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ВЪВЕДЕНИЕ 

Знанията и уменията за комуникация са в основата на 
всяка социална система. Връзките между хората и възмож-
ностите да взаимодействат помежду си са неизменна част от 
различните форми на обществена организация, част от хи-
лядолетното развитие на човечеството. Социалните мрежи – 
мрежите от хора обаче добиват нова значимост в условията 
на технологично развиващи се възможности за връзка.

Свързаният човек на 21. век задава нови посоки за разви-
тие на света. Той може да разширява своята социална роля в 
зависимост от отношенията, които има с другите участници в 
мрежата. Неговото влияние и социалната му значимост могат 
да нарастват в резултат от мрежовото му поведение. Техноло-
гиите само улесняват този процес. 

Възможността за връзка между всичко и всеки – идея, 
която стои в основата на Интернет – променя света, в кой-
то живеем. Затова и знанията за това как функционира тази 
мрежова среда, както и уменията ни да комуникираме и упра-
вляваме взаимодействията си в мрежата, стават все по-важни 
днес. За всички нас като хора.

  
За кого е предназначен учебникът?
Учебникът е предназначен за студенти в специалностите 

„Комуникационен мениджмънт“, „Връзки с общественост-
та“ и „Журналистика“ от професионално направление „Об-
ществени комуникации и информационни науки“, за които 
комуникацията стои в основата на професионалните им зна-
ния и умения. Така също за всички специалности от хумани-
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тарната сфера и най-вече за направление „Филология“ – ези-
кът е най-важният инструмент за връзка.

Той е ориентиран и към студентите от специалностите 
„Маркетинг“, „Публична администрация“ и „Бизнес адми-
нистрация“, за които умението да управляват различни ко-
муникационни процеси е все по-важно днес. 

Учебникът е предназначен и за студентите в образовател-
на програма „Политология“, за които знанията и уменията в 
сферата на политическите комуникации и медиите, както и 
управлението на репутацията в социалните медии и мрежи 
имат задължителен характер. 

Учебникът би бил полезен и за тези, които са изправени 
пред предизвикателството да комуникират и да управляват 
различни комуникационни процеси, да изграждат социални 
мрежи и да поддържат взаимоотношения в условията на ди-
намична комуникационна среда и непрекъснато променящи 
се технологични възможности за социално взаимодействие.

Не на последно място, учебникът е за всички, които се 
интересуват от медиите и комуникациите и биха искали да 
превърнат собствените си социални мрежи в едно по-добро и 
полезно за тях самите комуникационно пространство.
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 I.   КОМУНИКАЦИЯ – СОЦИАЛНИ МЕДИИ – 
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

 
1.1.  Комуникационен мениджмънт – предмет,  

обект, цел

В условията на интензивно развиваща се мрежова 
среда стратегическото управление на комуникациите става 
все по-важно, както за организациите, така и за отделните 
личности в стремежа им да прибавят стойност към публич-
ното си присъствие. Взаимодействията със заинтересованите 
страни, изграждането на благоприятни взаимоотношения и 
поддържането им във взаимосвързани групи е дейност, чието 
значение нараства в съвременния свят. Добрата репутация е 
функция от доброто управление и е сред нематериалните ак-
тиви; нейната стойност се определя както от честотата и на-
чините, по които може да бъде използвана, така и от ползите, 
които генерира за отделната личност или за организацията 
като цяло. 

Комуникационният мениджмънт се разглежда от перс-
пективата на четири взаимно свързани области: вътре в ор-
ганизациите (вътрешни комуникации), в отношенията с кли-
енти, доставчици на суровини и конкуренти (маркетингови 
комуникации), в мрежите на предприятията, професионални-
те и съсловни организации, партньори (комуникация в мре-
жите) и в обществено-политическото пространство (пъблик 
рилейшънс, PR). Дефинира се като „ефективно управление 
на комуникацията в помощ на отличното управление на всяка 
организация, която трябва да утвърждава позицията си в па-
зара, в обществото и вътрешната среда – при растяща еман-
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ципация на заинтересованите от дейността й – както собст-
вените работници и мениджъри, така и клиенти, партньори, 
нестопански организации, правителствени институции и др.; 
при повече рискове и възможности във времето на социални-
те мрежи“ (Филева 2013: 191). 

Следователно, комуникационният мениджмънт се отнася 
до тези заинтересовани страни и лица, които използват ко-
муникацията, за да помогнат на организацията да постигне 
целите си чрез оптималното използване на организационни-
те ресурси. Това е професионална дейност, която е насочена 
към системното планиране, изпълнение, мониторинг и оцен-
ка на всички канали за комуникация както в организацията, 
така и във външната за нея среда. Обект на комуникационния 
мениджмънт е цялостната система от социални комуника-
ции, а процесите, връзките, средствата и методите за пълно-
ценни комуникационни взаимодействия оформят неговия ос-
новен предмет (Цветкова 2000: 19). Ефективното управление 
на информационните и комуникационни потоци подпомага 
взаимодействието между хората и групите, между различни-
те обществени и политически формирования, бизнес отно-
шенията и др.

От един по-широк ъгъл съвременната система на органи-
зационно управление имплицитно включва в себе си проце-
дурите, принципите, правилата, нормите и механизмите на 
комуникационния мениджмънт: „колкото по-развита и ефек-
тивна е технологията на комуникационния мениджмънт, тол-
кова по-сериозни са гаранциите за постигането на целите на 
организацията, за надеждното решаване на нейните задачи и 
проблеми“ (Стойков 2016: 44). Комуникацията е в основата 
на всяка една организация, ето защо нейното добро управле-
ние е необходимо условие за постигането на благоприятна 
среда за всички заинтересовани страни. 
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Ефективното управление на комуникацията „помага на 
организацията да създава отличителни и привлекателни об-
рази пред своите заинтересовани групи, да изгражда силен 
корпоративен бранд и да развива репутационния капитал. 
За да се постигнат тези цели, всички форми на комуникация 
трябва да бъдат организирани в едно цяло и разработени кри-
терии за успех, които позволяват да се измери влиянието на 
комуникациите на организацията върху нейната репутация и 
стойност“ (Van Riel, Fombrun 2007: 35).

Така, ако целта на комуникационния мениджмънт е да се 
създават максимално подходящи условия за устойчиви във 
времето взаимоотношения с всички заинтересовани страни 
– от вътрешната и от външната среда, то сред основните при-
оритетни задачи са:

 y Създаване и поддържане на комуникационна инфра-
структура (канали на връзка и интеракция), която бла-
гоприятства взаимоотношенията между заинтересова-
ните страни и допринася за тяхното развитие.

 y Стратегическо планиране на комуникационните про-
цеси с цел интегриране на взаимодействията между 
заинтересованите страни в рамките на цялостна сис-
тема от отношения;

 y Периодичен мониторинг, контрол и оценка на взаимо-
действията.

 y Рискмениджмънт на комуникационните процеси – оп-
ределяне на рисковите комуникационни фактори и ми-
нимизиране на тяхното въздействие.  

 y Управление на кризисните комуникации.
Комуникацията е в основата на организационното пред-

ставяне. Успехът на усилията на една организация да придо-
бие ресурси и да повлияе на контекста, в който осъществява 
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дейността си, зависи до голяма степен от това доколко до-
бре и професионално комуникира със своите стейкхолдъри 
– заинтересованите от дейността й страни. В случая е важно 
да се определят кои точно са те, кои са групите от публики, 
които имат отношение към организацията, какво е тяхното 
значение, какъв тип отношения са изградени вече и как тези 
отношения се отразяват на мненията и отношенията към ор-
ганизацията като цяло.

В изследванията се наблюдават различни систематиза-
ционни подходи при определяне на функционалните отно-
шения между различните заинтересовани страни. Система-
тизираният вариант на видовете групи и комуникационните 
взаимодействия в рамките на комуникационния мениджмънт 
– виж Фигура 1.1., е възможно непълен и отворен за допъл-
ване. Особен вид отношения са например т.нар. нормативни  
(с регулаторна функция) групи от заинтересовани страни. 
Това са всички онези заинтересовани от дейността на орга-
низацията, които позволяват нейната дейност и регламенти-
рат функционирането й посредством различни актове (зако-
ни, правилници, наредби, регламенти, правила – с външен и 
вътрешен за организацията статут). В случая се имат предвид 
всички държавни органи, институции на местната власт, про-
фесионални общности, браншови съюзи и т.н., които оказват 
директно влияние върху дейността на организацията.

Управлението на комуникациите е в професионалния 
ангажимент на различните нива на организационен менидж-
мънт. Голяма част от дейностите се осъществяват от комуни-
кационни агенции. 

Като цяло, най-често комуникационният мениджмънт се 
инициира от вътрешни комуникационни структури на раз-
личните типове компании или организации през т.нар. кому-
никационни агенции към медиите, а оттам и към различните 
таргет групи. 
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Вътрешните структури могат да бъдат както отделни слу-
жители, отговорни за комуникациите, така и вътрешни от-
дели с различен брой служители, които отговарят за връзки 
с обществеността, реклама, събития, планиране в медиите, 
дизайн и пр.1 

1 Комуникационните агенции могат да бъдат класифицирани според 
различни критерии. Най-често те се разделят на агенции за пълно 
(т.нар. Full service agency) или частично комуникационно обслужване. 
Пълното комуникационно обслужване обхваща всички дисциплини на 
интегрираните маркетингови комуникации, докато частичното се базира 
на отделни дисциплини или услуги – например, PR или рекламна агенция; 
агенция за мениджмънт на събития; медийна агенция (изследване и 
планиране в медиите); творчески бутици (агенции за творчески услуги 
в комуникациите) и пр.

Фигура 1.1. Комуникационният мениджмънт. Видове комуникации и 
отношения (Ил. П.). 

Вътрешни комуникации 
(отношения вътре в организацията – собственици, мениджъри, 

служители и др.)

Маркетингови комуникации 
(отношения с клиенти, доставчици, дистрибутори,  

конкуренти и др.)

Комуникация в мрежи от предприятия и организации 
(връзки с партньори, професионални организации  

и съюзи и др.)

Връзки с обществеността 
(комуникация в обществено-политическото пространство: 

медии и журналисти, групи със специални интереси, различни 
граждански организации и сдружения и др.)

Комуникационен мениджмънт
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1.2. Комуникационен мениджмънт и социални 
мрежи

Комуникационният мениджмънт в социалните мрежи 
по същество обхваща всички участници и заинтересовани 
страни в особен микс на взаимодействие. Всички те са в Ин-
тернет – в публичното пространство, и са част от мрежата 
от връзки и отношения: клиенти, служители, доставчици, 
партньори, конкуренти... – това са свързаните лица, от кои-
то зависи дейността на организацията, netholders (свързани в 
мрежа заинтересовани лица), както ги нарича Кристоф Асанс 
(Асанс 2015: 59). Именно този микс от публично представе-
ни взаимоотношения в мрежата прави комуникационния ме-
ниджмънт важен и стратегически отговорен. Той обаче след-
ва да се разглежда само като част от усилията за създаване 
на благоприятни условия за взаимодействие и за развитие на 
отношенията между заинтересованите страни. 

Необходимо е също да се отчетат ред други специфики, 
които отличават свързаните в мрежи хора, услуги, дейнос-
ти и т.н. Познаването на интернет като среда е важна пред-
поставка за разбирането и на мрежовата комуникация, и на 
управленските дейностите. Именно към тези особености ще 
се насочим, разглеждайки комуникационния мениджмънт в 
социалните мрежи като особена форма на интеграция на 
различни комуникационни процеси. 

Свързаният човек на 21. век задава нови посоки за разви-
тие на света. Потребителят в социалните мрежи може да се 
превърне в партньор при т.нар. crowdsourcing, а споделеното 
знание да генерира печалба. Затова и все повече е необходим 
един по-отговорен подход при оценка на мрежово присъст-
вие, както и при цялостното изграждане на връзки и поддър-
жането на отношения в пространството на глобалната мрежа. 
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Отделният служител се идентифицира в мрежата чрез ор-
ганизацията, за която работи (или е работил) – т.нар афилиа-
ция, споделеното преживяване от отпуската се свързва с ку-
рорта, ястието – с ресторанта, покупката – с производителя. 
В мрежата от връзки и отношения опитът и преживяването 
се определят чрез конкретни обекти и се споделят. А споде-
леното знание и преживяванията са огромен ресурс в новия 
тип мрежова среда. 

Фигура 1.2. Комуникационен мениджмънт в социалните мрежи (Ил. П.)

Свързаният човек (homo reticulus)2 може да разширява 
своята социална роля в зависимост от отношенията, които 
има с другите участници в мрежата. Неговото влияние и со-

2 Homo reticulus (от лат. retis – мрежа, преплитане), определение на 
Кристоф Асанс (Асанс 2015: 15, 16).
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циалната му значимост могат да нарастват в зависимост от 
позицията му в мрежата и от мрежовото му поведение. 

На практика World Wide Web в своето развитие не само 
свързва света, той го и променя значително. Голямата про-
мяна е при поколението на социалния Web 2.0. след 2004 г. 
и появата на Facebook, Тwitter и други платформи за соци-
ална свързаност и споделена публичност. Свързаният човек 
в социалните мрежи – а впоследствие и свързаните неща (в 
условията на Web 3.0. – семантичния уеб,  и най-вече при 
Web 4.0. – интернет на нещата), чертаят нов тип отношения, 
взаимодействия, организация. Но и нови изисквания към чо-
века в мрежата – знания, умения, компетенции. 

1.3. Социални медии vs социални мрежи 

Двете понятия – социални медии и социални мрежи, в 
резултат от развитието на технологиите, а и вследствие на 
наложилата се практика, днес все повече се използват сино-
нимно. В социалните и медийните научни изследвания оба-
че разликата е необходимо да бъде направена. Социалните 
медии се основат идейно и технологически на Web 2.0. и се 
развиват след 2004 г.

Социалната мрежа е понятие, с което се представят връз-
ките, взаимодействията  и отношенията между потребители-
те на различни платформи за социална комуникация – като 
Facebook, Twitter, YouTube и др. Тези платформи предоставят 
възможност за създаване на собствена медия (акаунт-про-
фил) и последващото й обвързване (с други акаунти-профи-
ли) в мрежа за социални взаимодействия. 

Поради налагането на по-обхватната представа за Интер-
нет като среда на социална интеракция и релационни зависи-
мости, отделни медии за социална комуникация са също така 
сайтовете и блоговете (включително корпоративни, институ-
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ционални и т.н.)3. Всяка от интернет платформите предоставя 
различни възможности за медийна дейност и инструменти за 
социални взаимодействия в зависимост от своята политика, 
цели и сфера на дейност. Социалната мрежа се отнася до 
връзките и отношенията, които се създават при тези медийни 
взаимодействия. Докато онлайн медиите са „медии, появили 
се вследствие от технологични иновации, които разпростра-
няват конвергентно съдържание чрез интернет“ (Константи-
нова 2015: 72).

Честото смесване на двете понятия се дължи и на техно-
логическите характеристики на Web 2.0. – това е поколение-
то на мрежата, което позволява на „хората, известни преди 
това като аудитория“ (според едноименния манифестен текст 
на Джей Роузън – Rosen 2006) да публикуват и да споделят 
публично. Концепцията „Ние Медия“ („We the Media“)4 пре-
взема Интернет. В случая се има предвид именно тази осо-
беност, която дава възможност на всеки с достъп до мрежата 

3  Появата на блоговете е по-ранна, те се разполагат на границата 
между двете поколения – Web 1.0. и Web 2.0. От векове хората си водят 
дневници, но от 1994 г. това е възможно публично и онлайн. Името си 
тази нова форма на интернет публикуване дължи на Джон Баржър, който 
през 1997 г. я нарича „уеблог” (от англ. web – мрежа, log – дневник), по-
късно съкратено на „блог“.

В началото блоговете са периодично осъвременявани сайтове, вид 
система за управление на съдържание, която позволява на всеки да прави 
кратки публикации. Впоследствие се дава възможност на читателите да 
коментират публикациите – така се изгражда място за създаване на общ-
ности, разгръщане на дискусии, добавяне на ново съдържане към вече съ-
ществуващото. Тези онлайн инструменти за самостоятелно публикуване, 
при това безплатно, са лесни за използване, затова и бързо превземат мре-
жата благодарение на платформи като Blogger.com, Wordpress.com и др. 
Стотици хиляди граждани създават своя „дневник“ и дават нова форма 
на новините и журналистиката, връзките с обществеността, политиката, 
забавлението.

4  Определение на Дан Гилмор (Gillmor 2004).
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да създаде собствена медия – свой блог, сайт или профил в 
платформите за социално взаимодействие (Facebook, Twitter 
и др.) и да публикува, изграждайки също така и собствена 
социална мрежа от приятели и последователи. Поколението 
Web 2.0. е революционно именно заради промяната, която 
налага в обществените комуникации – това е уеб за четене и 
писане (Read Write Web). Виж Таблица 1.3. 

Уеб 1.0.
Уеб 2.0.

Социален уеб
Уеб 3.0.

Семантичен уеб
Уеб 4.0.

Интернет на нещата
Уеб 5.0.

Мрежа, 
насочваща 

вниманието 
към съдържа-

нието

Социални медии 
и мрежи, увели-
чаване на кому-
никационните 
възможности 

Мрежа, потапя-
ща в контекста

Постоянна 
свързаност

Конвергенция
човек – техно-

логии

И-мейл
Търсачки

Социални медии и 
мрежи

Блогове 
Подкаст

Wiki
Чат в реално 

време

Семантични 
мрежи

3D
Холографска 

телевизия & игри
Виртуални све-

тове
Добавена реал-

ност
Смарт търсачки
Жестов контрол

Изкуствен интелект
Хиперлокални 

мрежи
Cloud Computing

Свързване на обекти
Лицево разпозна-

ване
Разпознаване на 

обекти

Невронни 
мрежови 

интерфейси
Импланти

Невроробо-
тика

Аватари в 
реалния свят

Телепатия

Таблица 1.3. Развитие на Web (Ил. П.).

Свързаността в мрежи променя също така формите и на-
чините на социална организация. „Мрежовото общество“ 
е тип „социална формация с инфраструктура от социални и 
медийни мрежи, която му дава възможност за организация 
на всички нива (индивидуално, групово / организационно и 
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обществено). Все по-често тези мрежи свързват всички зве-
на или части от тази формация (индивиди, групи и организа-
ции)“, отбелязва един от теоретиците на мрежовото общество 
Ян ван Дайк (Van Dijk 2006: 20). Затова можем да наречем 21. 
век „епоха на мрежите“ – „Мрежите се превръщат в нервна-
та система на нашето общество и можем да очакваме тази 
инфраструктура да има по-голямо влияние върху целия ни 
социален и личен живот, отколкото изграждането на пътища 
за превоз на стоки и хора в миналото“ (Van Dijk 2006: 2).

 1.4. Защо е важна комуникацията? 

Самата етимология на думата „комуникация“ дава отго-
вор на този въпрос – от лат. гл. communicare – свързвам, спо-
делям, общувам.

 y Комуникацията свързва 
Ако инструментите за комуникация на различните медий-

ни платформи (Facebook, Тwitter, Instagram, LinkedIn и т.н.) 
позволяват осъществяването на връзка, то взаимодействието 
между участниците в мрежата е при реалното използване на 
връзката, при комуникация между тях, т.е. при осъществен 
поток от съдържания и трансфер на знания. Връзката (лин-
кът) позволява само преноса на информация, тя е „пътят“, 
който изминава медийното съдържание, за да бъде прието, 
но комуникацията е, която истински свързва хората, тя дава 
стойност на връзката. 

 y Комуникацията организира
Свързаните помежду си хора лесно могат да се органи-

зират, ако освен трансфер на информация, има и пренос на 
знание и емоции. Знанието подрежда света според ценностни 
ориентири и етични категории като добро и лошо, красиво и 
грозно. Емоционалната обвързаност, от своя страна, придава 
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персоналност на връзката и поражда съпричастност. Комуни-
кацията създава организация, тя систематизира и структу-
рира връзките и отношенията. 

 y Комуникацията създава общност
Взаимодействията между свързаните хора в мрежата са 

на базата на общ език, общи интереси, нагласи, предпочита-
ния, желания. В основата на всяка социална организация е 
комуникацията. 

1.5. Какво управляваме в комуникационния процес?

Най-лесният и бърз отговор на този въпрос е „всичко“. 
Всеки един от елементите, които биха оказали влияние вър-
ху хода на комуникационните взаимодействия и които са от 
значение за резултата от комуникацията – за нейния ефект, 
подлежат на внимателна преценка и осъзнат избор от страна 
на комуникатора. 

Управлението на комуникационния процес (вероятно 
по-правилно е да говорим за комуникационни процеси, про-
тичащи едновременно с различни групи от хора в мрежата) 
е въпрос на умение, но и на добро познаване на основните 
комуникационни принципи, които – макар и в мрежови ус-
ловия, стъпват на базисни характеристики: важно е кой го-
вори, на кого говори, какъв канал за комуникация използва, 
какви са комуникационните характеристики на канала, който 
използва, съдържанието, което създава (аудио, аудиовизия, 
изображение, текст), каква знакова система използва комуни-
каторът и как конструира съобщението (как го кодира), дали 
е разбираемо то за реципиента (дали може да го декодира), в 
какъв контекст протича комуникационното взаимодействие, 
кои и какви са страничните фактори, които оказват влияние 
върху качеството на комуникационното взаимодействие, 
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в какви възможни връзки с други медийни съдържания би 
могло да влезе съобщението, какви възможни нови значения 
и интерпретации биха могли да се направят вследствие на 
връзката с различни други факти и т.н. и т.н.

1.6. Елементи на комуникацията

Редица са изследователите и теоретиците на комуника-
циите, чиито изследвания са с принос в масовите комуни-
кации: Харолд Ласуел, Клод Шенън, Пол Лазарсфелд, Илиу 
Кац, Герхард Малецке, Уилбър Шрам, Абрахам Мол, Джор-
дж Гербнер, Умберто Еко и много други. Комуникационните 
модели, които те предлагат, представят комуникацията в за-
висимост от различни аспекти – социални, психологически, 
лингвистични, семиотични и др. Обобщеният модел, който 
предлагаме тук, е резултат от систематизация на натрупания 
опит и засяга най-общите, основни елементи в комуника-
ционния процес. 

– Адресант / комуникатор – основен инициатор на кому-
никационния процес, източник на съобщението. С комуника-
тивното му намерение се определя и емотивната функция, с 
която е натоварена неговата фигура – от отношението му към 
това, за което ще говори, и към този, на когото говори, зависи 
начинът, по който ще го направи, иначе казано – каква форма 
ще придаде на медийното съдържание, как ще комуникира. 
Статусът на личността, образованието и ред други характе-
ристики оказват влияние върху качеството на съобщението. 

Адресантът – инициаторът на комуникацията, има опре-
делени задачи:

 y Да реши какво ще комуникира – тема, идея, предмет и 
обект на комуникацията;
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 y Кодиране 
– да избере и да използва такава система от знаци, 

която получателят на съобщението владее (напри-
мер езикови системи от знаци – български език, 
английски език, но и друг тип знаци – вербални, 
невербални, визуални, смесени); 

– да кодира съобщението, като използва такава сис-
тема от кодове – такива правила за употреба на 
знаците, че съобщението да бъде разбрано (деко-
дирано) от получателя. 

 y Предаване на съобщението до получателя по съответ-
ния канал за комуникация.

– Адресат / реципиент – получателят на съобщението. 
Реципиентът е сложен конструкт от психологически, социо-
културни, образователни и др. особености. Неговото позна-
ване и определянето на относително валидните особености 
на реципиентския му профил е от важно значение при тар-
гетирането на медийното съдържание – за да бъде разбрано, 
медийното съдържание трябва да бъде декодирано и разчете-
но. Само при правилно и точно декодиране на съобщението 
имаме основания да очакваме, че комуникацията е успешна, 
тоест че реципиентът е разбрал това, което казваме. 

– Съобщение – медийното съдържание, посланието. В 
мрежовото пространство то заживява свой живот – много-
кратно споделяно, коментирано (в немалко случаи и редакти-
рано – модифицирано). 

Във връзка с комуникационния мениджмънт в социални-
те мрежи създаването на медийното съдържание се обвързва 
с няколко основни стъпки: 

 y Определяне на формата на съдържанието и социал-
ната медия, за която то е предназначено:
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–  Аудио – платформи за социални медии и изграж-
дане на социални мрежи и споделяне на подкаст-
файлове (Soundcloud, Spotify, Apple Podcast и др.),

– Видео – платформи за социални медии и изграж-
дане на мрежи и споделяне на видео (YouTube, 
Vimeo, Metacafe и др.),

– Снимки – Instagram, Flickr и др.
– Текст – различните платформи позволяват разли-

чен обем на текстовите съдържания и публикува-
не в зависимост от целите, но също така и комби-
нация с други медийни формати – напр. блоговете, 
но и Facebook, Twitter, LinkedIn, които се развиват 
като платформи за споделяне на различни видове 
медийни съдържания. 

 y Определяне на целите, на които ще служи съдържа-
нието: да информира, да забавлява, да въвлича в диа-
лог, да провокира вниманието и т.н.

 y Таргетиране – определяне на публиките и насочване 
на медийното съдържание.

 y Подпомагане – откриване на потребители и платфор-
ми, които споделяйки медийното съдържание, биха 
могли да помогнат за неговото разпространение.

 y Приобщаване – включване в дискусии и приобщаване 
на различни заинтересовани.

 y Обвързване на платформи и социални мрежи – упра-
вление на съдържането в различните социални медии 
и мрежи от свързани потребители.

Всички описани дейности, свързани с медийното съдър-
жание, са част от т.нар. content management – управление на 
медийното съдържание, и заемат все по-голяма част от про-
фесионалната работа по управление на комуникациите. 
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С все по-голямо значение е и т.нар. User Generated 
Content – създаденото от потребителите съдържание във 
Facebook, Instagram, YouTube, Tweeter и др. Това какво казват 
потребителите за нас, какво споделят, пряко реферира към 
репутацията, която искаме да имаме. Затова и постоянният 
мониторинг на потребителското съдържание е необходимост 
в комуникационния мениджмънт. На въпроса отделяме вни-
мание в следващите теми.

- Контекстът – това са всички факти, които имат отно-
шение към разбирането на съобщението, неговото тълкуване 
и интерпретация; има се предвид средата като фактор в раз-
бирането на медийното съдържание. В този смисъл се опре-
деля и референтната функция, която изпълнява контекстът 
– той насочва вниманието и подпомага интерпретацията чрез 
връзки към други факти, събития, участници или обстоятел-
ства, при които съобщението е предадено и получено. 

Комуникацията винаги се осъществява в определен кон-
текст – времето, мястото, културата са важни за определяне 
на комуникационния ефект. Ако се опитаме да интерпретира-
ме дадено съобщение извън неговия контекст, може да полу-
чим съвсем различно значение, което е вероятно да доведе до 
погрешно разбиране и интерпретация.

Контекстът трябва да бъде внимателно анализиран при 
предаване на информация „в продължение“, необходим е при 
преценка на фоновите знания, при определяне на общата па-
мет на публиките, на знанието, нужно като основа за разби-
рането на всяка нова информация. В голяма степен как въз-
приемаме и разбираме едно съобщение зависи от това в какъв 
контекст е поставен цялостният комуникационен процес.

– Каналът, който се използва, за да се предаде съобще-
нието, е основен елемент от комуникационния процес. Той 
представлява връзката между участниците в комуникацион-
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ния акт. Затова говорим и за фатическа функция на комуни-
кацията – комуникацията е връзка. Каква медия се използва? 
Какви са нейните комуникационни характеристики и въз-
можности за връзка (искаме да бъдем чути, видяни или да 
прочетат съобщението ни)? С кого ни свързва дадената ме-
дия? Тези, с които искаме да се свържем/да достигнем, из-
ползват ли този комуникационен канал? 

Отговорите на тези въпроси имат отношение, както към 
създаването на медийното съдържание, така и към публики-
те, които искаме да достигнем. За да се осъществи комуни-
кация, е необходимо и комуникаторът, и реципиентите да из-
ползват един и същи комуникационен канал, да имат връзка 
помежду си. Така както и да използват една и съща система 
от знаци (един и същи език) и да владеят принципите на тях-
ното организиране в рамките на цялото съобщение (да могат 
да си служат с езика).

- Код – системата от знаци и правилата за тяхната употре-
ба, съгласно тях се създава медийното съдържание. Важни 
въпроси са какъв език/система от знаци се използва и как се 
кодира съобщението? Спазват ли се правилата на кодиране? 
Отчитат ли се комуникационните специфики на средата? На 
участниците с техните културни различия? И т.н. Кодът има 
отношение към процеса на създаване на медийното съдържа-
ние – свързва се с фигурата на комуникатора, който кодира 
съобщението. Но също така и с реципиента, който е необхо-
димо да го декодира, за да го разбере. 

Целта на всеки комуникационен акт е постигането на 
разбирателство – предвиденото от комуникатора и възприе-
тото от реципиента значение да са симетрични (кодираното 
от комуникатора послание да е идентично на декодираното 
от реципиента). Честа практика обаче е отклоняващото се, 
разминаващо се декодиране, при което реципиентът разби-



26

ра само част от значенето, което комуникаторът е заложил. 
Причините за това разминаване се крият в различните нива 
на комуникационна компетентност на двете страни (знания и 
умения за практическата употреба на знаците), но също така 
и в липсата на ясна представа за обхвата на комуникацион-
ната им общност (общия опит). Погрешното и непълно раз-
биране обаче могат да са резултат също и на индивидуални 
различия, социокултурни особености, както и на ред други 
фактори (като психологически характеристики, например). 

На практика участниците в комуникационния процес ни-
кога не могат да са напълно сигурни дали (и в каква степен) 
са се разбрали – дали намерението на комуникатора е наме-
рило адекватен израз в използваните от него знаци и кодове, 
дали реципиентът коректно е декодирал съобщението и дали 
е разбрал точно посланието. Участниците в комуникацията 
винаги са изправени пред риска от неразбиране и погрешно 
тълкуване на знаците. Важно обаче е да се осъзнават праве-
ните грешки и те да се коригират своевременно, както и да се 
полагат усилия за преодоляване на комуникационните разли-
чия и да се усъвършенстват уменията за общуване. На тази 
цел служи обратната връзка.

– Обратната връзка е важна в комуникационния про-
цес, тъй като тя представя реакцията на реципиента и показва 
дали съобщението е разбрано и интерпретирано съобразно 
комуникативното намерение на адресанта.

– Шум – в комуникацията от решаващо значение са и ре-
дица други фактори, които е необходимо да се имат предвид, 
най-общо се означават като шум. Под „шум“ в комуникацион-
ния процес се означава всичко, което би могло да повлияе на 
възприемането:

 y Вътрешен шум – причини, които засягат психологи-
ческите характеристики на реципиента – умора, коя-
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Комуникатор Съобщение Реципиент

Канал

Код

Избор на медия

Кодиране на 
съобщението

Декодиране на 
съобщението

Обратна връзка

Контекст

Шум

Шум

Използване на 
канала

то пречи на възприемането, раздразнителност, която 
отключва условия за свръхреактивност и емоционал-
ност, свръхнапрегнатост и др.

 y Външен шум – фактори на средата, които биха могли 
да окажат влияние върху качеството на комуникацион-
ното взаимодействие: шумове и други звуци, които за-
глушават сигнала, слабо осветление, което възпрепят-
ства възприемането и др. 

 y Семантичен шум – отнася се до езиковия фактор и 
свързаните с езика значения: граматически грешки, 
които биха довели до неразбиране, недобре констру-
ирано изказване, неточна употреба на изрази, подце-
няване на културни различия между участниците в 
комуникацията и последващо погрешно тълкуване и 
интерпретация на съобщението и др.

Фигура 1.6. Елементи на комуникационния процес.  
Адаптирана по Thorne 2012: 4.
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Въпроси и задачи:

1. Приемате ли твърденията? Аргументирайте се и дайте 
примери.

 y Социалните медии и мрежи непрекъснато усилват 
шума. Ето защо задача на комуникационния менидж-
мънт е „да усилва сигнала“ с ясна, точна, достоверна 
информация. 

 y Медийното съдържание е важно, но в социалните мре-
жи не по-малко важен е контекстът.

2. Изберете фирма или организация, която познавате. 

y Представете системата от комуникационни канали, 
които използва.

y Кои са заинтересованите страни и какви са предпочи-
таните форми на комуникация? 

 y Кой е отговорен за комуникирането на продуктите/ус-
лугите?

 y Проследете как комуникацията на различните плат-
форми за медийна дейност реферира към образа на 
самата организация.



29

II.  СОЦИАЛНА ДИНАМИКА НА МРЕЖАТА

Социалната мрежа е структура, изградена от различ-
ни „актьори“ – участници със свой профил и възможности за 
социална интеракция, които са свързани помежду си. Всеки 
един от участниците може да влияе на система от връзки и 
взаимоотношения в рамките на структурата. В условията на 
Интернет на нещата практически всичко е свързано – това е 
мрежа на всичко и всички, на хора и машини, смартобекти 
и различни устройства. Това взаимопроникване на света на 
хората със света на машините намира израз в различни гле-
дища за развитието на човечеството. Появява се и понятието 
„социален компютинг“ (social computing), което отразява вза-
имовръзките между социално поведение и компютърни сис-
теми, социалните конвенции и социалните контексти, създа-
дени посредством софтуер и технологии. 

Автоматизацията в комуникациите, от своя страна, поз-
волява наличието на комуникационни взаимодействия по мо-
дели, немислими до този момент (човек – машина, машина 
– машина). Изкуственият интелект заема все по-голяма роля 
в този нов свят на взаимно проникване на човека и маши-
ните, като се превръща все повече в основен участник в ко-
муникационния процес (например, ботовете – съкр. от робот 
– акаунти в социалните медии, които се управляват изцяло от 
компютърни програми и са предназначени за генериране на 
публикации и/или ангажиране със съдържание на определена 
платформа). 

В аспекта на стратегическите комуникации обаче, като 
определящ фактор разглеждаме чов0ека и генерираното от 
него присъствие в мрежата. Човекът е този, който с креа-
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тивността си и с емоционалната си съпричастност изгражда 
пространства на свързаност, които имат стойност именно за-
ради своя човешки характер, заради способността си да ан-
гажират вниманието и да владеят емоцията, въображението, 
знанието – сфери, които все още са недостъпни за машините. 

Основен елемент в мрежовата структура може да е прак-
тически всичко – организация, институция, продукт, опреде-
лена марка, кауза, събитие и т.н., но в социален аспект тук 
разглеждаме комуникационните взаимодействия, които се 
осъществяват между човек – човек и се управляват от човека. 
Активностите и профилите в мрежата – в аспекта на социал-
ните науки – са с човешки облик, въпреки че комуникация-
та може да е от името на организация, институция, продукт, 
марка и т.н. Поддържането и управлението на комуникацион-
ни канали в различните мрежи също свързваме с човека. 

2.1.  Кой е в мрежата?

Социалната мрежа е динамична среда. Всеки един от 
участниците в нея се представя посредством своя профил и 
чрез своето активно поведение в публичното пространство 
създава различни нива на свързаност и общностна принад-
лежност. Динамиката на социалната мрежа се определя от 
взаимоотношенията между отделните участници. 

Отделните „актьори“ – участници в мрежите5, поддържат 
различни поведенчески модели в зависимост от своите стра-
тегически цели, мисия, задачи. Мрежовата позиция неизмен-
но произтича от важните за всеки профил основни въпроси:  

5  В случая всеки един от участниците в мрежите („актьор“, основен 
деятел) е и в ролята на потребител на различните платформи за социални 
връзки и медийна дейност в интернет пространството. Често понятията 
се използват синонимно.
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 y Кой съм? Отговорът на въпроса насочва към идентич-
ността на профила и позиционирането му в мрежата 
на базата на неговите характеристики (например, по-
литик на местно ниво). 

 y Какъв искам другите да ме възприемат? (сериозен, от-
говорен, делови, открит, достъпен). 

 y Какви хора са част от моята мрежа и какви искам да 
привлека? Коя (и каква) е моята „публика“? (За по-
литика на местно ниво обикновено това са неговите 
съграждани, потенциални избиратели, но и неговите 
съпартийци).

 y Какъв канал за комуникация ще използвам? Изборът 
на канал зависи от отговорите на въпросите: 

 1.) Какъв вид медийно съдържание ще споделям – ау-
дио, видео, текст? Определя се видът социална медия 
и платформата, която ще бъде използвана (YouTube, 
Facebook, Instagram, Twitter); 

 2.) Какъв канал за комуникация използват хората, кои-
то искам да станат част от моята мрежа и към които са 
насочени моите послания? 

 y Какви взаимоотношения искам да изградя? (Отноше-
ния на доверие, откритост, диалогичност и т.н. Не бива 
да се забравя обаче, че отношенията в мрежата следва 
да са релевантни на отношенията в реалния свят.)

 y Как ще поддържам тези взаимоотношения? Отговорът 
на този въпрос минава през отговорите на много дру-
ги въпроси – от качеството на съдържанието, което се 
споделя, през това как се комуникира, какъв език се 
използва, каква стойност има медийното съдържание 
и за кого, и т.н. 
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2.1.1. Видове участници и поведение 
Най-общо бихме могли да различим участниците в кому-

никационните процеси на основата на различните профили в 
мрежата: персонални профили, профили на обществени фи-
гури, профили на организации, институции, брандове и др. 
Вероятно най-безпроблемни в обсъждането са личните про-
фили – това обаче е само на пръв поглед. 

Персоналният профил поставя на изпитание способ-
ността на човека да изгражда и поддържа своето мрежово 
присъствие, като ясно разграничава личното от публичното 
пространство, балансирайки между различните си житейски 
роли (мениджър във фирма, съпруг, родител и т.н.) и своите 
езикови поведения (професионално-експертно, битово-раз-
говорно ниво на комуникация и т.н.). В случая е важно да се 
разбере, че културата на човека в реалния свят е разпознава-
ема и във виртуалния. Способността ни да общуваме помеж-
ду си, да изграждаме връзки и да поддържаме взаимоотно-
шения е културно детерминиран процес. Новите технологии 
само засилват този механизъм на обусловеност – персонали-
зиращите механизми на мрежата връщат обратно в пъти по-
вече това, което излъчваме, и привличат в персоналната мре-
жа себеподобни наши „приятели“. В персоналната мрежа се 
изгражда и поддържа светът „по моя мярка“, с доминираща 
роля на мнението – светът „според мен“. Този тип мрежи са 
егоцентрични по своя характер и организация.

Профили на обществени фигури, организации, инсти-
туции и др. – от създаването им до поддържането им, изискват 
определени знания и умения на този, който ги администрира. 
Професионалният ангажимент, свързан с управлението на 
профили в социалните мрежи, освен чисто технически зна-
ния и умения за работа, включва редица дейности, които е 
необходимо да бъдат осъзнати на комуникационно ниво:
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 y Комуникацията е от името на профила (обществена 
фигура, институция, организация, продукт, услуга, ка-
уза и др.). Затова е важно да се „влезе в неговите обув-
ки“, (включително използвайки личните Аз- и Ние-
форма на комуникационни взаимодействия).

 y Комуникацията се основава на ценностите на „профи-
ла“, тя поддържа неговата идентичност в мрежата (ви-
зия, начин на говорене, стил на поведение и др.). 

 y Комуникацията е синхронизирана на различните ме-
дийни платформи и приложения (Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram и др.), така че активностите на 
профила в различните мрежи да утвърждават идентич-
ността му. Не бива да се забравя, че Интернет е прос-
транство, изградено от свързани помежду си мрежи, и 
целта е да се управлява репутацията на профила в раз-
личните мрежи, като се създава дългосрочно цялостно 
позитивно отношение към него. 

 y Комуникацията е последователна във времето; с под-
държането на мрежовата активност на „профила“ се 
утвърждават неговите характеристики.

 y Комуникацията цели изграждането на дългосрочни 
отношения с „приятелите“ в мрежата в условията на 
откритост и диалогичност. 

 y Подобно на реалния свят, доверието е в основата на 
добрите взаимоотношения и връзките в мрежата. 

2.1.2.  Анализ на netholders: да определим 
заинтересованите страни

Изграждането и поддържането на собствен сайт, блог, 
профили в социалните медии – персонални или отнасящи се 
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до определен тип дейност, бранд, кауза, събитие и др., не-
минуемо се съпътства от анализ на заинтересованите лица и 
определяне на „публиките“, тези, които са вече част от конта-
ктите, но и тези, които бихме желали да станат: 

 y Свързаните лица, чието участие в мрежите е от важно 
значение за самото съществуване на организацията 
(респ. – важни са за персоналния профил). 

 y Свързаните лица, чието участие в мрежите придава 
стойност на комуникацията.

Анализът на свързаните лица – това кои са те, какви са 
отношенията им към нас, какви са техните изисквания и 
очаквания от нас, определя комуникацията и цялостното пуб-
личното присъствие и поведение в социалните мрежи.

Анализът на нетхолдърс включва отговори на редица въ-
проси:

1. Кои са заинтересованите страни и как те присъстват в 
мрежата?

- Какви са вече изградените отношения с всяка 
една от страните? 

- Какви са техните изисквания/очаквания към 
нас? За какво настояват? Какви са основанията 
за тези изисквания/очаквания?

- На базата на какво са формирани властта и вли-
янието на всяка от заинтересованите страни?

- Какви заплахи за нас крие влиянието на всяка 
от заинтересованите страни в мрежата?

- Какви връзки и групирания вече съществуват 
или биха могли да се породят между отделни-
те заинтересовани страни? Какви ефекти биха 
предизвикали тези връзки и групирания?



35

2. Какви са нашите икономически, юридически и морал-
ни задължения и отговорности към всяка една от заин-
тересованите страни?

3. Какви възможности или предизвикателства се кри-
ят във всяка от връзките в мрежата? Какво можем да 
очакваме от всяка връзка?

4. Какви комуникационни стратегии биха могли да се из-
ползват по отношение на предизвикателствата:

- Реактивна или проактивна комуникационна 
дейност; 

- Съгласие или противопоставяне.
Поддържането на връзки и управляването на взаимоот-

ношенията в мрежата е сложен процес. Необходимо е задъл-
бочено познаване на различни аспекти на мрежата, както в 
социален, така и в структурно-организационен аспект – ина-
че казано, необходимо е да знаем не само кой е в мрежата, 
но и какъв е принципът, по който се създават мрежите, как 
функционират. 

2.2. Социални аспекти на мрежата

 2.2.1. Подобията се привличат 

Мрежовата динамика се подчинява на общите принципи 
на динамика на социалните отношения: подобията се при-
вличат! („Които си приличат, те се привличат!“).

Хомофилията (от гр. ез., homo- – еднакъв, един и същ, 
да не се бърка с лат. homo – човек, личност; и гр. -philia – 
приятелство, любов) – тенденцията хората да се асоциират 
и сближават с подобни на себе си, с такива, с които споделят 
еднакви качества, е основен принцип на социална организа-
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ция, видим на различни нива: партньорски отношения, при-
ятелство, работа, подкрепа и т.н. Сходството поражда връзка 
– Той/Тя е като мен! Аз съм като него/нея! – този принцип 
структурира мрежи от всякакъв тип и привлича изследова-
телския интерес от различни позиции (културологична, со-
циално-демографска, поведенческа, психологическа и др.). 

В социалните науки систематичните наблюдения върху 
формирането на групи и мрежовите връзки датират от 20-те 
и 30-те години на 20. век. В класическо се превръща изслед-
ването на приятелството като социален процес на Пол Ла-
зерсфелд и Робърт Мъртън (Lazarsfeld, Merton 1954: 18–66). 
Учените разграничават два вида хомофилия:

 y статусна хомофилия (status homophily) – отнася се до 
социалните и демографски особености (раса, етнос, 
пол, възраст, образование, местоживеене и др.); и 

 y ценностна хомофилия (value homophily) – базира се на 
ценности, отношения и вярвания. Ценностната хомо-
филия включва голямото разнообразие от вътрешни 
състояния, за които се предполага, че формират бъде-
щото поведение на човека.

Сходствата и подобията допринасят за това, което сме 
като индивиди, както и за начина, по който другите ни въз-
приемат. Мостовете, които ни свързват с другите обаче, са 
преживяванията, впечатленията и възприятията.

Процесът на определяне на свързващите черти е рефлек-
тивен, той се основава на самопознанието и оценката както 
за самия себе си, така и за външния свят. Когато даден ре-
ципиент е изложен на съобщение, което включва важно за 
него измерение (като предишен опит или определен тип при-
надлежност – например, етническа принадлежност, културни 
особености, езикови особености и др.), този процес се акти-
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вира, с което се оказва влияние върху начина, по който само-
то съобщение се обработва и възприема. 

Виж: Multicultural Digital Report 2018. The Center 
for Multicultural Science, October 15, 2018, http://
mult icultural-science.org/wordpress/wp-content/
uploads/2018/10/Multicultural-Digital-Report-2018-
compressed.pdf (25.10.2019). 
Извадка от доклада – виж Приложение 1. Маркетинг в 
културата и ефекти на саморефериране, 2018 г.

2.2.2. Социални връзки и отношения
В „Анализ на социалните мрежи“ (2018) Стивън Боргати, 

Мартин Еверет и Джефри Джонсън представят таксономия 
на типовете връзки и отношения между хората. Основно-
то разграничение, показано в Таблица 2.2.2., е между рела-
ционни състояния (relational states) и релационни събития 
(relational events). 

Релационното състояние се отнася до устойчивото и 
продължително представяне на отношенията между учас-
тниците в мрежата. Такива например са роднинските отно-
шения (да си нечий брат, дъщеря) или отношенията работода-
тел – служител, отношенията на приятелство и т.н. В случая 
„продължително представяне“ не означава, че дадена рела-
ция никога няма да приключи. Има се предвид, че тя е устой-
чива и съществува продължително във времето. За разлика 
от релационните събития – например, продажбата на къща, 
прочитането на книга, посещението на културно събитие или 
екскурзия до екзотично място. 

В рамките на релационните събития се разграничават ин-
теракциите и потоците (flows). Интеракциите са поведения, 
насочени към другите и често могат да бъдат наблюдавани от 
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трети страни. Взаимодействията правят възможни нещата да 
протичат в мрежата. Потоците са резултатът от тези именно 
интеракции. Потокът може да е неосезаем – като вярвания, 
отношения, норми и т.н. неща, които се предават от човек на 
човек. Той също така може да се отнася до физически ресур-
си като пари и стоки. Именно от тази позиция за мрежата 
като доминирана от социалната практика на потоците (flows) 
говори и Мануел Кастелс: потоците са „целенасочени, повта-
рящи се, програмируеми последователности на обмен и вза-
имодействие между физически разединени позиции, заемани 
от социални участници в икономическите, политическите и 
символичните структури на обществото“ (Castells 2010: 442).

В социален аспект обаче „поток“ се използва с точно оп-
ределен смисъл, който не включва всички възможни вериги 
на взаимодействия. Примерът, който дават Стивън Боргати, 
Мартин Еверет и Джефри Джонсън, илюстрира това разбира-
не: „Ако ви кажа да вземете оръжие и вие стреляте по някого 
и след това полицията ви арестува, това не е поток. Но ако 
ви кажа, че грейпфрутът усилва ефекта при някои лекарства 
и вие кажете това на някой друг, който го предаде на трети, 
това ние наричаме поток. Разликата е в това, че във втория 
случай това е същото изказване, което се предава в мрежата. 
В първия случай е нещо различно за всеки човек. Потоците, 
следователно, са особен случай на по-общата каскадна кате-
гория“ (вж. Borgatti, Everett, Johnson 2018).  

В рамките на „релационни състояния“ се разгранича-
ват три категории: сходства (similarities), релационни роли 
(relational roles) и релационно знание (relational cognition). Ре-
лационното знание се отнася до мисли и чувства, които хора-
та имат един към друг. Това включва и познанство – кой кого 
познава. Релационното знание не може да се наблюдава от 
членовете на други мрежи, освен ако не се подразбира от вза-
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имодействията между самите членове на мрежата. Пример 
за често следствие от релационното знание е отношението 
на доверие, от което зависи дали дадена трансакция ще се 
осъществи и на каква цена.

Категорията „Релационни роли“ включва някои от посто-
янните човешки отношения като „родител на…“ и „роднина 
на…“. Всички хора, с които имаме връзка, се определят като 
приятели и очаквано те влизат в тази роля. При несиметрич-
ни отношения (като при „майка на..“) собствената ни култура 
дава имена на нови социални роли, които представят отно-
шенията: оттук имаме родители и деца, ученици и учители, 
шефове и подчинени и т.н.

Сходствата/подобията  (similarities) се отнасят по рела-
ционен феномен, който не може да се определи като социал-
на връзка, но в случая методологично се приема като такъв, 
тъй като той може да бъде едновременно и двете – причина 
и следствие за социалната връзка. Например, физическата 
близост (сходството в местонахождението) може да даде въз-
можност за лице-в-лице среща.

В същото време някой социални отношения (като ро-
мантичните) често водят до нарастване на близостта (като 
съвместно преместване). Членството в групи  (като универ-
ситети, училища, отбори, работно място) осигурява много 
възможности за взаимодействия. Също така сходствата може 
да се определят и по категориите род и раса. Трайна тенден-
ция е хората да харесват хора, които са като тях, на базата на 
социално разпознаваеми черти (вж. Borgatti, Everett, Johnson 
2018).
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Релационни състояния
Релационни събития

Сходства Релацонни роли Релационно знание
Местопо-
ложение

Участие
Опреде-

ляне
Роднин-

ство
Други 
роли

Емоции
Възприя-

тия
Интерак-

ции
Поток

на също-
то място,

по също-
то време

участие 
в едни 
и същи 
клубове, 
събития

от един и 
същи пол, 
с едно 
и също 
отноше-
ние

майка 
на…,

братов-
чед на…

приятел 
на…,

шеф 
на…,

студент 
от…,

състеза-
тел на…

харес-
ва…,

мрази…

знае 
за…,

изглежда 
щаст-
лив…

продаден 
на…,

говори 
на…,

помага 
на,

бори се 
с…

информа-
ция,

вярвания,

пари

Таблица 2.2.2. Видове социални отношения в мрежата

2.2.3. Ефектът на пеперудата
Когато се разглежда свързаността между отделните еле-

менти в рамките на определена система, обикновено се имат 
предвид две неща:

 y свързаността на нивото на структурата – кой с кого е 
свързан;

 y свързаността на нивото на поведението – всеки отде-
лен деятел в мрежата със своето поведение влияе на 
останалите в системата от връзки.

Накратко, ефектът на пеперудата в мрежата (метафо-
рично описващ как раздвижването на крилата на пеперуда 
може да предизвика огромна буря), показва как случването 
на нещо незначително може да има огромен ефект. На нивото 
на структурата на мрежата подобен ефект се обяснява с кас-
кадния тип организация и с нарастващия брой участници на 
всяко едно от мрежовите нива на връзка. 

Приложено към сферата на комуникационния менидж-
мънт, на практика това означава, че е необходимо определени 
поведения и взаимодействия да се разглеждат в техния мре-
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Комуникационен 
стимул

Ангажиране на 
вниманието и 
разбиране

Промени в знанието 

Промени в емоционалната 
област

Процес на медиатизация и 
взаимодействие с реципиента

Ефекти от комуникацията

жови контекст. Ако отделен деятел в мрежата има силен 
стимул за постигане на добри резултати, то той е необходимо 
не само да отчете факта, че собствените му резултати зависят 
от това как се държат другите, но и да вземе предвид този 
факт при планирането на своите действия. 

Моделът на мрежово поведение трябва да е стратегиче-
ски очертан и премислен предварително. В мрежова среда 
действията трябва да се оценяват не изолирано, а с очакване-
то, че цялата среда ще реагира на поведението. Това означа-
ва, че причинно-следствените отношения, макар и невинаги 
ясно очертани, са в основата на мрежата и следва да бъдат оч-
аквани. Промените в статус, профилна снимка, заявена емо-
ция или осъществена връзка могат да изглеждат като добри 
идеи, когато се оценяват въз основа на предположението, че 
всичко останало ще остане непроменено, но в действител-
ност такива промени могат лесно да създадат стимули, които 
да променят поведението в цялата мрежа по начини, които 
не са планирани предварително, а в много случаи са и неже-
лани. Освен това, тези ефекти съществуват, независимо дали 
можем да ги видим или не в мрежата. 

Не бива да забравяме, че както във всеки комуникацио-
нен процес, така и при мрежовия тип организация на кому-
никацията, отношенията между участниците се основават на 
принципа стимул – реакция.

Фигура 2.2.3. Отношенията стимул – реакция в комуникационния 
процес (Ил. П.)
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Силно свързаните системи, следователно, изискват 
познаване на мрежовата структура, добра преценка на 
собственото поведение и осмисляне на въздействието, кое-
то това поведение оказва върху другите хора. Когато имаш 
хиляди последователи в социалната мрежа и всеки един от 
постовете ти предизвиква стотици споделяния и коментари, е 
необходима също така и отговорност към тази публика. 

Въпроси и задачи:

1. Използвайки личните си профили в различните социални 
платформи за медийна дейност:

y представете различни свои релационни състояния и 
релационни събития;

y представете отношенията си като заинтересована 
страна спрямо различни свързани обекти в мрежата 
(организации, институции, публични личности и др.). 

2. Определете важните публики за избрана от Вас личност в 
мрежата (политик, спортист, певец).

y Определете каналите за комуникация с публиките.
y Проследете вида на медийните формати и предпочете-

ния вид на комуникация.

3. В рамките на публичния профил на избрана от Вас личност 
определете релационните състояния и релационните съ-
бития. Каква представа добивате за тази личност на базата 
на направения от Вас анализ? 
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III. СТРУКТУРНИ ОСОБЕНОСТИ НА МРЕЖАТА

Структурата на мрежата е възможна изходна позиция 
при разглеждането на взаимовръзката между поведението на 
отделния актьор и динамиката на цялата мрежа. Ако искаме 
да разберем тази сложна система от връзки и взаимоотноше-
ния, неминуемо първо трябва да определим как отделните 
компоненти взаимодействат помежду си в рамките на систе-
мата, как функционират в мрежата. 

Взаимовръзките между участниците образуват сама-
та мрежа, а моделите и правилата, по които се осъществя-
ват тези взаимовръзки, определят структурата на мрежата 
(Wasserman, Faust, 1994).

3.1. Терминологични уточнения
В своята книга „Науката за мрежите“ Алберт-Ласло Бара-

баши сравнява понятията, използвани в математиката (теори-
ята на графите) и в социалните науки (при анализа на соци-
алните мрежи) и отбелязва тяхната синонимна употреба (вж. 
Barabasi 2017). 

Социални науки Компютърни науки Значение

Network (мрежа) Graph (граф)
Съвкупност от единици, които са свързани и 
взаимодействат помежду си.

Node (възел) Vertex (връх)

Отделна единица в мрежата (страница, чо-
век, организация и т.н.). Това са отделните 
участници, които взаимодействат помежду 
си в рамките на мрежата.

Link (връзка) Edge (ребро)
Връзка, линк между отделните единици (въ-
зли) в мрежата.

Таблица 3.1. Структура на мрежата – основни понятия
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Същевременно обаче Алберт-Ласло Барабаши отбелязва, 
че съществува известна разлика между групите от понятия в 
двете сфери на науката. Network, node, link се отнасят до реал-
ни системи: WWW е мрежа от уеб документи, свързани с URL-
адреси; обществото е мрежа от хора, свързани чрез семейни, 
приятелски или професионални връзки. За разлика от graph, 
vertex, edge, които се използват при математическото предста-
вяне на тези мрежи: говори се за уеб графика, социален граф 
(термин, популярен от Фейсбук). Това различие обаче рядко 
се прави, така че термините често са синонимни помежду си 
и се използват съгласно значението, предствено в таблицата.

3.2. Анализ и визуализация на мрежи 
Картографирането и визуализирането от векове наред 

помагат на хората да се ориентират „кое къде е“ и на какво 
разстояние се намират обектите един от друг. За разлика от 
географските карти обаче, близостта в мрежите се определя 
от функционални референции: кой с кого е свързан и каква е 
силата на връзката. Близостта в социалните мрежи предста-
вя сфери на влияние, потенциални обхвати на въздействие и 
контексти на социални групирания, които са взаимно значи-
ми. Самата значимост в мрежата варира в зависимост от вида 
на връзките и тяхната цел (приятелство, контакт, комуника-
ция, сътрудничество, търговия). Казано накратко, визуалното 
представяне на мрежата (във вид на схема, карта) дава въз-
можност да се откроят отделните елементи и директните вза-
имодействия между тях, да се онагледяват взаимовръзките и 
отношенията в рамките на самата структура. 

Съществуват редица софтуерни механизми (включител-
но на свободен достъп), които биха могли да се използват за 
анализ и визуализация на мрежи (Gephi, UCINET, NetMiner, 
TouchGraph, MentionMap, StOCNET, Visone и др.). Софтуер-
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ната обработка на огромните обеми от релационни данни, 
графичното им представяне, включително цветовото марки-
ране и различният размер на обектите, улесняват възприема-
нето, а интерактивните възможности позволяват проучването 
на мрежата от различни гледни точки.  

Визуализациите в настоящото издание са примерни и са 
направени с помощта на SocNetV – Social Network Anylisis 
and Visualization Software.

Фигура 3.2.1. Визуализация на мрежа за определяне силата на връзките 
и нивата на влияние (Ил. П.). 

Анализът на мрежи дава възможност: 
 y да се откроят моделите на комуникационни взаимо-

действия, 
 y да се проследят информационните потоци – тяхната 

посока, интензивност, основните актьори и техните 
позиции в мрежата; 
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 y да се определят степените на влияние и нивата на 
свързаност между отделните актьори;

 y да се идентифицират актьори в мрежата, които пре-
късват информационния обмен, както и такива, които 
са изолирани, но са потенциално заинтересовани от 
връзката. 

Мрежовият анализ позволява по-добра оценка на пред-
ставянето на основния комуникатор (публична личност, 
бранд, организация и т.н.) и е стъпка към мерките за по-
добряване на неговото позициониране чрез повишаване 
на ефективността на съществуващите комуникационни 
канали, откриване на нови възможности за връзка и съ-
ответно прецизиране на комуникационните стратегии в 
социалните мрежи.

3.3. Мрежовите връзки: може ли всеки да достигне до 
всеки? 

Отделните актьори в мрежата са свързани помежду си, 
ако между тях има прокаран път, тоест ако има изградена 
връзка (или поредица от връзки). 

Един от основните принципи за създаване на връзки меж-
ду отделните потребители на мрежата е т.нар. „принцип на 
триадата“. В същността му е допускането, че хора с еднак-
ви интереси и наклонности се разпознават като себеподобни 
и се групират помежду си. По същество това е хомофилният 
организационен механизъм на мрежата: ако А е приятел, как-
то с В, така и с С, то вероятността В и С да осъществят връзка 
помежду си е много висока. Съществуват следните предпос-
тавки за това:

 y От една страна, А в качеството си на „приятел“ както 
с В, така и с С, дава основание на В и С да си вярват 
един на друг. 
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 y От друга страна, А притежава стимул да запознае В и 
С, защото, ако двата съседни един на друг възли имат 
връзка помежду си, триъгълникът се „затваря“ и се 
осъществява спойката в мрежата. 

Фигура 3.3.1. Принцип на триадата
 
Във Facebook този принцип е видим при осъществяване 

на предложенията за свързване от типа „Хора, които може би 
познавате“. Подобен ефект има и информацията за това колко 
общи приятели имате и какво още ви свързва – членства в 
групи, харесвания, общи интереси, местонахождение и т.н.

3.4. Как са свързани потребителите на мрежата и 
доколко ефективна е връзката между тях?

Плътността на мрежата (network density) не зависи от 
броя на актьорите в мрежата, а се определя от ефективност-
та на отделните връзки. Важният въпрос в случая  е колко 
от всичките свои възможни (налични) връзки в мрежата ак-
тьорите използват реално? С други думи – не колко приятели 
има профилът в мрежата, а с колко от приятелите има реален 
информационен обмен при осъществената връзка, тоест из-
ползва ли се на практика връзката.
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Плътността се измерва посредством т.нар. коефициент 
на плътност. Висок коефициент на плътност, близък до 1, 
означава, че всички актьори в мрежата (nodes) са добре свър-
зани един с друг. За разлика от коефициент на плътност, бли-
зък до 0, при който не биха могли да се открият много връзки 
между потребителите. За плътността на мрежата са опреде-
лящи реалните взаимодействия между отделните участници, 
плътността е средно аритметично между броя на потребите-
лите и броя на взаимоотношенията в графа.

За пример, мрежата, представена на Фигура 3.2.1., се със-
тои от 38 участника. Плътността й е 0,118, тоест отделните 
актьори не са свързани добре помежду си.

3.5. Видове мрежови връзки 
3.5.1.  В зависимост от позицията на конкретния 

деятел в мрежата и от насочеността на 
връзките

 y входящи (насочени към конкретен актьор в мрежата – 
In-Degree Centrality на отделния възел), и 

 y изходящи (насочени от конкретен актьор към други ак-
тьори в мрежата, Out-Degree Centrality на конкретния 
деятел). 

С други думи, потребителите могат да бъдат следвани 
(следени) или сами да следват (следят) други потребители 
в мрежата. Това разграничение съответства на ролята, коя-
то отделният актьор изпълнява в комуникационния процес в 
мрежата – на комуникатор (източник на медийното съдържа-
ние) или на получател (реципиент на медийно съдържание).  
То отразява също така неравностойността, която съществува 
във връзките и отношенията между хората. 

Една връзка може да е симетрична (undirected, symmetric), 
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ако комуникационният процес протича двупосочно и равно-
стойно между двамата участници, но може да е и несиме-
трична (directed, asymmetric) – като в случая на различните 
известни личности и знаменитости с милиони фенове (мили-
оните фенове познават личността и следят нейните публика-
ции, докато обратното не е вярно).

В опростен вид, въз основа на насочеността на връзки-
те в мрежата и информационните потоци, комуникационни-
ят процес би могъл да се бъде представен схематично – виж 
Фигура 3.5.1.

Фигура 3.5.1. Модел на комуникационно взаимодействие в мрежата въз 
основа на насочеността на връзките и комуникационните потоци  

(Ил. П.)

Посоката на трансфер на съдържание в редица случаи е 
съзнателно направен избор – в резултат от персонализира-
щите инструменти за комуникация и управление на взаимо-
действията в мрежата. Такъв инструмент във Facebook, на-
пример, е отказът от следене на публикациите от определен 
потребител без неговото знание (unfollow), но при запазена 
връзка.  
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От тази позиция мрежата може да се разглежда като опи-
сание на пътища, по които се транспортира информация (ме-
дийно съдържание). Това позволява характеризирането на 
мрежата и ролята на участниците в нея на базата на вида на 
информационните потоци (flows) и вида на пътищата. Въз-
можно е информационният поток да се основава на трансфе-
ри, при които съдържанието преминава от един деятел към 
друг с посредничеството на трети – подобно на доставка на 
пакет, който се транспортира от мястото за доставка до дома 
на клиента.

3.5.2.  В зависимост от силата и стабилността на 
връзката между участниците 

Разграничават се различни нива на свързаност в мрежата:
 y силни връзки – осъществяват се между близки хора 

и приятели (често такива и в реалния свят). Този тип 
връзки се отличават с висок интензитет на взаимо-
действие и имат потенциал на влияние, тъй като са 
изградени на базата на доверие; информацията между 
силните връзки се разпространява бързо;

 y слаби връзки – отнасят се до познати, фенове, „вирту-
ални приятели“ в мрежата. Отличават се с ниски нива 
на взаимодействие и с малък потенциал за разпростра-
нение на информация. 

3.5.3.  В зависимост от начина на свързаност между 
потребителите на мрежата 

 y директни – този тип връзки са преки, участниците са 
свързани с общата мрежа чрез директна връзка, осигу-
ряваща по-сигурен и гарантиращ стабилност канал на 
комуникация;
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 y опосредствани – връзките се осъществяват опосред-
ствано чрез един или повече възли в мрежата. В социа-
лен аспект това са връзките от типа приятел на прия-
тел на приятел и т.н. 

Например, при мрежовите отношения, представени на 
Фигура 3.3.1. – връзката между В и С е опосредствана от А, 
докато връзката на А с В и на А с С е директна.

Освен дали два възела са свързани помежду си, в повече-
то случаи е важно да се разбере и какво е разстоянието между 
тях, дали комуникацията е опосредствана от други участници 
в мрежата и информацията е препредавана. За да се определи 
разстоянието, пътят, който трябва да бъде изминат от медий-
ното съдържание, се броят стъпките от началния до крайния 
потребител, който ни интересува – Фигура 3.5.2.

Фигура 3.5.2. Нива на взаимодействие в мрежата (Ил. П.)

Графиката на Фигура 3.5.2. отразява степента на важ-
ност на отделните участници в мрежата в зависимост от 
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позицията им при разпространението на информацията. С 
най-голяма степен на важност в мрежата са големите възли в 
оранжево-червената гама. 

На трето ниво на свързаност в мрежата влиянието значи-
телно отслабна (малките възли в синьо-зелено). Това е при-
чината в добре споените мрежи информацията да се разпрос-
транява по-бързо и комуникацията да е по-ефективна. 

Степента на важност на отделните участници се опреде-
ля не само от разстоянието между тях, но и от това до каква 
степен са свързани с другите участници в мрежата (затова в 
случая с мрежата на Фигура 3.5.2. откриваме възли на второ 
ниво в червено, а на първо ниво – в синьо-зелено). 

 
3.6. Клъстери и модулност: потребителските 

общности
В социалните мрежи отделните общности (клъстери) се 

образуват, когато потребители следват други потребители. 
Чрез следваването и следенето (на публикации и актуализа-
ции на стутуси на отделни потребителски профили) се осъ-
ществяват връзки и се образуват пътеки в потока от инфор-
мация. Групите обикновено се образуват от потребители със 
сходни интереси, сходен начин на мислене и поведение. По 
този начин чрез потребителското групиране се оформят со-
циалните граници на информационния поток. В рамките на 
отделните групи (клъстери) информацията се обменя свобод-
но, но е ограничена от степента на свързаност в рамките на 
клъстера/групата. 

Следователно, модулният клас демонстрира как отделни-
те участници в мрежата – основни деятели (nodes), създават 
дадения модул (група или общност, сформирана около инте-
реси, идеи, сходен начин на мислене и поведение). Модул-
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ният клас е величина, която позволява да се проследят колко 
подгрупи се оформят в отделната мрежа.  

Ако вземем за пример личната мрежа във Facebook, мо-
дулните класове са отделните групи, които се образуват в 
рамките на свързаността и взаимодействията по интереси, 
предпочитания, ниво на познанство и др. – например, група 
на колегите, група на съучениците, роднините, група от хора, 
свързани по местоположение и т.н. Оформянето на списъци 
с приятели в рамките на личната потребителска мрежа също 
е вид групиране.

За комуникационния мениджмънт от изключителна важ-
ност са социалните графове по интереси – именно те са ва-
жен индикатор за предпочитанията, нагласите, идеите, вяр-
ванията на съответните свързани потребители. Те оформят и 
„фокус групата“ за медийните съдържания при управлението 
на комуникационните потоци в мрежата.

Фигура 3.6. Социален граф и графовете по интереси (Ил. П.)
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Представената на Фигура 3.6. мрежа се състои от общо 
118 деятели, като всеки един от тях е свързан с възела в чер-
вено – №1, посредством директна връзка, това е неговата 
мрежа (социален граф). Връзките между всички приятели – 
така, както и в реалния живот, не са равностойни. Вътрешни-
те групирания в мрежата отразяват различни страни на вза-
имоотношенията с отделните участници – това могат да са 
приятели от училище (граф 1), роднини и семейство (граф 2), 
работа и колеги (граф 3) и т.н. 

3.6.1.  В коя група информацията се разпространява 
по-бързо?

Коефициентът на групиране (clustering coefficient) е по-
казател за това какви са взаимовръзките между съседите на 
определен възел в мрежата. Този коефициент показва в каква 
степен са свързани помежду си приятелите на дадения участ-
ник/деятел в мрежата, какви са връзките между тях (и въобще 
съществуват ли). С други думи, коефициентът на групиране 
показва каква е структурата на мрежата. 

Така разглеждана, мрежата може да има две форми: 
 y йерахична (т.нар. star-shaped mode, режим на звезда-

та), ако стойността на  коефициента на клъстеризация 
клони към 0 – приятелите на даден потребител не са 
свързани помежду си, не са приятели помежду си; и

 y егалитарна (т. нар. clique-shaped mode, режим на кли-
ката, на добре споената група), ако стойността на ко-
ефициента е близка до 1. При този тип мрежа всеки 
един от участниците е с изравнени комуникационни 
позиции в сравнение с другите в клъстера, свързанос-
тта на участниците в мрежата е голяма; плътността на 
връзките гарантира бързото разпространение на ин-
формация, а всичко това е определящо за добрия орга-
низационен ресурс на групата като цяло. 
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Ако даден потребител на мрежата има много връзки с 
други добре свързани помежду си потребители, той може да 
създаде егалитарна мрежа – динамично и компактно комуни-
кационно пространство, в което информацията може да бъде 
предавана и споделяна много бързо. Такава мрежа е с висок 
коефициент на клъстеризация (група с тенденция към clique-
shaped mode), за разлика от типа мрежа, в която потребителят 
е „звездата“ в нея и има много последователи (фенове), но 
те не са свързани помежду си, не са „приятели“ помежду си 
(star-shaped mode). В такъв тип „звездна“ мрежа информаци-
ята се разпространява по-бавно. Често фен-страниците в со-
циалните мрежи са с такъв тип структура. Комуникацията на 
„звездата“ (мрежова знаменитост) е по-скоро по модела от-
един-към-много и мрежата е с ниско ниво на взаимодействие 
между отделните участници – фенове на звездата (Фигура 
3.6.1.1. – a, b).

а)  Няма образувани двойки между съседните възли/участници в мрежата. 
C = 0

б)  Една образувана двойка между съседните възли/участници в мрежата. 
C = 1 / 3

в)  Три образувани двойки между съседните възли/участници в мрежата. 
C = 3 / 3

Фигура 3.6.1.1. Степени на клъстеризация в мрежата (Ил. П.)
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За да илюстрираме, използваме примерната мрежа на 
Фигура 3.6.1.2. 

Мрежата на Фигура 3.6.1.2. се състои от 21 възли (учас-
тници, деятели), общият брой на връзките е 190, а плътност-
та на мрежата е 0,45.

От анализа на мрежата се вижда, че възел 2 (чиято по-
зиция избираме да анализираме) е с коефициент на клъсте-
ризация 1, тоест има изключително добра свързаност между 
участниците в неговата мрежа. 18 от връзките са входящи 
за възела (In-Degree Centrality), а 3 изходящи (Out-Degree 
Centrality) – на практика той е свързан с всички участници 
в мрежата посредством директна връзка. Тази позиция дава 
основание да се счита, че този възел е с ключово значение за 
разпространението на информацията в мрежата.

Фигура 3.6.1.2. Анализ на мрежа за определяне на степента на 
клъстеризация и нивото за разпространение на информацията (Ил. П.)



57

3.6.2. Кои са важните и силни участници в мрежата?

Влиянието, което оказва даден участник в мрежата (въ-
зел/връх, а в конкретните случаи – човек, организация бранд 
и т.н., най-общо – деятел), стойността и значението, което 
той има в мрежата, се измерва чрез неговия централитет 
(или централност). С понятието мрежови централитет се 
определя позицията на отделната единица в мрежата, измер-
ва се доколко даденият участник е важен стратегически, като 
се определя неговата позиция спрямо възможностите за вли-
яние в мрежата.

Важността на отделния участник в мрежата, както и вли-
янието, което той може да оказва, се определят от различ-
ни критерии. Централитетът може да зависи, както от броя 
на директните връзки, които един потребител има (броя на 
конкретните негови приятели, с които има връзка в дадена 
мрежа), така и от броя на опосредстващите взаимоотноше-
ния (приятел на приятел на приятел и т.н.), зависи от интен-
зивността на отношенията, от начините на свързаност, пози-
ционирането в самата мрежа спрямо другите участници и т.н.

Така на пръв поглед периферни точки в мрежата, които 
имат само по 1 директна връзка (като Е, K и О), могат да се 
окажат със стратегически важна позиция за цялата мрежа и 
с висок глобален централитет, тъй като дават много на брой 
други възможни връзки в мрежата) – виж Фигура 3.6.2.1. 

С понятията глобален и локален централитет се опреде-
лят: 

1.) значимостта на дадения участник по отношение на 
мрежата (на глобално ниво, мрежата като цяло) и спрямо част 
от нея (локално ниво), 

2.) достъпът до участник в мрежата.  
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Фигура 3.6.2.1. Мрежови централитет (Ил. П.)

За значението, което един участник има в мрежата, опре-
делящо е и разстоянието, на което той се намира от остана-
лите участници.

3.6.3.  Кой е в центъра и кой е в периферията на 
мрежата?

Близостният централитет (closeness centrality) е стой-
ност, която представя близостта между отделните участници 
по отношение на цялата мрежа. Измерва се чрез разстояни-
ята между всички възли в мрежата (пътищата, които свърз-
ват отделните точки в мрежата) – т.е. това е най-краткото 
разстояние, което трябва да бъде изминато, за да може един 
потребител да окаже влияние на друг. Така най-важни, най-
„централни“, са тези потребители, които са на възможно най-
малки разстояния от останалите потребители в мрежата – та-
кава е точка В на Фигура 3.6.2.1.

Следователно, можем да разграничим два типа деятели: 
 y тези, които оперират в периферията на мрежата (обик-

новено това са по-малки възли в мрежата, с по-малко 
директни връзки, но с висок глобален централитет – 
като J, K и L), и
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 y тези, които са в центъра на комуникационната магис-
трала (това са по-големите възли в мрежата, с повече 
директни връзки, но с нисък глобален централитет – 
като точка В).

Тъй като стойността, генерирана в социалните отноше-
ния, не зависи само от отделните връзки и от разстоянията 
между отделните участници в комуникационния процес, а се 
определя по-общо от пътищата (разстоянието, което трябва 
медийното съдържание да измине, за да достигне до даден 
потребител в мрежата), то от значение е и  опосредстващи-
ят/медиаторен централитет.

3.6.4. Кои са посредниците и защо са важни?
Понятието за опосредстващ/медиаторен централитет 

(betweenness centrality) ни помага да разберем до каква сте-
пен дадени комуникационни връзки (канали, пътища) от 
един участник към друг определят вероятността на комуни-
кационните взаимодействия. Чрез това понятие се определя 
количеството на връзки, които в действителност се осъщест-
вяват с посредническата позиция на дадения деятел (възел) в 
мрежата; представят се възможните комуникационни пътеки, 
които могат да бъдат осъществени. Иначе казано, ако прие-
мем, че стойността, генерирана в социалните отношения, не 
се дължи само на броя от отделни връзки, а по-общо – че тя 
се определя от позицията на „транспортен възел“, „разпре-
делителен център“, която дадената точка заема в мрежата, то 
тогава говорим за опосредстващ (медиаторен) централитет. 

Така например, на Фигура 3.6.2.1. с най-голямо значение 
е точка В, защото тя е свързващото звено за останалите части 
на мрежата. Важни обаче са и точки G и M, които имат малко 
на брой директни връзки (само по 2), но те са с висок коефи-
циент на опосредстващ/медиаторен централитет.
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Медиаторният централитет показва в каква степен даден 
възел действа като мост, като свързващо звено за другите въ-
зли. Понятието е въведено за количествено определяне на 
контрола, който даден потребител може да окаже върху ко-
муникацията между други хора в социалната мрежа. 

Близко до това разбиране е и определянето на отделни 
участници в мрежата като „пазачи на входа“, тоест това са въ-
зли в мрежата, от чиято стратегическа позиция на единствен 
посредник – и връзка с други възли, зависи разпространение-
то на информацията (виж Easley, Kleinberg 2010: 45). 

3.6.5.  Пазачът на входа (gatekeeper) – трябва да го 
идентифицираме! 

Посредникът гейткипър е този възел/участник А, през 
който минава единствено възможният път за връзка между 
други два възела в мрежата В и С; иначе казано – всеки кому-
никационен канал от В до С преминава през А. Например, в 
графиката на Фигура 3.6.5.1., възел A е „пазач на входа“, тъй 
като се намира на всеки един от възможните комуникацион-
ни пътища от B до E. Той също така е разположен на всеки от 
пътищата между други двойки възли – например, двойките D 
и E или C и F.

Това разбиране за ролята на отделните възли при раз-
пространението на информацията има „глобален“ характер, 
тъй като изисква поглед към пълната графика, за да се оп-
редели дали определен участник е „пазач на входа“ или не. 
По-„локалният“ вариант се отнася само до съседите на даден 
възел участници: възел А е gatekeeper на локално ниво, ако 
има два съседни възли – В и С, които не са свързани помежду 
си. Например, на Фигура 3.6.5.1., възел A е „пазач на входа“ 
както на местно, така и на глобално ниво; възел D, от друга 
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страна, е локален, но не глобален „пазач на входа“. Възел D 
има съседи B и C, които не са свързани помежду си, но всяка 
двойка възли – включително B и C, може да бъде свързана по 
път, който не минава през D.

Фигура 3.6.5.1. Определяне на посредниците в мрежата (Ил. П.)

3.6.6.  Влиянието в мрежата: слабите връзки са… 
силни!

Теорията за силата на слабите връзки е разработена от 
Марк Грановетер (Granovetter 1973) в резултат на изследва-
нето на дифузията на влиянието и отношенията между от-
делни групи потребители с различно ниво на свързаност по-
между си.

Марк Грановетер интервюира хора, които наскоро са сме-
нили работата си, като целта му е била да разбере как и откъ-
де са получили информация за свободните работни позиции 
и съответните възможности, които те дават пред тях. В хода 
на изследването Грановетер установява, че много от интер-
вюираните са получили информацията чрез лични контакти. 
Изненадващото обаче в случая е, че тези лични контакти чес-
то се описват от участниците в интервюто като познати, а не 
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като близки приятели. Резултатът от изследването е неочак-
ван и учудващ, тъй като се предполага, че именно близки-
те приятели биха имали най-голяма мотивация да помогнат, 
именно те биха били заинтересовани и най-съпричастни към 
решаването на проблема на търсещия си нова работа приятел. 
Въпросът, в случая, е защо толкова често далечните познати 
са тези, на които всъщност трябва да благодарим за важната  
информация? 

За да даде отговор на този въпрос, Грановетер свързва 
две различни гледни точки за далечните приятелства – една-
та е структурна и е фокусирана върху начина, по който тези 
приятелства се отнасят към различни части от цялата мрежа; 
а другата – междуличностна, при нея се отчита на локално 
ниво ефектът от приятелството между двама души, които са 
или силни, или слаби връзки в мрежата. 

Първото допускане, на което се основава теорията, е, че 
колкото по-силна е връзката между двама души в мрежата 
(близки хора и приятели, често и в реалния свят, с висок ин-
тензитет на взаимодействие помежду си и с много общи при-
ятели в мрежата), толкова по-вероятно е техните социални 
светове да се пренасят и върху другите участници. Допуска 
се също, че те ще имат връзки със същата сила с трети страни 
– тоест ще се осъществи транзитивност на отношенията и 
ще има влияние между тях. За разлика от слабите връзки – 
често непознати хора, фенове, „виртуални приятели“, с които 
общите черти са малко и липсват реални взаимодействия в 
мрежата. 

Например, ако А е в съпружески отношения с В, а В е 
близък приятел с С, вероятно е А и С да са поне познати. 
Причината за това, според М. Грановетер, е заложена в са-
мата природа на човека. Хората са склонни да бъдат хомофи-
ли, което означава, че те имат по-силни връзки с хора, които 
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са подобни на тях. Хомофилията обаче е слабо транзитивна, 
защото ако А е подобен на В, а В е подобен на С, тогава А 
и С също могат да споделят известно сходство, тоест да са 
подобни в качествата си. Доколкото връзките са причинени 
от сходство, това предизвика слаба транзитивност и в струк-
турата на връзката. Ако двама души са със сходни качества, 
то дифузия не се случва, защото няма нов информационен 
обмен между тях – обменът е единствено между едно-и-съ-
щото и познатото, тоест подобието се акумулира.

Друг аргумент се основава на теорията за баланса или 
т.нар. когнитивен дисонанс. В психологията на мотивация-
та теорията на баланса е теория за промяна на отношението, 
предложена от Фриц Хайдер през 50-те години на 20. век. Той 
концептуализира мотива за когнитивната последователност 
като стремеж към психологически баланс на човека. Мотивът 
за последователност е стремежът на човек да поддържа цен-
ностите и убежденията си с течение на времето. Целта е да се 
избегне когнитивен дисонанс.

Отнесено към мрежата: ако А харесва B, а B харесва C, 
A би искал да харесва и C, за да избегне когнитивния дисо-
нанс (логика, която често стои в принципа от ежедневието, че 
„Приятелите на моите приятели са и мои приятели“).

Втората предпоставка е, че медиаторните, в случая сла-
би връзки, са мост към различието, те са потенциален източ-
ник на нови идеи. Слабата връзка свързва човека с хора, които 
не са свързани с другите му приятели. Чрез тази връзка обаче 
човек може да достигне и да научи неща, които са различни 
от известните му до момента и които не се разпространяват в 
собствения му приятелски кръг. Това е важен момент с оглед 
възможността за дифузиране на идеите и преодоляването на 
затвореността на групите. 
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На практика хомофилите са по-ефективни в комуникаци-
ята, тъй като те са подобни в качествата си, имат високо дове-
рие помежду си, но, по същество, именно тези им особености 
ги „затварят“ в собствения им кръг от вярвания и убежде-
ния и възпрепятстват проникването на новото и различното в 
собствената им мрежа. Подобни наблюдения прави и Еверет 
Роджърс, стъпвайки на принципите на хомофилията и хете-
рофилията, описани от Лазарсфелд и Мъртън (Rogers 1983: 
275). Неговите изследвания са свързани с проникването на 
новите идеи и иновациите в обществото. Дифузията – „про-
цесът, при който иновацията се комуникира по определени 
канали във времето сред членовете на социалната система“, 
е „специален тип комуникация, тъй като съобщенията са 
свързани с нови идеи“, се възпрепятства от хомофилните от-

Фигура 3.6.6. Теория на Грановетер за силата на слабите връзки

Хомофилия Стремеж към баланс

            Силни връзки 

Хора със сходни характеристики, качества, 
интереси, имат много общи приятели 

Слаби връзки 

 Хора, между които има малко общи черти 
и които имат малко общи приятели 

- Висок интензитет на взаимоотношенията, 
акумулиране на подобието; 

- Силните връзки рядко са мост към други 
връзки в мрежата – те са слабо транзитивни 
по отношение на различни идеи.  

- Слабите връзки са мост към връзки в 
мрежата, които близките приятели не биха 
могли да дадат.  

- Слабите връзки е по-вероятно да са източник 
на нова информация, те са транзитивни. 

Слабите връзки са... силни! 
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ношения в рамките на социалната система, открива Еверет 
Роджърс. „Междуличностните дифузни мрежи са най-вече 
хомофилни“ (Rogers 1983: 276).

В този смисъл, хетерофилията (интерес/влечение към 
различното – стремежът хората да търсят различието, като се 
свързват с други хора и с групи, които се различават от тяхно-
то ниво на знание, интереси, предпочитания и т.н.) е качест-
вото, което  е необходимо за човешкото развитие, то изважда 
човека от зоната на комфорта, на установените и известните 
му „истини“ за света и живота, и го насочва към непознати за 
него територии.   

Социалните аспекти на мрежовите взаимодействия и 
ефектите, които предизвиква този тип социална организация, 
разглеждаме в следващите части на изложението. 

Въпроси и задачи:

1. Анализирайте и визуализирайте избрани от Вас мрежи. 
Определете: 

 y кои са силните и слаби връзки,
 y отделните групи в рамките на мрежата,
 y кой е в центъра и кой е в периферията на мрежата,
 y кои от връзките имат най-голямо значение за разпрос-

транението на информацията.

2. „Слабите връзки са… силни“ – дайте примери. Анализи-
райте. 
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IV.  ВЛИЯНИЕ И ВЛАСТ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Механизмът на разпространение на новите идеи и 
практики зависи до голяма степен от влиянието, което хората 
взаимно си оказват в мрежата. Как това се случва и какви 
са възможните резултати от медийните влияния са основни 
въпроси, привличали вниманието на много изследователи от 
различни научни области. 

Понятието „влияние“ е трудно за дефиниране в социал-
ните науки, трудно може да бъде измерена и степента на вли-
яние. Влиянието засяга различни области, то може да е върху 
поведението, знанието, мнението и нагласите, емоционална-
та област и т.н. Почти винаги обаче промените в една област 
водят след себе си и промени в друга област: ако, например, 
са повлияни нагласите на даден човек, то с това ще се проме-
нят неговото знание, неговата база за емоционална реакция, 
неговото поведение. Различните видове въздействия са зави-
сими функционално едно от друго. 

В медийните науки влиянието обикновено се свързва с 
понятието „ефект“, тоест с резултата от комуникацията. Един 
от първите, който говори за това, е Харолд Ласуел (1948). Ко-
муникационният модел, който той разработва, се основава на 
отговорите на въпросите: кой? (въпросът се отнася до кому-
никатора – източник на съобщението), какво казва? (медий-
ното съдържание, информацията), по какъв канал? (медията, 
средството за комуникация), на кого? (получателя на посла-
нието, реципиента), с какъв ефект? (въпросът се отнася до 
резултата от комуникацията, нейният ефект).
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4.1. Лидери на мнение 
Водеща теория за персоналното влияние и ефекта на ме-

диите е т.нар. модел на „двустепенния поток на комуникация-
та“ (two step flow of communication), първоначално разработен 
от Пол Лазарсфелд и ръководения от него екип от изследо-
ватели. Учените проучват факторите, които оказват влияние 
върху индивидуалното решение на хората по време на избо-
ри. Изследване, което се превръща в класика и което призна-
ва социалните фактори в процеса на въздействие на медиите, 
е „Изборът на хората“, 1940 г. По-късно моделът е доразвит 
от Пол Лазарсфелд и от ученика му Елиу Кац в „Персонално-
то влияние. Ролята, изиграна от хората в потока на масовата 
комуникация“ (1955). 

В основата на теорията е разбирането е, че медийните 
послания не въздействат директно върху реципиентите, а са 
опосредствани от т.нар. „лидери на мнение“ (opinion leaders). 
В процеса на опосредстване има съчетаване на масовата ко-
муникация с личната (оттук и определението за двустепенен 
поток на комуникацията – two steep flow of communication). С 
направените открития става актуален въпросът за стойност-
та на междуличностната комуникация в процеса на взаимо-
действие с медиите. Неформалните отношения и личната ко-
муникация се оказват решаващи при формирането на мнения 
и нагласи, при вземането на решения, както и при изборите 
на хората.

Фигура 4.1. Комуникационен модел на Х. Ласуел.
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Фигура 4.1.1. Двустепенен поток на комуникация

Пол Лазарсфелд и Елиу Кац определят два типа „лидери 
на мнение“: 

– официални лидери – това са хората, които представят 
различни институции и които градят своя авторитет на осно-
вата на длъжността, която заемат (ръководители на организа-
ции, съюзи, органи за управление); 

–  неофициални лидери – това са хората, които „ръково-
дят“, но без да се ползват от авторитетна позиция. Именно 
те са „лидерите на мнение“/„създателите на мнение“, кои-
то осъществяват двустепенния поток на комуникация; те са 
„ежедневните инфлуенсъри“, които упражняват своето „ли-
дерството“ и изграждат своя авторитет в рамките на ежеднев-
ните си контакти и дейности. Лидерството в случая се осно-
вава на авторитета, който тези личности са си изградили в 
групата благодарение на своите лични качества.
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Изследването показва също, че „лидерите на мнение“ 
влияят на тези хора, които са подобни на тях, а не на хората, 
които стоят по-високо или по-ниско от тях в обществената 
стълбица. Като цяло „лидерите на мнение“ много приличат 
на тези, на които влияят, те споделят нормите на своите гру-
пи, но се възприемат като знаещи в определена област и се 
отличават от своите последователи по това, че повече използ-
ват медиите. Междуличностната (в случая опосредстваща 
медийните послания) комуникация е хомофилна по своя ха-
рактер (Lazarsfeld, Merton 1954: 18–66).

В края на 60-те години на 20. век Робърт Мъртън също 
разглежда ролята на тези влиятелни личности, като той раз-
личава два типа – „локални“ и „космополитни“, в зависимост 
от сферите им на интерес и влиянието, което имат върху чле-
новете на общността. За „локалните влиятелни личности“ 
общността по същество е техният свят, те са заети с местните 
проблеми и интересите им са ограничени до голяма степен от 
тази общност. На противоположната страна са влиятелните 
личности от типа „космополитни“, които са ориентирани към 
света извън местната общност, те се чувстват част от този 
друг, голям свят, затова поддържат минимални отношения с 
местната общност, но пък същевременно й влияят (Merton 
1968, цит. по: Täube 2004: 34).

4.2. Инфлуенсъри и мрежови знаменитости
Социалните медии съчетават масовата (публична в рам-

ките на голяма група от хора, свързани помежду си в соци-
ална мрежа) и личната комуникация (посредством лични 
съобщения, чатове в мрежите, но може и публично осъщест-
вявана комуникация от личен характер по модела от-един-
към-един). Мрежовите взаимодействия са синхронни, про-
тичат едновременно. В мрежата са и официалните лидери 



70

(институционално обвързаните личности) и „всекидневните“ 
лидери на мнение. Тази особеност на социалните медии е не-
обходимо да се има предвид, когато се разглежда влиянието 
в мрежите от свързани лица – то е много по-бързо и по-сил-
но върху отделния човек именно поради тези особености на 
мрежовата комуникация.

Влиянието се случва, когато един потребител на мрежата 
предава информация на друг, с което променя възприятията му 
и по-нататъшните му действия. Влиянието е измерение на си-
лата и властта. За да се осъществи, е необходим общ комуни-
кационен канал между оказващия влияние и повлиявания. За 
да бъде ефективно, таргетната група трябва да е убедена в дос-
товерността на източника на информация и в предаваната от 
него информация (вж. Knoke 1994). В много от случаите този 
тип взаимоотношения се асоциират с необходимостта от вли-
зане в зоната на доверие на свързания потребител на мрежата. 

С оглед на структурата на мрежата влиянието се осъщест-
вява до трето ниво на свързаност, след което то значително 
отслабва – виж Фигура 3.5.2. В голямата си част влиянието е 
в рамките на графовете (групите) по интереси, тъй като там е 
най-силна степента на заинтересованост между участниците. 
Когато се разпознава от малка част от мрежата, влиятелната 
личност обичайно е част от общност, в която се наблюдават 
интензивни връзки между участниците (микролидер), за раз-
лика от мрежовите знаменитости (celebrities), които имат 
голям брой контакти от първо и второ ниво на свързаност, но 
влиянието им е проблематично. Обикновено ролята на мре-
жовата знаменитост е да разширява обхвата на посланието 
до получателите от първо ниво, т.е. до нейните преки после-
дователи. Практиката се свързва с т.нар „спечелена публич-
ност“ или „спечелен отзвук“ (еarned media) (Златанов 2018: 
238, 241). 
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Един поглед към мрежовите знаменитости с най-много 
последователи (фенове) и големи социални мрежи, според 
данни на Statista за 2019 г., дава повод за размисъл. Прави 
впечатление, че повечето от личностите с най-големи соци-
ални мрежи са певци, артисти, спортисти. Единственият по-
литик е Барак Обама, чийто профил в Twitter има 106,42 млн. 
последователи.

Ролята на влиятелните личности е в основата на т.нар. 
маркетинг на влиянието (Influencer Marketing). През 2000 г. 
Малкълм Гладуел популяризира идеята за използването на 
влиятелни личности в маркетинга за различни цели – про-
мотиране, застъпничество за дадена социална кауза и др. 
„Успехът на всякакъв вид социални епидемии зависи много 
от участието на хора с определен и рядък набор от социал-
ни умения“, посочва той (Gladwell 2006: 37). В епохата на 
Twitter, Instagram и Facebook целенасочено се влагат усилия 
в откриването на мрежови знаменитости, за които се предпо-
лага, че могат да влияят на хората.

 Най-новите изследвания обаче показват, че всекиднев-
но общуващите потребители на социалните медии и мрежи, 
не знаменитостите, имат значителна стойност и е необходи-
мо да заемат централно място в която и да е маркетингова 
програма за влияние, поради силата на отношенията им с хо-
рата, върху които влияят, и защото останалите потребители, 
независимо от възрастта, социално-икономическия статус 
или друга ключова демографска характеристика, ги познават 
и се влияят от техните препоръки. 

Виж Приложение 2. 
Statista. Market and consumer data, https://www.statista.
com (25.10.2019)
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В мащабно проучване на потребителските разговори, за-
почнало през юни 2006 г. в САЩ и продължило повече от де-
сет години, с обхват на изследване и много други страни като 
Мексико, Русия, Бразилия, Колумбия, Австралия, Китай, Ко-
рея и Япония (подобно проучване започва и във Великобри-
тания през 2011 г.), Ед Келер и Брад Фей достигат до важни 
резултати относно влиянието: инфлуенсърите са „всекиднев-
ните потребители, които са значително по-склонни да търсят 
информация и да споделят идеи, информация и препоръки с 
други хора. Те правят това по два начина, като доброволно 
изразяват мнението си за продуктите и услугите, към които 
се чувстват пристрастни, и като се обръщат към тях със свои-
те знания, съвети и прозрения. Ние наричаме тези инфлуен-
съри катализатори в разговора“ (Keller, Fay 2016). 

Инфлуенсъри – всекидневни потребители, според из-
следването са приблизително 1 от 10 потребители с големи 
социални мрежи в реалния свят, които редовно дават съвети 
на другите. От значение са както онлайн, така и офлайн раз-
говорите. Този тип инфлуенсъри са важни в маркетинга от 
уста на уста (Word of mouth marketing, WOMM)6.

Влиятелните личности от всекидневието на хората имат 
своите мрежи офлайн и онлайн, често този тип мрежи са 
идентични – близките и силни връзки от офлайн света се 
пренасят и онлайн, този тип връзки има стойност в социален 
аспект. Публичната и личната комуникация се съчетават.

6  Word of mouth marketing (WOMM) – букв. „маркетинг от уста на 
уста“. Потребителите популяризират брандовете, като споделят мнение 
и опит „от уста на уста“ поради социални, функционални и емоционални 
фактори. Маркетинговата практика от уста на уста според Анди Сърновиц 
означава „Да дадеш на хората причина да говорят за твоето нещо и да 
улесняваш провеждането на този разговор“, целта е „да направиш така, 
че да си струва да се говори за твоята фирма и за твоите неща. Въпросът 
е как да нашуми името ти“ (Сърновиц 2010: 11, 12).
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Развитието на софтуерни платформи за социална връзка 
с приоритет на личната комуникация е една от тенденциите в 
дигиталния свят. Възможностите за персонални интеракции 
помагат на хората да изградят микрообщностите, от които се 
нуждаят в ежедневието си. Това предопределя и особености-
те на новия тип дигитална среда:

 y хиперлокализация и мрежови връзки, 
 y създаване на микрообщности и 
 y засилване на значението на личната комуникация.

Изграждането на хиперлокални мрежи в условията на 
Интернет на нещата и развитието на персоналните платфор-
ми за медийна дейност с възможности за интеракция в малки 
общности по интереси – лично и публично, са нещата, които 
променят дигиталния свят.

Фигура 4.2.1. Онлайн и офлайн мрежи, силни и слаби връзки (Ил. П.)
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4.3. Просюмъри

Понятието „просюмър“ е въведено от Алвин Тофлър 
(от англ. produser и consumer) с цел да се отрази двойнстве-
ността в ролите на съвременния човек – едновременно про-
изводител, създадел, но и потребител, консуматор в модер-
ния свят. 

Просюмърите са водещи при оказването на влияние вър-
ху останалите потребители и са движеща сила на пазарите. 
Те са първи на пазарите (обикновено 6 – 18 месеца преди ос-
новния поток от потребители) и представляват 15 – 20% от 
водещите потребители. 

Просюмърите са проактивни и информирани потребите-
ли, отличават се с напредничаво мислене и социална ангажи-
раност (включително в сферата на екологията). Те винаги са 
били важни, но днес повече от всякога са по-силни благода-
рение на уменията си да използват новите технологии и со-
циалните медии и мрежи, като споделят мнението и опита си 
и ангажират останалите потребители. Казано по друг начин: 
това, което правят просюмърите днес, останалите потребите-
ли ще го правят в периода от 6 до 18 месеца.  

Повече от 15 години HAVAS Group провежда изследвания 
на просюмърското поведение, а резултатите от тези изслед-
вания стават важни за прогнозирането на нововъзникващите 
тенденции в отношенията и поведението на потребителите. 
Към 2019 г. изследванията на Havas обхващат 37 държави.

Виж: HAVAS Global Comms Prosumer Reports
https://download.havas.com/posts/category/prosumer-

reports/ (25.10.2019)
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4.4. „Тихите“, но активни участници в мрежите

В интернет културата се означават като лъркъри (от англ. 
lurker – човек, който е скрит и наблюдава, следи). Те не са 
активни комуникатори (не коментират, не споделят, не реаги-
рат на медийното съдържание и не заявяват отношението си 
чрез лайкове, емотикони, стикери), но са активни реципиенти 
(търсят в мрежата и следят публикации). 

Лъркъри са мнозинството от хората в мрежите, те съста-
вляват над 80% от всички участници съгласно „принципа на 
Парето“ (принципът е известен още като „принцип 80/20“ 
– 20% от хората осъществяват 80% от дейността в групата). 
Диференцирането на участниците в мрежата е въз основа на 
тяхното поведение – активни комуникатори и активни реци-
пиенти. 

Диаграма 4.4.1. Активни комуникатори и активни реципиенти. 
Принципът на Парето, приложен към мрежовата комуникация (Ил. П.)

Създатели на медийно съдържание и активни комуникатори – 
коментират, реагират (изразяват емоции и отношение чрез лайкове, 
емотикони, стикери) и споделят медийно съдържание

„Тихи“, но активни реципиенти (взаимодействат с медийното 
съдържание, но не реагират и не споделят)  

  
Диаграма 4.4.1. Активни комуникатори и активни реципиенти. Принципът на Парето, 
приложен към мрежовата комуникация (Ил. П.) 
 
 Активните реципиенти са активно „следящите“ в мрежите, но те не оставят 
публично видима следа в комуникацията (не заявяват публично отношение, не реагират 
и не споделят съдържание). Затова и често заради това „прикрито“ поведение в мрежите 
върху образа им се наслагват негативни конотации. Този тип участници обаче оставят 
следа, която е видима на ниво структура на мрежата и която може да бъде проследена 
при софтуерен анализ на взаимодействията – брой кликове, заявени търсения в мрежата, 
прекарано време на сайт и с медийно съдържание и т.н. Поведението на „тихите“, но 
активни реципиенти има отношение към персонализиращите механизми на мрежата 
(особено в етапа на Интернет на нещата) и алгоритмичното приоритизиране на 
новинарските потоци; то е важно също и за личните им социални мрежи и кръгове по 
интереси.  
 „Тихите“ активни участници в мрежата са търсещи и следящи, затова са и 
информирани участници. Във всеки един момент те могат да излязат от „тихото“ си и 
мълчаливо поведение в мрежата и да поемат ролята на активни комуникатори, с което 
чрез своето мнозинство да променят цялостно комуникационната среда. Виж част 3.5. и 
Фигура 3.5.1.  
 
4.5. Социални зарази и каскадно поведение 
 Потребителите, които са активни всекидневно и които са значително по-склонни 
да търсят информация и да споделят мнения и идеи, имат потенциала да влияят на 
останалите хора поради структурните характеристики на мрежата. Влиянието е от типа 
социално заразяване (подобно на вирусната биологична епидемия) и се забелязва при 
близки един до друг възли в мрежите.  Този ефект на мрежата е широко използван в 
практиката на т.нар. вирусен маркетинг (viral marketing).   
 В основата на социалните зарази стои склонността на човек да се интересува най-
вече от намиращите се до него хора (съседите, най-близко стоящите до него), като се 
стреми да приведе собственото си поведение в съответствие с тяхното. Когато хората 
имат стимули да възприемат поведението на своите съседи в мрежата, се получават 
каскадни ефекти, при което новото поведение започва с малък набор от първоначално 
възприели го актьори и след това се разпространява радиално навън през цялата мрежа 
(Easley, Kleinberg 2010: 15,16).  Виж Фигура 4.5.1. 
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Създатели на медийно съдържание и активни комуникатори - коментират, реагират (изразяват отношение и 
емоции чрез лайкове, емотикони, стикери) и споделят медийно съдържание

"Тихи", но активни реципиенти (взаимодействат с медийното съдържание, но не реагират и не споделят)
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Активните реципиенти са активно „следящите“ в мрежи-
те, но те не оставят публично видима следа в комуникацията 
(не заявяват публично отношение, не реагират и не споде-
лят съдържание). Затова и често заради това „прикрито“ по-
ведение в мрежите върху образа им се наслагват негативни 
конотации. Този тип участници обаче оставят следа, която е 
видима на ниво структура на мрежата и която може да бъде 
проследена при софтуерен анализ на взаимодействията – 
брой кликове, заявени търсения в мрежата, прекарано вре-
ме на сайт и с медийно съдържание и т.н. Поведението на 
„тихите“, но активни реципиенти има отношение към пер-
сонализиращите механизми на мрежата (особено в етапа на 
Интернет на нещата) и алгоритмичното приоритизиране на 
новинарските потоци; то е важно също и за личните им соци-
ални мрежи и кръгове по интереси. 

„Тихите“ активни участници в мрежата са търсещи и сле-
дящи, затова са и информирани участници. Във всеки един 
момент те могат да излязат от „тихото“ си и мълчаливо по-
ведение в мрежата и да поемат ролята на активни комуника-
тори, с което чрез своето мнозинство да променят цялостно 
комуникационната среда. Виж част 3.5. и Фигура 3.5.1. 

4.5. Социални зарази и каскадно поведение
Потребителите, които са активни всекидневно и които са 

значително по-склонни да търсят информация и да споделят 
мнения и идеи, имат потенциала да влияят на останалите хора 
поради структурните характеристики на мрежата. Влиянието 
е от типа социално заразяване (подобно на вирусната био-
логична епидемия) и се забелязва при близки един до друг 
възли в мрежите.  Този ефект на мрежата е широко използван 
в практиката на т.нар. вирусен маркетинг (viral marketing).  

В основата на социалните зарази стои склонността на чо-
век да се интересува най-вече от намиращите се до него хора 
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(съседите, най-близко стоящите до него), като се стреми да 
приведе собственото си поведение в съответствие с тяхното. 
Когато хората имат стимули да възприемат поведението на 
своите съседи в мрежата, се получават каскадни ефекти, при 
което новото поведение започва с малък набор от първона-
чално възприели го актьори и след това се разпространява 
радиално навън през цялата мрежа (Easley, Kleinberg 2010: 
15,16).  Виж Фигура 4.5.1.

Каскадното поведение в дадена мрежа се означава като 
„социална зараза“, тъй като се предава и разпространява от 
един човек на друг подобно на биологичната епидемия. От-
тук се използва и понятието „инфодемия“  (от информация 
и епидемия) при представяне на връзката между обхвата на 
осъществената социална зараза и нейния причинител. Съ-
ществуват обаче и основни различия в механизмите, по които 
се проявяват социалната и биологичната зараза. Социалната 
зараза включва вземането на решения от страна на засегнати-

Фигура 4.5.1. Каскадно поведение и социална зараза (Ил. П.). 
Мрежата се състои от 98 актьори, като различният цвят на възела 

отразява нивото на връзката, осъществяваща влиянието.
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те индивиди (дали да станат преносители и да разпространят 
информацията, какви решения ще вземат на нейна основа, 
какви ще са последващите им действия и т.н.), докато биоло-
гичното заразяване се основава на шанса за улавяне на при-
чинителя на болестта чрез физически контакт с друг инди-
вид. Динамиката на ниво мрежа обаче е сходна.

4.6. Феноменът на малкия свят

Основните въпроси „Как хората са свързани помежду 
си и може ли всеки да достигне до всеки“ през 60-те години 
на 20. век довежат до редица изследвания и важни резулта-
ти. Психологът Стенли Милграм и група изследователи про-
учват средната дължина на пътя, свързващ всеки с всеки в 
социалните мрежи. Изследването е революционно, тъй като 
показва, че човешкото общество е мрежа – тип „малък свят“, 
при който средната дължина на пътя, свързващ всеки с все-
ки в мрежа, е 5 – 6 връзки (контакти на взаимодействие по 
веригата: 1. Приятел, 2. Приятел на приятел, 3. Приятел на 
приятел на приятел, и т.н.) – оттук и определението за „мал-
кия свят“ и принципът за „шестте степени на разделение“ 
(Milgram 1967)7. 

7 Стенли Милграм провежда експеримента на принципа на верижно-
то предаване. На 160 човека Милграм изпраща пакет с писмо и с инструк-
цията, че пакетът трябва да стигне до борсов посредник, който работи в 
Бостън и живее в Шарън, Масачузетс. Всеки един от хората е инструк-
тиран да напише името му върху пакета и да го изпрати на приятел или 
познат, за когото смята, че би могъл да му го предаде или да осъществи 
връзка с някой друг, който да го предаде (задължително условие е този, 
на когото се предава писмото, да е личен познат или приятел). Целта е, 
когато пакетите пристигнат, да се проследи през колко ръце са преминали 
и колко връзки са били осъществени, за да бъдат доставени. В голямата 
си част са предадени през 5 – 6 посредничещи връзки, оттук и феноменът 
се означава като „малкия свят“ (Milgram 1967).
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Задълбочените изследвания на социалниите мрежи по-
казват, че принципът на „шестте степени на разделение“ и 
феноменът на малкия свят са резултат от наличието на малък 
кръг от хора, посредством които всички останали се свързват 
помежду си. Малкълм Гладуел ги определя като „конектори“ 
– общителни, с широки интереси и много лични познанства, 
те могат да бъдат достигнати само с няколко стъпки; това са 
хора, които по една или друга причина принадлежат или са 
част от различни социални кръгове и култури, поради което 
лесно могат да изпълняват ролята на свръзка (Gladwell 2006: 
52). Наблюденията са в синхрон с теорията за силата на сла-
бите връзки на Марк Грановетер (виж Фигура 3.6.6.). „Ко-
некторите“ имат важно значение в социалните зарази поради 
ролята им на връзка с големи групи хора.

Фигура 4.6.1. Мрежа – тип „малък свят“ (Ил. П.)
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Мрежата на Фигура 4.6.1. представя нагледно феномена 
на малкия свят. 187 са участниците в нея, като между тях има 
общо 559 директни връзки. Мрежовият анализ обаче показ-
ва, че само 4 участника – 1 възел в червено и 3 в жълто, са с 
висок медиаторен/опосредстващ централитет, тоест това 
са участниците, които имат качествата да бъдат връзка към 
останалите в мрежата.

Въпроси и задачи:

1. Как се отнасяте към твърдението: „Той е известен с това, че 
е известен“?

2. Влиянието не е популярност. Съгласни ли сте? Аргументи-
райте се.

3. Дайте примери за социални зарази в мрежата.
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V.   ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: „СВЕТЪТ ПО МЯРА“ – 
„СВЕТЪТ СПОРЕД МЕН“

Тъй като в резултат на хомофилията хората имат за-
вишен контакт само с други, подобни на себе си хора, всяко 
проявено качество има тенденция да се локализира в социоде-
мографското пространство. С други думи – взаимодействай-
ки само с други, които са „като нас“, всичко, което преживя-
ваме в резултат на нашата позиция, се засилва – убеждения, 
идеи, вярвания. Светът става „по мяра“ и се валидира „спо-
ред мен“ в рамките на групата. 

На практика хомофилията ограничава социалните свето-
ве на хората, като това има огромни последици за информа-
цията, която те получават, отношенията и нагласите, които 
си изграждат, поведението, което имат. Географското раз-
положение, семейството, организациите и изоморфните по-
зиции в социалните системи създават контексти, в които се 
формират хомофилни отношения. В такъв тип среда връзки-
те между неподобни индивиди се разтварят с висока скорост 
(различните се изключват). Феноменът като цяло се засилва 
изключително много вследствие на алгоритмичните (техно-
логични) механизми за персонализиране на мрежовите взаи-
модействия и развитието на егоцентричните мрежи. 

5.1. Егоцентричните мрежи 
Изградени около един основен деятел, този тип мрежи 

имат йерархична структура и са с подчертано затворен харак-
тер – те подкрепят субективната гледна точка и акумулират 
определени нагласи. Макар и често определяни като „лични 
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мрежи“ (от типа личен профил) – те не остават в простран-
ството на личното, а надхвърлят неговите рамки. Мрежова 
комуникация в условията на голям брой участници с различ-
ни нива на свързаност помежду си, не е лична, тя има всички 
характерни черти на публична, медийно опосредствана, зася-
гаща големи групи от хора комуникация. 

Доколкото „личните мрежи“ са „лични общности“, със-
тоящи се от връзките, които имат значение за егото, те могат 
да се разглеждат и като особен вид общности, моделирани 
според желанията и предпочитанията на отделната личност, 
която управлява взаимодействията си. В рамките на личния 
социален граф се обособят графовете по интереси – мрежи, 
които представят човека откъм неговите предпочитания и 
желания, но и откъм идентифициращи го релационни връзки 
– връзки по родство, по местонахождение, групи на съуче-
ници/състуденти (или по-общи релации, например, на завър-
шилите същото училище/университет), група на колеги или 
хора, свързани с определен работодател (връзки от типа „Ра-
ботил в…“, „Работи в…“), връзки към събитие и т.н. (Виж и 
припомни! Графове по интереси и социален граф – част 3.6.)

Личните егомрежи биха могли да се разглеждат в социа-
лен аспект въз основа на силата на връзките и вида на взаи-
моотношенията. Графовете по интереси в рамките на общия 
социален граф са тези „нишови“ мрежи, които са важни в 
комуникационния мениджмънт. Те определят границите на 
взаимодействия, в които информацията се разпространява 
по-бързо (поради силните връзки), заради високата степен на 
заинтересованост на участниците и споделените преживява-
ния, развиващи се в контекст. Комуникацията с близките при-
ятели от социалния граф „приятели от морето“ (виж Фигура 
5.1.) неизменно включва мястото, преживяванията, общия 
опит, емоцията. На практика обаче споделените преживява-
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ния се прехвърлят и към другите групи, като се разширява 
полето на взаимодействие в социалния граф. Казано по друг 
начин, микрообвързването на потребителите в рамките на 
отделните графове по интереси добавя стойност към цялата 
егомрежа и има отношение на макрониво към разпростране-
нието на информацията като цяло. Комуникацията не е за-
творена, тя е „циркулираща“ в мрежите, обвързва различни 
други участници и групи. Всички тези отделни сегменти и 
кръгове на мрежови взаимодействия се срещат обаче в една 
обща точка – егото, което е в центъра на мрежата. 

 

Фигура 5.1. Графове по интереси – силни и слаби връзки в социален 
аспект (Ил. П.). 
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5.1.1. Принадлежност и мотивация

Важна стъпка към разбирането на егоцентричните мрежи 
е анализът им въз основа на потребностите и желанията, кои-
то се удовлетворяват с изграждането и поддържането им, то-
ест определяне на различните мотиви за принадлежност към 
отделните микромрежи (графове по интереси). За целта би 
могла да се използва т.нар. пирамида (йерархия) на потреб-
ностите на Ейбрахам Маслоу, която  има ключова роля за раз-
витието на човешките ресурси и на теорията за мотивацията 
(Maslow 2000) – Фигура 5.1.1. Прилагайки я към потребител-
ския профил на социалните медии, бихме могли да очертаем 
кръга от мотиви, довели милиони хора до необходимостта от 
споделяне в интернет и изграждане на мрежи. 

 
Фигура 5.1.1. Пирамида на потребностите на Е. Маслоу 

 
Физиологичните нужди са на най-ниското ниво в пирамидата и на пръв поглед не 

са свързани директно с необходимостта от използване на социалните платформи за 
споделена публичност. Доколкото обаче според Маслоу потребностите от по-ниските 
нива са по-силни от тези от по-високите, а всяка потребност от по-ниско ниво трябва да 
бъде сравнително добре задоволена, преди да се появи потребност от по-високо ниво – 
задоволяването на физиологичните нужди е основна стъпка към всяко друго ниво. 
Човекът, чиито физиологични потребности и потребност от сигурност са задоволени, ще 
има мотивация да задоволи и социалните си потребности, докато този, който е гладен, 
ще е напълно обзет от мисълта за храна. Същевременно обаче все повече социалните 
мрежи се свързват с търсенето и намирането на стоки и услуги, обезпечаващи 
съществуването (храна, дрехи и т.н.). Препоръките в социалните мрежи и споделените 
преживявания, откриването на „най-добрия продукт“, „здравословна храна“, на „най-
доброто място“ се превръщат в основни двигатели при търсенето на удовлетворяващи 
решения и обезпечаването на основни жизнени процеси.  

Потребността от сигурност не е директно свързаната с използването на 
социалните медии, но от друга страна използването на социалните медии може да има 
влияние върху сигурността – споделената лична информация, разтварянето на границите 
между публичното и личното пространство може да е с негативен ефект върху човека – 
да се приеме като заплаха за съществуването му. Оттук е и тревогата за защитата на 
личните данни в интернет. Въвеждането на нива на споделеност на информацията при 
публикуването в социалните мрежи е именно такъв опит за предпазване от злоупотреби.  

Принадлежност (любов, семейство, общност) – това е най-силната потребност, 
която би могла да мотивира използването на социалните медии. Човекът е социален тип, 
затова и всеки има нужда от принадлежност към определа група.  

Увереност (слава, уважение, самоуважение) – потребност, неизменно свързана с 
използването на социалните платформи за споделена публичност. Хората често имат 
нужда да получат признание, а мястото, където биха могли да го открият, е именно 
световната мрежа.  

Физиологични нужди 
храна, вода, сън, здраве

Сигурност 
подслон, безопасност, обезпеченост

Принадлежност 
любов, семейство, общност

Увереност 
слава, уважение, самоуважение

Самоусъвършенстване 
духовност, постижения, учене

Фигура 5.1.1. Пирамида на потребностите на Е. Маслоу
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Физиологичните нужди са на най-ниското ниво в пира-
мидата и на пръв поглед не са свързани директно с необходи-
мостта от използване на социалните платформи за споделена 
публичност. Доколкото обаче според Маслоу потребностите 
от по-ниските нива са по-силни от тези от по-високите, а вся-
ка потребност от по-ниско ниво трябва да бъде сравнително 
добре задоволена, преди да се появи потребност от по-високо 
ниво – задоволяването на физиологичните нужди е основна 
стъпка към всяко друго ниво. Човекът, чиито физиологични 
потребности и потребност от сигурност са задоволени, ще 
има мотивация да задоволи и социалните си потребности, 
докато този, който е гладен, ще е напълно обзет от мисълта 
за храна. Същевременно обаче все повече социалните мре-
жи се свързват с търсенето и намирането на стоки и услуги, 
обезпечаващи съществуването (храна, дрехи и т.н.). Препо-
ръките в социалните мрежи и споделените преживявания, 
откриването на „най-добрия продукт“, „здравословна храна“, 
на „най-доброто място“ се превръщат в основни двигатели 
при търсенето на удовлетворяващи решения и обезпечаване-
то на основни жизнени процеси. 

Потребността от сигурност не е директно свързаната 
с използването на социалните медии, но от друга страна из-
ползването на социалните медии може да има влияние върху 
сигурността – споделената лична информация, разтваряне-
то на границите между публичното и личното пространство 
може да е с негативен ефект върху човека – да се приеме като 
заплаха за съществуването му. Оттук е и тревогата за защита-
та на личните данни в интернет. Въвеждането на нива на спо-
деленост на информацията при публикуването в социалните 
мрежи е именно такъв опит за предпазване от злоупотреби. 

Принадлежност (любов, семейство, общност) – това е 
най-силната потребност, която би могла да мотивира използ-
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ването на социалните медии. Човекът е социален тип, затова 
и всеки има нужда от принадлежност към определа група. 

Увереност (слава, уважение, самоуважение) – потреб-
ност, неизменно свързана с използването на социалните 
платформи за споделена публичност. Хората често имат нуж-
да да получат признание, а мястото, където биха могли да го 
открият, е именно световната мрежа. 

Самоусъвършенстване (духовност, постижения, уче-
не). Според Маслоу потребността от самоусъвършенства-
не се различава от останалите нива в пирамидата. Първите 
четири нива са породени от недостига: включват физически 
или психологически условия, които личността се стреми да 
поддържа в приемлив диапазон. Когато някоя от тези четири 
типа потребности бъде удовлетворена, свързаната с нея мо-
тивация намалява или изчезва напълно, а от тук и поведение-
то на човека се променя. За сметка на това самоусъвършенст-
ването е потребност от растеж и в процеса на задоволяването 
на тази потребност мотивацията расте още повече, вместо да 
намалява.

Потребността от самоусъвършенстване също има отно-
шение към използването на социалните медии. Поставянето 
на въпроси, решаването на проблеми, споделянето на знание 
и опит са все дейности, свързани с активността на потреби-
телите в социалните мрежи.  

Според А. Маслоу обаче съществуват определени усло-
вия, които трябва да бъдат изпълнени, за да са задоволени 
потребностите на физиологично ниво: такива са свободата 
на словото, свободата да се следват желанията (без да се вре-
ди на другите), свободата на себеизразяване, свободата да се 
търси информация (познавателна способност), свободата да 
се защитаваш. Всяко едно ограничение на някои от тези сво-
боди, всяка опасност за тях, всяко лишаване от тях, инди-
ректно се възприема като заплаха на физиологично ниво.
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Ако проследим най-популярните причини в световен ма-
щаб за използване на социалните медии и мрежи, ще видим, 
че дори физиологичните нужди (като намиране на продукти) 
вече се обвързват със съществуването на социалните медии 
и мрежи. 

Потребителите онлайн са активни не само в търсенето, 
но и в споделянето на откритията си в мрежата, те са комуни-
катори и реципиенти едновременно, производители и консу-
матори. Именно този нов тип поведение в мрежата поражда и 
нови изисквания за проучването му и цялостно съобразяване 
с проактивната му роля.   

5.1.2. Поведението в мрежата
Поведението на потребителите традиционно се предста-

вя чрез т.нар. модел AIDMA: внимание (attention), интерес 
(interest), желание (desire), запомняне (memory), действие 
(action)8 – модел, при който целта е да се накара потребите-
лят да избере дадената марка сред многото възможности за 
избор. В случая медийното съдържание служи за привличане 
на вниманието на потребителя и за предизвикване на неговия 
интерес, с надеждата този интерес да се превърне в желание, 
което да ангажира паметта достатъчно дълго, така че потре-
бителят да предприеме действието – да купи продукта или 
марката, или пък да използва предлаганата услуга. 

8 Моделът AIDMA става популярен в Япония през 20-те години на 
20. век, като вариант на класическия линеен модел AIDA – внимание 
(attention), интерес (interest), желание (desire), действие (action).

Виж: Приложение 3
Statista. Market and consumer data, https://www.statista.
com (25.10.2019)
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В епохата на интернет обаче потребителите лесно могат 
да получат информация. След като забележат определен про-
дукт или услуга, те доброволно започват собствено проучва-
не, а след това споделят с другите в мрежата това, което са 
открили. В допълнение към потока от информация от компа-
ниите (комуникаторите) към потребителите (реципиентите), 
две действия на самите потребители се превръщат във важни 
фактори – търсенето (събиране) и споделянето на инфор-
мация. Отразявайки тези именно промени в информацион-
ната среда, през 2004 г. японската комуникационна агенция 
Dentsu, безпорен световен лидер в областта на комуникации-
те, застъпва нов модел на поведение на потреблението, който 
започва да прилага в агенционната си практика – AISAS: вни-
мание (attention), интерес (interest), тьрсене (search), дейст-
вие (action), споделяне (share). 

Фигура 5.1.2.1. Моделите AIDMA и AISAS (цит. по Sugiyama, Andree 
2011: 79)

Моделът AISAS отразява поведението на новите потре-
бители. Търсенето на информация може да в Интернет, но 
може да е и чрез разговори със семейството или приятелите, 
които вече са използвали продукта или услугата, тоест имат 
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необходимия опит. Следващ момент е преценката въз основа 
на събраната информация. При положителна оценка следва 
решението за покупка и използване на продукта или услугата 
(действие), след което потребителят влиза и в ролята на ко-
муникатор от уста на уста (Word of mouth, WoM) – чрез раз-
говори с другите хора или чрез публикуване на коментари и 
впечатления в мрежите (споделяне) (Sugiyama, Andree 2011: 
79–80).

Традиционният модел AIDMA е линеен, при него стъпка 
по стъпка се следва процесът, започващ с „внимание“ и за-
вършващ с „действие“. За разлика от модела AISAS, който е 
нелинеен и не се следват непременно петте етапа – една стъп-
ка може да бъде пропусната или да се повтори. Например, 
потребителят може да бъде толкова заинтересован от рекла-
мата, че веднага да сподели за това в мрежата (Внимание → 
Интерес → Сподели). 

Фигура 5.1.2.2. AISAS като нелинеен модел  (цит. по Sugiyama, Andree 
2011: 80)

 
Въпреки че моделът AISAS спомага за ранното изясня-

ване на ефекта от социалните медии и социалните мрежи, 
той също е подложен на критическо осмисляне. Една от бе-
лежките е свързана с основната за него концепция за „актив-
ния потребител“. Благодарение на интернет потребителите и 
клиентите наистина лесно могат да търсят и събират различ-
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на информация, но това не означава, че те правят това актив-
но във всяка област. По-скоро те пресяват своите конкретни 
области на интерес. Това на практика ги прави „от време на 
време активни потребители“. Техните области на интерес са 
ограничени, а в други те следват ефективни модели на ин-
формационна дейност. Но когато има социален проблем или 
друго голямо събитие в определена област, интересът може 
да се повиши бързо и те могат да станат активни потребители 
и в тази област (Mochizuki 2014).

5.1.3. Броят на приятелите
Безспорен факт е, че технологиите значително улесня-

ват създаването на собствени мрежи и поддържането на со-
циални контакти. При разглеждането на его-мрежите обаче 
неизменно възниква въпросът каква е стойността на тези кон-
такти в личен план и какъв тип взаимоотношения се изграж-
дат? Колко приятели може да има в действителност човек 
и каква е стойността на комуникацията в мрежа от хиляди 
„приятели“? 

През 1992 г. проф. Робин Дънбар измерва съотношението 
между обема на неокортекса и социалния кръг, с който взаи-
модейства човек. Изводът, до който достига, е, че границата, 
наложена от капацитета на неокортекста, определя броя на 
хората, с които човек може да поддържа стабилни социални 
връзки. С други думи, размерът на неокортекса на мозъка е 
биологичното ограничение за социално взаимодействие. Со-
циалната мрежа на човек може да се състои най-много от 150 
души, това е и т.нар. „число на Дънбар“. В бройката се включ-
ват и бивши колеги, приятели от училище и др., с които човек 
не се е виждал отдавна, но би искал да има връзка. 

През 2010 г. Робин Дънбар повтаря изследването си, този 
път с акцент върху Facebook. Резултатите показват, че хо-
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рата могат да имат 1500 приятели в социалната мрежа, но 
при внимателен поглед върху трафика на потребителските 
им профили се открива, че те запазват същия вътрешен кръг 
от около 150 души, който се наблюдава и в реалния свят. На 
практика егомрежата може да се състои от хиляди приятели, 
но реално максимум 150 са стабилни връзки – тези връзки, 
които в реалния живот са стабилни, се пренасят и в мрежата. 
Припомни Фигура 4.2.1.

Хилядите харесвания на публикувано съдържание, както 
и хилядите приятели в мрежата невинаги са реални. Явление в 
социалните платформи за споделена публичност са също т.нар. 
фалшиви последователи (fake followers) – анонимни и често на-
трапващи се акаунти в социалните медии, създавани с цел да 
изграждат фалшиви впечатления за популярност на друг ака-
унт. Явлението се свързва с възможността за плащане за фал-
шиви последователи, както и за фалшиви харесвания, мнения и 
споделяния, целта е да се придаде вид на по-голяма аудитория.

5.1.4.  Как различните поколения използват 
социалните медии?

Поведението в социалните мрежи е в пряка зависимост 
от поколенческата принадлежност на потребителите на ин-
тернет. В социален аспект поколението обединява хора, ро-
дени в един и същи период от време, които споделят сходен 
културен опит. Проучването на поколенческите нагласи е от 
важно значение в комуникационния мениджмънт. През при-
змата на поколенията би могло да се разбере как различните 
формиращи преживявания (световни събития, технологични, 
икономически и социални промени) взаимодействат с жизне-
ния цикъл и формират възгледите на хората за света. Приема 
се, че 20 години са разделителната линия между поколенията, 
факт е обаче, че тази граница постоянно намалява. 
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През 2020 г. се срещат 5 – 6 поколения, всяко от които със 
своите особености, жизнен опит, начини на мислене и прежи-
вяване на света. 

Бейбибумърите, поколението, родено в периода от вто-
рата половина на 40-те до средата на 60-те години на 20. век 
(период с висок ръст на раждаемост, откъдето идва и по-
пулярното название на поколението), израства с възхода на 
телевизията, докато поколение X (родено в периода от вто-
рата половина на 60-те до 80-те години на 20. век) израства 
с настъпването на компютърната революция. Милениълите 
(поколението Y, родени в периода след 1980 г. – до средата 
на 90-те години на 20. век) са хора на дигиталния преход и 
интернет експлозията, докато поколението Z е дигитално по 
рождение (т.нар. Digital Natives, родени през втората поло-
вина на 90-те години на 20. век). Изцяло технологизирано и 
мрежово свързано се оформя най-новото поколение, родено 
след 2012 г. (децата на милениълите) – алфа поколението. 

Фигура 5.1.4. Видове поколения. Адаптирано по: Pew Research Center. 
Defining generations…, 17.01.2019. 

     
 Възраст  

през 2020 г. 

     Поколение Алфа 7 г. 

     Поколение Z 8 - 23 г. 

     Милениъли  24 - 39 г. 

     Поколение X 40 - 55 г. 

     Бейбибумъри 56 - 74 г. 

     Тихо поколение 75 - 92 г. 

       
 2020 2000 1980 1960 1940 1920 

Родени 1997 – 2012 

Родени 1981 – 1996 

Родени 1965 – 1980 

Родени 1946 – 1964 

Родени 1928 – 1945 
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5.2. Алгоритми и персонализация 
 Алгоритъмът представлява фиксирана серия от стъп-

ки, които софтуерен механизъм изпълнява, за да реши опреде-
лен проблем или да отговори на конкретна задача. Платфор-
мите за социални медии използват алгоритми за филтриране 
и приоритизиране на съдържанието за всеки отделен потре-
бител въз основа на различни показатели. 

Алгоритъмът EdgeRank, който Facebook използва до 
2011 г., изчислява и определя видимостта в информационния 
канал (News Feed) на отделния потребител според множество 
фактори. Определящи величини са: (1.) връзката и близостта 

Pew Research Center извършва серия от проучвания, 
измерващи разликите между поколенията, както по от-
ношение на технологиите и тяхното използване, така и 
във връзка с различни нагласи и възприемане на света. 
Виж проучвания за 2019 г.:  

• Defining generations: Where Millennials end and 
Generation Z begins. Pew Research Center, 17.01.2019. 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-
millennials-end-and-generation-z-begins/ (11.12.2019)

• Generation Z Looks a Lot Like Millennials on 
Key Social and Political Issues. Pew Research Center, 
17.01.2019, https://www.pewsocialtrends.org/2019/01/17/
generation-z-looks-a-lot-like-millennials-on-key-social-
and-political-issues/ (11.12.2019)

Извадка от проучванията виж в Приложение 4. 
През юли 2019 г. Manifest публикува резултатите от 

проучване за това как различните поколения използват 
социалните медии и платформите за социални връзки: 

• How Different Generations Use Social Media, 
2.07.2019. https://themanifest.com/social-media/how-
different-generations-use-social-media (18.12.2019). Из-
вадка от изследването – Приложение 5.
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на потребителя и съдържанието (User Affinity) – кой е публи-
кувал съдържанието, какъв е видът му (снимка, видеоклип 
или актуализация на състояние); (2.) стойността на съответ-
ната новина (Content Weight) – броят приятели, които са ко-
ментирали даденото съдържание; (3.) времето на публикаци-
ята (Time-Based Decay Parameter) – най-новите публикации 
са с приоритет пред по-старите. Алгоритъмът се основава 
на разбирането, че потребителите не са еднакво свързани с 
приятелите си. По този начин някои приятели имат по-голяма 
„стойност“, отколкото други. Приятелите, които имат по-го-
ляма „стойност“, са тези, с които потребителят взаимодейства 
по-често и на по-лично ниво, като с по-висока стойност се от-
чита комуникацията с приятел чрез чат функцията, а не кому-
никацията „на стената“. Колкото по-висок е рангът, толкова 
по-вероятно е обектът да се появи в емисията на потребителя.

От 2011 г. Facebook започва да използва алгоритъм за ма-
шинно обучение, чрез който се отчитат значително повече 
фактори с диференцирана тежест при определяне на индиви-
дуалния информационен поток. През януари 2017 г. въвеж-
да приоритезиране на видеосъдържанието, което ангажира 
по-голяма аудитория (ако даден потребител гледа целия или 
по-голямата част от видеоклип, този видеоклип ще бъде при-
оритезиран спрямо други видеоклипове, които не привличат 
аудиторията). През февруари 2017 г. Facebook въвежда и при-
оритезиране на емоционалните реакции пред обикновените 
лайкове. Логиката е, че отбелязвайки своята реакция на даде-
на публикация чрез съответен емотикон (любов, гняв, тъга и 
др.), потребителят придава по-голяма тежест на съдържание-
то в сравнение с обикновеното харесване (функцията Like). 
Въпреки това обаче алгоритъмът не отчита вида на реакцията 
– дали е положителна или отрицателна, тежестта, която има 
индикаторът „Реакции“, е една и съща. 
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Използваният от Google PageRank сортира и класира 
страниците при заявено търсене на ключова дума съгласно 
принципите на релевантност и значимост/важност. Решава-
щи в случая са броят и качеството на връзките към дадена-
та страница (индикатор за качество) – предположението е, 
че по-важните сайтове вероятно ще получат повече връзки 
от други сайтове. И при Google приоритезиращи фактори са 
местоположението на потребителя, предишни негови търсе-
ния, интереси и др. (индикатор за релевантност). 

5.3. Социални ефекти 
Алгоритмичната персонализация на мрежата, а също и 

хомофилната природа на човека, довеждат до редица нега-
тивни социални ефекти, които е необходимо да се имат пред-
вид при работа в социалните медии и мрежи.

5.3.1. Ефектът на „филтърния балон“
Процесите на алгоритмично филтриране, сортиране и 

управление на взаимодействията довеждат до ограничаване 
на културните преживявания и социалните връзки, въвеждат 
пропусклив режим за външните въздействия, оставят хората 
изложени на непрекъснатото влияние на едни и същи други 
хора, опит, новини, култура. Алгоритмите оформят една за-
творена, изолирана среда – „филтърен балон“ (filter bubble), 
който променя не само процеса на информиране, но и начина 
на мислене на човека в балона: „персонализиращите филтри 
служат на невидимата автопропаганда, индоктринирайки ни 
с нашите собствени идеи, усилващи желанието ни за познати 
неща, и оставяйки ни да забравим опасностите, които се кри-
ят в тъмната територия на неизвестното“ (Pariser 2011: 15). 
Филтърният балон е уникална, лична вселена, алгоритмично 
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персонализирана според принципите на релевантност – в съ-
ответствие с демографския профил на потребителя и онлайн 
историята на неговите взаимодействия в мрежата.

В това алгоритмично организирано и филтрирано ин-
формационно пространство лесно си пробиват път някои 
негативни явления като дезинформацията, чиято цел е да 
предизвика емоционална реакция и която може да процъф-
тява в тези „лични“ пространства, особено в случаите когато 
алгоритмите „открият“, че потребителят е по-вероятно да се 
включи или да реагира на подобно съдържание (вж. Wardle, 
Derakshan 2017).

5.3.2. Ефектът „ехо камера“ 
Според Оксфордския речник ехо камерата („echo 

chamber“) е „среда, в която човек среща само вярвания и 
мнения, които съвпадат със собствените му, така че същест-
вуващите възгледи се подсилват и алтернативни идеи не се 
разглеждат“ (Oxford Dictionaries). Понятието добива попу-
лярност в политическите комуникации с издадената през 
2008 г. книга „Ехо камера“ на Катлин Хол Джеймисън и Джо-
узеф Н. Капела. 

В медийната теория понятието се използва, за да се пред-
стави определен ефект, при който отделни мнения, твърде-
ния, убеждения се повтарят до безкрайност, така че в „каме-
рата“ отеква единствено ехото на това, което отделният човек 
иска да чуе и види. Принадлежността към групи и различни 
по тип онлайн общности, мрежи на свързаност, chat-rooms и 
др. предоставят възможности за усилване на значението на 
собственото мнение чрез намножаването му с ехоефекта на 
гласовете в групата. Със създаването на собствена среда на 
комфорт чрез лични страници и профили в социалните мре-
жи се установява илюзорната власт на собственото мнение, 
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приоритезират се емоционалните реакции, усилват се влия-
нията.

В това информационно пространство – съставено от мре-
жи и групи, в които отделният човек участва, лесно си проби-
ва път негативно явление като подвеждащата информация 
(misinformation) – информация, която е невярна и неточна. 
Много често хора, които не знаят, че информацията е невяр-
на, може да я разпространят в социалните мрежи в опит да 
бъдат полезни на членовете на групата (вж. Wardle, Derakshan 
2017).

В такава среда „процъфтяват“ също фалшивите новини 
(fake news) и нараства необходимостта от fact-checking – про-
верка на достоверността на фактите, предлагани и разпрос-
транявани в медиите и мрежите.

5.3.3. Ефектът „постистина“
С понятието „постистина“ се обозначават „обстоятел-

ства, при които обективните факти оказват по-малко влияние 
при формирането на общественото мнение, отколкото емоци-
ите и личните убеждения“ (OLD 2016). 

За първи път думата „постистина“ с това си значение е 
използвана от американския драматург от сръбски произход 
Стивън Тешич в статията му „Правителство на лъжите“ („A 
Government of Lies”), публикувана в списание „The Nation“ 
през януари 1992 г. В статията Тешич описва т. нар. „синдром 
Уотъргейт“, при който всички факти и разкрития за прези-
дентството на Ричард Никсън са пренебрегнати от америка-
нците като неприятни истини: „Може би защото разкритията 
от Уотъргейт бяха толкова болезнени и скоро бяха последва-
ни от престъпленията и разкритията, свързани с войната във 
Виетнам, или защото на Никсън му беше бързо простено, ние 
започнахме да се отдръпваме от истината. Приближихме се 
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до истината с лошите новини и вече не искахме лоши нови-
ни, без значение колко верни или жизненоважни бяха те за 
нацията ни. Ние очаквахме от правителството да ни предпази 
от истината“ (цит. по The Nation 30.11.2016). 

Резултат от това разочарование, от настъпилата криза 
на доверие в институциите, от липсата на сигурност и не-
престанно прииждащите „лоши новини“, общата картина за 
Стивън Тешич е колкото обяснима, толкова и изключително 
тревожна: „Ние бързо се превръщаме в прототипи на хора, за 
които тоталитарните чудовища могат само да мечтаят. Всич-
ки диктатори досега трябваше да работят усилено, за да по-
тиснат истината. Ние, чрез нашите действия, казваме, че това 
вече не е необходимо, че сме придобили духовен механизъм, 
който може да лиши истината от всякакво значение. По из-
ключително фундаментален начин ние като свободни хора 
решихме свободно, че искаме да живеем в някакъв свят на 
постистина“ (цит. по The Nation 30.11.2016). 

През 2004 г. Ралф Кийс заема използваното от Стивън 
Тешич понятие „постистина“ и го популяризира чрез своята 
книга „Епохата на постистина“. Кийс разглежда постистина-
та по-скоро в аспекта на истинността (truthiness) – дадено 
нещо се приема за истина въз основа на това, че „изглежда 
или се чувства като истина, въпреки че не е задължително 
да е истина“ (OLD 2016). От тази позиция и с това си значе-
ние истинността (truthiness) има своите философски корени 
в емотивизма, чието възраждане в края на 20. век се свързва с 
издадената през 1981 г. книга на Аласдър Макинтайър „След 
добродетелта“. За Макинтайър емотивизмът – „учението, съ-
гласно което всички оценъчни съждения и всички морални 
съждения, в частност, са единствено изрази на предпочита-
ние, на нагласа или чувство“, е определящо за моралната фи-
лософия на 20. век (Макинтайър 1999: 24). 



99

Понятието „постистина“ става изключително актуал-
но през 2016 г. във връзка с провеждането на референдум 
за Европейския съюз във Великобритания и Брекзит (юни 
2016 г.), както и на президентските избори в Съединените 
щати (ноември 2016 г.) и избирането на Доналд Тръмп за пре-
зидент. 

В епохата на социални медии и мрежи емоциите вземат 
връх над разума, а мненията над фактите. В психологиче-
ски аспект обаче тези феномени имат своето обяснение.

5.4. Емоции и избори 
Ролята на емоциите при вземане на решения и оценка на 

фактите (по модела „Струва ми се, че е истина“, „Чувствам, 
че е истина“) е обект на целенасочени изследвания през пос-
ледните години. Да разберем различните общности, които не 
споделят усещане за реалност, основано на факти и експер-
тиза, е наистина трудна задача. Още в началото на 20. век 
в класическите изследвания на Уолтър Липман се поставя 
важният въпрос за формирането на възприятията за света с 
посредничеството на медиите. Това, което ние мислим за све-
та, и това, което смятаме за реално, отразява вечното дву-
борство между разум (познание) и чувства (мнения, основани 
на предположения). Именно на Липман принадлежи и разби-
рането, че „между мен и света стои моята представа за него. 
А представата зависи от създадените нагласи, предубежде-
ния и стереотипи“. „Най-често първо определяме нещата и 
после ги виждаме, а не обратно. От голямото процъфтяващо 
и шумно безредие на външния свят подбираме онова, което 
културата ни вече е определила за насоката и сме склонни да 
възприемем избраното във форма, превърната от нея в наш 
стереотип“ (Липман 2001:71).
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В съвременните изследвания на поведенческата психо-
логия и поведенческата икономика9 важен принос имат Да-
ниъл Канеман, Ричард Х. Талер и Кас Р. Сънстейн, също и 
Ханс Рослинг, който с методите на статистическия анализ се 
противопоставя на редица склонности на хората за погрешни 
интерпретации и заключения. 

5.4.1. Мисленето – бързо или бавно?
Резултат от дългогодишна работа върху оценката на фа-

ктите и вземането на решения е трудът „Мисленето, бързо 
и бавно“ (Kahneman 2011) на Даниъл Канеман, който през 
2002 г. носи Нобелова награда за икономика на автора. 

Изследванията на Д. Канеман върху мисленето и социал-
ното поведение се основават върху наличието на две систе-
ми, обозначени условно като Система 1 и Система 2:

 y Система 1 оперира автоматично и бързо, с малки уси-
лия и без чувство за съзнателен контрол.

 y Система 2 насочва вниманието към изискващите уси-
лия умствени дейности, включително сложни изчис-
ления. Дейностите на Система 2 често са свързани със 
действащи субективни преживявания, избор и концен-
трация. (Kahneman 2011: 42-43)

Разграничаването на двете системи е честа практика в 
психологията. Канеман отбелязва: „Когато мислим за себе 
си, ние се идентифицираме чрез Система 2, съзнателното, 
разсъждаващо Аз, което има вярвания, прави избори и реша-

9 Поведенческа икономика или бихейвиористична икономика – 
област, при която социалните, когнитивни и емоционални фактори се 
използват при разбирането на икономическите решения, както на отдел-
ните индивиди, така и на отделните институции с икономически функ-
ции.
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ва за какво да мисли и какво да прави. Въпреки че Система 
2 се възприема за свързана с действието, автоматичната Сис-
тема 1 е основният герой. Аз описвам Система 1 като лесно 
създаваща впечатления и чувства, които са главен източник 
на експлицитни убеждения и преднамерени избори на Систе-
ма 2. Автоматично действащата Система 1 създава изненад-
ващо сложни модели на идеи, но само по-бавната Система 
2 може да конструира мисли в подредена серия от стъпки“ 
(Kahneman 2011: 43-44). 

Накратко: „Когато сме будни, и двете системи 1 и 2 са 
активни. Система 1 се задейства автоматично, докато Систе-
ма 2 обичайно е в удобния начин на работа без усилие, при 
който само части от нейния капацитет се използват. Система 
1 непрекъснато генерира внушения на Система 2: впечатле-
ния, интуиции, намерения и чувства. Ако бъдат потвърдени 
от Система 2, впечатленията и интуициите се превръщат в 
убеждения, а импулсите се превръщат в съзнателни дейст-
вия. Когато всичко върви гладко, както е през повечето време, 
Система 2 приема внушенията на Система 1 без никаква или 
с малка промяна. Като цяло вярваме на впечатленията си и 
действаме съобразно желанията си и това е чудесно – обик-
новено“ (Kahneman 2011: 51-52).

5.4.2. Побутването (nudge)
Стъпвайки на разработките на Д. Каниман за двете систе-

ми, ръководещи човека (автоматичната – бърза, основаваща 
се на чувства, инстинкти и „нищо от това, което обикновено 
свързваме с думата мислене“, и рефлективната – свързана с 
внимателно обмисляне и осъзнатост на решенията), както и 
след поредица от  изследвания в областта на психологията 
и поведенческата икономика Ричард Х. Талер и Кас Р. Сън-
стейн разработват идеята за свободата на изборите пред чо-
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века и активното инженерство при самата архитектура на 
избора (Thaler, Sunstein 2008). Като „побутване“ – nudge10, 
се определят всичките тези механизми (психологически и по-
веденчески), които се задействат в комбинация така, че човек 
взема едно или друго решение, предприема действие, прави 
крачка в определена посока. Самите Талер и Сънстейн са 
критични към разбирането за човека като homo economicus11. 
За тях представителите на вида homo sapiens правят предска-
зуеми грешки поради евристиката12, заблуди и поради вли-
янието, което изпитват при социалните си взаимодействия:

 y Закотвяне и нагаждане – когнитивно пристрастие, 
при което човек разчита твърде много само на малка 
част от информацията, с която разполага. Останалата 
част от картината се нагажда по предположение.

 y Евристика „наличност“ – наблюдава се, когато хора-
та прогнозират честотата на дадено събитие въз осно-
ва на това колко лесно може да бъде приведен пример. 
Така отговорите на въпроси като: „В каква степен би 
трябвало да се тревожа за урагани, ядрена енергия, 

10 Nudge – от англ. бутам, побутвам, сръчквам, тласкам в определена 
посока. В случая се имат предвид действия, които са с определена цел 
– да се привлече и насочи вниманието („бутам с лакът“, „сръчквам“, 
„сбутвам“), да се предупреди, да се напомни, да се насочи поведението, 
да се даде тласък на действието и т.н.

11 Терминът homo economicus се отнася до разбирането за хората 
като деятели, които са последователно рационални, тясно заинтересовани 
и които преследват оптимално своите субективно определени цели.

12 Евристиката (от старогръцки – намирам, откривам) се отнася 
до методи за бързо решаване на проблеми, учене или правене на заклю-
чения, които са базирани на определен опит. Примери за такива методи 
са използването на предположения, базирани на знания, интуитивни 
съждения, използване на стереотипи или профили за достигане до 
определен извод.
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тероризъм, болестта „Луда крава“, нападение от але-
гатор или птичи грип?“ зависят от примерите, които 
най-често идват наум. Евристиката „наличност“ по-
мага при обясняването на т.нар. рисково поведение, 
включително при вземането на предпазни мерки в 
частния или в публичния сектор – срещу какви точно 
рискове ще се застрахова човек зависи в голяма степен 
от характера на случили се скорошни събития. Субек-
тивните оценки могат да имат отрицателни ефекти в 
бизнеса и в политиката, защото хората надценяват или 
подценяват определени рисковете.

 y Евристика „представителност“ – наблюдава се ко-
гато хората преценяват вероятността или честотата 
на дадена хипотеза, като отчитат доколко хипотезата 
прилича на наличните данни. Пример е възприемане-
то на смислени модели в информация, която всъщност 
е случайна. (Поредица от случайности се възприема 
като смислено доказателство за валидност на предпо-
ложение.)

 y Оптимизъм и прекалена самоувереност – нереалисти-
чният оптимизъм е постоянна черта на човешкия жи-
вот и характеризира различни социални групи. Когато 
подценяват имунитета си спрямо различни опасности, 
хората се излагат на риск. Например: пушачите са на-
ясно с риска от развиване на заболяване, но го прене-
брегват, тъй като приемат, че предупрежденията не се 
отнасят до тях; лотарийните игри са успешни и заради 
оптимизма в печалбата. 

 y Печалба и загуба – този тип поведение се основава на 
факта, че загубата на определено нещо се възприема 
много по-тежко, отколкото радостта при придобиване-



104

то му (отново поради задействането на Система 1). Не-
приемането на загубата помага да се създаде инерция, 
която се изразява в силното желание за придържане 
към вече придобитото.

 y Пристрастеност към статуквото – много е вероят-
но хората да продължат даден курс на действие, тъй 
като го следват традиционно, въпреки че очевидно не е 
в техен най-добър интерес. Пример за пристрастеност 
към статуквото: компаниите предлагат за изпитателен 
срок определена услуга, но след като срокът изтече, 
продължават да предлагат услугата, но и да таксуват 
клиента. Пристрастеността към статуквото води до 
това, че много хора получават и плащат неща, които 
не ползват или не са най-добрият за тях вариант. Фе-
номенът се свързва и с нежеланието за загуба, което 
създава инерцията у хората, както и желанието да се 
запазят текущите придобивки. 

 y Рамкиране – изборите на хората се влияят от начина, 
по който е формулиран даден проблем. Това положе-
ние е от изключителна важност в политическата ко-
муникация. Поставянето на рамки работи, тъй като 
хората са склонни да вземат решения без да мислят. 
Тяхната Система 2 не се включва и не прави необхо-
димата проверка на фактите, също така не се перифра-
зира изказването, не се формулира по друг начин про-
блемът, така че да се получи друг отговор. Причина за 
това е, че хората не знаят какво да правят с противо-
речията, поставеният по различен начин проблем ги 
обърква. Това на практика прави рамкирането важно и 
използването на различни форми на „побутване“ при 
вземането на решения трябва да се използва внима-
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телно. Примерът, който Талер и Сънстейн дават, за да 
онагледят проблема, е свързан със ситуация на избор 
на пациент с болно сърце, на който предстои опера-
ция. Въпросът е какво решение ще вземе, ако лекарят 
определи неговите шансове за оцеляване така: „От сто 
оперирани деветдесет са живи след пет години“. Така 
представени, фактите действат успокояващо и окура-
жително. Същите факти обаче, поднесени по друг на-
чин: „От близо сто оперирани десет умират в рамките 
на пет години“, действат обезпокояващо.

 y Манталитет на стадото – хората са силно повлияни 
от действията и мнението на другите. Талер и Сънс-
тейн цитират проучване, при което хората, вследствие 
на социално влияние, отговарят на определени въпро-
си по явно неверен начин – като например да кажат, че 
две линии са с еднаква дължина, когато очевидно не 
са.  Феноменът се свързва с качеството на информаци-
ята, която хората получават, както и с нежеланието им 
да се сблъскат с неодобрението на другите. На прак-
тика влиянието може да е такова, че на снимка да се 
разпознава котка вместо куче, стига други преди тях 
да са направили това. Действащият механизъм след-
ва логиката, че ако всички мислят и реагират по един 
и същи начин, най-вероятно са прави (Thaler, Sunstein 
2008: 22-39).

Всички тези предсказуеми реакции могат да бъдат из-
ползвани за „побутване“  с цел направляване на социалното 
поведение с определена цел – винаги ще имат нужда от по-
бутвания при вземане на решения, които са трудни, по-рядко 
срещани, както и такива, които изискват лесно разбираемо 
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обяснение. Архитектурата на избора – организацията на 
контекста, в който хората вземат решения, обаче е отговор-
ност, която е необходимо да бъде осъзната и използвана с 
разум. Побутванията следва да са такива, че с най-голяма ве-
роятност да помогнат и най-малка вероятност да причиняват 
вреда, отбелязват Талер и Сънстейн: побутването е „всеки ас-
пект от архитектурата на избора, който променя поведението 
на хората по предвидим начин, без да забранява определени 
варианти и без да променя съществено икономическите им 
подбуди. За да се приеме за побутване, намесата трябва да 
може лесно и евтино да бъде избегната. Побутванията не са 
заповеди. Да се сложи плод на нивото на очите е побутване. 
Забраната на нездравословни храни не е“ (Thaler, Sunstein 
2008: 6).

5.1.3. Фактите имат значение 
Защо светът е по-хубаво място, отколкото предполагаме? 

Така поставен, въпросът изглежда труден. Но не и когато пред 
нас са фактите и те недвусмислено дават отговора. Именно 
към методите на статистическия анализ насочва своите уси-
лия Ханс Рослинг с екип от учени, като целта им е, предста-
вяйки различни данни, да разкрият механизмите, които карат 
човека да изопачава и да изкривява разбирането си за света. 
И не на последно място, да покаже, че фактите имат значе-
ние. На базата на направените проучвания авторът определя 
редица склонности (инстинкти), които определят човешкото 
разбиране и които могат да бъдат опровергани посредством 
фактите – статистически обработени и анализирани данни 
(Рослинг 2019):

 y Инстинктът за поляризиране – свързва се с бинар-
ното мислене на човека, с първичния импулс да се 
разделят нещата на две крайности, между които няма 
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нищо друго, а само добро и лошо, герои – злодеи и т.н. 
Инстинктът за поляризиране лишава света от нюанси-
те, липсват „запълващите“ части между полюсите. А 
всъщност нещата никога не са нито само добри, нито 
сами лоши.

 y Инстинктът за фокусиране върху негативното – 
тенденцията да се забелязват лошите неща повече от 
добрите. Дължи се в голяма степен на селективното 
представяне на новините с превес на негативното. От 
друга страна на склонността на човек да идеализира 
и романтизира миналото (често асоциирано с минала 
младост при възрастното поколение, например). 

 y Инстинктът да се очаква линейно развитие – разви-
тието невинаги е линейно и нагоре, то има различни 
посоки.

 y Инстинктът да се страхуваме – той кара хората да 
обръщат внимание на малко вероятни опасности, като 
пренебрегват реални опасности. „Плашещо“ и „опас-
но“ в случая са различни неща – нещо плашещо пред-
полага опасност, а нещо опасно е реална опасност.

 y Инстинктът да се надценяват размерите – свързва 
се със склонността на човек да възприема нещата не-
съразмерно. 

 y Инстинктът за обобщение – склонността за автома-
тично категоризиране и обобщаване (от типа „Така 
върви светът“, „Така сме ние“).

 y Инстинктът за предопределеност – представата, че 
вродени характеристики определят съдбата на държа-
ви, народи („Така е било – така ще бъде“). Този тип 
мислене може да бъде преодолян с информираност за 



108

промените, дори малките и бавни промени са стъпки 
към по-голяма промяна.

 y Инстинктът да се виждат нещата само в една перс-
пектива – обикновено, представен от една гледна точ-
ка, светът е по-прост и лесно разбираем, но така се 
стеснява светогледът, ограничава се компетентността. 

 y Инстинктът да се приписва вина – склонността да 
се търси възможно най-лесната и бърза причина защо 
нещо се е случило. Изборът на виновника често раз-
крива предпочитанията на хората и тяхната склонност 
да търсят злодеите, които да потвърждават вече съ-
ществуващите им убеждения (виновни са медиите и 
журналистите, политиците, средата и т.н.) 

 y Инстинктът за неотложност – често блокира ана-
литичното мислене на човека, изкушава към вземане 
на необмислени решения и предприемане на бързи 
действия (предложения от типа „Специална оферта“, 
„Важи само днес“).

Въпроси и задачи:

1.  Споделените преживявания в мрежата са вид социална 
валута. Съгласни ли сте, че: 

 y Хората споделят, за да покажат на приятелите си, че 
инвестират във връзката с тях.

 y Споделените преживявания могат да се управляват. 
Аргументирайте се. Дайте примери.

2. Социалните мрежи не само свързват, те изграждат иден-
тичност и създават чувство на значимост. Дайте примери. 
Анализирайте различни мрежи и графове по интереси във 
връзка с идентичността (на избрана личност).
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VI.  ИМИДЖ И РЕПУТАЦИЯ В СОЦИАЛНИТЕ 
МРЕЖИ

Мрежовите комуникации – организирани по общно-
сти и интереси, на различни (но свързани помежду си) плат-
форми и мобилни приложения, все повече налагат трансме-
дийното разказване като водеща тенденция в условията на 
семантичен уеб. 

6.1. Трансмедийното разказване 
Трансмедийното разказване (transmedia storytelling) е 

процес, при който интегралните елементи на различни ис-
тории и разкази, се разпределят систематично в множество 
канали за доставка на съдържание, при което всеки медиум 
прави своя собствен уникален принос към цялото. Този тип 
разказване е важна тенденция в съвременния свят. Трансме-
дията следва логиката на мислене за поток на съдържание-
то през медиите – различни канали, различни съдържания, 
различни послания, които, отнесени към конкретния обект 
(организация, институция, но и отделна личност), създават 
неговия образ, изграждат представата за него и определят от-
ношението към него13. 

В трансмедийното разказване съдържанието е инвазивно 
и прониква напълно в начина на живот на публиките – едно-
временно участници в разказа, но и създатели и потребители, 
едновременно реципиенти, но и коментиращи и добавящи 
своята гледна точка към темата и обекта. Затова и „тран-

13   За различните медийни форми на дигиталния наратив виж Анго-
ва, Цанкова, Осиковски и др. 2019.
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смедиалният имидж“ се определя не само като продукт на 
медиите, които „се занимават с това да пренасят символни 
значения и имидж послания, създадени от други институции 
и при други обстоятелства“, но и като дело на „колективния 
творец“ (Петров 2005: 236). Иначе казано, в условията на 
мрежова среда имиджът е категория, която се изгражда и под-
държа непрестанно, той е колективен конструкт – резултат 
от усилията на притежателя му, но и на всички участници в 
мрежовите взаимоотношения. Той е трансмедиален, защото 
прекрачва границите на една медия или платформа за соци-
ално споделяне. 

6.2. Имиджът и репутацията

Имиджът е вариативен, менлив и се свърза с общата оцен-
ка, той се основава на различни мнения, нагласи, настроения, 
убеждения. Именно по това се различава от репутацията, 
която се отнася до приписваните на обекта ценности (отго-
ворност, откровеност, честност, лоялност), предизвикани от 
вече изградения имидж. Имиджът предхожда създаването на 
репутацията; неговите комуникационни аспекти се носят от 
различни детайли (поведенчески, визуални, вербални и т.н.) 
– промяната дори само на един от детайлите, може да проме-
ни съществено целия имидж. 

За изграждането на имиджа дял имат два компонента, 
от чието взаимодействие зависи общата представа: емоцио-
нален – мнения, основани на чувства, и логически – мнения, 
основани на знание и рационална преценка. Ако отделните 
лични мнения, убеждения и отношения към дадена органи-
зация или конкретен човек (най-общо на принципа „Какво 
мисля за него/нея?“) съвпадат с личната преценка за подхо-
дящо и целесъобразно поведение (Какво социално поведение 
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считам за правилно, добро, хубаво?), ще се изгради и добрата 
репутация. Добрата репутация представлява точно съвпаде-
ние на имиджа и независимите лични ценностни системи. В 
този смисъл репутацията е външна за самия актьор, тя не му 
принадлежи, репутацията е „собственост“ на публиките, то-
ест на всички заинтересовани, които по определен начин вза-
имодействат с него и имат изразени очаквания към него. Ре-
путацията – това е сборът от възприятията, които отделните 
хора и групите имат за конкретен индивид или организация 
(Doorley, Garcia 2015: 36).

В основата и на имиджа, и на репутацията стои иден-
тичността. Идентичността помага на хората да открият 
или разпознаят една организация или личност, да ги откроят 
сред останалите и да ги запомнят (Виж и припомни! За иден-
тичността – част  2.1.). Затова е важно комуникацията да 
е последователна във времето, добре синхронизирана на раз-
личните медийни платформи, както и да е целенасочено ут-
върждаваща идентичността – „Аз съм…“.  Във връзка с това 
се очертават непосредствени задачи пред комуникационния 
мениджмънт:  

1. Създаването на идентичност и присъствие в мрежата, 
към които си струва да се принадлежи. Идентичността 
(визия, качества, поведение и т.н.) е обвързваща в мре-
жата.  

2. Създаването на стойност на връзката. Именно стой-
ността дава основание и желание за връзка, както и за 
поддържането й във времето. 

3. Поддържането на комуникация, която е насочена към 
смислени взаимодействия в мрежата.    
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Фигура 6.2. Идентичност, имидж и репутация. Адаптирано по  
Г. Доулинг (Доулинг 2005: 22)

Идентичност 
Разпознаване на организацията/личността 

Имидж

Репутация

Подходящи ценности, 
роли и поведение за тази 
организация/личност

Уважение и почит към 
организацията/личността 

Доверие Сигурност Подкрепа

6.3. Защо е важна добрата репутация?  

 y Репутацията е нематериална, но има голяма осезаема 
стойност. Добрата репутация е предимство, което е 
добре да имаме на своя страна. Репутацията е немате-
риален актив. Успешното управление на репутацията 
може да повиши корпоративната стойност на органи-
зацията, също така да увеличи персоналната значи-
мост. 

 y Репутацията има добавена стойност към всеки един от 
активите, които притежаваме (финансов, материален 
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и др.). Когато мнението за нас е високо, можем да се 
възползваме от повече възможности и да бъдем по-до-
бре приети. Добрата репутация означава доверие във 
взаимоотношенията, тя дава сигурност при взаимо-
действията, осигурява подкрепа и лоялност. Ниската 
репутация е с противоположен ефект – хората не се 
доверяват и избягват взаимоотношения с организации 
и хора с лоша репутация, така както и никой не вярва 
на думите им за самите тях.

 y Репутацията е залог при сключването на договори. 
Важността на репутационната стойност откриваме 
дори в израза „Залагам доброто си име“.

 y Добрата репутация дава възможност да се привлекат 
по-висококвалифицирани служители, добри и уважа-
вани партньори, повече клиенти и др. Всички предпо-
читат да работят с и за уважавани компании, както и да 
се обвържат с хора „с добро име“.

 y Добрата репутация е гарант за справяне в кризисни 
ситуации. На базата на изграденото доверие между 
отделните заинтересовани страни, репутацията дава 
сигурност и осигурява подкрепа за изход от кризите.

 y Важен аспект на репутацията също е, че тя не само 
„кара повечето консуматори да купят бранда, тя също 
ги кара да бъдат склонни да платят премиум цена“ (вж. 
Серезлиев 2014: 67). Изследване на HAVAS относно 
просюмърските нагласи и тенденции показва, че 6 от 
10 просюмърите и развиващите се страни са склонни 
да платят повече за качество, което асоциира с уважа-
ваното име на бранда. 
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6.4. Структура на репутацията

Във връзка с комуникационния мениджмънт е необходи-
мо разграничаването на отделните съставни части на репута-
цията. Тези елементи имат оперативна стойност и значение 
в мениджмънта. Репутацията е сборът от различните образи 
(съществуващите различни форми на имидж) и включва от-
делните компоненти: представяне, поведение и комуникация 
(Doorley, Garcia 2015:4). 

 y Представянето се отнася до заявените амбиции да се 
отговори на очакванията на аудиторията и да се удо-
влетворят нейните желания. 

 y Поведението, от своя страна, се свързва с реалните 
действия, стъпките, предприети за изпълнение на на-
меренията. 

 y Комуникацията осъществява връзката между намере-
ние и изпълнение, между декларираните амбиции и 
реалните действия за изпълнението им. 

Отделните съставни части на репутацията (представяне, 
поведение и комуникация) могат да бъдат управлявани. Ето 
защо е необходима разработката на стратегия и план за не-
прекъснато измерване, контрол и управление на репутацията. 

Репутацията се свързва най-вече с реалните действия, с 
това, което виждат, чуват, получават потребителите, с начина, 
по който те възприемат действията, а не с това, което е заяве-
но като намерение или обещано от съответната организация 
или личност – Фигура 6.4. 
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6.5. Рискмениджмънт на публичността

Рискмениджмънтът е процес, при който се идентифици-
рат, анализират и проследяват в развитие съществуващите 
рискове с цел да се намали ефектът от евентуалното настъп-
ване на негативна ситуация или пък да се предостави възмож-
ност за възползване, ако това се случи. В случая под „риск“ 
се разбира определен фактор, който се свързва със заплаха за 
поелия риска. Управлението на риска е проактивен процес на 
работа с вредите много преди да се случат. Това е дейност, 
която цели да минимализира възможността от неблагоприя-
тен развой  (Лехтонен 2006: 7).

Заплахите пред имиджа и репутацията идват от проак-
тивната роля на публиките в онлайн среда. Потребителите 
могат:

 y некоректно или тенденциозно да свържат медийното 
съдържание с други „жизнени факти“ от мрежата, 

 y да добавят неподходящи контексти и фонови „знания“ 
за вече споделеното в мрежата, които да доведат до 
погрешно тълкуване и интерпретация, а от там и до 
създаването на изкривен образ. 

 y да публикуват коментари, собствени мнения и „раз-
крития“, подвеждаща информация, фалшиви новини, 
дийп фейк-съдържание14 и др. 

Заплахите обаче идват и от недобрата комуникационна 
култура и медийна грамотност на публикуващия в мрежата. 
Подценяването на публичния характер на комуникацията в 

14 Deep fake е термин, който се използва за означаване на измислени 
медийни съдържания, произведени с помощта на изкуствен интелект 
(AI). Синтезирайки различни елементи от съществуващи видео или аудио 
файлове, AI създава „ново“ аудио или видео съдържание, при което хората 
изговарят думи и извършват действия, които не са реални.
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социалните мрежи би могло да доведе до негативен имиджов 
ефект: 

 y споделянето на ежедневни дейности, имащи смисъл 
единствено в лично битов план, 

 y коментиране на офлайн събития и емоционални реак-
ции, за които липсва онлайн контекст; нека не забра-
вяме, че контекстът в комуникациите е от решаващо 
значение при възприемането, тълкуването и интерпре-
тацията на определено поведение;

 y неправилно таргетиране на съдържанията и подценя-
ване на публиките. Неправилното таргетиране често е 
резултат от убеждението, че „личната стена“ и „лич-
ния профил“ са „лично пространство“. Мрежовите ко-
муникации и комуникацията по групи включват в себе 
си и личната комуникация, но е важно да се осъзнава, 
че макар и осъществявана като личен разговор, кому-
никацията е с публичен характер и участниците в нея 
са „героите“ в медийния спектакъл, разиграван пред 
„приятели“ и последователи – комуникацията се осъ-
ществява по модела от-един-към-един-към-много. Ви-
наги в съзнанието трябва да е презумпцията, че „ние 
си говорим“, но много гледат и слушат. И мнението, и 
оценката, която дават, гледайки и слушайки ни, имат 
отношение към собствения ни имидж. А от там и към 
собствената ни репутация. 

6.6.  Мониторинг на потребителското медийно 
съдържание

Мониторингът на създаденото от потребителите съ-
държание (User Generated Content) в мрежите е от особено 
значение за процеса на управление на комуникациите. Това 
какво казват потребителите за нас, какво споделят и коменти-
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рат, за какво говорят, пряко реферира към репутацията, коя-
то искаме да имаме. Затова и „социалното слушане“ (social 
media listening) – процесът на улавяне на споменаванията ни 
в различните разговори и платформи за социално споделяне 
в интернет – би могъл да доведе до по-добро разбиране и ре-
агиране на чувствата и настроенията на потребителите. 

Ключът е превръщането на социалните данни в социална 
интелигентност – не просто наблюдение и събиране на дан-
ни, а анализ и разбиране на информацията, която се крие зад 
тях: „С други думи, извличането на значение от социалните 
данни е това, в което се крие истинската стойност. Без да се 
направи анализ, големият скок в онлайн споменаванията през 
определен ден не означава нищо повече за марката, освен че 
са се увеличили разговорите. С по-задълбочен анализ при-
чината, настроението, ключовите стимули за разговорите и 
дори географските наклонности на тези разговори могат да 
бъдат определени и използвани от марките за справяне с про-
блемите на потребителите, намиране на възможност за анга-
жираност и много други“ (McInnes 2017).

Сред най-популярните случаи на използване за социал-
ното слушане според МакИнес са:

 y Измерване на кампанията: записвайте и сравнявай-
те успеха на маркетинговите кампании във времето и 
анализирайте спрямо предишни кампании.

 y Управление на общността: проследявайте и опти-
мизирайте стойността на цялата социална активност, 
откривайте теми на зелено поле, в които да се задъл-
бочите, и откривайте защитници на марките, както и 
такива, които са несъгласни.

 y Сравнителна оценка с конкурените: сравнете ефек-
тивността си с конкурентите и проучете какво е било / 
не е било ефективно.
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 y Обслужване на клиенти: разрешаване на проактивна 
и интелигентно приоритетна грижа за клиентите.

 y Инфлуенсър маркетинг: намиране на подходящи хора, 
които могат да разширят съобщенията ви, открийте те-
мите, които ги интересуват най-много и където те са 
най-активно ангажирани.

 y Водещо поколение: намиране на нови клиенти и перс-
пективи, поддържане на взаимоотношения, насърчава-
не на брандиране. 

 y Маркетингови изследвания: събиране на информация 
за клиенти, продуктови сегменти или целеви пазари.

 y PR проследяване: проследявайте отразяването на но-
вини за вашите марки и нововъзникващите тенденции.

 y Разработка на продукти: фиксирайте проблемите и 
намерете предложения за подобрения на продукта.

 y Репутация и управление на кризи: останете бдител-
ни към потенциалните кризи и реагирайте на тях при 
първа възможност (McInnes 2017).

Въпроси и задачи:

1. Репутацията на една организация/институция до голяма 
степен зависи от поведението на нейните представители в 
мрежата, както и на тези, които се афилиират с нея. Разгле-
дайте и анализирайте публичния профил и поведение на 
отделна личност – представител на организация/институ-
ция, във връзка с репутацията. 

2. Репутацията е във функционална зависимост от комуника-
цията. Дайте примери за репутационни кризи вследствие 
на недобра комуникация. 
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Приложение 1

Маркетинг в културата и ефекти на саморефериране, 2018  . 
/ In-Culture Marketing and Self-Referencing Effects. In: Multicultural 
Digital Report 2018. The Center for Multicultural Science. October 
15, 2018. http://multicultural-science.org/wordpress/wp-content/
uploads/2018/10/Multicultural-Digital-Report-2018-compressed.pdf 
(25.10.2019).
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Приложение 2

Мрежови знаменитости с най-много последователи (фенове) и 
големи социални мрежи, според данни на Statista за 2019 г., https://
www.statista.com (25.10.2019)

Най-популярните фен-страници във Фейсбук към май 2019 г. въз 
основа на броя свързани потребители (в милиони), по данни на 

Statista

Facebook 214,08

Samsung 159,80

Cristano Ronaldo 122,30

Real Madrid CF 109,56

Coca-Cola 107,46

FC Barcelona 103,12

Shakira 101,20

Vin Diesel 97,97

Tasty 96,83

Leo Messi 89,98

Eminem 87,52

YouTube 83,62

Mr. Bean 83,42
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Най-популярните профили в Twitter към юни 2019 г. въз основа на 
броя последователи (в милиони), по данни на Statista

@katyperry 107,47

@barackobama 106,42

@justinbieber 105,7

@rihanna 91,29

@taylorswift13 83,45

@ladygaga 78,72

@Cristiano 78,11

@TheEllenShow 77,80

@YouTube 71,57

@jtimberlake 64,97

Най-популярните профили в Instagram към май 2019 г. въз основа 
на броя последователи (в милиони), по данни на Statista

Instagram 298,56

Cristiano Ronaldo 165,19

Ariana Grande 154,07

Selena Gomez 149,80

Dwayne Johnson (The Rock) 141,77

Kim Kardashian West 137,54

Kylie Jenner 134.51

Beyonce 127,70

Leo Messi 117,87

Taylor Swift 117,29
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Приложение 3 

Най-популярните причини в световен мащаб за използ-
ване на социалните медии, по данни на Statista от четвъртото 
тримесечие на 2018 г., https://www.statista.com (25.10.2019)

Най-популярните причини за използване на социалните  
медии, 2018 г.

Да бъда във връзка с приятелите си 40%

Да открия смешно или забавно съдържание 37%

Да споделям снимки или видеа с другите 33%

Да търся/открия продукти, които да купя 30%

Да споделя своето мнение 29%

Да срещна нови хора 27%

Да работя в мрежата за работа 24%

Да съм сигурен, че не съм пропуснал нещо 22%

Да споделя подробности от това какво правя през деня 20%

Да следвам знаменитости/новини от знаменитостите 19%
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Приложение 4

Да разберем различните поколения. 
Pew Research Center изследвания:
• Defining generations: Where Millennials end and Generation Z 

begins. Pew Research Center, 17.01.2019. https://www.pewresearch.
org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-
begins/ (11.12.2019)
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• Generation Z Looks a Lot Like Millennials on Key Social 
and Political Issues, Pew Research Center, 17.01.2019, https://
www.pewsocialtrends.org/2019/01/17/generation-z-looks-a-lot-like-
millennials-on-key-social-and-political-issues/ (11.12.2019)
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Приложение 5

Как различните поколения използват социалните медии? 
Manifest. How Different Generations Use Social Media., 2.07.2019. 

https://themanifest.com/social-media/how-different-generations-use-
social-media (18.12.2019)

 y По-голямата част от поколението Z (77%) и милениалите 
(79%) използват социалните медии многократно на ден, но 
по-вероятно е милениалите да разделят времето си в по-ши-
рок спектър от платформи, докато поколението Z прекарва 
повече време, но използва по-малко платформи.

 y Изображенията са най-популярният тип съдържание: около 
три четвърти от поколението Z (77%), милениалите (77%) и 
поколението X (72%), заедно с 52% от бейбибумърите, пред-
почитат да публикуват изображения в социалните медии.

 y Популярността на Facebook намалява с по-младите поколе-
ния, като само 36% от поколението Z използват Facebook 
поне веднъж седмично, в сравнение с 87% при милениали-
те, 90% при поколението X и 96% при бейбибумърите.

 y По-голямата част от поколението Z (89%), милениалите 
(86%), поколението X (68%) и бейбибумърите (52%) из-
ползват YouTube поне веднъж седмично за достъп до видео 
съдържание.
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