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Резюме. Настоящата работа отразява изследване на масовата психика в критична политическа
ситуация на базата на 100 от показваните плакати и проследяване на емоционалните състояния
на участници в протестните шествия през 2013 – 2014 г. Доказа се, че плакатът е съществен
атрибут на съвременния социален протест. Той отразява достатъчно точно нагласите на
протестиращите. Силата на неговото въздействие в голяма степен се дължи на емоцията,
която той като визиуален изказ носи и която е в синхрон с ентусиазма и решителността на
протестиращите, както и с изпитвания от тях гняв и чувство на справедливост.
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Въведение
Масовите реакции на хората (т.нар. масова
психика) във връзка с критични ситуации
в управлението през последните години се
превърнаха в проблем със сериозна значимост за много страни. Общественото внимание в Европа и в света е силно провокирано от социалните и политическите сблъсъци в Турция, Украйна и не на последно
място в България. Поведението на хората
във връзка със събитията, които стават в
тези страни, и което е част от тези събития,
представлява специален научен интерес.
Георги Йолов, един от най-сериозните
изследователи у нас върху масовата психика, отбелязва, че критичната ситуация е
връхната точка на възможно най-опасното и носещо определен риск съчетание на

обективни, реални условия на живот и дейност. Личността и масите са притиснати
плътно от всички страни, от заплаха както
за живота, така и за най-големите материални и духовни ценности, които те притежават. Критичните ситуации изправят субекта на действието пред дилемата поражение
или победа. Всички междинни и странични
възможности за намиране на решение и
изход са безусловно ликвидирани. Същевременно Йолов поставя акцент върху психичните състояния, които са едновременно
преживяване и поведение, и в този смисъл,
основен критерий за масовата психика. Тя
може да намери израз в неадекватни състояния като страх, паника, масов шок и
масова истерия, но може да се разкрие и
в адекватни състояния като масов подем,
ентусиазъм, въодушевление (Йолов, 1973).

