РЕСУРС 3

Пропаганда: Опити да бъдат убедени хора и да бъдат манипулирани мненията им
посредством подвеждаща, фалшива или селективна употреба на информация, която често
носи емоционален заряд.
Въпроси
•
Каква е приликата, според Вас, между тези плакати?
•
Според Вас какъв ефект се цели да се постигне чрез тях и защо?

1

„Sus au Monstre!“ („Смърт на чудовището!“), корица на изданието на Le Petit Journal от 20
септември 1914 г.

Източник: Gallica, Bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France © Bibliothèque
nationale de France
Le Petit Journal е консервативен френски ежедневник, който разпространява анти-германска
пропаганда по време на Първата световна война. Той се издава от 1863 г. до 1944 г.

2

„Attenti! il serpente tedesco è preso!“, Лучано Рамо, 1919 г.
„Внимавайте! Германската змия е уловена! Сега трябва ѝ се изтръгнат отровните
зъби!“

Източник: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, част от колекцията Europeana 1914
– 1918 г. © Biblioteca di storia moderna e contemporanea
Италия се включва във войната през 1915 г., първоначално срещу Австро-унгарската империя.
През 1916 г. италианците обявяват война на Германия.

3

„Комунизмът – враг на Франция“, плакат на Френската народна партия, 1942 r.

Източник: Онлайн библиотека на Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
(BDIC), © Collection Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
Френската народна партия е антикомунистическа партия, която черпи вдъхновение от
фашизма. Тя е основана през 1936 г. и се разпуска през 1945 г.

4

„Смърт на фашизма“ от Т. И. Певзнер, Т. Шишмарева и В. А. Власов, 1941 г.

Източник: The Art Institute of Chicago (Чикагски художествен институт ), Windows on the
War (Прозорци към войната), Soviet Tass propaganda posters 1941-1945 (Прозорци към
войната, съветски пропагандни плакати на ТАСС, 1941 – 1945 г.) (вж.
https://www.flickr.com/photos/istorija/6557207849/), © Art Institute Chicago
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Пропаганден плакат, насочен срещу кулаците, Съветски съюз, 1933 г.

Източник: Hoover Institution, Станфорд, Съединени американски щати
Съгласно марксистко-ленинската политическа теория от началото на 20-и век кулаците
(земеделски стопани, които притежават земя) са класови врагове на по-бедното селско
население. Този термин по-късно се разширява в Съветския съюз и в него се включват всички
селяни, които отказват да предадат зърното си, както Москва изисква от тях.
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„Red Octopus“ („Червен октопод“), Лондон, Обединено кралство, 1950 г.

Източник: University of Warwick, Обединено кралство
Това е корицата на брошура, издадена от „Economic League“ („Икономическа лига“) –
организация, основана в Обединеното кралство през 1920 г. Сред основните цели на Лигата са
популяризиране на гледната точка на индустриалците и предприемачите и проследяване на
дейността на комунистическите и левите организации и на лицата с комунистически и леви
убеждения.
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