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1. Структура на дисертацията  

Дисертационният труд „Нови форми: виртуално семейство и онлайн 

протестни движения. Съвременни процеси и семейни трансформации“ се състои от 

увод, три глави, заключение, литература и приложение.  

Първа глава - Социално-демографски процеси и структурни трансформации, 

настъпващи в традиционното семейство 

Втора глава - Характеристики на комуникацията между членовете на 

виртуалното семейство 

Трета глава - Ролята на социалните мрежи и на българското семейство в 

протестните движения 

Обемът на работата е 200 страници, от тях 26 страници са използвани 

източници, съставени от 208 заглавия на латиница, 35 заглавия на кирилица и 21 

интернет адреса.    

 

2. Обща характеристика на дисертацията 
Актуалността на избраната тема „Нови форми: виртуално семейство и онлайн 

протестни движения. Съвременни процеси и семейни трансформации“ се обуславя от 

глобалните процеси, които стремително променят не само външния, но същевременно 

и вътрешния свят на човека. Естественото функциониране на националната държава 

днес е възможно благодарение на динамично групирана транснационална 

икономическа структура. В резултат, все по-голямо значение за успешното интегриране 

с тази матрица придобиват масовата миграция и мобилност на населението. В някои 

страни като Филипините например, миграцията се е превърнала в социален и 

икономически феномен. Местното правителство признава чуждестранните работници 

като съвременни герои, които поддържат икономиката на страната на повърхността, 

благодарение на доларовите си парични преводи (Aguila, 2009). Това без съмнение 

структурно трансформира семейството и поставя редица предизвикателства пред него. 

Всепроникващите съвременни информационни и комуникационни технологии 

спомагат за поддържането на семейните взаимоотношения, създавайки медийно 

опосредствана (mediatised) или виртуална комуникация и начин на живот. 

Модерното съществуване обаче предефинира понятието за Аз-а, човешките 

взаимоотношения и общността. Въпреки че интимността между партньорите и 

родствената приемственост, културните устои и национални традиции биха могли да се 
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съхранят независимо от разстоянието, тези процеси са в непрестанно противоречие с 

твърдението на Fortunati (2005), че най-идеалната форма на комуникация все още е 

личното взаимодействие. Невъзможността физическата интимност и грижа да бъдат 

изцяло заместени от виртуалния контакт, чувствата на липса и самота са все фактори, 

които поддържат това твърдение. 

Социалните мрежи са не само средство за поддържане на междуличностна 

интеракция, споделяне на чувства, обмяна на идеи, но служат и за мащабно 

организиране на протестни движения. Онлайн съпротивата насочена срещу стремежа 

към хегемония от страна на най-напредналите страни над останалата част от света, 

водена срещу национални и наднационални правителства, диктаторски режими, 

монополни структури и т.н. често се разраства в „офлайн“ движение, което изразява 

гнева си по площадите: от Мадрид до Атина, през Ню Йорк и Бразилия. Показателен 

пример е как през 2010 г., за по-малко от месец, общественото недоволство запалено от 

социалните мрежи се разпространява с различна интензивност в арабския свят: в 

Египет, Алжир, Йемен, Бахрейн, Либия, Йордания. Размириците, засегнали редица 

други мюсюлмански държави, са определени като „Арабската пролет“.   

Спонтанно организираните масови протести по целия свят, в това число и 

тези в България от 2013 г., благодарение на социалните мрежи, успяват да 

предефинират процесите на комуникацията. Традиционните медии, особено радиото 

и телевизията, въпреки характерното им симултанно разпространение на сигнала, 

изостават драстично в надпреварата за вниманието на потребителите. Същевременно 

процъфтяващото „мрежово социално движение“, по дефиницията на Мануел Кастелс 

(Castells, 2000), търпи непрекъснато развитие. Онлайн активистите все по-често носят 

отговорност върху съдържанието на публикуваните от тях коментари, снимки, 

документи или линкове препращащи към най-разнообразно съдържание. Вниманието 

на службите за национална сигурност върху онлайн пространството е обострено, 

особено след като интернет-активистът Джулиан Асанж, основател на международната 

социална мрежа WikiLeaks, публикува хиляди секретни документи през 2010 г. 

В тази плеада от заобикалящи ни взаимосвързани процеси, семейството не само 

търпи структурна трансформация, но в не по-малка степен допринася за 

социалната промяна, като създава и моделира образа на протестните движения. 

Въпреки опитите на някои депутати да разединят българското общество, твърдейки че 
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семействата които излизат на площадите с малки деца са платени
1
, поредица от снимки, 

публикувани в социалните мрежи, убеждават в противното. Една от тези снимки 

показва баща, който е седнал на тротоара, прегърнал своето бебе да го храни с биберон. 

Действието се развива на фона на мирни демонстрации, насочени срещу управляващата 

власт. 

Глобалната ситуация, която всеки индивид асимилира чрез собствените си 

възприятия и усещания, поражда множество въпроси. Най-радикалните от тях питат: 

„Идва ли краят на традиционното семейство, което да бъде заместено изцяло от 

алтернативните форми на семеен живот?“; „Виртуално“ ли ще е семейството на 

бъдещето?“; „В състояние ли са протестните движения да преобърнат из основи 

функционирането на държавите и да въведат нов световен ред, диктуван онлайн?“; „Ще 

комуникира ли преобладаващата част от световното население онлайн, обединено в 

различни виртуални общности, замествайки до голяма степен личната интеракция?“ 

Всички тези въпроси създават необятно поле за размисъл от специалисти и 

изследователи, работещи в най-различни социални сфери. Проблематика върху която 

дисертационният труд се съсредоточава в опит да изследва тази дълбока, а по всяка 

вероятност и необхватна, поради постоянно изменящия се характер, област.  

 

Практическо приложение 

Дисертацията би била полезна за всички специалисти, които работят или се 

обучават в сферата на социологията, семейното планиране, социалните медии, 

комуникациите, политологията, демографията. В допълнение темата изследва имиджа 

на българското семейство, поставено в условията на глобални процеси като 

непрестанна миграция и протести. Това което може да представлява интерес за 

специалистите по изграждане на имидж, както и за тези, които проявяват 

професионален и личен интерес към тематиката.  

  

                                                           
1
През месец септември 2013 г. заместник-председателят на парламента Мая Манолова хвърля 

обвинения, че над 100 лв. се плаща на семейство с дете, за да участва в протестите срещу 

правителството.  
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Предмет на изследване  

Социално-демографските процеси в България и Европа, които най-общо водят 

началото си от 1960 г., са предмет на настоящата дисертация. Предметът на изследване 

обхваща също структурните и имиджови трансформации, които предефинират 

понятието за традиционното българско семейство, като поставят изцяло нови 

предизвикателства пред него. В условията на тези съвременни процеси социалните 

мрежи, които не само са комуникационен канал, но изпълняват и множество други 

функции – информационна, организационна, демократична, също се явяват предмет на 

изследването. 

 

Обект на изследване 

Обектът на изследване обхваща комуникацията между разделените членове на 

българското семейство – кръвни роднини и интимни партньори. Те са във връзка 

благодарение на мобилния телефон и социалните мрежи. Избрахме да изследваме 

комуникацията между мигрантите, защото тя в най-пълна степен отразява 

трансформацията на традиционното семейство. Защото вследствие на глобализацията, 

миграцията и мобилността, все повече хора са принудени да комуникират от 

дистанция. 

Публикациите (коментари, линкове, петиции) в социалните мрежи, свързани с 

протестите в България през 2013 г., също са обект на дисертационния труд. Чрез 

анализирането на коментарите можем да изградим най-пълна представа какви са 

настроенията на протестиращите, техните очаквания, цели и мотиви, ежедневни теми, 

разгърнали се на фона на функционираща транснационална икономическа структура и 

политики, свързани с Европейския съюз и с всички стратегически партньори на 

страната. Публикациите са носители на имиджови конструкции, които стоят в основата 

на българските протести. Неизменна част от тези протестни движения заема 

съвременното семейството. Родители и деца протестират заедно, за да изразят 

гражданската си позиция и да отстояват ценности като морал, будност, достойнство, 

право на бъдеще, патриотизъм, като отхвърлят перспективата от емиграция.  

Във връзка с това се откроява още един обект на изследването – коментарите на 

лидерите на протестните движения. Проведените с тях дълбочинни интервюта 
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показват, че това са високо образовани хора, на различна възраст. Тяхната визия за 

заобикалящия ги свят се базира на опита който имат, личните им наблюдения и 

познания, с които разполагат. Тяхната гледна точка е важна за интегрирането и 

качествения анализ на дисертацията.   

 

Цел на дисертацията 

Основната цел на дисертационния труд е да изследва съвременните глобални 

процеси, свързани със структурните и имиджови трансформации на българското 

семейство, както и ролята на социалните мрежи в този комплексен процес. 

 

Задачи на изследването  

За реализиране на  изследването са поставени следните основни задачи:   

 Анализ на специализирана литература, свързана с понятията: демография 

на населението, традиционно и модерно семейство, алтернативни форми 

на семейно съжителство, семейно планиране, социология, социални 

мрежи, имидж, протестни движения. 

 Провеждане на лични, дълбочинни интервюта с членове на български 

семейства, които живеят разделено от своите кръвни роднини и/или 

интимен партньор, но комуникират чрез мобилния телефон и социалните 

мрежи. 

 Провеждане на дълбочинни интервюта с лидери на онлайн протестните 

движения, състояли се в България през 2013 г.  

 Контент-анализ на коментарите и линковете в социалните мрежи, 

свързани с протестите в България през 2013 г. 

  

Методи на изследването  

Методите, използвани в дисертационния труд са: 

 Подбор, систематизиране и анализ на теоретичната литература по въпросите на 

демографските процеси, трансформациите в семейството, възникването на нови 

семейни форми, семейното планиране, имиджът на семейството в глобалните 
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процеси, социологията, социалните мрежи, глобалната и локалната политика, 

протестите. 

 Провеждане на дълбочинни интервюта с членове на български семейства, които 

са разделени, но поддържат връзка по между си чрез мобилния телефон и 

социалните мрежи. Общият брой на респондентите е 50 (N=50), като 

преобладаващата част от интервютата са проведени лично. В отделни случаи е 

използвана онлайн връзка по Skype (Скайп), защото част от интервюираните 

живеят извън България.   

 Провеждане на дълбочинни интервюта с общо 8 (N=8) на брой лидери на 

протестните движения в социалните мрежи. Четирима от респондентите са по-

активни по време на социалните протести, довели до оставката на 

правителството на ГЕРБ през месец февруари 2013 г., докато останалите са 

лидери на движението, започнало в начало на месец юни, същата година. 

Подходът спомага за анализа при съпоставката на двата протеста. Анкетата е 

проведена по електронната поща.     

 Контент-анализ на общо 684 (N=684) коментара, направени в социалната мрежа 

Фейсбук за периодите: 06/10.02.2013 г.; 16/20.02.2013 г.; 19/23.06.2013 г. и 23-

27.07.2013 г. Изследвани са Фейсбук групите „Против високите сметки за тока“ 

и „Искаме цени на тока, съобразени с доходите в България“, както и хаштага в 

същата социална мрежа „#ДАНСwithme“, с цел да бъдат съпоставени 

аналитично двете протестни движения. В допълнение, е използван контент-

анализ на всички коментари и снимки, отразяващи участието на българското 

семейство на протестите. Обхванати са общо 34 (N=34) коментара и 8 (N=8) на 

брой снимки, публикувани на същите страници и хаштаг във Фейсбук. Тук 

периодите са: от създаването на двете групи в социалната мрежа (от края на 

месец януари 2013 г.) до 28.02.2013 г. Контент-анализът на коментарите и 

снимките на хаштага „#ДАНСwithme“ включва периода от създаването му през 

месец юни до 31.12.2013 г.  

 

3. Кратко съдържание на дисертацията 
3.1 ПЪРВА ГЛАВА „Социално-демографски процеси и структурни трансформации, 

настъпващи в традиционното семейство“ има за цел да въведе читателя в теоретичната 
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основа на социалните промени които протичат в европейското (на макро равнище) и в 

българското общество (на мезо равнище), като трансформират традиционното 

семейство (на микро равнище). В резултат от тези промени възникват алтернативни 

форми на семеен живот – кохабитационното съжителство, връзката при която 

интимните партньори живеят разделени заедно, семействата под дъгата, които са 

подробно описани. Представени са трудовете и интерпретациите на множество 

изследователи. Наблюденията върху тяхната научна работа е обогатена чрез 

дефинирането на изцяло нов тип семейна форма, която е наречена „виртуално 

семейство“.   

    

3.1.1 Причини за социално-демографските процеси и структурни 

трансформации  

В исторически план, семейните структури и форми в Европа започват да се 

променят осезаемо още през 60-те и 70-те години на ХХ век (Uhlendorf, Rupp & 

Euteneuer, 2011: 14). С проблематиката се заемат редица изследователи в областта на 

историята, демографията, социологията и философията (Seccombe, 1993; Harding, 1996:  

557-580). Връзката между публичните дела, социалните норми и семейния живот е 

сложна, поради многобройните начини, по които различните участници интерпретират 

ценностната си визия за света. Въпреки всички тези различни интерпретации, 

основната идея е, че семействата не се формират и развиват изолирано едно от друго, 

но в рамките на по-широка социална, икономическа, културна и политическа среда, в 

която съответните политики са формулирани и се прилагат. (В този контекст е 

разгледано и българското семейство, като е обърнато внимание на „задругата“, смятана 

за първата форма на семеен живот по българските земи.)   

В Западна Европа учените са единодушни, че конвенционалните семейни 

ценности, които някога са съществували, не са валидни повече, тъй като семейната 

структура и поведение са преминали през много промени. Тъй като семействата се 

опитват да се справят с натиска и трудностите на новия икономически и социален 

живот, семейните форми се развиват според социално-демографските промени и се 

преконфигурират. В следствие на това, идеята за традиционния семеен модел (nuclear 

family model), т.е. домакинство с женена хетеросексуална двойка и техните биологични 

деца е заменен от най-различни форми на алтернативен семеен живот (Kapella et al.,  
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2009). Въпреки че степента на тези трансформации не е еднаква в отделните 

европейски страни, то разнообразието от семейни форми – семейства с един родител 

(lone-parent families), приемни семейства (stepfamilies), хомосексуални „семейства на 

избора“ (lesbian and gay “families of choice”), дефинирани от Weston (1991), не само 

продължават да се увеличават стремително, но успоредно с това възникват нови форми. 

Такива например са: кохабитационните връзки (cohabitation relationship; living together 

apart families), връзките при които интимните партньори живеят разделени заедно 

(living apart together relationship), реконструираните семейства (reconstituted families), 

семействата под дъгата (rainbow families), мигрантските семейства (migrant families). За 

това свидетелстват регулярно публикуваните статистически данни на Статистическата 

служба на Европейския съюз (Евростат)
2
, Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие
3
, Националният статистически институт на Република 

България (НСИ)
4
. 

Към споменатите семейни трансформации отношение имат и редица 

демографски фактори. Още през 1919 г. американският демограф Уорън Томпсън 

забелязва тези тенденции, разработени в теорията му за „Първия демографски преход“ 

(Thompson, 1929). Съгласно теорията преходът се осъществява на четири етапа, а 

според някои автори на пет, дори на шест етапа (Калоянов, 2011: 29). Характерни 

особености за първия етап от прехода са относително равните високи равнища на 

раждаемост и смъртност. Следващият етап започва със стремителното понижаване на 

смъртността, но при запазване на раждаемостта на предишното равнище. Като резултат 

от втория етап настъпва бързо увеличение на населението. На третия етап 

раждаемостта също намалява и се постига баланс на ниско ниво. Последният етап 

настъпва при достигане на ниски равнища на раждаемост и смъртност, когато 

населението не осигурява своето просто възпроизводство.  

Десетилетия по-късно е разработена теорията за „Втория демографски преход“ 

(Lesthaeghe & Van de Kaa, 1986: 9-24), според която европейските населения 

преминават през нова фаза на демографски преход, засягащ главно семейството. По-

важните елемени са свързани с: намаление на сключените бракове; увеличение 

                                                           
2
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Marriage_and_divorce_statistics 

3
 http://www.oecd.org/els/soc/41919509.pdf 

4
 http://www.nsi.bg/EPDOCS/Census2011final.pdf 
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процента на извънбрачно родените деца; разпространение на модела на кохабитацията 

(извънбрачно съжителство на „семейни начала”); увеличение на разводите и на 

реконструираните семейства (в които децата живеят с партньор/съпруг на майка си или 

с партньорка/съпруга на баща си); намаление на раждаемостта под равнището 

осигуряващо простото възпроизводство на населението; поява и разпространение на 

феномена на съзнателното бездетство (съзнателен отказ от родителство); както и 

наличие на все по-голям дял на мигранти. Последният феномен се среща в теорията 

като „Трети демографски преход“ (Coleman, 2006). 

Мнозина социални изследователи използват концепцията за Втория 

демографски преход в опит да обобщят вълнуващите и сложни демографски промени 

от средата на 60-те години на ХХ век, както същевременно това е и ценна рамка в 

проектирането на техните изследвания. Въпреки че концепцията започва да играе 

централна роля в дискусиите относно демографското бъдеще на Европа, то поне засега, 

няма консенсус за неговата универсалност и реална стойност. Редица автори 

(Vishnevsky, 1991; Cliquet, 1991; Pavlik, 1998; Livi Bacci, 2001; Coleman, 2004) се 

обосновават с факта, че този преход представлява един непрекъснат процес.  

С изключителна динамичност се характеризират и семейните 

взаимоотношения от дистанция, разглеждани в контекста на съвременната 

комуникация. Може да се твърди, че информационните и комуникационни технологии 

спомагат за поддържането на семейните взаимоотношения, като същевременно 

създават медийно опосредствана (mediatised) или виртуална комуникация и начин на 

живот. В опит да разбере природата на тази широка област, изследването теоретично 

разглежда семействата които комуникират от дистанция и емпирично очертава 

характеристиките на тяхната комуникация.  

 

3.1.2 Връзка, при която интимните партньори живеят разделени заедно  

Връзката, при която интимните партньори живеят разделени заедно и тези, при 

които един или няколко от членовете им пътуват ежедневно, са сравнително нова 

научно-изследвателска тема в Европа, въпреки наличието на сериозни разработки 

(Milan & Peters, 2003; Levin, 2004; Haskey, 2005; Duncan & Phillips, 2010; Strohm et al., 

2010). 
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По дефиниция, тази форма е съставлявана от двойка, която не живее в едно 

домакинство. Тези хора определят себе си като двойка, приемайки че и те са считани за 

такава от тяхното най-близко обкръжение (Levin, 2004: 227ff). Това могат да бъдат 

също така семейства с деца, където един от родителите не живее в същото домакинство 

(Jokinen & Kuronen, 2010: 25).  

Концептуалната рамка за разглежданата семейна форма би могла да бъде 

разширена, защото:  

(1) По своя семеен статус тези двойки са женени или не са в брачен съюз. 

Първостепенният фактор при възприемането им като двойка е по определението 

на Левин (Levin, 2004 : 227 ff), самите те да определят себе си като двойка, 

приемайки че и те са считани за такава от тяхното най-близко обкръжение. 

Фактически, една двойка може да е в брачен съюз, но да е приключила 

неформално (без да реализира развод) със своите взаимоотношения. По този 

начин нито двойката, нито пък най-близкото й обкръжение биха ги считали за 

такава. 

(2) Изхождайки от концепцията за разширеното семейство е необходимо да се 

включат и семействата с деца, където един от родителите не живее в същото 

домакинство (Jokinen & Kuronen, 2010 : 25).  

Следвайки тези разсъждения, в дисертацията е формулирана по-широка и 

сравнително по-точна дефиниция:  

 

Живеещите разделени заедно представляват семейна форма, съставена от 

женена или неженена двойка (в тесен смисъл), семейство с деца (в широк смисъл), 

които определят себе си като двойка, приемайки че и те са считани за такава от 

тяхното най-близко обкръжение и при която един от интимните партньори не живее 

в същото домакинство. 

 

Тези връзки понякога се отнасят към т.нар. „нежилищни партньорства“ (non-

residential partnerships), определени от Castro-Martín и съавтори (2008). Други автори 

предлагат да се използва терминът „връзка от далечна дистанция“ за да се подчертае 

значението на географското разстояние между домакинствата, като съществен фактор 

при тази семейна форма. От своя страна Roseneil (2006) разграничава три вида 

взаимоотношения при живеещите разделени заедно. Той ги разделя на живеещи с: 
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неохота разделени; с удоволствие разделени и такива, които все още не са наясно със 

своето статукво и взаимоотношения.   

Наличните данни по пол и възраст (GGS, 2005; В: Vikat et al., 2007) показват, че 

делът на живеещите разделени заедно двойки, в сравнение с останалите семейни 

форми, варира в различните европейски страни. Стойността за България достига 7,5 на 

сто, в Унгария 6,3 на сто, докато във Франция е 14,7 на сто. От тях, двойките живеещи 

разделени заедно с деца са рядко явление. Техният дял в Европа варира от 1,4 на сто в 

България и Унгария до 4,1 на сто във Франция (пак там). 

От своя страна, Санчез и Голдани определят нежилищния съюз като нова 

тенденция в традиционното поведение на двойките. Те посочват, че това не е 

единствено временна стратегия за „бягство от брака“, наред с останалите алтернативни 

форми като отлагането му и кохабитацията. Всички тези промени биха могли да се 

тълкуват отчасти като резултат, но и отчасти като причина за промените в 

съдържателността на взаимоотношенията, тяхната динамика и процеси. Те са част от 

избора и ограниченията на това да бъдеш част от обществата, повлияни от 

нарастващата глобална икономика и големия мащаб на политическите и социалните 

промени в тях (Sánchez & Goldani, 2012: 22). В някои изолирани случай, включването в 

обществото зависи в по-голяма степен от установените норми в него, а не от 

глобалните процеси. Изглежда това е сред основните причини тази форма на 

съжителство да е изключително разпространена и популярна в Карибския регион. 

„Навестяващите съюзи“ (visiting unions), както са наричани там, включват двойки със 

или без деца, които не живеят заедно, но имат сексуални отношения. Това са публично 

и социално приети връзки с определена степен на стабилност, при които съществува 

моралност и емоционалност (Ariza & De Oliveira, 2001). 

   

3.1.3 Мигрантско семейство 

Отчитайки обстоятелството, че понастоящем миграцията е основен източник 

на социалните промени в Европа, а мигрантите стават все по-видими и значими 

участници в нашите общества, досега мигрантските семейства и техните нужди не са 

били специален обект на много европейски проучвания (Wall et al., 2010). Въпреки 

това, мигрантските семейства са важна група, когато се обсъждат социалните и 

икономическите условия на европейските семейства, тъй като те могат частично да 
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представляват решение на проблеми свързани с ниския демографски растеж и 

застаряването на населението.   

В допълнение към горните твърдения трябва да се отбележи, че мигриращите 

жени обикновено поддържат по-високи нива на раждаемост в сравнение с „местното“ 

население, но това различие обикновено намалява с течение на времето и с 

продължителността на престоя им в страната (Sobotka, 2008: 225). Същевременно, 

eмиграцията е един от най-убедителните аргументи за отлагане раждането на първото 

необходимо и на второто желано дете – преди всичко сред образованите и 

социализираните, интегрираните и производителните слоеве от населението. За тях 

eмиграцията е освен поминък, но и лично усилие за професионална кариера и достоен 

живот. Поради това те двойно повече следва да се концентрират в адаптацията и 

институционалното интегриране в новата страна, по-дълго работят, за да си осигурят 

добра позиция и стабилна кариера (Мирчев, 2009: 112). 

Най-често миграцията се дефинира като динамичен процес, 

характеризиращ се с развиващи се миграционни модели, включващи временна и 

сезонна миграция, кръгла или миграция при която индивидите изминават (с влак, 

автобус, автомобил) сериозна дистанция до работното си място, транзитна 

миграция и миграция на завръщане. В този контекст терминът „мигрант“ изглежда 

изключително подходящ. Въпреки това, ако се имат предвид постоянно пребиваващите, 

международните мигранти, живеещи непрекъснато в дадена страна, то те по-точно 

трябва да се определят като „имигранти“. 

Освен тази отлика съществува и друга, при която терминът „мигрант“ се отнася 

само за първото поколение мигранти, като не включва техните деца или внуци. 

Значението на думата „имигрант“ се отнася до по-постоянна ситуация, но използването 

на този термин, подобно на понятието „мигрант“, може да засили процеса на другия 

(термин – бел.а.) и да се допусне изключването му (Blommaert & Verschueren, 1998). В 

някои кръгове тези термини са придобили пейоративни конотации (отрицателен 

смисъл) и са въведени алтернативни термини. Един от тях е „етнически малцинства“, 

който също включва късните поколения и подчертава споделения етнически произход 

на групите мигранти (Dhoest et al., 2013). 

Наличните изследвания съсредоточени върху мигрантските семейства 

разглеждат четири основни теми: решението което вземат мигрантите за да напуснат 

страната, формите на мигрантските семейства, демографските тенденции и тяхната 
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асимилация в новото общество (Wall, 2007: 2253f). Успоредно с това, в литературата 

съществува изключително разнообразие и трудност при създаването на типология. 

Предложената от Kofman (2004) разграничава три типа мигрантски семейства: (1) 

събиране на семейството; 2) създаването на семейство или миграция в следствие на 

брак; 3) миграция на цялото семейство.  

Статистически проучванията показват, че през последните години, обемът на 

създалите семейство надвишава тези които са се събрали с него. Това важи особено в 

страни с голям брой на заселили се имигрантски общности (Kofman & Meetoo, 2008). 

Обяснение може да се даде със съвременните процеси на глобализация, мобилността 

свързана с изискванията на работата, нарасналото значение на обучението и 

квалификацията в чужбина, отпадането на някои ограничения за свободното 

придвижване на хора които съществуваха в Източна Европа по времето на 

социалистическия режим. Допълнително новите комуникационни и информационни 

технологии, особенно социалните мрежи и платформи, са своеобразно средство за 

създаването на множество транснационални контакти и разнородни взаимоотношения 

(приятелски, интимни, професионални) между отделни индивиди, групи и общества.  

 

3.1.4 Виртуално семейство 

Общото между двете форми на семеен живот са комуникацията между 

членовете на семейната единица и разделящата ги физическа дистанция. Чрез 

комуникацията членовете на семейството споделят ежедневните предизвикателства, 

обменят идеи и чувства посредством информационните и комуникационните 

технологии, най-често по мобилния телефон и социалните мрежи (електронна поща, 

Скайп, Вайбър, Фейсбук, Туитър, и др.). Същевременно комуникацията се 

осъществява от дистанция, но не само между интимните партньори които живеят 

разделени заедно и мигрантите, а в още по-широк контекст - между роднините и 

интимните партньори при които мобилността е отличителна характеристика.   

(1) Комуникация между членовете на семейството  

Според данните на Международния съюз по далекосъобщения (2011) почти 

шест милиарда души по света вече използват мобилни телефони, като нивото на 

проникване в развиващите се страни достига 79 на сто. Мобилният 

широколентов достъп пък се увеличава с 45 на сто през 2011 г. В тази връзка се 
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налага да се съгласим с твърдението на Мануел Кастелс (Castells, 2007), за 

„мобилното мрежово общество“, което днес придобива още по-голямо значение.   

 Развитието на комуникацията и лекотата с която днес се придвижват 

индивидите позволяват някои виртуални взаимоотношения да се развият в 

такива на далечни разстояния (Sánchez & Goldani, 2012: 3). Актуален пример за 

подобни взаимоотношения е по-възрастното население в Израел, което масово 

посещава курсове по компютърна грамотност. Основната цел, предимно на 

жените, е да се научат да използват социалните мрежи, за да могат да общуват 

почти ежедневно със своите внуци които живеят в различни държави по света. 

Връзката с тях представлява не само споделяне на чувства, разказване на 

междупоколенчески истории, а нещо повече. Бабите обучават младите си 

наследници на еврейска култура, история, религия. Учат ги на национална 

идентичност чрез която да се идентифицират в приемната държава.
5
        

Различни проучвания показват, че интимността през границите 

определя живота на множество транснационални семейства. Според Levit 

(2001) и Asis и съавтори (2004) редовната комуникация - чрез телефонни 

разговори, парични преводи, писма, запис на разговори, SMS съобщения, 

снимки или посещения е неделима част от ежедневието на транснационалните 

семейства. Тук се налага допълнението, че комуникацията от дистанция не е 

характерна само и не е лимитирана до транснационалните семейства. Тя е 

присъща също така за връзката при която интимните партньори живеят 

разделени заедно и всички останали семейни форми, които в даден етап от 

житейския си цикъл се намират във физическа дистанция от своите интимни 

партньори, деца, родители или прародители. Мобилността е феномен който в 

пълна степен може да засегне всяко семейство, включително и традиционното. 

 

Споменатата виртуалност във взаимоотношенията се намира в зависимост от 

физическата дистанция (пространствена и времева).  

(2) Физическа дистанция 

                                                           
5
 Примерът е от еврейските колеги на автора на дисертационния труд, с които той е член в 

международната организация оперираща в областта на науката и технологиите КОСТ (COST). Работната 

му група е КОСТ ИСО 906 „Трансформиращи се аудитории, трансформиращи се общества“. 
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Разстоянието винаги е от значение: колкото повече хората се намират във 

физическа непосредственост, толкова повече те взаимодействат по между си 

(Butts, 2009; Hipp & Andrew, 2009). Появата на интернет обаче промени баланса 

между комуникацията и пространственото разстояние, обещавайки да приведе в 

действие това, което Маршал Маклуън предвеща, а именно „глобалното село“ 

(McLuhan, 1962), а Мануел Кастелс нарече „пространството на потоците“ 

(Castells, 2000), където общуването е функция без оглед на мястото. 

В съвремието ни комуникацията се отличава с висока скорост и нулеви 

пределни разходи над месечната фиксирана ставка; възможност за връзка с 

много хора наведнъж (и за много хора да дадат отговор на един или на мнозина); 

способност на съобщенията да се съхранят и обработят по-късно; липса на 

визуални и звукови бариери за осъществяване на контакт; лекота на контакт, 

отговор и препращане (Wellman, 1999; 2001). Вече е толкова лесно да се 

комуникира с членовете на семейството, близките и приятелите по целия свят 

както със съседа който срещаме всеки ден.  

В пространствено отношение, в контекста на виртуалните 

взаимоотношения, физическата дистанция би могла да съществува както 

между интимните партньори в брачен или небрачен съюз (в тесен смисъл), 

така и между други членове на семейството, например между техните деца. 

Не случайно изследователите на взаимоотношенията от дистанция я обозначават 

с термина „връзка от далечна дистанция“. Отдалечеността в която се намират 

членовете на семейството не е еднаква. Тя би могла да е в рамките на едно 

населено място (село, град, мегаполис), както най-често е при двойките които 

живеят разделени заедно, където един от интимните партньори не живее в 

същото домакинство.  

В други случаи, един, няколко или всички членове на семейството живеят 

в различни населени места, в пределите на една държава или в различни 

държави, стоящи една от друга на нееднакви разстояния. Пътуването по работа 

например може да скъсява или удължава физическата дистанция от любимия 

човек, но не я илиминира. В случая можем да приемем, че по-важно е наличието 

само по себе си на физическа дистанция, отколкото факторът разстояние в което 

се намират индивидите поради обстоятелството, че комуникацията 
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осъществявана посредством социалните медии и интерактивните възможности 

които предоставя мобилният телефон я „скъсява“ в еднаква степен.    

Успоредно с пространствената дистанция трябва да се отчита и 

времевата. Тя също е изключително относителна като понятие поради 

отсъствието на каквато и да е константност в периодичността през която 

индивидите осъществяват или съответно не осъществяват физически контакт по 

между си. От друга страна, комуникацията между членовете на семейството 

намиращи се във физическа дистанция би могла да се различава по честота и 

продължителност (например един до два часа на ден роднините биха могли да 

комуникират по между си). 

Както при осъществяването на физически контакт, така и при 

периодичността и честотата на комуникацията от дистанция има зависимости от 

различни фактори. Физическата среща се предопределя както от дистанцията 

между която се намират индивидите, така и от наличието на свободно време, 

икономическите средства с които разполагат (за да пътуват, да преодоляват 

наличната дистанция), здравословното им състояние. Личната мотивация и 

чувства на липса, самота, себеизолация са фактор мотивиращ личния контакт с 

най-близките хора. Въпреки че комуникацията не представлява универсален 

заместител и „лек“ на физическата дистанция, то в някои случаи тя може да 

притъпи или замести споменатите чувства на липса, самота и себеизолация, а 

също така нерядко се случва и да ги засили. 

 

До тук установихме, че членовете на семейството които са разделени използват 

социалните мрежи и мобилния телефон за да комуникират по между си. На макро 

равнище съществува понятието „виртуална общност“, чиято дефиниция е „общност от 

хора които споделят общи интереси, идеи, и чувства в интернет“ (по Оксфордския 

речник). Следователно, на микро равнище (семейството), може да се използва терминът 

„виртуално семейство“. В опит да бъде разработена достатъчно точна дефиниция за 

виртуалното семейство, тя трябва да е близка до определението за виртуалната 

общност, но същевременно съобразена със спецификите които носи новата форма на 

семеен живот. Също е необходимо да рамкира структурата на семейството, както и 

кръвните или некръвните родствени връзки. На тази база, изследването предлага 

следната работна дефиниция за виртуалното семейство: 
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Виртуалното семейство представлява алтернативна семейна форма, 

съставена от женена или неженена двойка, семейство с деца (в тесен смисъл) 

и техните прародители (в широк смисъл), където един, няколко или всички 

членове на семейната единица не живеят в същото домакинство. Характерно 

за тях е, че споделят ежедневните предизвикателства, обменят идеи и 

чувства от дистанция посредством новите комуникационни и информационни 

технологии. 

 

3.2 ВТОРА ГЛАВА „Характеристики на комуникацията между членовете на 

виртуалното семейство“ е посветена на разделените членове на българското семейство 

(най-близките роднини и интимните партньори), които комуникират по между си чрез 

мобилния телефон и социалните мрежи. Следвайки концепцията за „виртуалното 

семейство“ са обсъдени редица научно-изследователски въпроси, свързани главно с 

взаимоотношенията между членовете на алтернативната семейна форма. Количествено 

и качествено е изследвата тяхната комуникация и причинно-следствените връзки които 

водят до промяна във взаимоотношенията им. Благодарение на използваната 

методология и литература по темата, във Втора глава са изложени изводи, 

интерпретации и предположения. 

За да бъде изследвана природата на комуникацията и отношенията които се 

формират във виртуалното семейство, са използвани дълбочинни интервюта. 

Извадката обхваща общо 50 (N=50) респондента. Всички от тях са били разделени със 

своите български семейства, но са поддържали връзка със семействата си чрез 

мобилния телефон и социалните мрежи. Методологията следва теорията на Duncombe 

& Marsden (1993: 221-241), според която отличително за комуникацията от дистанция е 

наличието на множество емоционални аспекти които често са неясни и объркани. Това, 

според авторите, изисква качествени изследвания. 

Емпирично са изследвани причините за дисперсията на семейството; 

зависимостите които се обуславят от периода на разделение и честотата на 

комуникация; ефектът който оказва времето и пространството за семейните 

отношения; качествените характеристики на комуникацията; ежедневните теми 

на разговор; нивата на емоционалност по време на комуникацията; 

характеристиките на комуникацията осъществявана между няколко разделени 
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членове на семейството; предпоставките при избора на социална мрежа за 

комуникация; интерпретацията и възприятие от страна на интервюираните 

относно виртуалното семейство. На тази база е достигнато  до следните изводи:  

(1) Сред основните причини за разделението на членовете на българското семейство 

и интимните партньори са работата и обучението в друго населено място. 

Младите са сред най-рисковите групи.  

(2) Наличието на относителна като честота и качество онлайн комуникация между 

членовете на виртуалното семейство, до голяма степен е определяща за 

съхраняването и поддържането на семейните отношения, структура и интимна 

близост.  

(3) Различният начин на живот който водят членовете на семейството по-скоро води 

до тяхното отчуждение. Дистанцията още повече задълбочава това усещане. 

Ежедневните преживявания, емоции, запознанства, проблеми и тревоги често 

изключват участието на роднините или интимния партньор. Споделянето (ако 

въобще съществува) е индиректно, опосредствано по телефона или социалните 

мрежи. Откровенията често не са достатъчни за човека отсреща да съпреживее, 

да бъде съпричастен напълно с емоционалните състояния и случките на най-

близките си хора, особено когато не е пряк участник или не е свързан директно 

с тях.  

(4) Независимо от обстоятелството, че в дисертацията е потвърдена относително по-

устойчивата, по-интимна връзка между майката и децата, то техните 

взаимоотношения също са динамични и търпят промяна. Промяната е водена от 

желанието на майките да покровителстват и осъществяват контрол, докато 

пораствайки, децата от своя страна търсят все по-голяма независимост от тях.  

(5) Сред най-дискутираните теми на членовете на виртуалното семейство са тези от 

ежедневието, касаещи здравословното и финансовото състояние или свързани с 

работата или образованието. Темите които предимно децата избягват да 

обсъждат с родителите си често засягат личния им живот, като по този начин се 

опитват да не допускат вмешателство в него и да извоюват лична свобода. 

(6) Преобладаващата част от разделените членове на семейството не поддържат 

еднаква по честота, продължителност и качество комуникация с техните близки.  

(7) Продължителният перид на отсъствие на членовете на семейството сериозно 

рефлектира върху количеството и качеството на комуникацията. Връзката 
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между близките става все по-рядка, темите се ограничават до няколко основни, 

като нерядко комуникационният процес е „тромав“ и „механичен“. 

(8) Най-масовият канал за комуникация сред интервюираните е мобилният телефон, 

следван от Скайп и социалната мрежа Фейсбук. Тук влияние оказват достъпа и 

достъпността до медийните технологии, както и медийната грамотност.  

(9) По-голямата част от разделените роднини и интимни партньори не възприемат 

себе си като виртуално семейство. Този феномен може да се обясни с 

възникващата асоциация на „несъществуващо семейство“ и вероятният 

негативен имидж, който представителите на тези семейства не биха желали да 

притежават.     

 

Освен че виртуалните взаимоотношения и виртуалното семейство са изключително 

комплексни феномени, наличието на относителна като честота и качество комуникация 

много често се оказва жизненоважна за оцеляването на семейната структура и 

съхранението на връзката между интимните патньори. Същевременно, комуникацията 

между членовете на семейството от дистанция се намира в динамична зависимост от 

непрестанните вътрешни и външни промени на средата – културна, технологична, 

корпоративна.  

 

3.3 ТРЕТА ГЛАВА от дисертацията е развита под заглавието „Ролята на социалните мрежи 

и на българското семейство в протестните движения“. Изследването е фокусирано върху 

масовите протести в България през 2013 г. Акцентът е поставен върху ролята на 

социалните мрежи които допринасят за обществения дебат и развитието на 

демократичния процес. В допълнение онлайн мрежите подпомагат организирането 

(най-често спонтанно) на протестното движение, което продължава офлайн. В анализа 

се обръща внимание на ролята на българското семейство и имиджът с който се ползва, 

съответно изгражда по време на тези социални вълнения. Изследвани са голям на брой 

коментари, публикации и линкове в социалната мрежа Фейсбук. Използван е богат 

набор от източници. 

За да бъдат характеризирани социалните процеси, които често започват 

спонтанно онлайн и продължават офлайн, както и да се съпоставят аналитично двата 

протеста в България през 2013 г. (от месец февруари, довели до оставката на 
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правителството на ГЕРБ
6
 и започналите през месец юни, след избора на Делян Пеевски 

за председател на Държавната агенция за национална сигурност
7
), е използван 

контент-анализ.  

По време на февруарските протести анализът обхваща Фейсбук страниците 

„Против високите сметки за тока“
8
  и „Искаме цени на тока, съобразени с доходите в 

България“
9
. Те са селектирани защото са създадени непосредствено след получаването 

от потребителите на високите сметки за ток в края на януари 2013 г. и са изразител на 

недоволството и гнева на гражданите; имат най-много присъединили се членове от 

създаването си; средната активност (измерена в брой и честота на постовете от страна 

на потребителите) е по-висока в сравнение с други подобни страници, създадени в 

социалната мрежа.  

Безспорно юнските протести се характеризират с хаштага във Фейсбук 

„#ДАНСwithme“
10

, чрез който протестиращите се организират за масови протестни 

действия и обменят идеи. Веднага след създаването си (непосредствено след избора на 

Делян Пеевски за председател на ДАНС), хаштагът привлича стотици потребители. 

Въпреки че в повечето изследвания, в който се прави контент анализ на социалните 

мрежи като Фейсбук или MySpace се анализира стандартната информация свързана с 

профила на потребителя (юзъра), настоящият дисертационен труд изследва 

коментарите написани от юзърите (по Stern, 2007; Waters et al., 2009). 

Основната единица на анализа е общият сбор от публикуваните коментари 

в групите „Против високите сметки за тока“ и „Искаме цени на тока, съобразени с 

доходите в България“. Изследването на февруарските протести обхваща два релевантни 

исторически периода, еднакви по продължителност. Първият е от 6-ти до 10-ти 

февруари 2013 г., а вторият от 16 до 20 февруари, 2013 г. Изборът на периода акцентира 

                                                           
6
 Въпреки че протестите фактологически започват в края на м. януари, в дисертацията е използвано 

определението „февруарски протести“ защото събитията от втория месец на 2013 г. водят до падането 

на управляващото правителство.  

7
 В дисертацията е употребено определението „юнски протести“ защото това е периодът през който те 

започват и продължават повече от половин година 

8
 https://www.facebook.com/groups/490208607709037/  

9
 https://www.facebook.com/groups/205282202931838/  

10
 https://www.facebook.com/hashtag/%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1withme  

https://www.facebook.com/groups/490208607709037/
https://www.facebook.com/groups/205282202931838/
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върху най-важните исторически събития, определящи активността на коментарите в 

социалните мрежи. Фактологически изследваните Фейсбук страници са създадени в 

първите дни на месец февруари. Това от своя страна е свързано с бързото 

„присъединяване“ (join group) на нови профили, зад които най-често стоят физически 

лица споделящи същата или близка по убеждения гледна точка с тази на 

администраторите
11

 и останалите потребители. Периодът 16-20 февруари е знаков с 

окървавяването на протестите и последвалата оставка от страна на българското 

правителство. Изследването доказва, че при подобни турболентни събития с 

обществена значимост и активността (измерена количествено в броя на коментарите) в 

социалните мрежи нараства значително. 

Същият критерии е приложен и за юнските протести. Основната единица на 

анализа и тук е общият сбор от публикуваните коментари в хаштага „#ДАНСwithme“ за 

периода 19-23 юни, 2013 г., и 23-27 юли, 2013 г. Веднага след създаването на хаштага 

(през първия период) изразеното онлайн недоволството прераства в офлайн. Повече от 

10 000 протестиращи спонтанно излизат на улицата, организирали се по социалната 

мрежа Фейсбук. Втората времева рамка (23-27 юли, 2013 г.), се характеризира с 

кръвопролития в резултат на сблъсъци между протестиращите и полицията. 

Общият брой на анализираните коментари е 684 (N=684). В допълнение, е 

използван контент-анализ на всички коментари и снимки отразяващи участието 

на българското семейство в протестите. Тук са обхванати общо 34 (N=34) 

коментара и 8 (N=8) на брой снимки, публикувани на същите страници и хаштаг във 

Фейсбук, като периодите са: от създаването на двете групи в социалната мрежа (от края 

на месец януари 2013 г.) до 28 февруари 2013 г. Контент-анализът на коментарите и 

снимките на хаштага „#ДАНСwithme“ включва периода от създаването му през месец 

юни до 31 декември 2013 г.  

По-нататък в Трета глава от дисертационния труд са проведени 

дълбочинни интервюта с общо 8 (N=8) лидери на протестните движения в 

социалните мрежи. Четирима от респондентите са били по-активни по време на 

социалните протести, довели до оставката на правителството на ГЕРБ през месец 

                                                           
11

 Администраторът (накратко админ) в социалната мрежа Фейсбук поддържа технически дадена 

Страница (Page), Събитие (Event), Група (Group), като разполага с правомощията да добавя или „изтрива“ 

(delete) дадена информация. Администраторът може да е създател на Страницата във Фейсбук или 

някой друг (администратор) да му е предоставил тези правомощия.   
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февруари 2013 г., докато останалите са лидери на движението, започнало в начало на 

месец юни, същата г. Анкетата е проведена по електронната поща.     

Анализът следва теорията на Wolfsfeld, Segev & Sheafer (2013). Според тази 

теория, изследването трябва да се фокусира върху най-активната седмица на протести 

във всяка страна и да се фокусира върху протести при които участват най-малко хиляда 

души. 

Използването на контент-анализ на съдържанието на коментарите във 

Фейсбук и дълбочинни интервюта с лидерите на протестните движения, 

позволява да бъде проучено как потребителите се мобилизират онлайн в стремеж 

да променят статуквото. Освен това, благодарение на своите коментари и 

интерактивност в комуникацията си във Фейсбук, реформаторските движения създават 

чувство за общност и съпричастност. В тази връзка все повече хора искат да изразят 

отрицание и негативна позиция, да покажат какво не им харесва.  

Докато чрез контент-анализа е проучена тематиката и функцията на 

коментарите във Фейсбук, то чрез дълбочинните интервюта е изградена по-пълна 

картина на обществените процеси и са осмислени възгледите на онлайн лидерите. 

Следвайки теоретичната основа на Gerhards & Rucht (1992), проучването показва, че 

коментарите са създадени за да мотивират и други да се включат в протестното 

движение, да участват и офлайн, независимо дали посещават протестите или 

допринасят за него като подписват официални петиции. Честота на коментарите 

кодирани според рамките за колективно действие във Фейсбук, резултатите от които са 

изведени на Фигура 1, е показателна за това твърдение.  
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Фигура 1. Честота на коментарите кодирани според рамките за колективно действие 

във Фейсбук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализът на съдържанието във Фейсбук също дава отлична представа за 

това по какъв начин потребителите се възползват от интерактивните елементи 

който предлага конкретната социална мрежа. Към коментарите на много от 

потребителите са включени връзки към видеоклипове, снимков материал и текстове. В 

допълнение, потребителите във Фейсбук могат да използват бутона „Like” за да 

харесат даден коментар или линк, да го споделят чрез бутона „Share”, както и да 

коментират, следователно да генерират дебат. Всичко това създава чувството за 

общност и изгражда представата за колективна идентичност. Тези процеси още повече 

задълбочават вероятността онлайн потребителите да участват и офлайн в протестните 

действия. 

 Когато потребителите коментират мненията на другите обичайно се обръщат 

към тях с името на техния профил или използват неформалната „ти” форма - която се 

употребява сред приятели, близки, роднини, познати и връстници, въпреки че голяма 

част от тях никога не са се срещали лично. Такова взаимодействие може да помогне за 

укрепването на връзките и доверието между участниците в протестното движение, 

както и да улесни създаването на колективната идентичност. В следствие на тези 
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процеси онлайн движението се пренася по улиците, а протестите продължават седмица 

след седмица, месец след месец под най-разнообразни и креативни форми.  

 Умело и провокативно потребителите са си послужили със силата на 

визуалността. Количествено публикуваните снимки в социалната мрежа са 

изключително малко, но заложената символика и смислов характер успешно разгръщат 

темата за българското семейство и протестите. Снимките предизвикват онлайн и 

офлайн дебати и покриват широк спектър в проблематичното поле на социалната и 

политическата криза. На преден план стои патриотизмът на българина, бъдещето 

на страната фокусирано върху най-младото поколение и желанието на 

семействата да останат в България вместо да емигрират. Това е имиджът (онлайн и 

офлайн) който бива граден от протестното движение през цялата 2013 г.      

 Със сигурност лидерите на двете масови протестни движения първоначално не 

са си представяли, че социалната мрежа Фейсбук ще има такава мощна сила за 

обединяването на десетки хиляди по улиците. Въпреки обстоятелството, че онлайн 

влизат и хора които се опитват да саботират движението често скрити зад фалшиви 

профили, то виртуалното пространство играе съществена роля на обединител на 

обществото, на проводник на идеи и демократични ценности. Всичко това освен с 

права натоварва потребителите и с определени задължения. Саморегулацията на 

подобно общество се оказва изключително важна, особено когато то е атакувано от 

юзъри с различен мироглед и ценностни устои.  

 Наред с нарастващите изброените права и възможности - очакванията към 

онлайн движението също се повишават. Част от обществото разчита то да диктува 

социалните събития и да е коректив на управляващите. Ето защо, едно от обвиненията 

които се появиха в публичното пространство беше свързано с неуспеха на онлайн 

движението да излъчи нов политически субект, различен от сформиралия се 

Реформаторски блок. Защото именно това бяха част от исканията на протестиращите.  

 

4. Заключение 

След анализа на социално-демографските процеси свързани с 

трансформацията на семейството, започнали в началото на 60-те години на ХХ 

век и продължаващи до наши дни, се налагат следните основни извода: 
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 Българското общество и семейство, като част от европейската общност и 

традиция, следва глобалните процеси на трансформация свързани с двата 

демографски прехода. Тези процеси протичат с различен интензитет в страните 

от ЕС-27. Това се дължи най-вече на нееднаквите: политически и икономически 

системи, социално-културни норми и ценности, религиозни въздействия от 

страна на църквата, разглеждани в исторически план. 

 Тъй като семействата опитват да се справят с натиска и трудностите на новия 

икономически и социален живот, семейнните форми се развиват според 

социално-демографските промени и се преконфигурират. В следствие на това, 

идеята за традиционния семеен модел (nuclear family model), т.е. домакинство с 

женена хетеросексуална двойка и техните биологични деца е заменен от най-

различни форми на алтернативен семеен живот (по Kapella et al.,  2009).  

 Въз основа на подробно анализираните алтернативни семейни форми описани в 

литературата, и в контекста на глобалните процеси свързани с високите нива на 

миграция и мобилност, е достигнато до извода за съществуването на 

„виртуалното семейство“. Според предложената работна дефиниция това е 

алтернативна семейна форма, съставена от женена или неженена двойка, 

семейство с деца (в тесен смисъл) и техните прародители (в широк смисъл), 

където един, няколко или всички членове на семейната единица не живеят в 

същото домакинство. Характерно за тях е, че споделят ежедневните 

предизвикателства, обменят идеи и чувства от дистанция посредством новите 

комуникационни и информационни технологии. 

 Съвкупността от нееднакви и комплицирани национални фактори въздействат 

върху избора на европейците при сформирането на семейството.  

 Сред основните причини за разделението на членовете на българското семейство 

и интимните партньори са работата и обучението в друго населено място. Най-

често младите хора са определяни като „рискова група“. Причините за това са: 

образование, което не съответства на нуждите на трудовия пазар, трудното 

започване на първата работа, по-ниското заплащане, както и желанието за 

миграция след завършване на образование в търсене на по-добра реализация. 

Дистанцията бива осмисляна като необходимост или неизбежност, защото 

тя е част от индивидуалния избор на личността или е предопределена от редица 

обстоятелства и следствия. Социалните мрежи са свързващото звено между 



 

 

28 

 

разделените членове на семейната единица. Изводите до които е достигнато в 

контекста на техните взаимоотношения и онлайн комуникация са следните: 

 Наличието на относителна като честота и качество комуникация от дистанция 

между членовете на виртуалното семейство, до голяма степен е определяща за 

съхраняването и поддържането на семейните отношения, структура и интимна 

близост.  

 Различният начин на живот който водят членовете на семейството по-скоро ги 

отчуждава. Дистанцията още повече задълбочава това усещане. Ежедневните 

преживявания, емоции, запознанства, проблеми и тревоги често изключват 

участието на роднините или интимния партньор. Споделянето (ако въобще 

съществува) е индиректно, опосредствано по телефона или интернет. 

Споделянето и откровенията често не са достатъчни за човека отсреща да 

съпреживее, да бъде съпричастен напълно с емоционалните състояния и 

случките на най-близките си хора, особено когато не е пряк участник или не е 

свързан (ин)директно с тях.  

 Въпреки че в изследването от Втора глава беше потвърдена относително по-

устойчивата, по-интимна връзка между майката и децата, същевременно беше 

доказано, че техните взаимоотношения също са динамични и търпят промяна. 

Промяната е водена от желанието на майките да покровителстват и 

осъществяват контрол, докато пораствайки, децата от своя страна търсят все по-

голяма независимост. Изследването доказва още, че темите които децата 

избягват да обсъждат с родителите си често засягат личния им живот, като по 

този начин се опитват да не допускат вмешателство в него и да извоюват лична 

свобода. 

 Преобладаващата част от разделените членове на семейството не поддържат 

еднаква по честота, продължителност и качество комуникация с техните близки. 

Комуникацията между децата и майката например е по-честа в сравнение с тази 

между децата и бащата.  

 Продължителният периoд на отсъствие на членовете на семейството сериозно 

рефлектира върху количеството и качеството на комуникацията. Връзката 

между близките става все по-рядка, темите се ограничават до няколко основни, 

като в много случаи комуникационният процес е „тромав“ и „механичен“. 
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 Най-масовият канал за комуникация сред интервюираните е мобилният телефон, 

следван от Скайп и социалната мрежа Фейсбук. Тук влияние оказват достъпа и 

достъпността до медийните технологии, както и медийната грамотност.  

 По-голямата част от разделените роднини и интимни партньори не възприемат 

себе си като виртуално семейство. Този феномен може да се обясни с 

възникващата асоциация на „несъществуващо семейство“ и вероятният 

негативен имидж, който представителите на тези семейства не биха желали да 

притежават.     

Освен като комуникационен канал способстващ за съхранението на семейните 

взаимоотношения, онлайн се зараждат протестни движения - готови да се 

противопоставят на същите тези глобални или локални процеси. Интегрална част от тях 

е семейството, което със своето присъствие онлайн или офлайн мотивира 

протестиращите, гради собствения си имидж и този на движението, допринася за 

развитието на демократичните ценности. По този начин семейството не само е 

повлияно, но същевременно е и носител на промените в обществото. Изводите които 

следват от тези твърдения са следните: 

 Протестните движения организирани онлайн (в повечето случай спонтанно), 

често прерастват в офлайн протести и демонстрации. За това допринасят 

коментарите и линковете на потребителите, създадени с ясната цел да мотивират 

и други да се включат в протестното движение, да участват и офлайн, 

независимо дали посещават протестите или допринасят като подписват 

официални петиции.   

 Имиджът на българското семейство в протестите от 2013 г. е свързван с борбата 

им за социална справедливост, патриотизъм, желание семействата да останат в 

България, вместо да емигрират. Потребителите в социалната мрежа Фейсбук, 

чрез своите коментари и снимки опровергават хвърлените от депутати 

обвинения че протестиращите семейства са платени. Публикациите в пълна 

степен отразяват основните настроения на движението, а заложената символика 

и смислов характер в тях успешно разгръщат темата за българското семейство и 

протестите. Снимките предизвикват онлайн и офлайн дебати, като покриват 

широк спектър в проблематичното поле на социалната и политическата криза, 

изтъквайки правото и отговорността на родителите да водят децата си на 

протестите. 
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 Честотата на публикациите в социалните мрежи зависи изцяло от значимостта и 

интензитета на обществените събития. Колкото по-драматични са събитията, 

толкова повече публикации ще се генерират онлайн, в профила, групата или 

хаштага създадени от лидерите на протестното движение.   

Изследователската теза, че въз основа на съвременните обществени процеси 

и семейни трансформации се зараждат нови форми на: семеен живот и протичане 

на протестни движения, в контекста на социалните мрежи, беше потвърдена. 

 

5. Приноси 

1. Дисертационният труд откроява нова форма на алтернативен семеен живот, 

възникнала в контекста на високите нива на миграция и мобилност, 

характеризирана като „виртуално семейство“.  

 

2. Предложена е работна дефиниция на феномена „виртуално семейство“.  

 

3. Разработена е по-широка и по-точна дефиниция на връзката при която 

интимните партньори живеят разделени заедно.  

 

4. Дисертацията за пръв път в българския контекст изследва взаимоотношенията и 

комуникацията между разделените членове на българското семейство 

(включително интимните партньори), които са разпръснати в различни държави 

по света. 

 

5. Аналитично са описани социално-демографските процеси в Европа и България 

от 60-те години на ХХ век до наши дни, както и разнообразните форми на 

семеен живот. Същевременно научната литература и теория в областта са 

обогатени и развити. В допълнение са реализирани превод и въвеждане на 

научна терминология от английски на български език, която не е открита в 

български източници.  
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6. Чрез анализ на коментарите, линковете и интерактивността на постовете в 

социалната мрежа Фейсбук е изследвана природата на онлайн протестните 

движения.  

 

7. Изяснени са организаторите на протестните движения през 2013 г., техните 

мотивации, очаквания и възгледи относно параметрите на информацията по 

традиционните и социалните медии.  

 

8. Проследена е ролята и имиджът на българското семейство по време на 

протестите в България през 2013 г.  
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