацията през ХІХ в. извиква появата на нови 
институции в областта на търговията. Тук се отнася преди всичко институцията на 
търговските пътници, които под формата на продавачи пътували с образци и проби и 
приемали поръчки за фирмата, от която са изпратени. Първоначално тази институция е 
създадена от англичаните и се развива от първата половина на ХІХ в. Но още по-голямо 
значение получила тази институция в края на ХІХ в., особено под влияние на 
германците, които значително я усъвършенствали. Търговският пътник се превърнал и 
в информационен орган, осведомяващ интелектуалеца за изискванията на пазара, за 
вкусовете и обичаите на населението, за транспортните условия в дадена страна... Въз 
основа на това той дава указания на фабриканта, по всякакъв начин се приспособява 
към желанията на купувачите, а фабрикантът следва неговите указания относно 
видовете и формите на стоките, тяхната украса, опаковка и т. н. Едновременно с това 
търговските пътници са оръдие на рекламата в широкия смисъл на тази дума... Те също 
така разпространяват каталози и ценоразписи“ [6, с. 470]. Този дълъг цитат достатъчно 
пълно и точно описва спецификата на дейността на търговските пътници, използвани 
във всички отрасли, включително и в книгоиздаването. Много от нещата, посочени в 
него, са по най-непосредствен начин свързани с развитието на новата форма на 
комуникация - директния маркетинг. През втората половина на ХІХ в. институцията 
на търговските пътници получила широко разпространение в САЩ. Нейната практика 
в американските условия е описана ярко в произведенията на Марк Твен и не по-малко 
живо - в произведенията на О’Хенри. 

В средата на ХІХ в. ценоразписите, каталозите, проспектите, брошурите не 
само били раздавани от търговските пътници или от продавачите на мястото на 
продажбата, но и масово разпращани по пощата. Отначало адресати на такива пратки 



били потенциалните купувачи. Адресните книги и адресните календари, издавани в 
развитите страни по онова време, вече не можели да дадат достатъчно справочни 
сведения. Реакция на възникналата потребност станала появата на особени бюра и 
кантори за адреси. В техните задачи влизало събирането на всевъзможни адреси и 
тяхното систематизиране. По-нататък тези, изразявайки се на съвременен език, „бази 
данни“ били продавани на потенциалните потребители. Те можели да бъдат използвани 
също за непосредствено разпращане на кореспонденция, предоставена от клиента. Най-
големите американски кантори за адреси разполагали с около 30 млн. адреса, разделени 
на 29 хиляди категории [10, с. 417]. По такъв начин основният механизъм на 
директната пощенска реклама (direct mail) бил заложен още в средата на ХІХ в. 

Панаирите, които изиграли толкова значителна роля в икономическия живот и 
във формирането на комерсиалните комуникации през Средновековието, в епохата на 
Новото време загубили предишното си значение. В значителна степен се изменил и 
характерът на тези тържища. В началото на своята история панаирите били 
изключително стокови (т. е. което е докарано, това е и продадено), а после се 
превърнали в панаири на образци. На тях били сключвани договори за доставка на 
стоки на едро. През ХІХ в. много от големите панаири се превърнали в изложби на 
образци. 

Паралелно се появили и изложби в по-тесния смисъл на думата, т. е. 
мероприятия, целта на които е показът, демонстрацията на постиженията в определена 
сфера на дейност. 

Първата промишлена изложба преминала в Лондон през 1761 г. - Изложбата на 
земеделски машини. Опитът на провеждане на промишлени изложби бързо се 
разпространил и в други страни на Европа и Америка: във Франция (Париж) - 1763 г., в 
Прусия (Дрезден) - 1765 г., Белгия - 1806 г., Австрия - 1808 г., Холандия - 1820 г., САЩ 
- 1828 г. 

Първата световна универсална изложба била организирана през 1851 г. в 
Лондон. В изложбата били представени около 14 хил. експоната. Броят на посетителите 
превишил 6 млн. души. 

Впоследствие световни изложби се провеждали в различни страни: 1862 г. - в 
Англия (Лондон), 1873 г. - Австрия (Виена), 1876 г. - САЩ (Филаделфия), 1878 г. - във 
Франция (Париж), и др. 

Главен експонат на Световната изложба през 1889 г., преминаваща в Париж, 
станала гигантската метална кула с височина 300 м, построена от инженера А. Г. 
Айфел. Тази нетрадиционна конструкция още от началото на своето съществуване 
активно се използвала за рекламни цели. 

Най-голямата световна изложба на ХІХ в. преминала през 1893 г. в САЩ 
(Чикаго). Тя събрала 21,4 млн. посетители. 

В процеса на своята еволюция изложбите все повече се комерсиализирали. От 
показ на постиженията на науката и техниката те се превърнали в мощно средство за 
комерсиални комуникации и в мероприятия, на които се сключвали крупни сделки. 

Наред с кардиналните изменения в отделните сфери на икономиката втората 
половина на ХІХ в. е ознаменувана с глобални промени в икономическата сфера на 
всички развити страни. Бурното развитие на производството позволило да се наситят 
всички основни стокови пазари. Отсъствието на проблеми с реализацията на повечето 
пазари се сменило с натрупване на стоки. Развитите страни достигнали до пазара на 
купувача. Тази ситуация не могла да не се отрази и върху развитието на рекламата, при 
това както в количествено (т. е. рязко увеличаване на обема на потребление на 
рекламните услуги), така и в качествено отношение. 



За ХVІІ - ХVІІІ в. преобладаваща била рекламата на търговците на стоки. 
Търговците на едро и дребно били основен тип рекламодатели. Техните рекламни 
акции не се отличавали нито с големи бюджети, нито с размерите на обхванатата 
територия. 

В средата на ХІХ в. възникнала общонационалната реклама на 
стокопроизводителите. Запазването на контрола върху реализацията от страна на 
търговските посредници вече не устройвало производителите, натрупали към този 
момент значителен капитал. „В условията на растяща конкуренция било нужно да се 
търси благосклонността не на търговеца на едро с неговата ограничена покупателна 
способност, а на широките кръгове от населението, сред които се намирали много 
хиляди потенциални купувачи, и при това самостоятелно да се контролират цените“ [9, 
с. 75]. В първостепенна задача на големия стокопроизводител се превърнала 
самоидентификацията, разграничаването от общата маса непосредствени конкуренти. 
На свой ред това изисквало значителни усилия по формирането на общонационални и 
дори глобални търговски марки. А това означавало необходимост от провеждане на 
широкомащабни, непрекъсващи във времето, с огромни бюджети рекламни кампании. 

Именно от ХІХ в. водят отброяването на своята история такива световно 
известни брендове като “Coca-Cola”, “Procter & Gamble” (с цял ред стокови марки: 
сапуни “Ivory”, “Camey” и др.), “Gillet” и много други. 

Естествено, че правото на изключителното притежаване на търговската марка 
изисквало защита от страна на държавата. Като защитена промишлена собственост във 
втората половина на ХІХ в. започнали да се регистрират търговските марки. Този 
процес придобил динамичен масов характер. Така през 1871 г. Патентното ведомство 
на САЩ регистрирало 121 търговски марки, през 1875 г. - 1138, а през 1906 г. - 10 568 
[9, с. 79]. Между впрочем най-големият рекламодател в света - компанията “Procter & 
Gamble” - и досега използва търговска марка, регистирирана през 1851 г. - стилизиран 
полумесец, редом с който са разположени 13 звезди (брой на щатите в САЩ в момента 
на регистрирането на марката) [11, с. 70]. 

Втората половина на ХІХ в. се характеризира със значително нарастване на 
обема на международната търговия. Големите компании, излизайки на чуждестранни 
пазари, също искали да съхранят приоритета на използване на своята търговска марка. 
За решаването на този проблем способствала Парижката конвенция за охрана на 
промишлената собственост, подписана на 20 март 1883 г. Основателки на конвенцията 
станали Белгия, Бразилия, Испания, Франция, Италия, Португалия, Салвадор, 
Швейцария, Холандия, Сърбия. В течение на няколко години към тях се присъединили 
Великобритания, Гватемала, САЩ, Тунис, Еквадор. 

В развитите страни започнали да се приемат закони за защита на правата върху 
търговските марки: във Франция - през 1857 г., в САЩ - 1881 г., в Англия - 1883 г., в 
Германия - 1894 г. 

Наред с Парижката конвенция през 1891 г. няколко страни сключват 
Мадридското съглашение за регистриране на търговските марки. 

В епохата на развитие на такава институция на буржоазната демокрация като 
избирателното право нараснала ролята на политическата реклама. Тя широко 
използвала за носители листовки, плакати, статии в пресата, карикатури на 
политически конкуренти (антиреклама) и др. 

Отношението към политическата реклама от страна на широката общественост 
било напълно адекватно на нейното развитие. Така в енциклопедичния речник на 
Брокхаус и Ефрон (1899 г.) в статията „Реклама“ се казва, че политическата реклама, 
употребявана по време на избори, представлява грубо възхваляване на някакъв 



кандидат, а повече от половината от статията е посветена на недобросъвестната 
реклама и на проблема за държавното регулиране на рекламата. 

Един от най-рано споменаваните факти на вмешателство на държавата във 
функционирането на рекламата може да се нарече указът на английския крал Чарлз ІІ 
(1630 - 1685 г.) за забрана на рекламата по улиците на Лондон. „От нея вече няма как да 
се диша, тя засланя божия свят“, се обяснявало в указа [7, с. 10]. 

Първият закон, който регламентира рекламната дейност на общонационално 
равнище, е приет от Английския парламент през 1752 г. Той ограничава 
разпространението на недобросъвестна реклама. 

През 1886 г. излиза Закон за рекламата в Германия. Той предвиждал строги 
наказания за поместването на недобросъвестни сведения в рекламните материали. 

В САЩ мерки по изкореняване на въвеждащата в заблуждение и лъжлива 
реклама се предвиждали от действието на цял ред закони. Един от първите сред тях бил 
Законът за доброкачествените хранителни продукти и медицински препарати, приет 
през 1906 г. под натиска на организацията на потребителите. Законът за учредяване на 
Федералната търговска комисия също бил насочен против разпространението на 
недобросъвестната реклама между щатите. 

В края на ХІХ - началото на ХХ в. възникват първите обществени организации 
на рекламисти. Най-значителни сред тях са Американската федерация по реклама, 
Американската асоциация на рекламните агенции, Асоциацията на американските 
рекламодатели и др. Те внесли своя забележителен принос в развитието на процесите 
на саморегулиране на рекламата и формирането на етични норми за производителите 
на реклама. 

В началото на ХХ в. се появили първите научни трудове и разработки по 
реклама. Така през 1896 г. американският рекламист Елмър Левис създал една от най-
известните формули за разработване на рекламно съобщение AIDA. Разработването на 
рекламното послание започнало също така да използва постиженията на практическата 
психология, социологията, статистиката и др. 

Най-виден теоретик на рекламата по онова време бил Уолтър Дил Скот - 
професор по психология в Северозападния университет (Чикаго). Неговите основни 
трудове са „Теория на рекламата“ (“Theory of Advertising”) - 1903 г., и „Психология на 
рекламата“ (“The Psychology of Advertising”) - 1908 г. Голям бил приносът в развитието 
на рекламната наука и на професора по психология в Харвардския университет Хюго 
Мюнстерберг. В Европа най-известният учен в областта на рекламата бил професорът 
по политикономия във Виенския унивеситет Виктор Матайя, автор на монографията 
„Реклама“ (“Die Reclame”) през 1908 г. 

През ХІХ в. възникнали и се формирали основните видове реклама: в пресата, 
печатна и външна реклама. 

Паралелно с рекламата се формирали и други видове комерсиални комуникации: 
пъблисити, лични продажби, изложби, директна пощенска реклама, фирмен стил и др. 

Получила развитие и мрежата от рекламни агенции. Самата рекламна агенция 
еволюирала от равнище бързо поместване на реклама на клиента в пресата до рекламно 
предприятие с пълен цикъл на обслужване. 

Натрупан бил опит в провеждането на рекламни кампании. Започнало 
формирането на общонационална и международна реклама. 

Активизирали се процесите по формиране на търговски марки на големите 
стокопроизводители. 

Възникнала системата за държавно регулиране на рекламната дейност в 
развитите страни. 



Теорията на рекламата станала предмет на научни изследвания. Започнало 
преподаването на рекламата като учебна дисциплина. 
 
 

7. ХХ В. - ВЕКЪТ НА СЪВРЕМЕННАТА КНИГА И КОМУНИКАЦИИ 
 
От началото на ХХ в. непрекъснатият процес на развитие на книгоиздаването и 

книготърговията въпреки кризите, предизвикани от революционните разтърсвания и 
войните, встъпва в ерата, когато социалното и икономическото могъщество на 
капитализма става всеобхватно и непреодолимо. 

Началото на ХХ в. е белязано с крайна неравномерност на икономическото, 
социалното и културното състояние на народите и държавите. В края на ХХ столетие 
слабо развитите страни на практика са изчезнали от картата на планетата. Това води не 
просто до разпространение на грамотността, а до достигане от всички нации, от всеки 
гражданин поотделно на достатъчно високо равнище на образованост. Следва 
създаването на общодостъпен печат и книгоиздаване. Особено поразяват в това 
отношение страните, които не са се отказали от йероглифното писмо (Китай, Япония, 
Далечният изток), както и обществата, които до вчера са смятани за безписмени, 
безкнижни, а днес притежават национални книжовни култури. 

В резултат на Втората световна война е създадена световната социалистическа 
система. Реалността на историческото съревнование показа, че в областта на печата и 
книгоиздаването частната собственост в основата на производството е по-ефективна, 
отколкото социалистическата собственост. Разпадането на колониалните империи, 
религиозните и династичните формации, социалистическите конгломерати завършва 
процеса на утвърждаване на еднородност в структурата и пътищата за прогрес за 
всички нации по света. 

Прогресът на науката, техниката, промишлеността, културата, бита води до 
създаването на ефективни средства за общуване и връзка между народите. Открити са 
нови възможности за развитие на книгата като инструмент за комуникации. Но общият 
прогрес способства и за бързото развитие и на другите средства за информация (радио, 
телевизия, Интернет). Съвременните масмедии се ползват с предпочитания от новите 
потребители и се конкурират с книгата. 

Образуването на ООН (1945 г.) като резултат от осъзнаването от човечеството 
на опасността от противопоставяне на народите и възникването на цяла мрежа от 
международни, общочовешки връзки и контакти довежда до всеобщо разбиране за 
единството на книгата и всичко, което е свързано с издаването, разпространението и 
потреблението на книгата, проявяваща се като рупор на исторически събития, идеи, 
изисквания, като фактор на мира и прогреса. 

Бързият растеж на книгоиздаването в света, започнал в края на ХІХ - началото 
на ХХ в., е свързан с развитието на машинното книгопечатане и внедряването на 
съвременни форми на предприемачество. Полският библиотековед Б. Ивинский е 
изчислил, че през 1600 г. са излезли от печат 6078 заглавия, през 1700 г. - 13 368, през 
1800 г. - 18 646, през 1900 г. - 158 888 заглавия. През ХХ в. обемът на издаваната 
книжна продукция в света постоянно се увеличава (1955 г. - 269 хил. заглавия, 1960 г. - 
332 хил., 1970 г. - 521 хил., 1980 г. - 715 хил., 1990 г. - 842 хил.). Обемът на тиражите 
също нараства, като в началото на 1990 г. в света са отпечатани над 15-16 млрд. 
екземпляра книги. От тях 60 % са издадени в страните на Европа и Северна Америка, 
където по данни на статистиката живее по-малко от ¼ от населението на планетата. 
Усложнява се и съдържанието на асортимента. Книгоиздаването е изключително 
неравномерно развито в отделните страни. Така през 1980 г. в петте най-големи 



книгоиздателски страни (бившия СССР, Китай, Великобритания, Германия, САЩ) са 
издадени около 37,5 % от цялата световна книжна продукция [4, с. 228-232]. 

През 60-70 г. на ХХ век в развитите страни се извършва модернизация на 
полиграфическото производство, която осигурява голямо нарастване на 
производствените възможности. В печата активно се внедрява електронна, лазерна 
техника, физико-химични технологии, които позволяват съществено да се 
рационализира редакционно-издателският процес, да се подобрят потокът от книжна 
продукция, каналите на книгоразпространение. 

Издателските фирми в развитите страни изразходват немалки средства за 
внедряване на новите постижения на науката и техниката в производството на книгите, 
което осигурява по-висока динамика, конкурентоспособност и ръководно положение в 
отрасъла. Равнището на капиталовложения в полиграфията на САЩ за последните 10-
15 г. е нараснало повече от два пъти. Почти три пъти се е увеличило производството на 
полиграфическо оборудване в САЩ, Великобритания, Германия. 

В процеса на модернизация на производството големи възможности предоставя 
компютърът. Внедряването на компютърна техника води до създаването на единни 
автоматизирани системи за управление на производството на книгата. Сферата на 
„компютърното обслужване“ на издателското дело поема върху себе си функциите на 
съхраняване в електронната памет на програмите за полиграфическо изготвяне на 
книгата, вместо матриците и стереотипите, и предаване на тези програми по поръчка на 
издателите. 

В съвременните условия се повишава равнището на концентрация на 
книгопроизводството. В САЩ при наличието на над 27 хил. издателства 57,7 % от 
обема на продажбите на книжна продукция се падат на 15 издателства, а на петте най-
големи от тях - 35 % от всички продажби. Във Франция издателската фирма „Ашет“ 
продава чрез мрежата не по-малко от 60 % от книжната продукция на страната. 
Монополизацията на пазара води до това, че издателските предприятия се купуват от 
финансови магнати или гиганти на СМИ. Част от съвременните издателства, дори 
крупните, принадлежат към гигантски обединения на СМИ, получили названието 
корпорации за мултимедиа (multy-media), т. е. организации, използващи различни 
средства за въздействие върху читателите и зрителите - кино, телевизия, преса. Много 
от тези организации действат на транснационално равнище - „Бертелсман“, „Рид 
Елзевир“, „Ашет“ и др. Не са редки случаите, когато едно или друго издателство става 
част от промишлена, комерсиална или финансова структура, която по род дейност 
съвсем не се отнася към СМИ, а представлява конгломерат, т. е. обединение под 
общото организационно и финансово ръководство на предприятия, специализирали се в 
най-разнообразни области на дейност с основна цел повишаване на получаваната 
печалба. Например в състава на американската корпорация „Галф енд Уестърн“ (Galf 
and Western), в която са обединени киноиндустрия, издателско дело, хотелиерски 
бизнес, влиза едно от най-големите издателства в САЩ - „Саймън енд Шустър“ (Simon 
& Schuster). Благодарение на финансовата подкрепа на „родителския дом“ само през 
1983-1987 г. самото то е присъедино към себе си около 30 други издателства, 
включително и мощното „Прентис-Хол“ (Prentice-Hall). 

От средата на ХХ в. особен успех завоюва книгата с меки корици - пейпъбек 
(paperback). Плътната хартиена или картонена корица е ярко и художествено оформена. 
Изданието се отличава с неголям, приближаващ се до джобния формат, ниска 
номинална цена, масов тираж. Във вид на пейпъбек се издава разнообразна по тематика 
и съдържание литература: научно-популярна, научна, справочна, художествена 
(класическа и съвременна). Масовото отпечатване на този тип издания, започнало от 
1930 - 1940 г. (макар идеята за него да е известна от 1830 г.), съдейства за по-широкото 



разпространение на книгата сред читателите, за информатизацията на обществото. Към 
страните, преуспели в издаването на пейпъбек, принадлежат САЩ, Великобритания, 
Канада, Германия, Япония. Важно значение играе експортът на този вид издания. 
Много често те се издават във вид на серии. На тях се пада над 30 процента от оборота 
на пазара в промишлено развитите страни. Дълго време те са смятани за най-
перспективен вид издания. Успехът се обяснява с това, че масовият потребител 
предпочита да купува пейпъбек, тъй като те са средно 1,5 пъти по-евтини от книгите с 
твърди корици, издават се в серии, имат стандартен формат. Активната реклама 
настойчиво внушава, че именно в тези серии купувачът ще намери по-качествени 
произведения, най-забавни и модни. Понякога ги наричат изразително - „евтини 
книги“. 

Значителна роля играят всевъзможните адаптирани издания, приспособени към 
начина на живот на съвременния делови човек. На пазара са завоювали успех 
изданията, предназначени за потребление не толкова чрез четене, колкото чрез 
преглеждане. Такива например са т. нар. дайджести (digest - кратко изложение), 
издания, които съдържат кратко, удобно за възприемане от подготвения читател 
изложение на някакво произведение във вид на подборки от оригиналния текст или в 
свободно преработена форма - книги-съкращения. Така например „Ана Каренина“ се 
предлага в съкратен вариант до осем страници текст, а „Малката Дорит“ на Дикенс - 
изложена върху шест страници. Към книгите за преглеждане се отнасят и комиксите 
(comics) - книги-картинки, текстът на които се ограничава с надписи. Предшественици 
на комиксите са политическите карикатури от края на ХVІІІ - началото на ХІХ в. във 
Великобритания и Франция, както и рисунките в техниката на киномонтажа, създавани 
в средата на ХІХ в. от В. Буш (Германия) и Р. Тьопфер (Швейцария). 
Разпространението на комиксите е свързано с развитието на вестникарската индустрия 
в САЩ, когато за привличане на читателите издателите започнали да използват цветен 
печат и развлекателен илюстративен материал. Оформили са се и жанровете на 
комиксите - битов, фантастичен, детективски, анималистичен, научно-популярен, 
хумористичен и др. 

И накрая особено популярни днес са вече споменаваните покетбук (pocketbook), 
където всичко е дотолкова подчинено на принципа за стандартност, че дори обемът на 
произведението на класик може да бъде „пригоден“ към изискванията на серията. На 
автор, който твори произведение по поръчка, ако то ще се печата като покетбук, обемът 
се задава предварително. 

Не е без значение и обстоятелство, че съвременният книгоиздател е подложен на 
жестока конкуренция и от страна на най-новите средства на мултимедиата, където 
всичко е подчинено на стандарта на формата (дискети, дискове, касети). Книжната 
продукция е принудена да следва този път.  

Бестселър (bestseller) в превод означава „най-продаван“, т. е. лидер по броя на 
продажбите. Бестселъри са съществували винаги. В историята на книгата несъмнено 
бестселър е Библията или безсмъртният роман на Сервантес „Дон Кихот“. Но 
истинският век на бестселъра настъпва в епохата на многомилионните тиражи, когато 
за успеха на книгата започва да се бори самият издател. Към такава книга се предявява 
основно пазарно правило: тя трябва да порази читателя. 

Като първи бестселър на нашето време определят известния роман на Е. М. 
Ремарк „На Западния фронт нищо ново“, излязъл от печат през 1929 г. Романът 
разтърсва читателите с правдата за войната. Той претърпява 180 издания и преводи. 
Първият роман на френската писателка Ф. Саган „Добър ден, тъга“ (1947 г.) е поднесен 
от издателите и рекламиран като изключителна книга, написана от съвсем младо 



момиче и „обречена на успех“. Един от забележителните бестселъри на американската 
литература става романът на М. Митчел „Отнесени от вихъра“. 

Не бива обаче да се смята, че бестселърът е задължително сензационна книга, 
призвана „да зашемети“ простодушния читател. Сред съвременните бестселъри ще 
намерим и забележителни произведения на литературата и науката. 

Заедно с това заглавията на някои бестселъри могат да бъдат и такива: „Как 
направих два милиона на фондовата борса“ (4 млн. екз.), „Разкаяния на блондинката“ 
(2,5 млн. екз.), „Убийство в здрача“ (1,8 млн. екз.). По този повод американско 
списание пише: „Каква е рецептата за бестселър? Това е или стандартна 
посредственост, или измама и илюзия...“ [3, с. 91]. 

В американското книгоиздаване традиционно се разграничават и се считат за 
различни видове издателска продукция: 

 изданията с твърда подвързия (с твърди корици) (hardcovers) 
 и изданията с мека подвързия (с меки корици) (softcovers). 
Традиционно в първата група се издават първите произведения на сериозната 

художествена литература, илюстрованите и справочните издания. Те преобладават в 
издателската продукция по брой заглавия. Според тиража по-голям е относителният 
дял на изданията от втората група. Те на свой ред се разделят на две категории: 

 издания с меки корици за масовия пазар (massmarket paperbacks) или джобни 
издания 

 и комерсиални издания с меки корици (trade paperbacks).  
Изданията от първата категория се отличават с неголям (или джобен), често 

стандартизиран формат, имат красива обложка. В такъв вид обикновено се преиздават 
произведенията на художествената литература, завоювали най-голям успех, както и 
произведенията на сантименталната и детективската литература, романите на ужасите 
и др. (често пъти първи издания) Те обикновено излизат в серии и със строга 
периодичност (определен брой издания за месец). 

Комерсиалните издания с меки корици се отличават с по-голям формат, по-
добро качество на изпълнение, наличие на илюстрации, по-висока цена. Това 
обикновено е художествена, научно-популярна, учебна, справочна и др. литература, 
при това за разлика от джобните издания като цяло това са първи издания.  

В съвременната издателска практика все по-голямо разпространение получава и 
т. нар. подвижна подвързия (mobile binding) - особен вид механична подвързия, при 
която книгата може да се раздели на части, да се извади от нея или замени някаква част. 
В такъв вид се издава юридическа, справочна, учебна литература. 

Важно направление на съвременното книгоиздаване е производството на 
електронни книги, например книги върху компакт-дискове. През 1992 г. на пазара в 
САЩ са се продавали около 3 хил. заглавия на компакт-дискове. 

За най-голямо по оборот издателство в САЩ се смята „МакГроу-Хил“ (McGraw-
Hill Book Company), основано от семейство учители през 1908 г. То представлява най-
мощният концерн за вестници, списания и книги. В асортимента му книжната 
продукция заема не повече от 40 %, останалото са различни стоки, включително 
видеотехника. Малкотиражните издания се избягват от издателството, неговата сфера 
са масовите „стохилядници“, т. е. напечатани със 100-хиляден тираж. 

Американските издатели отдавна са стигнали до извода, че не е изгодно да се 
изнасят отпечатани книги, много по-ефективно е да се изнася капитал. В това 
отношение „МакГроу-Хил“ е типично. Като доставчик на англоезична книжна 
продукция в различни страни - от Канада до Австралия и Япония, то е създало в тези 
държава свои филиали, а някои национални издателства е превърнало в свои 
поделения. „МакГроу-Хил“ използва близостта до пазарите за реализация (издаване и 



разпространение на една и съща територия), евтините суровини и работна сила и 
естествено получава добра печалба. Годишният му оборот по приблизителни оценки 
превишава половин милиард долара; то има 26 дъщерни фирми и 30 кантори на всички 
континенти.  

Друго известно издателство е „Гролиер“ (Grolier), основано през 1895 г. То няма 
собствени полиграфически предприятия, но притежава контролния пакет акции на 24 
най-големи издателства в САЩ и Канада и реализира чрез тяхната мрежа своите 
издания. Най-известни са справочните му издания. Сред тях е „Америка“, най-
популярната от енциклопедиите на Новия свят. 

Германия днес е една от първите страни в света по брой екземпляри на човек от 
населението (5,5 екз. през 1993 г.). С издаване на книги се занимават над две хиляди 
учреждения, фирми, частни лица, включително съществуващи както от XIX столетие, 
така и възникнали едва в периода на новия икономически и културен подем през 70-те 
години на XX в. Ръководна роля играят три издателско-полиграфически концерна: 
„Бертелсман“ (Bertelsmann AG), „ Аксел Шпрингер“ (A. Spinger Verlag AG) и 
„Холцбринк“ (Georg von Holtzbrinck GmbH). И трите концерна провеждат активна 
монополистична и експортна политика. Всички други издателства, традиционни и 
следвоенни, се групират около тях. 

Сред първите пет държави в света по брой заглавия днес излиза Япония. 
Въпреки йероглифното писмо страната има стопроцентова грамотност на населението. 
За интелигенцията ù е характерно също свободно владеене на чужди езици и на първо 
място на английски език, което прави още по-осезаемо влечението на японците към 
книгата. В Япония съществуват над 4000 издателства, които издават около 30 000 
заглавия. Най-голямото сред тях е „Кодан Ся“, основано през 1909 г. То издава масова 
художествена, научно-популярна, справочна литература, главно в серии. Издателството 
„Иванами Сетен“, основано през 1914 г., издава ежегодно над 2500 заглавия книги с 
научен и научно-популярен характер. „Хейбонся“, основана през 1941 г., е една от най-
големите фирми в страната, специализирала се в издаването на енциклопедии и 
речници. Издателство „Ямада“, основано през 1919 г., издава универсална литература 
за учащите се и юношите, има своя книготърговска мрежа с над двеста магазина в 
главните университетски градове на страната. Но повечето издателства, издаващи 
йероглифни книги, не са много големи, те са тясно специализирани предприятия със 
собствена разпространителска мрежа. 

Характерна особеност за общия асортимент на книжния пазар в Япония е 
системността на излизането от печат на книгите. Серийността тук е развита повече, 
отколкото в другите страни по света. Издават се обаче и серии, като „Събрани 
съчинения на древните японски документи“, които включват стотици томове и излизат 
в продължение на повече от 60 години. Без издания от този род културният и научният 
живот на нацията изглежда напълно невъзможен. 

Още през първата половина на ХІХ в. съществували регионални книжни пазари: 
европейски, американски, арабско-мюсюлмански, далекоизточен, руски. Днес 
световният книжен пазар във всички отношения е един, независимо от пъстротата на 
асортимента и разнообразието на състава на потребителите. Основният потребител е 
масовият читател: работещият интелигент, дребният предприемач. Неговото 
покупателско търсене се формира под въздействието на общественото мнение, 
рекламата. Следващата по влияние на световния книжен пазар категория потребители 
са хората на науката и техниката, многобройният управленски апарат, чието 
търсене в допълнение към казаното по-горе се определя от потребностите на 
управлението и научно-техническото творчество. Третата основна категория 
потребители на книжния пазар са състоятелни хора, библиофили, колекционери, много 



от които желаят да вложат своите спестявания в скъпа или рядка книга. Накрая не бива 
да се забравя, че формирането на книжния пазар в голяма степен зависи от 
изключителното разнообразие на политическите, религиозните, етичните, 
художествените, чисто психологическите особености на читателското търсене. 
Съотношението между световния и регионалните книжни пазари е един от най-важните 
проблеми на културата. 

За развитието на книжния пазар съществена роля играе системата на 
ценообразуване. В течение на целия ХІХ в. и началото на ХХ в. на световния пазар 
царяла анархия. В настоящия момент съществува обща система на ценообразуване във 
всички развити страни, макар законодателно тя да е потвърдена само в Испания и 
Франция. По тази система цените на книгите са твърди, установяват се от издателите 
и дори от държавата и се калкулират в зависимост от разходите на книгоиздаването. 

Книготърговията в промишлено развитите страни, независимо от всички 
амбициозно изразявани заявления за принципната свобода на книготърговията в 
демократичното общество, изцяло зависи от икономическото и социалното състояние 
на обществото, от перипетиите на книжния пазар. По този повод френски книговед 
отбелязва, че политиката на разпространение на книгите е неотделима от политиката 
изобщо. 

За крупните концерни в западните страни е характерно директно насочване към 
потребителя, като се избягва търговското посредничество. Пътуващите агенти на 
издателските фирми с проспекти и образци на книги посещават не само панаирите за 
търговия на едро и големите книготърговски предприятия. Те се стремят да обслужват 
и дребните търговци, и универсалната търговска мрежа, желаещи да продават книги, 
различни общества, библиотеки и дори индивидуални купувачи. 

Редица книжарници и магазини, например „Магазинът на европейската книга“ в 
Ню Йорк, който принадлежи на италианското издателство „Рицоли“, активно търгува с 
книги по пощата, издава специални бланки за поръчки и проспекти, в които поема 
задължението да достави поръчаната книга в течение на 48 часа или да съобщи датата 
на доставка. В САЩ смятат, че чрез търговия по пощата се продава една пета от 
всички книги, реализирани в страната. 

Маркетолозите отбелязват, че, от една страна, купувачът все по-рядко посещава 
книжарниците, а от друга - стреми се да купува това, което се диктува от модата, 
рекламата, обществените стандарти. Това явление се обяснява с определена 
психологическа бариера, която се нарича „страх от прага“. Магазинът в представата на 
купувача се асоциира с училището и изпитите и купувачът като че ли се бои да не се 
„изгуби“ в масата от книги. 

Най-съвременна форма за директна търговия на издателствата са клубовете на 
книгата. Те представляват доброволни обединения от абонати, които се доверяват на 
демократично избраната управа на клуба за избор на книги по техни поръчки и 
интереси. Покупката на книгите е гарантирана благодарение на предварителните 
поръчки и вноски на членовете на клуба. Като правило тези издания струват на 
абонатите по-евтино, отколкото ако биха ги купили в магазина. При такава система от 
стойността на книгата се изключват разходите за посредниците на едро и дребно. На 
най-активните абонати се дават безплатни премии от същите тези книги. Първият 
книжен клуб възниква в Германия през 1928 г. - „Гилдия на Гутенберг“. Днес най-
развита е мрежата от клубове на книгата в САЩ: техният брой е над 100 за възрастни 
читатели и 20 за деца. Най-големият от тях - „Клуб на книгата на месеца“ - обединява 
100 000 абонати и е основан на системата на телевизионните конкурси за най-четена 
книга. 



Много издателски и книготърговски учреждения, без да са формално клубове на 
книгата, активно използват традиционните методи на работа на клубовете: 
предварителна широка реклама на предназначените за печат книги, събиране на мнения 
на потребителите, серийност и пр. Към тях се отнасят различни видове търгове и 
книжарници по телевизията със система за поръчки и т. н. 

Броят и стокооборотът на книжарниците в развитите страни непрекъснато 
се увеличават. Наистина повечето от тях по един или друг начин икономически са 
подчинени на издателските монополи. Във Франция те носят имената на своите 
покровители: „Ашет“, „Фламарион“, „Р. Лафонт“. Сред тях е и един от най-големите в 
Европа „Дом на книгата в град Лил“ с търговска площ 4000 кв. м. 

За основните типове книготърговски предприятия за търговия на дребно дава 
представа тяхната структура в САЩ:  

 магазини с обща тематика (general store) - 3065;  
 университети и колежи - 2538;  
 религиозни корпорации - 1698;  
 масови издания (paperback) - 609;  
 специализирани по тематика - 524;  
 антикварни - 902;  
 канцеларски стоки - 254;  
 отдели за книги в търговски центрове - 1012.  
Високата рентабилност на книжарниците привлича към тях вниманието на 

вложители на капитал дори от други отрасли. Фирмата „Уолдън Бук“ (САЩ), която 
притежава 400 книжарници, привлича средства от финансови учреждения и само за 
1971-1972 г. е открила допълнително 60 предприятия, като си е осигурила оборот над 
100 млн. дол. Във Франция средства на издатели и търговци на дребно се привличат за 
откриване на т. нар. Домове на печата, в които са обединени и кантори за местната 
преса, и книготърговията на дребно, и бюра за библиографска информация. През 1981 
г. концернът „Ашет“ открива кантора за реконструиране на книжарници; като 
предоставя кредити на „независимите“ собственици, той преоборудва техните 
предприятия в духа на съвременния дизайн и компютризиране на процесите. 

Смята се, че сред всички други промишлени отрасли в развитите страни 
книгоиздаването е най-малко концентрираният и автоматизиран отрасъл. Това се 
отразява и върху състоянието на книготърговската мрежа, където почти половината от 
доходите се падат на извънмагазинната търговия, а на реконструкцията и 
модернизацията на големите предприятия се отделя малко внимание. 

Фирмата „Медиа Ти“, открита през 1976 г. със средства на издателски концерни 
в Чикаго, поема организирането на широки рекламни кампании за книгите, постъпили в 
търговската мрежа на дребно. За най-добро средство за реклама на нови издания се 
признават многосерийните телевизионни постановки по сюжети на книги, намиращи се 
в продажба. Високо е съвременното равнище на компютризиране. Компанията „Бридж 
Дата Продактс“ (САЩ) поема пълното компютърно обслужване на книжарници на 
основата на договор. 

Всяка трета книжарница дори в големите западни страни обаче е неголямо 
предприятие, в което зад щанда стоят собствениците и членовете на техните семейства. 
Относителният им дял в продажбата съставлява не повече от 5 процента в общия 
стокооборт, но единодушно се отбелязва доверието на купувача именно към такъв тип 
магазин. В някои страни съществува дори понятието „семейна книжарница“. 

Добре са организирани книжарници на религиозни корпорации и политически 
партии, които щедро субсидират техните организационни мероприятия и разглеждат 
дейността на книжарниците като част от своята идеологическа работа. Например една 



от най-големите книжарници в САЩ в Нешвил (щат Тенеси), търговската площ на 
която превишава 2000 кв. м, търгува главно с баптистка литература. Баптистката 
църква издържа или финансира още пет книжарници в тази страна. Съществуват 
книжарници, специално организирани от различни благотворителни общества и 
политически партии. В Париж и досега една от най-големите книжарници е „Либрери 
дьо Глоб“, организирана някога като предприятие на Френската комунистическа 
партия. 

В най-големите страни по света книготърговията в магазините все повече се 
обединява с търговията (и дребното производство) на мултимедийни средства. 
Слабата доходност на съвременната книга я обединява в универсалните магазини със 
стоки за широко потребление (обувки, галантерия, съдове и пр.). 

Реконструкцията на книготърговията на нови основи се изразява в образуването 
на книготърговски вериги. Най-рано възниква веригата на фирмата „Барнс енд Нобл“ 
(САЩ), управлявана от една от най-големите книжарници в Ню Йорк, с филиали в 14 
университета, която с правата на дилър снабдява мрежата на „независимите“ 
книготърговци. Системата за търговия на едро и дребно „Уолдън Бук“ се опира на 
филиална мрежа от 375 търговци на дребно. На монополистите не е изгодно да 
поглъщат икономически слабите конкуренти по най-различни съображения (данъчни, 
рекламни, морални); те предпочитат „полузависимостта“ във вид на книготърговски 
вериги. Веригите са получили развитие почти във всички страни по света. В това 
отношение най-големи са фирмите „Ашет“ (Франция), „Берлинер Буханделсцентрум“ 
(Германия), „Елзевир“ (Холандия). 

Получила е разпространение книготърговията с бонове (талони, картички, 
чекови книжки) - разновидност на търговията на кредит. Тя усилено се препоръчва с 
реклама. Например лъвският дял от милионната печалба на фирмата „Бук Токънс“ 
(Великобритания) принадлежи на ненамерили търсене абонаментни издания, т. е. тези, 
които са били заплатени от абонатите, но не са купени от тях. 

В САЩ например всяка крупна издателска фирма има свой център или отдел за 
търговия с книги. Издателство „Дабълдей“ има в своя отдел 90 специалисти: те следят 
за продажбите, изучават търсенето, установяват контакти с книготърговците на едро и 
на дребно, предлагат редовна информация за издадените и предстоящи да излязат от 
печат книги. 

Всяка фирма разработва планове, точно залагани и изпълнявани. Всеки отдел, 
филиал, център имат свои цели и задачи, които се стремят да реализират. Голяма роля 
върху планирането оказват и такива социално-икономически фактори, като държавен и 
местен бюджет, разнообразни програми: „План за развитие на семейството“, „План за 
хуманизиране на образованието“ и т. н., в които се залагат планове за издаването на 
книги. 

Голям е и броят на организациите, които обединяват участниците на книжния 
пазар. Това са организации и учреждения, свързани с ООН (ЮНЕСКО), ЕИО, които 
редовно провеждат конференции, посветени на проблемите на подобряването и 
разпространението на книгите сред техните членове и присъединили се страни. Целта 
им е една: да развиват книгата като най-ценно постижение на човешкия разум, да 
засилват нейното хуманно, прогресивно, миролюбиво въздействие върху хората. 

Как ще се развива книгата през ХХІ в.? Независимо от изпреварващото развитие 
на всички СМИ, ролята на книгата ще се съхрани и дори ще се усили; самата книга ще 
се развива под влияние на масмедиите. Развитието на всички средства за създаване и 
разпространение на книгата ще върви в посока към по-нататъшно унифициране на 
формите и технологиите, достъпността и полезността ù за всеки човек. 
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