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Определение

Разказването на истории е акт  
на поставянето на идеята в рамка  

под формата на съдържание,  
което информира,  
дава нова светлина  

и вдъхновява. 



Една история в кутия

https://www.ted.com/talks/stacey_kramer_the_best_gift_i_ever_survived

https://www.ted.com/talks/stacey_kramer_the_best_gift_i_ever_survived


Силата на историите
Ядрено-магнитният резонанс показва,  
че когато срещнем думи като “парфюм” 
и “кафе” се активира централната част 

на обонятелния мозък. 



Силата на историите
Четящите художествена литература, са 
склонни да разбират по-добре другите 

хора и показват по-голяма съпричастност.  



Силата на историите
Когато някой слуша история с герой, 
мозъкът му веднага се зарежда с 
окситоцин - хормона на любовта. 



Силата на историите
Мозъкът ни игнорира клишетата - 

феномен, който учените изследват и 
обясняват със загуба на интерес към 

историята. 



Силата на историите
Моделът “пътят на героя” е в основата на 
половината холивудски филми и на по-
голямата част от успешните TED лекции. 



Силата на историите
Хормонът кортизол се отделя по време на 
натрупването на напрежението в историята, 
което води до емоционална реакция, дори и 

когато слушателят знае, че историята е 
измислена. 



 История в 6 думи:

За продан: детски обувки. Никога носени.



А сега  
се замислете  
за историята,  
която вие  
искате да  
разкажете. 



1 2 3 4 5 6

 Вашата история в 6 думи:
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https://www.ted.com/talks/matthew_winkler_what_makes_a_hero



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обикновеният свят
Призив за приключение
Отказ на призива
Среща с ментора
Преминаване на прага
Изпитания, съюзници и врагове



7.
8.
9.

10.
11.
12.

Подход - Приближаване до бездната
Изпитание
Трансформация/ Наградата
Обратният път
Възкресение/Изкупление
Завръщане 



Пътят  
на героя



Разкзвачът е в 
ролята на ….



7 основни сюжета



ПОБЕДА НАД ЧУДОВИЩЕТО



• Главният герой се стреми да победи антагонистична 
сила (често зло), която застрашава героя и/или 
родината му. 

• Примери: Шрек, Хари Потър, Игрите на глада, Атаката 
на титаните, Междузвездни войни Епизод 4 - Нова 
Надежда, Джеймс Бонд, Седемте самураи и уестърн 
римейка Великолепната седморка, Оръжията на 
Наварон, Никълъс Никълби, Война на световете, 
Дракула, Беоулф, Тезей, Персей

Победа над чудовището



ОТ БЕДНОСТ КЪМ БОГАТСТВО



Oт бедност към богатство

• Бедният главен герой придобива неща като сила, 
богатство и приятел/ка, преди да изгуби всичко и 
да си го възвърне, като израства като човек. 

• Примери: Пепеляшка, Аладин, Джейн Еър, Малката 
принцеса, Големите надежди, Дейвид Копърфийлд, 
Принцът и просякът, Милионите на Брустър. 



В ТЪРСЕНЕ НА



• Главният герой и негови съмишленици се стремят да 
придобият важен предмет или да стигнат до 
определено място, като по пътя се изправят пред 
много пречки и изкушения. 

• Примери: Илиада, Напредъкът на поклонника, 
Рудниците на цар Соломон, Хълмът Уотършип, 
Властелинът на пръстените, Хари Потър и Даровете 
на смъртта, Земята преди време, Индиана Джоунс, 
Хрониките на Нарния: Плаването на разсъмване, 
Харолд и Кумар: Пътуване до Белия замък. 

В търсене на…



ПЪТУВАНЕ И ЗАВРЪЩАНЕ



• Главният герой отива в странна земя и, след като 
преодолее заплахите, които го очакват там, той 
се завръща с опит. 

• Примери: Одисей, Рамаяна, Алиса в страната на 
чудесата, Златокоска и трите мечки, Орфей, 
Машината на времето, Зайчето Питър, Хобит, 
Лудият Макс: Пътят на яростта, Отнесени от 
вихъра, Аполо 13, В търсенето на Немо, 
Магьосникът от Оз. 

Пътуване и завръщане



КОМЕДИЯ



• Светъл и шеговит герой, който го очаква щастлив или 
весел край. Централният мотив е триумф над 
неблагоприятното обстоятелство, което води до успешен 
или щастлив завършек. Комедията е нещо повече от 
хумор - отнася до модел, при който конфликтът става все 
по-объркващ, но най-сетне се изяснява в едно събитие. 

• Примери: Сън в лятна нощ, Много шум за нищо, 
Дванадесета нощ, Дневникът на Бриджит Джоунс, Текст и 
музика, Плъзгащи се врати, Четири сватби и едно 
погребение,  Мистър Бийн.  

Комедия



ТРАГЕДИЯ



• Главният герой има основен недостатък на 
характера или е допуснал голяма грешка, което в 
крайна сметка го унищожава. Нещастният край 
предизвиква съжаление за неговото безумие и го 
превръща в "добър" герой. 

• Примери: Макбет, Портретът на Дориан Грей, 
Кармен, Бони и Клайд, Жул и Джим, Анна 
Каренина, Мадам Бовари, Джон Дилинджър, 
Ромео и Жулиета, Юлий Цезар, Тетрадка на 
смъртта, Хамлет, В обувките на Сатаната. 

Трагедия



ПРЕРАЖДАНЕ



• По време на историята важно събитие 
принуждава главния герой да промени начина си 
на живот и се превръща в по-добър човек. 

• Примери: Жабокът принц, Красавицата и звярът, 
Снежната кралица, Коледна песен, Тайната 
градина, Пер Гюнт, Как Гринч открадна Коледа, 
Мегаум, Проповедникът с картечницата, Аз, 
проклетникът

Прераждане



Процесът  
на разказване  
на истории  

в дигиталния свят

Стъпка 1: 
Измислете идея. 

Напишете предложение

Стъпка 2: 
Проучете/Потърсете/Научете

Стъпка 3: 
Пишете/Сценарий

Стъпка 4: 
Сториборд/План

Стъпка 5: 
Събиране: 

Създайте образи 
Създайте аудио 
Създайте видео

Стъпка 6: 
Обединете всичко в едно

Стъпка 7: 
Споделете

Стъпка 8: 
Обратна връзка & Разсъждения



Организация/Проект:
История/Водеща мисъл:
Цел:

Audience:
Who is this for?
Primary:
Secondary:

Аудитория:
За кого е?
Първична:
Вторична:

Ключови  
послания: 
Кои са 3-те  
ключови неща?

Покана за 
действие: 
Какво искаме  
да направят?

История: 
Тип, разказ,  
сценарий и т.н.

Стил & Тон:
Как изглежда  
& 
какви чувства 
поражда?

Хора & Места:
Кои участва 
&Къде?

Кампания:
Как я  
лансираме?

Цели:  
Високо ниво, дълготрайни ефекти?

Задачи:  
Измерими и с по-непосредствено  
въздействие?



Кой? Какво? Кога? Къде? Защо? Как?
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ф
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Какво искате да постигнете?
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Герой? Конфликт? Връзка? Основна линия?
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Формат, дизайн, тон?

Канал?



ТЕМА: 
За какво е историята?

ЦЕЛ: 
Какво искате да 
постигнете  
с историята?

АУДИТОРИЯ: 
Коя е аудиторията на 
историята ви?  
Какви са нуждите на 
хората?

ПРЕДИ: 
Какво мисли, 
чувства,  
знае, иска 
аудиторията,  
преди да се е 
срещнала  
с вашата 
история?

1. СЦЕНАТА: 
Какво трябва 
да 
представите? 
Какво трябва 
да се направи 
или обясни?

2. ВАШАТА 
ГЛЕДНА 
ТОЧКА: 
Моментът АХА 
за аудиторията

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Краят на 
вашата 
история. Какво 
е 
заключението? 
Какво карате 
хората да 
направят?

СЛЕД: 
Какво мисли, 
чувства,  
знае, иска 
аудиторията,  
след като се е 
срещнала  
с вашата 
история?




