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Страшният тигър настигна в гората една лисица.
– Стой! – извика той.
Хитрата лисица врътна пухкавата си опашка,
изви муцунката си нагоре и рече:
– Да не си посмял да ме изядеш, защото си загубен. Гората ще ти стане тясна.
– Я гледай – стъписа се тигърът, – че коя си ти?
– Аз съм дъщеря на китайския император.
– Не може да бъде!
– Щом като не вярваш, тръгвай подире ми – рече лисицата,
– за да видиш как всичките зверове се страхуват от мен.
– Добре – съгласи се тигърът и тръгна.
Лисицата важно пристъпяше напред, а тигърът след нея.
И какво се случи? Като видяха тигъра, всичките зверове търтиха да бягат,
изпокриха се в горските гъсталаци, навряха се в тъмните планински пещери,
а птиците литнаха високо към облаците.
– Видя ли – обърна се лисицата към тигъра – как всичко живо се бои от мене.
– Видях – поклати глава глупавият тигър,
– ти наистина си могъща и страшна!
1
(Китайска народна приказка)

Рекламата съпътства хората от незапомнени времена и няма по-добра
илюстрация за това от народните приказки. Без значение дали става въпрос
за промотиране на стока, услуга или персонален имидж, тя е явление, което
присъства в ежедневието на хората и до голяма степен определя неговия
ход. Приказката за тигъра и лисицата показва как още преди хиляди години
китайците са осъзнавали, че дори невзрачен продукт може да постигне
“пазарен успех”, ако зад гърба му има солидна “рекламна кампания”.
1

Karaliychev 1998: 82
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Корените на рекламата се крият толкова дълбоко назад във времето,
че е невъзможно да бъде проследен техният първоизточник. Най-безопасно
е заключението, че рекламата е възникнала заедно с появата на търговията
още в ерата на пещерните хора. Първите рекламни практики предшестват
с хилядолетия дори появата на парите. Преди около сто хиляди години
хората търгуват помежду си, използвайки два основни метода:
Първият е т.нар. „подаръчна търговия”, при която благата се
дават без изрично споразумение за пряко или отложено във времето
овъзмездяване. На този принцип са съществували малките общности,
чиито членове живеят подобно на семейство. Те са обменяли блага според
нуждите и възможностите си. При този вид икономика рекламата не играе
никаква роля и не съществува като явление, тъй като е напълно излишна.
Вторият метод, използван в древността при контакти с чужди хора
и общности, е бартерната търговия. При нея се разменят равностойни
стоки и услуги, а след приключването на сделката двете страни не са
задължени една на друга. В този случай рекламата вече играе важна роля,
тъй като търговците имат интерес да представят стоките и услугите си в
максимално добра светлина, защото това ще подобри конвертируемостта и
ще им позволи да сключат по-изгодна сделка.
Древен Египет
Една от люлките на рекламата в древността е Египет. По времето на
фараоните икономиката е била планова, но не в смисъла на понятието, използванo през XX век (Dollinger 2000). Съществувала е относителна свобода
на търговията, а това е основна предпоставка за нуждата от прилагане
на рекламни практики.
Например бюрократите,
отговарящи за контрола
над производителите на
земеделска
продукция,
вероятно не са давали
нареждания какви точно
култури да се отглеждат,
а са оставяли селяните
да се осланят на опита на
своите предшественици.
Контролът е бил основно
върху преразпределянето
на земята след всеки
цикъл на наводнения, за
да е сигурно, че ще бъде
произведена достатъчно
Древноегипетската икономика
храна. Голяма част от про(схема на Андре Долингер)
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дукцията е била изземвана за държавни цели, за да се осигури изхранването
на работниците и на робите, отговарящи за инфраструктурните проекти на
Египет и за поддръжката на религиозните организации. Останалата част
се е търгувала свободно в условията на ограничена конкуренция и именно
там е имало нужда от реклама.
Древните египетски търговци са използвали съобщения, изписани
върху папирус, и гравюри върху метал, за да популяризират стоките си
пред своите потенциални клиенти. Предполага се, че тези практики в
Египет датират поне от 2000 г. пр.н.е. За съжаление до наши дни не са
оцелели почти никакви артефакти, свързани с рекламата от този период,
и доказателствата за съществуването й са само косвени. Наличната
информация за икономическия модел на Египет по времето на фараоните
води до заключението, че държавата със сигурност е познавала рекламата
под една или друга форма.

Египетски йероглифи за бирата

Около 90% от населението е било съставено от крепостни селяни,
които са обработвали земя, принадлежаща на боговете и в частност –
на фараона, техен върховен представител. Интересна подробност е, че
бирата е била особено популярна напитка сред древните египтяни (Hill
2010). Значителна част от зърнената продукция на страната е отивала
за производството на различни видове от слабоалкохолната напитка.
Йероглифите, оцелели до наши дни, показват значението на бирата за
древните египтяни.
Египтяните не са харесвали бира с високо алкохолно съдържание, а
са предпочитали тя да е гъста и сладка. По-силна бира и други алкохолни
напитки са се използвали само по време на някои религиозни тържества,
когато част от ритуала е изисквала хората да са леко пияни. Египет дори е
имал собствена богиня на бирата, наречена Тененет. Тя е покровителствала
и раждането на деца.
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До наши дни са оцелели и някои глинени фигурки, които показват
отделни етапи от производството на бира. Между производителите на
напитката със сигурност е имало конкуренция и те са се надпреварвали
кой ще направи най-добрата бира. Въпреки че няма доказателство за това,
почти сигурно е, че рекламата не е била чужда на древните египетски
пивовари, както и на други области на местната индустрия.
Китай
Един от най-старите открити артефакти в областта на печатната
реклама (Liu 2008: 14-16) е китайска бронзова плоча, използвана за
изработка на рекламни листовки. Тя е обслужвала малкия семеен бизнес на
Дзинан Лиу, свързан с изработката на игли. На нея е изобразено логото на
фирмата – заек, държащ игла, и послания, които имат за цел да мотивират
потенциалните клиенти.
„Ние купуваме висококачествени
стоманени
пръти
и
изработваме първокласни игли,
които са готови за домашна
употреба по всяко време” –
пише на квадратните листовки,
разпечатвани с помощта на
бронзовата заготовка.

Огледалната заготовка за рекламни
брошури на Дзинан Лиу

Магазинът на Дзинан Лиу в град
Джинан, провинция Шандонг,
e функционирал по времето на
династията Сонг, което означава,
че плочката е от периода 960
– 1279 г. В момента рекламната
реликва се съхранява в един от
музеите на Шанхай (Jones 2000:
255-256).

Китайците винаги са били предприемчиви и рекламата не прави
изключение от това правило. Още от дълбока древност търговците в
Китай използват особено изобретателни методи за популяризиране
на продукцията си. Един от най-популярните трикове е наемането на
професионални викачи, които с “вербални похвати” да привличат клиенти.
Този рекламен подход се използва активно и до днес. В курортните райони
пред ресторантите работят викачи, които трябва да канят минаващите по
улицата туристи да влязат в заведението. Друг похват на древните китайци,
запазен и до днес, включва спонсорирането на някакво развлекателно събитие, което да грабне вниманието на потенциалните клиенти.
От древността китайските търговци използват на фасадата на
обектите си дървени знаци с цветни флагчета като форма на реклама (Fung
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1931). Характерното за тях е, че не съдържат надписи, а само
иконични знаци, които подсказват характера на услугите,
предлагани от търговеца. По този начин дори неграмотните
няма как да се объркат и ще намерят това, което търсят. На
изображението вдясно е показан пример за знак, маркиращ
наличието на ателие за изработка на очила.
Значителни промени в използването на рекламните
методи Китай преживява през XX век, известен още като
републиканския период на азиатската държава. Тогава
настъпва заселване на милиони хора в големите градове,
както и масово навлизане на западни компании на китайския
пазар. Рекламните агенции в най-влиятелните центрове
като Пекин и Шанхай прибягват все повече до западните
похвати и започват да изпращат свои служители на обучение
в Европа. Вече се взимат предвид характерните особености
на западното изкуство и култура и това рефлектира върху
китайската продукция, предназначена за износ (Xinggong
1994: 19). Напредничавото отношение към рекламата и
търговията помага на Китай да постигне големи успехи на
международния пазар в края на XX и началото на XXI век.
Древен Рим – Помпей и Херкулан
Свидетелства за напредничави рекламни практики има и в Европа.
Най-много от тях можем да намерим в Италия. Преди близо 2000 години
вулканът Везувий изригва и затрупва някои от градовете, които се намират
в подножието му. Вулканичната покривка консервира всичко под себе си
и населените места остават непокътнати до 1748 г., когато са преоткрити
за съвременната наука. Археолозите намират над 8000 запазени стенописа
върху руините на бивши домове, обществени
сгради и цехове. Още 3000 по-малки експоната
– като изписани с восък каменни плочи,
керамични съдове и метални предмети –
също съдържат интересни надписи. Повечето
от текстовете са на латински, но има и на
гръцки, както и на други популярни през
античността езици.
Особен интерес за изследователите
на рекламата представляват надписите, разкриващи подробности за политическите
кампании в Римската империя. Те са разгледани подробно в книгата „An Introduction
to Wall Inscriptions from Pompeii and
Herculaneum” на Rex Wallace (Wallace 2005: 10).

Предизборно съобщение от двама
помпейски кандидати. Единият от тях
печели два пъти избори за дуумвир
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По стените на сградите в Помпей и Херкулан археолозите откриват два
вида надписи. Първият вид са добре познатите на съвременното общество
графити. По-интересен е вторият вид инскрипции. Те се наричат дипинти2
и са били изработвани с рекламна цел. Основна разлика между графитите
и дипинтите е, че първите са израз на спонтанно изкуство, проектирано без
разрешение по сградите. В графитите, открити по стените на затрупаните
с вулканична пепел градове, преобладават основно имена на хора, но не
липсват поетични фрагменти, популярни за времето си мъдрости, хумористични и исторически референции, както и сквернословия. Графитите от
Помпей и Херкулан са безценен източник на информация за живота в Древен Рим, за езика и културата на хората по това време. Дипинтите хвърлят
светлина върху обществения живот, тъй като основното им предназначение
е да популяризират политическата класа и да информират за новостите
при гладиаторските борби.
Любопитен въпрос, на който вероятно биха могли да отговорят
опитните лингвисти, е доколко римските графити могат да бъдат използвани
за конструиране на образа на своите създатели. Налице е теоретична основа
за подобен анализ, представена от И. Савова (Savova 2008).
Най-голяма част от намерените в
затрупаните от Везувий римски градове
дипинти са посветени на политическата
реклама. Съдържанието на древните
билбордове е имало за цел да представи
в благоприятна светлина кандидатите
за
различни
политически
постове.
Археолозите са преброили около 2600
стенописа, призоваващи за доверие от
името на стотици политици, домогващи
се до примамливи места в политическия
живот, кипящ в подножието на димящия
римски вулкан.

Електорална инскрипция от руините
на Помпей с текст и изображения
2

Обичайни места за дипинтите са
били стените около най-оживените улици,
както и колоните и арките, отбелязващи
главните входове на градовете. За високото
ниво на древните предизборни кампании
най-красноречиво говори изборът на
цветове. Художниците на дипинти са
разчитали основно на бяло, червено и
черно. Червеният цвят е използван, когато

Дипинто – изображение върху камък, което не е гравирано. В археологията понятието най-често се
употребява при изследването на Древен Рим (Italy Heritage. http://www.italyheritage.com/genealogy/surnames/etymology/l/).
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се полагат надписи без основен фон, а когато текстовете са изписвани с
черна боя, основата задължително е била бяла.
Едва през XX век психолозите категорично доказват това, с което
очевидно древните римляни са били добре запознати две хиляди години порано, а именно – комбинацията от черно, червено и бяло е най-подходяща
за привличане на вниманието. Не е случайно, че тези три цвята са основни в
заглавната страница на „Телеграф” – най-тиражния български ежедневник.
Използват ги още банка Societe Generale и Marlboro.
Аналогии със съвременните информационни технологии все почесто се използват при анализирането на древните римски дипинти и
графити. Пример за това е материал в британския вестник „Дейли мейл”,
публикуван на 14.01.2013 г. (Smith 2013). В него е изобразен стенопис от
Помпей с червени букви, който авторът на статията Луис Смит е определил
като „първата Фейсбук стена”, а цялостната практика да се пише по стените
е наречена „ранна социална мрежа”.

Голяма част от оцелелите рекламни дипинти в затрупаните от
Везувий градове са посветени на съобщения, свързани с избирателни
кампании, фокусирани върху популяризирането на различни политици.
Не е изненадващо, че археолозите са датирали повечето дипинти в периода
62-79 г. пр.н.е. Това са последните няколко години, преди районът да бъде
погребан от вулкана. Особен интерес будят т.нар. електорални съобщения
(programmata recentiores), които разкриват какви са били политическите
програми на кандидатите за различни изборни постове. Информация за
историята на градовете през последните сто години може да бъде намерена
върху оцелелите хроники (programmata antiquissima), съдържащи подредени
в хронологичен вид събития за периода 80-30 г. пр.н.е. За съжаление почти
няма запазени политически дипинти от периода 30 г. пр.н.е. – 50 г. от н.е.
Електоралните съобщения са били изработвани от професионални
художници, които са владеели изкусно калиграфския стил scripta actuaria3.
Подредбата на информацията е била изключително прецизна, а имената на
кандидатите, както и постовете, за които се борят, са били представяни с
3

Scripta actuaria е калиграфски стил, характерен за Древен Рим.
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грижа към естетиката и в приятен за окото вид. Най-много информация
за политическите кампании е оцеляла под руините на Помпей. Имена
на кандидати и информация за техните дейности от Херкулан и другите
градове в подножието на Везувий почти няма.
Кандидатите в Помпей са се състезавали за четири управленски
поста. Два от тях са били по-висши и са се наричали дуумвират. Двамата дуумвири са носели титлата duumvirï iüre dïcundö и са отговаряли
за административното право, градските финанси и общинския съвет.
Изборите за дуумвири в Помпей са се провеждали на всеки пет години.
Другите две избирателни длъжности са били едили (aedïlës). В техните отговорности са влизали поддръжката на пътищата и свещените храмове,
регулацията на търговията и грижата за общинските земи. Мандатът на
едилите е бил само една година, но изкарването му е било задължително
изискване, ако политикът е имал желание да се кандидатира за дуумвир.
Агитационните дипинти на Помпей са съдържали името на
кандидата, длъжността, за която се бори, програмните му цели и призив
към избирателите да дадат гласа си за него. Така изглежда стандартната
част от един примерен помпейски дипинт: „Призовавам ви да изберете Гай
Юлий Полибий за дуумвир!” (Wallace 2005: 12).
В езика на дипинтите се забелязва обичаен набор от използвани
епитети, чрез които са описвани кандидатите. Там влизат: „човек с високо
обществено положение”, „достоен за държавна длъжност”, „заслужил”,
„човек на честта”. В някои случаи, за да се наблегне върху дадено качество,
са използвани повторения, които могат да бъдат счетени за неуместни. Например: „Призовавам ви да изберете достойния за държавна длъжност Публий Пакий Прокулий за дуумвир. Той е достоен.”
Разкопките на Помпей разкриват още, че политическите рекламни
материали в Древен Рим често са съдържали и имената на важни хора и
организации, подкрепящи съответния кандидат, които са призовавали
избирателите да дадат гласа си за техния фаворит. „Всички търговци на плодове, заедно с Хелвий Весталис, ви призоваваме да изберете Марк Холцоний
Присий за дуумвир по административно право”, гласи един от предизборните призиви, открити при разкопките. В редки случаи на едно място има
призиви за избирането на двойка кандидати. Не са изключение и други
отклонения от нормата. Някои от кандидатите за постове са проявявали
въображение и са поръчвали агитационните си материали в стихотворна
форма. Такъв е случаят с помпейския кандидат Лукреций Фронто.
Характерна особеност при изготвянето на политически дипинти е
употребата на много съкращения. В това има логика, тъй като наемането
на място и изобразяването на текста са били бавни и скъпи процедури.
Надписите върху камък са кратки по две причини. Първо, камъкът се
обработва трудно. Второ, върху каменната “страница” няма достатъчно
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място. За да се пестят пари и време, понякога дори някои от имената на
кандидата са били изобразявани с инициали особено когато той е бил
добре известен на обществеността. Сред обичайно съкращаваните думи
влизат още епитетите, изборната длъжност. Предизборните експерти от
античността обаче рядко са съкращавали имената на важните поддръжници
на кандидата, за да не ги разгневят.
Друга важна функция на дипинтите в Помпей е рекламата на
гладиаторските представления. Не е изненадващо, че повечето оцелели
стенописи по темата са концентрирани в близост до местния амфитеатър,
некрополиса, помещаващ се извън стените на града, и в квартала с театрите.
Edicta Munerum, както са наричани гладиаторските съобщения, са изработвани, като се следват стриктни стандарти по отношение на организацията
на информацията, подобно на политическите дипинти. Съдържанието на
съобщението задължително е включвало името на основния спонсор на
гладиаторската битка, точния брой на двубоите и на участниците в тях,
както и допълнителните удобства, които зрителите са можели да получат
срещу заплащане. Сред екстрите са влизали сенници, които предпазват от
жарките лъчи на слънцето, и други екстри, подобряващи комфорта. Накрая
е посочвана датата на гладиаторското шоу и точното местоположение.
Както при политическата реклама и тук, за да пестят ресурси, художниците
са използвали съкращения навсякъде, където това е било възможно.
Средновековна Европа
Разпадът на Римската империя през IV век бележи края на
античността и началото на нов период за рекламата. Няма резки промени,
все пак маркирането на историческите периоди е условно, но не е трудно да
се забележи, че Европа тръгва в нова посока. Християнството се утвърждава
като основна религия на континента, а властта се поделя между духовните
и светските водачи, които управляват в условия на дуализъм. Някои от
големите европейски градове се утвърждават като крупни центрове на
търговия, а феодалната аграрна революция допринася за преобразяването
на континента.
Една от пречките пред рекламата в началото на средните векове e
масовата неграмотност. Хората на тази епоха са смятали умението да се
чете за ненужно (и до голяма степен са били прави, тъй като все още има
хиляда години до раждането на Гутенберг и до създаването на първата
печатарска машина), а основната писателска дейност се е развивала само в
духовните учреждения, където монаси са преписвали свещени книги. Нещо
повече, считало се е за признак на слабост и женственост, ако даден мъж е
грамотен и може да чете и да си води записки. В такива условия не е било
възможно използването на каквито и да е комплексни рекламни практики.
Един от най-важните научни трудове, разглеждащи историята на
рекламата, е издаден през 1874 г. в Лондон, а негов автор е Хенри Сампсън. В
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„История на рекламата” той представя хронологично рекламните процеси
от античността до края на XIX век (Sampson 1874). В главата, посветена на
Средновековието, английският журналист разказва за основната “медия” на
този период, а именно – за пътуващите търговци. Подобно на съвременната
преса, и средновековните амбулантни търговци разпространяват основно
клюки, вплетени в легитимни новини. Хората в малките населени места с
нетърпение чакат посещението на поредния търговец не толкова заради
стоките му, колкото заради информацията, която той носи. Това не е
изненадващо във времена, когато пътуване на разстояние от сто километра
се е смятало за голямо пътешествие.
Липсата
на
адекватни
комуникационни
канали
през
Средновековието оставя хората неинформирани за събитията извън
непосредственото им обкръжение, а неграмотността също не допринася
за намаляване на невежеството. Пътуващите търговци са една от малкото
връзки с широкия свят.
В такива условия не може да става и дума за реклама във вид на писан
текст и търговците, както всяка уважаваща себе си съвременна медия, са
принудени да разчитат на вербалните си умения при презентирането
на стоките, които искат да пласират. Те са притежавали почти всички
характеристики на една модерна медия (източник на свежа и търсена
информация, наличие на пряка обратна връзка, присъствие на рекламни
елементи, комерсиален интерес), но в умален мащаб.

Средновековен глашатай
(Henry Sampson History of advertising from
the earliest times (1874)

В по-големите градове хората са имали достъп до друг вид
масмедия – т.нар. глашатаи. Те, за
разлика от амбулантните търговци, са
се занимавали само с информиране
на населението. С помощта на
сигнална тръба или барабан са
привличали вниманието и на висок
глас са предавали своите съобщения,
които по характер са били твърде
разнообразни. Освен търговска
информация с рекламен характер,
глашатаите са предоставяли и
информация за важните държавни
решения като обявяването на война
или приемането на нови правила и
закони.

Рекламната роля на глашатаите е варирала в различните географски
райони, а на някои места те са използвали модерни рекламни техники, които
са популярни и до днес. Във Франция например глашатаи са обикаляли на
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групи по улиците, носейки каси с вино и предлагайки на минувачите да го
опитат безплатно, за да се уверят в качеството на продукцията. В наши дни
рекламната дейност с подобен характер се извършва от промоутъри. Както
в епохата на средновековието, така и днес съществуват специализирани
агенции, които предлагат “глашатайски” (промоутърски) услуги.
Интересна история разказва Хенри Сампсън в своята книгa. Той
представя сведения от древна средновековна хроника за стара британка на
име Аделаида, която изпитала нужда да възхвали Господ на висок глас, но
тъй като била слаба и немощна, решила да наеме глашатай за тази цел. Тя
му платила, за да обикаля из града и да крещи фрази като „Бог е милостив!
Бог е добър и прекрасен! Бог е праведен!”. В резултат на това жената била
арестувана, обвинена в суетност и изгорена жива (Sampson 1874: 41).
Новото време (от Гутенберг до края на XX век)
Падането на Константинопол под османска власт и изобретяването
на печатарската машина от Гутенберг са събитията, които съвпадат с
началото на съвременната реклама. XV век е повратен период за масовите
комуникации, защото тогава започва революция в областта на технологиите
за разпространяване на информация. Възможността бързо и евтино да се
печата текст на хартия променя хората и увеличава нуждата им от достъп
до информация. Почти веднага след създаването си печатната машина е
впрегната в колесницата на рекламата. Започва печатането на рекламни
брошури, които се слагат на видни места по подобие на практиките от
Древен Рим.
Новите печатни машини позволяват пускането на големи тиражи
от книги, които доскоро са били смятани за луксозна стока, достъпна само
за богатите. За да достигнат до потребителите, търговците са използвали
ниската цена на книгите като основен аргумент при рекламирането им.
Не след дълго издателите осъзнават, че самите книги също са удобно поле
за реклама, и започват да включват в тях информация за местата, където
читателите биха могли да си купят още от продукцията им, като не забравят
да наблегнат и на това, че цените са ниски.
Ето пример за рекламен текст в сборника „Corpus Juris Canonici”
(Gregorii XIII 1582):
Ne fugite ob pretium: dives pauperque venite
Hoc opus excellens venditur sere brevi.
(‘Не бягайте само заради цената: Добре дошли са богати и бедни;
тази отлична творба се продава за съвсем дребна сума.’)

Сто години по-късно се появяват и първите вестници. Един от тях
е „Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien”, който излиза
за пръв път през 1605 година в германския град Страсбург. Негов издател
е Йохан Каролус (1575-1634), чиято цел е била да публикува във вестника
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последните важни новини. До наши дни е оцеляла титулна страница на
вестника от негов брой, издаден през 1609 г. Четиристотин години покъсно съдбата на класическия хартиен вестник изглежда предрешена, тъй
като повечето читатели вече използват интернет като основен канал за
получаване на новини и други журналистически услуги.
Малко по-късно идва ред и на списанията. Германия отново е една от
първите европейски държави, където се потребява новата медия. През 1663
г. излиза първият брой на „Erbauliche Monaths Unterredungen”. Списанието
е посветено на литературата и философията и оцелява пет години, преди
издаването му да бъде преустановено. Автор на повечето материали е
поетът теолог Йохан Рист.

Йохан Рист

„Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen
Historien” (1605)

До края на XVIII век печатните медии бавно разширяват обхвата и
аудиторията си, но същинският бум в популярността им настъпва през XIX
век, когато количеството на грамотните хора с нужда за свежи новини в
Европа достига критична маса.
През XX век идва времето на технологиите, които обогатяват
информационните услуги първо със звук, а после и с образ. Настъпва
същински златен век за журналистиката, тъй като рекламните приходи са
по-високи отвсякога и това позволява на медиите да работят в комфорт,
без да се притесняват особено за финансовото си оцеляване.
28 август 1922 г. се смята за датата, когато е излъчена първата истинска
радиореклама в историята4. Това става в Ню Йорк, САЩ, а станцията, предала съобщението, е WEAF. Точно в 17:00 часа говорител на радиото представя
пред аудиторията г-н Блекуел, който в разстояние на десет минути описва
предимствата на местен жилищен комплекс и призовава слушателите да си
4

Quarter Century Report. In Broadcasting Telecasting. Volume 51. New York: Cahners Pub. Co. http://americanradiohistory.com/Archive-BC/BC-1956/1956-10-15-Quarter-Century-BC.pdf
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купят къща в него. Програмата е по идея на телекомуникационната компания AT&T, която решава да печели от радиото, като продава част от ефирното време на рекламодатели.
Отново в САЩ, 19 години по-късно, на 1 юли 1941 г. от 14:49 часа
по WNBT (NBC) е излъчена първата телевизионна реклама в историята. Тя
продължава десет секунди и представлява статично изображение, озвучено
с глас зад кадър. Рекламата е на марката часовници „Булова”, а рекламният
текст гласи: „Америка върви по времето на „Булова”. Изображението
показва циферблат на часовник „Булова” на фона на американската карта.
Историческият спот е излъчен преди бейзболния мач между отборите на
„Бруклин Доджърс” и „Филаделфия Филис”. По информация на списание
„American Heritage” за рекламата са платени 9 долара – 4 за ефирно време и
5 за разходи на телевизията. Записът на краткото видео е запазен и до днес.
Той е достъпен за всички чрез портала за споделяне на клипове YouTube5.

Кадър от първата телевизионна реклама в историята

Десет години по-късно започва поетапното преминаване към
излъчване на цветна телевизия и рекламата се превръща в бизнес за
милиарди, който процъфтява до края на XX век. С навлизането на интернет
правилата на играта се променят рязко и първите, които усещат удар
по приходите, са най-ниско технологичните масмедии – вестниците и
списанията.
Иконичните знаци, познати от древната рекламна практика и
„топлият” облик на рекламата (по Маклуън) в нейното „интерактивно”
превъплъщение са всъщност форми, неособено различни от класическите
печатни, електронни и др. Форми. Защото сходни семиотически и
реторически способи ползват и класическата „старомодна”, и виртуалната
реклама. Високотехнологичните медии предлагат по-голяма бързина и подобри инструменти за анализ на ефектите, но в същността си философията
на рекламата остава сравнително непроменена. Само мащабът е различен.
5

Bulova: world’s first television advertisement, The Bdscraps, YouTube, 2012. (https://www.youtube.com/
watch?v=8JenAyMmZ68) [22.11.2015]
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