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Терминологичен речник за еволюцията на интернет 

 

Преди интернет-бюро,локална мрежа;компютър 

Уеб 1.0/средата на 90-те години-wi-fi/браузър;статични уеб страници; локални 

компютри; локално съхранение, браузър 

Уеб 2.0/средата на 2000 години ,4G/мобилен; интерактивен, социален, споделяне, 

колаборация; затворен,централизиран/walled gardens / мобилни изчисления,облаци, 

групиране на потребители 

walled gardens- оградено пространство в интернет- среда, която контролира 

достъпа на потребителя до мрежово съдържание и услуги; насочва навигацията на 

потребителя в определени зони, за да позволи достъп до избран материал или да 

предотврати достъпа до друг материал;въпреки че оградената градина не винаги 

пречи на потребителите да се движат извън стените, тя често го прави по-трудно 

от оставането вътре ; примери: App Store на Apple и Play Store на Google; сайтове 

на социални медии, като Facebook, Instagram и Twitter; платформи за 

сътрудничество, като Microsoft Teams или Slack;  технологични платформи за 

реклама и маркетинг, като Google, Facebook, Apple и Amazon. 

Уеб  3.0  /2020 години- ще ни даде контрол над нашата онлайн информация и  ще 

създаде семантична мрежа. Това означава, че машините лесно ще четат и 

обработват генерирано от потребителите съдържание. Блокчейн ще осигури 

силата за децентрализация, безплатни цифрови самоличности с крипто портфейли 

и отворени цифрови икономики.Начините, по които взаимодействаме с мрежата, 

ще включват  3D опции. Предимствата за потребителя включват също ефективно 

сърфиране, подходяща реклама и подобрена поддръжка на клиенти. Някои от най-

широко използваните технологии Web 3.0 могат да се видят с виртуални асистенти 

като Siri и Alexa и свързани умни домове. 

Това е преход от централизиран уеб 2.0 към децентрализиран интернет, където 

хората общуват директно. Работи с  блокчейн приложения, децентрализирани 

финанси, базирани на криптоактиви/криптовалута, токени или NFT; 5G 
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NFT са  блокчейн базирани криптографски активи, които представляват 

доказателство за собственост върху цифрови обекти. 

Емоционален интернет - потребителите усещат мирис и и вкус в цифровия свят; 

6G 

 

Метавселената е постоянен цифров свят, в който потребителите могат да  

преживяват друга реалност, отделна от физическия свят 

Аватар- преведен от санскритски като въплъщение, означава графично представяне 

на потребителя или на неговия герой в триизмерна или двуизмерна (като икона) 

форма, за да взаимодействат в реално време с други потребители и среди 

Филтърен балон - термин, измислен от интернет активист - е състояние на 

интелектуална изолация което може да е резултат от персонализирани търсения 

когато уебсайт алгоритъм избирателно се досеща каква информация потребителят 

би искал да вижда въз основа на информация за потребителя, като местоположение, 

минало поведение на кликване и история на търсенето. В резултат на това 

потребителите се отделят от информация, която не е в съгласие с техните гледни 

точки, като ефективно ги изолира в собствените си културни или идеологически 

балони. Балонният ефект може да има отрицателни последици за гражданския 

дискурс. Резултатите от Президентските избори в САЩ през 2016 г. са били 

свързани с влиянието на платформи за социални медии като Twitter и Facebook, и в 

резултат на това поставиха под въпрос ефектите от явлението "филтърен балон" 

върху излагането на потребителя на фалшиви новини  и  загриженост, че явлението 

може да навреди на демокрацията и благополучието, като влошава последиците от 

дезинформацията, разпространението на реч на омразата и незаконното 

съдържание,  или повишена пазарна концентрация и др.. 

Токенизация е  процес на замяна на чувствителни данни с уникални 

идентификационни символи, които запазват цялата съществена информация за 

данните, без да се компрометира тяхната сигурност 

Хипотетични виртуални технологии - виртуална и добавена реалност, слушалки 

или хаптични костюми за обратна връзка  

Хаптичният костюм е известен  като тактилен костюм, костюм за игри или 

хаптична жилетка, устройство за носене, което осигурява тактилна обратна 

връзка към тялото 

 

 

 
Метавселената 

Глобалната цифрова среда е  на прага на преход, който, подобно на въздействието 

на уеб 1.0 и 2.0, ще повлияе значително върху структурата на  икономиките и 
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обществата. Заедно с децентрализацията, виртуалните преживявания могат да играят 

основна роля в бъдещето на Интернет и потенциално да повлияят на начина, по който 

работим, общуваме, творим, учим и  пътуваме. 

Метавселената1е постоянен цифров свят, в който потребителите могат да  

преживяват друга реалност, отделна от физическия свят, като използват аватар, за да 

взаимодействат в реално време с различни потребители и среди. Тези виртуални 

пространства ще предложат преживявания, които имат потенциал да подобрят 

устойчивостта на  индустриите, особено в области като иновациите и образованието, и 

биха могли да допринесат, ако се вземат предвид спецификите на тези сектори, за 

развитието и демократизацията на културата и културното наследство, благодарение на 

набор от нови интерактивни, съвместни и творчески възможности. 

Метавселената е концепция, която хипнотизира много цифрови експерти и 

привлича значително частно и публично финансиране. Тя е кулминацията на 

технологичната конвергенция. Четвъртата индустриална революция, която предстои, е 

именно резултат от технологичната конвергенция, която може да се опише като 

концепцията за сливане, смесване, интегриране и трансформиране на независими и 

несвързани досега технологии като Интернет на нещата (IoT), големи данни, роботика, 

изкуствен интелект (AI). ), блокчейн и виртуална реалност (VR). Обединени заедно, те 

създават напълно нова технология, свързваща физическия, цифровия и виртуалния свят. 

Поради своето  виртуално естество, метавселената и виртуалните  технологии ще 

засилят съществуващите интернет тенденции (например появата на филтърни  балони). 

Това  несъмнено ще доведе до нови рискове, принуждавайки ни да предефинираме и да 

променим много от нашите закони и политики, за да насърчим безопасното 

функциониране на новата цифрова икономика. Метавселената  вече е предмет на 

съответните законодателни рамки, като рамката за поверителност и защита на данните, 

законодателството за потребителите, конкуренцията, информационното общество и 

други закони, приложими към интернет, включително наказателното и гражданското 

право. Независимо от това предвид революционния характер на метавселената  

очакваме, че ще възникнат още сложни въпроси относно нейното регулиране. 

Разликата между традиционния интернет и  метавселената е, че в първия случай 

се сблъскахме с широк набор от проблеми, защото се лутахме в неизследвана територия.  

Метавселената е различна: повече или по-малко знаем какво ще се случи. Големите и 

мощни играчи знаят какво искат да правят и инвестират милиарди долари в новата 

реалност. 

В случая с интернет политиците реагираха много бавно, най-вече защото им 

трябваше известно време, за да разберат заплахите, пред които трябваше да се изправят. 

Те не могат да направят същата грешка с метавселената, а най-голямата грешка би била 

да отдадат под наем задачата за регулиране на тези, които притежават метавселената. 

Именно намесата на държавата ще се погрижи и в метавселената силите да бъдат 

разделени – и като такава тя ще се превърне в истински инструмент за свобода на 

изразяване, а не в машина за промяна, контролирана от малцина. 

Метавселена и демокрация 

В цифровата ера преоткриването и преутвърждаването на демокрацията е 

жизненоважно. Така, както с появата на интернет започнахме да говорим за  е-

демокрация, така и сега проблемите на демократичното съжителство в метавселената са 

фундаментални. Цифровизацията тласка класическата парламентарна демокрация до 

                                                
1 Първоначално е измислена в научнофантастичен роман от 1992 г. на Нийл Стивънсън, наречен 

Snow Crash. Метавселена е комбинация от префикса „мета“, което означава отвъд, и „вселена“. 
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нейните граници, предлагайки примери като това как животът във филтърен балон и 

дебатите с политически ботове коренно променят демократичната комуникация, 

правейки я по-емоционална, дори истерична и по-малко рационална. Класическата 

демокрация включва дълги, бавни процеси на мислене и вземане на решения, които не 

отговарят на непрекъснато нарастващата скорост в  цифровия свят, с техническите 

разработки, от които някои се страхуват, че ще доведат до управление чрез алгоритми. 

Собствениците на метавселената ще притежават практически неограничена 

власт, а стълбът на демокрацията е разделението на властите: законодателната, 

изпълнителната и съдебната власт са различни и се възпират и контролират взаимно. И 

все пак нищо не гарантира, че този постулат ще бъде спазен в метавселената. В 

цифровизирания свят демокрацията вече няма да функционира както в миналото, но това 

не означава да й махаме за сбогом, а да я балансираме постоянно като следваме 

принципите й и откриваме нови връзки и взаимодействия. 

Европейски инициативи относно метавселената  

Трябва ли Европа да подготви стратегия за формулиране на метавселената и да 

играе водеща роля в нейния дизайн и експлоатация? Ако е така, върху какви въпроси 

трябва да се съсредоточи? 

Метавселената носи както възможности, така и рискове, чийто пълен мащаб все 

още не е ясен. Някои политически проблеми и техните възможни последици са 

идентифицирани в различни области, включително конкуренция, защита на данните, 

задължения, финансови транзакции, киберсигурност, здраве, достъпност и 

приобщаване. Потенциалните последици от използването на хипотетичните технологии 

от виртуалната реалност  са откроени и за други области, например за околната среда и 

за хората на работното място. 

Европейските принципи по отношение на метавселените се основават на 

необходимостта от разработване на виртуални технологии в съответствие с 

европейските ценности, основните права и регулациите; подкрепа за европейската 

културна специфика  и полза за европейските граждани. 

Европейските законодателни и незаконодателни инициативи от последните 

години в подкрепа на метавселената са например Общия регламент за защита на 

данните, Акта за цифровите пазари, Акта за цифровите услуги, Акта за данните, Акта за 

управление на данните, както и Декларацията за цифровите права и принципи.ЕС ще 

допълни своята законодателна и незаконодателна рамка с оглед защитата на правата на 

хората и на секторите на културата и европейското наследство. Иноваторите в 

метавселената трябва да предприемат етичен подход и да се ангажират да спазват по 

дизайн регламентите на ЕС.  

Метавселена и стандарти 

Тези дни над 35 технологични компании, индустриални консорциуми и 

организации за разработване на стандарти (SDO) стартираха Metaverse Standards Forum, 

за да насърчат подготовката на отворени стандарти за метавселената. Членовете-

учредители включват, между другото, Adobe, Alibaba, Epic Games, Huawei, Kronos, Meta, 

Microsoft, NVIDIA, World Wide Web Consortium (W3C) и XR Association. Без Apple. 

  Форумът ще се фокусира върху координиране на изискванията и ресурсите за 

насърчаване на създаването и еволюцията на отворени стандарти за метавселената. 

Очаква се такива стандарти да спомогнат за стимулиране на оперативната съвместимост 

между многото технологии, които метавселената ще интегрира, от 3D графики и 

добавена и виртуална реалност, до инструменти за игри и финансови транзакции за 

много потребители. Форумът за стандарти на метавселената има за цел да насърчи 

основано на консенсус сътрудничество между различните разработващите стандарти 

организации  и компании за определяне и привеждане в съответствие на изискванията и 
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приоритетите за стандартите на метавселената – ускоряване на създаването и 

намаляване на дублирането на усилия в цялата индустрия. 

Метавселена и лични данни   

Участието в метавселената ще включва събиране на безпрецедентни количества 

и видове лични данни. За да се даде възможност за оперативна съвместимост, данните, 

събрани от един субект в метавселената, трябва да преминават безпроблемно между 

различни оператори и  платформи. Тъй като оперативната съвместимост се подобрява и 

на потребителите е позволено да преместват цифровите активи и аватари между 

платформите и в рамките на метавселената, разработчиците на софтуер и марките ще 

трябва да създадат двустранни или многостранни споразумения за споделяне на данни, 

за да подобрят безпроблемното потребителско изживяване. 

Слушалките и очилата за виртуална реалност имат капацитет да обработват 

широк спектър от чувствителни данни за потребителите, които се свързват в рамките на 

метавселената. Закони като Общия регламент за защита на данните ще бъдат подложени 

на изпитание, особено относно това какво ще представлява лични данни, какво е 

съгласие, кой е администраторът и как данните могат да бъдат споделяни в рамките на 

метавселената. Данните, генерирани от слушалки или устройства, ще се считат ли за 

машинно четими данни съгласно предстоящия Закон за данните и по този начин ще 

бъдат ли освободени от правата на база данни sui generis? Много въпроси очакват своя 

компетентен отговор. 

Метавселена,  култура и образование 

Европейският опит, талант и култура – силните страни, които отдавна 

свързватевропейските нации ще движат успеха на Европейския съюз във виртуалните 

светове в допълнение към реалните физически преживявания на откриване и наслада от 

културата и културното наследство. 

Съюзът трябва да се възползва в пълна степен от възможностите на 

метавселената и от виртуалните технологии  при насърчаването на своята творческа 

индустрия. Целта е да се гарантира, че този нов преход няма да създава или да увеличава 

друго разделение в Европа или да застрашава европейските културни ценности, а 

напротив ще е от полза за всички европейски граждани, независимо от възрастта, пола, 

социалния и икономическия капитал или мястото на пребиваване и ще дава възможност 

за справедливо възнаграждение на творците. 

Ще се насърчават производството и популяризирането на специфично културно 

и творческо съдържание, по отношение на правата на интелектуална собственост върху 

съществуващо съдържание и специално създадено съдържание за метавселената и 

виртуалните технологии и по-общо насърчаване на разнообразието от културно и 

творческо многоезично съдържание; 

Ще  се насърчават културни и обществени институции да инвестират в 

метавселената, например чрез създаването на цифрови близнаци; 

     Ще се  гарантира, че стойността, създадена от тази виртуална среда, генерира 

значителни ползи за всички европейци: потребители, творци, културни институции и 

предприемачи; 

Ще  се подкрепят предприятията и лицата, изправени пред бариери пред достъпа 

до нови технологии, за да се гарантира, че тази цифрова революция не създава 

икономическо и социално разделение в Европа; 

Ще се насърчава развитието на солидна и разнообразна индустриална структура 

от независими участници, която гарантира плурализъм в предлагането на културни 

продукти. 

В този културен контекст е необходимо разширяване и интегриране на 

образованието и обучението за бъдещи кариери в екосистемата на метавселената. 
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Достъпът до ключови цифрови умения е основен фактор за новото образование, както и 

за цялостния растеж на европейската екосистема. 

 Метавселена и журналистика 

           Новите технологии не само подкрепят напредъка на традиционната 

журналистика, но предлагат  и техники, които помагат за генерирането на напълно нови 

видове журналистика, които обединяват реални и виртуални преживявания. 

          На IV-ия Международен конгрес по кибержурналистика ( 4 - 5 декември 2014 г.) в 

Порто, Португалия, проф. Джон Павлик от Университет Рутгерс, Ню Джърси, САЩ 

произнесе програмна реч относно „Кодът на новините: последиците от данните, 

алгоритмите и свързаността за качеството на журналистиката в цифровата епоха“. В нея 

той подчерта, че „компютърните алгоритми или цифровите инструменти ще играят 

основна роля по отношение на новините“, че „големите масиви от данни ще бъдат 

източници на истории и тенденции“ и в обобщение, че „сливането на алгоритъм и данни 

трансформира журналистиката“. „Променят се основите на журналистиката. 

Обществеността става силно ангажирана. Публиката вече не е пасивна“ са изводите на 

проф. Павлик. Той очерта бъдещето, като предизвикателство към журналистическата 

професия: „Да си журналист в момента означава да работиш в различни медийни форми, 

но е важно да използваме данните етично и ефективно. Все още има място за добрите 

стари репортажи. Въпреки това такава история не е достатъчна. Данните могат да бъдат 

допълнение към едно добро, задълбочено разследване. Това означава огромни 

съкращения на персонала на медийните организации. Повечето опитни хора ще останат, 

но по-голямата част от репортерите ще бъдат на свободна практика“.  

        Когато се мъчим да проникнем в бъдещето на журналистиката, най-често даваме за 

пример виртуалната  журналистика (immersive journalism). По дефиниция тази 

журналистика означава създаване на новини във форма, в която хората могат да 

придобият опит от първо лице за събития или ситуация, описани в новинарските 

истории, чрез генериране на триизмерни изображения, които като че ли обграждат  

потребителя. Този вид журналистика има за цел да предизвика връзка между 

аудиторията и новинарската история. Според Де ла Пеня (De la Peña 2010), която е 

пионер в жанра „..създаването на тази връзка чрез различни видове виртуализация 

отдавна се смята за идеалния случай.“ Виртуалната  журналистика позволява 

взаимодействие с информацията в реално време. Тя се стреми да стесни пропастта 

между обективното и субективното. Солтер посочва, че виртуалната журналистика 

„използва устройства, за да въвлича публиката в събития, позволявайки им да си 

представят подробности, често пропускани от традиционната новинарска история“ 

(Salter 2009). 

        Виртуалната  журналистика поставя директно в събитието лице от публиката, 

използвайки 3D игри и завладяващи технологии, които създават усещане за 

„присъствие“ и предлагат възможност за лично ангажиране с дадена история. Тя  

използва виртуални платформи, за да контекстуализира дадена история. По отношение 

на новите видове журналистика обаче Занкова и Франклин (Zankova&Franklin 2016) са 

убедени, че има много етични и правни въпроси, които трябва да бъдат обстойно 

обсъдени в журналистическата общност, както и от тези, които вземат решения. Някои 

от тях са съвсем нови и изискват по-сложни познания за цифровата среда  и по-

специално за технологиите. Виртуалната  журналистика изисква нова цифрова  култура, 

която съчетава традиционното журналистическо образование и софтуерните познания. 

Проектите за виртуална  журналистика трябва да се обсъждат по-задълбочено с оглед на 

доброто изясняване на техните етични и правни аспекти. Приложението на 

интерактивните цифрови медии обхваща широк спектър от илюстрации и инфографики 

до 3D въплътено изживяване във видеоигрите. Тези изживявания размиват границата 
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между развлеченията и cinema verité, тъй като аудио и видео, заснети на живо от 

физическия свят (cinema verité material) са вградени в цялата компютърно генерирана 

среда и се срещат в скриптирани/програмирани варианти. Компютърно генерираната 

среда също може да действа като реплика на действително пространство от физическия 

свят.2 Проблемът тук е дали моделът на света представлява реалния живот или е 

субективна представа за този живот. 

       Новата дефиниция на журналистиката, фокусирана върху съдържанието и отделена 

от медиите, където виртуалните светове се появяват като важни участници , трябва да 

има предвид „принципите на журналистиката и да се основава на връзката й с нейната 

публика, а не на отношението й към средата, която използва за комуникация с 

публиката” (Lemelshtrich Latar, N. & Nordfors, D. 2009). „Журналистиката трябва да е на 

първо място лоялна към гражданите“ твърди Лемелщтрич Лета. (Lemelshtrich Latar 2011) 

През 2022 година  ще се говори все повече за взаимодействието между 

метавселената, уеб 3.0 и по-персонализираното изживяване. Нейното развитие е заедно 

с  новото поколение интернет – уеб 3.0, в което потребителите не просто ще гледат 

съдържанието  през екраните си, а ще се чувстват свързани във виртуалния свят. Това 

развитие има различни важни аспекти, един от които е как медиите и журналистиката 

ще подкрепят метадемокрацията. 
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