
Колко е важно да разказваме добри 
истории



• “If your texts aren't 
good enough, you're not 
close enough!

• Robert Capa



Защо разказваме истории?

Споменете си лекцията на Ники Петканов и защо сте тук! 

Защо е важно да разказваме ДОБРИ 
истории?



Добрата история

• Създава образ
• Провокира желание
• Ражда емоция
• Решава проблем/казус
• Научаваш нещо – тук и сега
• Позволява ти да избягаш
• Води до (call to) action



Какво има в добрите истории

• Сюжет/тема
• Герои – кой е разказвачът?
• Личен елемент или защо сме любопитни
• Драма/казус/проблем и exit
• Решение/предложение/(call to) action

И още – текст, картинка, звук, видео!















Подводните камъни

• Fact-checking и proofreading
• The lost art of listening…
• Убий ме отново – етиката?
• Напишете си домашното или една история на Mitsubishi Pajero
• Българският не е единствения език! Английският също!



Welcome пакет

• Наръчникът на Илф и Петров 
• Импровизация
• Синоними, суперлативи, пирамиди...
• Бъдете честни.
• Пишете НА/ЗА реален човек. Вие сте TOЙ/ТЯ/ТЕ
• Новинарският хедлайн на BBC/CNN



Бягайте далеч от...

• Прекалено красивите думи
• Липсата на конкретика – не разказвате по принцип!
• Сложните, витиевати и дълги изречения – на никой не му пука колко сте 

интЕлигентни! Наистина!

• Анонимността на аудиторията – да, ама не!



Designing an Engaging Story

Something black, something light, something different 

Something wrong, something right, something missing 

Don't you ever feel you need to speak to me that way…



Don’t forget!

Приемането/разбирането/осъзнаването/впечатляването/ученето 
от една история зависи от опита ни... или от липсата му!

Читателят/зрителят/слушателят по презумция е леко мързелив, 
разсейва се бързо и иска лесно смилаема информация! Специално 
и само за него!

Всеки разказвач трябва да е като главният готвач в Рататуй – 
накрая, освен талант, зор, леене на пот, мислене, нервене, 
стрес, псуване и т.н. ви трябва и щипка любов!
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