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ABSTRACT: The article examines the influence of the parameters of expert speech on the trustworthiness, authority 
and clarity of information in the media. The following parameters of the expert speech, based on research on the specifics of 

the professional and media register (Halliday 1989, Videnov 2012 and others),  in the media texts were observed: presence, 
adequacy and naming of the sources - expert and informational; presence of professional vocabulary and terminology; 
complicating the syntactic organization of utterances; presence of international vocabulary and foreign words and expressions; 
presence of evaluative and expressive vocabulary (metaphors, etc.); use of modal and conditional constructions to distinguish  

factual from non-factual information; correlation of indicative and retelling forms. A survey was conducted to establish the 

influence of linguistic facts on the assessment of expert speech in media reports. A survey was conducted on sentences from 
14 informational articles selected using the keywords "coronavirus experts". The questionnaire contained 12 multiple-choice 
questions, grouped into three sections according to the criteria to be measured: trustworthiness (6 questions), clarity (3 
questions) and authority (3 questions). The comments establish a different influence of the same language parameters on the 

sense of trustworthiness, authority and clarity of the content. Their reading depends on the experience, skills and attitudes of 
the audience to understand the media text. 
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Специфики на експертната реч 

За да се оцени възприемането на експертната реч в медиите и ефекта ѝ върху 

достоверността и яснотата на съдържанието, би следвало най-напред да се очертаят нейните 

специфики. Очевидно е, че словосъчетанието „експертна реч“ означава специфично речево 

поведение, което принадлежи на специализирани в определени области лица – експерти. 

Оценката на достоверността, авторитетността и яснотата на експертната реч зависи от 

журналистическите стратегии при представянето ѝ – стратегии на симплификация и 

приватизиране (опростяване на експертната реч чрез препредаването и авторизирането ѝ от 

журналиста), на насочване към определени целеви групи чрез специализирани издания и др.  

Проявление на спецификите на експертната реч 

Присъствието на експертната реч в медиите се регистрира чрез подбор на материали от 

медиите с помощта на ключови думи. Към датата 11.02.2020 г. в търсачката на в. „Дневник“ чрез 

ключови думи „коронавирус експерти“ бяха открити 14 материала (от тях последният е 

недостъпен за нерегистрирани потребители). Те представляват информационни статии, в които 

се включва експертна реч най-вече по медицински, но и по икономически, политически и 

социологически аспекти на темата за коронавируса.  

Чрез контент анализ на информационните статии се обособиха частите с присъствие на 

експертна реч. Изследването си постави две задачи: 

1. Да се откроят спецификите на експертната реч въз основа на изследванията на

професионалния регистър, както и да се изведат примери за адаптирането на тази реч към 

медийния дискурс; 

2. Да се измери оценката на аудиторията за достоверността, яснотата и

авторитетността на информацията, която се представя от експертите в медиите. 
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При изпълнението на първата задача въз основа на изследвания на спецификите на 

професионалния и медийния регистър (Halliday, 1989; Димитрова, 2009; Добрева, 2009; 

Виденов, 2012 и др.) бяха отбелязани следните параметри на експертната реч в медийните 

текстове (цитирана или препредадена), чието влияние да бъде изследвано: 

- присъствие, адекватност и назоваване на източниците – експертни и 

информационни; 

- присъствие на професионална лексика и терминология; 

- усложняване на синтактичната организация на изказванията; 

- наличие на интернационална лексика и чужди думи и изрази; 

- присъствие на оценъчна и експресивна лексика (метафорика и др.); 

- използване на модални и условни конструкции за разграничаване на 

фактологична от нефактологична информация; 

- съотношение на изявителни и преизказни форми за създаване на 

(не)достоверност. 

Бяха изведени примери за всяка езикова стратегия за представяне на експертната реч в 

медийните текстове, част от които бяха използвани за осъществяването на анкетното изследване.  

Методика на допитването 

Измерването на усещането за достоверността, яснотата и авторитетността на 

информацията се реализира чрез анкета, в която респондентите бяха помолени да оценят 

предварително подбрани изречения от медийните текстове с цитирана и/или препредадена 

експертна реч според три критерия: достоверност, яснота и авторитетност на информацията. 

Въпросникът на анкетата беше разпространен онлайн чрез инструмента за съставяне на 

различни допитвания Google Forms. Формулярът съдържаше 12 въпроса с множествени 

отговори, като въпросите бяха групирани в три раздела според критерия, който се измерва: 

достоверност (6 въпроса), яснота (3 въпроса) и авторитетност (3 въпроса) (вж. анкетната бланка 

в Приложението). 

Анализ на влиянието на езиковите факти върху оценката на експертната реч в 

информационни медийни текстове 

Проблемът при оценката на експертното мнение е свързан не само с липсата или 

наличието на позоваване на източник, не само с назоваването или неназоваването на експерта и 

представянето му с валидираща експертизата му институционална принадлежност, но и с избора 

на езикова форма на посланието на експерта.  

Целта на въпросите е да се установят доколко езиковите параметри на експертната и 

журналистическата реч влияят върху достоверността, авторитетността и яснотата на 

информацията. 
Критерий достоверност на информацията – резултати 

 

Фиг. 1 
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 Фиг. 2 

 

 
Фиг. 3 
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Фиг. 4 

 
Фиг. 5 

 
Фиг. 6 

 

Обобщение и изводи: 

1. Неопределеното назоваване на експертните източници категорично повлиява 

оценяването на информацията като съмнителна по отношение на достоверността (Фиг. 1). 

2. Редуването на изявителни и преизказни форми не подпомага разграничаването 

на достоверната от недостоверната информация, а разколебава реципиента и измества оценката 

му по посока на недостоверността на информацията (Фиг. 2).  

3. Присъствието на модални и условни думи или конструкции повишава в 

значителна степен оценяването на информацията като съмнителна по отношение на 

достоверността (Фиг. 3). 

4. Позоваването на нерелевантен авторитет се отбелязва от респондентите и се 

оценява като характеристика на недостоверната или съмнителната информация (Фиг. 4).  

5. Позоваването на авторитетен медиен източник компенсира в известна степен 

липсата на информация за експертния източник, като оценката е или категорична за наличието 

на достоверно съдържание, или разколебана (Фиг. 5). 

6. Метафориката в изразяването не пречи на възприемането на информацията като 

достоверна и не накърнява авторитета на експерта (Фиг. 6).  

 
Критерий авторитетност на информацията – резултати 
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Фиг. 7 

 

 
    

Фиг. 8 
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Фиг. 9 

 

Обобщение и изводи: 

1. Адекватността на съдържанието на изказването към компетентността на 

цитирания експерт повишава оценката за авторитетността на информацията (Фиг. 7).  

2. Нарушената релевантност на експертизата спрямо информацията води до 

колебания или отхвърляне на авторитетността (Фиг. 8). 

3. Авторитетността и релевантността на експерта може да неутрализира 

неточностите в съдържанието (Фиг. 9). 

 
Критерий яснота на информацията 

 

Фиг . 10 
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Фиг. 11 

 
Фиг.12 
 

Обобщение и изводи: 

1. Усложнената синтактична организация и дължината на изказването не влияят 

негативно върху усещането за яснота на смисъла (Фиг. 10). 

2. Възприемането на смисъла на изказванията се затруднява от използваните 

стилистични похвати (Фиг. 11). 

3. Използването на терминологична лексика не влияе съществено върху яснотата на 

информацията (Фиг. 12). 

 

Изводи 

Резултатите от анкетното допитване потвърждават или опровергават някои интуитивни 

предположения при отразяването на експертната реч в медиите. Обобщените изводи се 

представят според параметрите на експертната реч, чието влияние се изследва: 
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1. По отношение на присъствието, адекватността и назоваването на 

източниците – експертни и информационни: Неопределеното назоваване на експертните 

източници и позоваването на нерелевантен авторитет категорично повлияват оценяването на 

информацията като съмнителна по отношение на достоверността, а авторитетът на експерта се 

отхвърля (Фиг. 1, Фиг. 4, Фиг. 7, Фиг. 8). В българската медийна практика за внушаване на 

достоверност се разчита на назоваването на експертизата на събеседника – неговата 

принадлежност и позиция в институция или организация, образователен и професионален 

профил. Често неутралните названия на експерта се обогатяват с клиширани етикети за 

внушаване на по-висока авторитетност и съответно достоверност – водещ епидемиолог / 

експерт, водеща фигура, главен съветник и др. Позоваването на авторитетен медиен източник 

компенсира в известна степен липсата на информация за експертния източник  и 

неопределеността в съдържанието, но усещането за достоверност на съдържанието остава 

разколебано (Фиг. 5, Фиг. 9).  

2. По отношение на присъствието на професионална лексика и терминология  

и на наличието на интернационална лексика и чужди думи и изрази: Изненадващо е 

заключението, че използването на терминологична лексика не влияе съществено върху яснотата 

на информацията (Фиг. 12). Обяснението може да се търси в сравнително рядкото и премерено 

използване на получили вече популярност термини в медийната реч. При представянето на 

експертното говорене по-скоро се открива отсъствие на маркери за експертна реч: термини, 

професионализми и пр. Вероятно причините са в предпочитанието на две от стратегиите за 

представянето на експертната реч: инструкции към експертните говорители да направят речта 

си „по-достъпна“ и „по-разбираема“ и подбор на такъв тип реч според усещането на 

журналистите за това кой начин на изразяване е подходящ за масовата аудитория.  

3. По отношение на усложняването на синтактичната организация на 

изказванията: Усложнената синтактична организация и дължината на изказването не влияят 

негативно върху усещането за яснота на смисъла (Фиг. 10). Обяснението за този неочакван 

резултат вероятно трябва да се търси в успешното таргетиране на експертната информация към 

по-подготвена за такъв тип реч аудитория. 

4. По отношение на присъствието на оценъчна и експресивна лексика : 

Метафориката в изразяването не пречи на възприемането на информацията като достоверна и не 

накърнява авторитета на експерта (Фиг. 6), но яснотата на изказванията често страда от 

използването на стилистични похвати (Фиг. 11). 

5. По отношение на използването на модални и условни конструкции за 

разграничаване на фактологична от нефактологична информация: Присъствието на 

модални и условни думи или конструкции повишава в значителна степен оценяването на 

информацията като съмнителна по отношение на достоверността (Фиг. 3).   

6. По отношение на съотношението на изявителни и преизказни форми за 

създаване на (не)достоверност: Редуването на изявителни и преизказни форми не подпомага 

разграничаването на достоверната от недостоверната информация, а разколебава реципиента и 

измества оценката му по посока на недостоверността на информацията (Фиг. 2).  Това показва, 

че реципиентите не умеят да разчитат вложените в преизказните форми модалности за съмнение, 

дистанциране и пр., чието предназначение е именно да ориентират читателя в достоверността на 

съдържанието. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
АНКЕТА 

Оценка на достоверността, авторитетността и яснотата на информацията 

 
Доколко достоверна според Вас е информацията в изречението „Според някои изследователи 

всъщност са заразени стотици хиляди на територията на азиатския гигант“? 

напълно достоверна 
колкото достоверна, толкова и недостоверна 
напълно недостоверна 
не мога да преценя
 
Доколко достоверна според Вас е информацията в изречението: „Китайската комисия за 

здравеопазване заяви, че заразените ще продължат да се увеличават, тъй като, изглежда, вирусът се 
предава все по-лесно“? 

напълно достоверна 
колкото достоверна, толкова и недостоверна 
напълно недостоверна 
не мога да преценя  

 
Доколко достоверна според Вас е информацията в изреченията: „Вестник „Ди велт“ с факти 

оборва някои от най-разпространените (твърдения). Например, че фондацията на Бил Гейтс имала патент 
за вируса или пък, че заедно с центъра „Джон Хопкинс“ още преди седмици е прогнозирала избухването 
на пандемия, която щяла да вземе 65 милиона жертви. Да, фондацията на Бил и Мелинда Гейтс спонсорира 
един институт, който през 2015 година е патентовал „Коронавирус“, но в случая става дума за нещо съвсем 

друго – за ваксина срещу птичи вируси“? 
напълно достоверна 
колкото достоверна, толкова и недостоверна 
напълно недостоверна 
не мога да преценя  
 

Доколко достоверна според Вас е информацията в изреченията: „До април или през април, 
топлината като цяло убива подобни вируси“, заяви Тръмп от Белия дом. „Това ще е нещо хубаво“, добави 
той. Тази теза, изразявана и от експерти, остава спорна – няма едно мнение кога ще бъде пикът на 
епидемията. 

напълно достоверна 
колкото достоверна, толкова и недостоверна 

напълно недостоверна 
не мога да преценя  
 
Доколко достоверна според Вас е информацията в изреченията: „Освен това учените знаят малко 

за незасичания досега коронавирус - все още не могат да разберат как се разпространява, нито знаят как 
да го лекуват, пише Би Би Си. Те откриват сходства със SARS, отколкото с други коронавируси“? 

напълно достоверна 
колкото достоверна, толкова и недостоверна 
напълно недостоверна 
не мога да преценя  
 
Доколко достоверна според Вас е информацията в изречението: „В Лондон преди днешната 

експертна среща по темата на Световната здравна организация (СЗО) Люн, основният експерт по 
обществено здраве на Хонконгския университет, казва, че най-спешният въпрос е да се установят 
размерът и формата на айсберга“? 

напълно достоверна 
колкото достоверна, толкова и недостоверна 
напълно недостоверна 

не мога да преценя  
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Доколко авторитетен според Вас е източникът на информацията: „За властите на Ухан това е 
катастрофа, що се отнася до даването на информация. Намесата на Си Цзинпин обаче беше решаваща и 
ако епидемията бъде овладяна в разумен срок, това ще засили доверието в него“, казва Дали Ян, 
преподавател по политически науки в Чикагския университет“? 

напълно авторитетен 
колкото авторитетен, толкова и неавторитетен 
напълно неавторитетен 
не мога да преценя 
 
Доколко авторитетен според Вас е източникът на информацията: „Китайските власти 

същевременно твърдят, че за момента не е известно някой да се е  заразил от друг човек с вируса“? 
напълно авторитетен 
колкото авторитетен, толкова и неавторитетен 
напълно неавторитетен 
не мога да преценя 
 

Доколко авторитетен според Вас е източникът на информацията: „Световната здравна 
организация (СЗО) смята, че в Китай вече десетки хиляди са се заразили с вируса 2019-nCoV. Все още не 
може точно да се прецени какъв е процентът на смъртните случаи – досега се смята, че са около две на 
сто“? 

напълно авторитетен 
колкото авторитетен, толкова и неавторитетен 

напълно неавторитетен 
не мога да преценя 
 
Според Вас доколко ясен е смисълът на изказването: „Засичането на този малък брой случаи 

(извън Китай) може да е искрата, която да се превърне в по-голям пожар. Но засега е само искра“, каза 
още Гебрейесус, предаде „Ройтерс“? 

напълно ясен 
колкото ясен, толкова и неясен 
напълно неясен 
не мога да преценя 
 
Според Вас доколко ясен е смисълът на изказването: „Според СЗО извънредното положение се 

въвежда в ситуация, определяна като „извънредно събитие, за което е установено, че представлява риск 
за общественото здраве на други държави чрез международно разпространение на заболяване и че 
потенциално изисква координиран международен отговор“? 

напълно ясен 
колкото ясен, толкова и неясен 
напълно неясен 

не мога да преценя 
 
Според Вас доколко ясен е смисълът на изказването: „Според специалистите новият патоген е 

подобен на вируса на SARS, но основните разлики са в протеините, с които вирусът атакува човешките 
клетки“?  

напълно ясен 

колкото ясен, толкова и неясен 
напълно неясен 
не мога да преценя 

 


