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Въпросът за комуникационните специфики на уеб средата и тяхното 

влияние върху ролите на участниците в масовата комуникация се заражда още в 

зората на Интернет и появата на първите медийни сайтове в него. И докато 

промените, които те предизвикват в традиционните роли на журналистите и 

аудиторията в началото са ограничени до даване на потребителите свобода на 

избор между голям брой източници, но в условията на запазена линейност и 

еднопосочност на комуникацията, то след прехода към социалното уеб 

пространство (Web 2.0) те засягат не само потреблението, но и създаването на 

уеб сайтовете и генерирането на публикуваната информация.  

Научните изследвания в областта на комуникационните специфики на 

уеб пространството са обширни и представят различни дефиниции и гледни 

точки за броя и същността им. Промените в комуникационните роли на 

журналистите и аудиторията, предизвикани от тези специфики, обаче са 

разглеждани по-рядко и повърхностно. Това дава широко поле за изследване, но 

и представлява предизвикателство при събирането на теоретичен материал по 

темата.  

Второто поколение на уеб пространството прави възможна появата на 

нови медийни форми като блоговете, подкастовете, уики местата и др., които 

позволяват на всеки потребител да споделя и редактира информация по свое 

желание. Това дава основание да твърдим, че Web 2.0 е първата среда, 

позволяваща съществуването на журналистика на гражданите. В нея всеки би 

могъл да играе комуникационната роля на традиционния журналист, редактор, 

фотограф, оператор, водещ на радио или телевизионно предаване и т.н. Познати 

като социални медии,  тези сайтове се стремят да създадат около себе си 

общност от активни свързани помежду си потребители, генериращи 

самостоятелно по-голямата част от наличното в тях съдържание. Това се 

реализира благодарение на новите динамични възможности на уеб 

пространството, базирани на бързото развитие на някои от неговите водещи 

комуникационни специфики – интерактивност, хипертекстуалност, 

мултимедийност и персонализация. 
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Възходът на социалните медии представлява предизвикателство към 

традиционните медии и тяхното представяне в уеб средата. Традиционният 

масовокомуникационен модел, основан на линейната еднопосочна комуникация 

с участието на един активен комуникатор и пасивна аудитория, съставена от 

анонимни и несвързани помежду си читатели, слушатели или зрители, става все 

по-трудно приложим. Адаптирайки се към тези промени, създателите на уеб 

сайтовете на традиционните медии бързо възприемат различни динамични и 

социални елементи с цел създаване на общност от активни потребители и 

подтикване на аудиторията, макар и в редки случаи, към генериране на 

собствено съдържание, а по-често към добавяне на стойност към 

журналистическите материали чрез коментари и дискусии. Всичко това е 

невъзможно в традиционните медии и обуславя възникването на нови роли за 

участниците в комуникационния процес. 

Промените в ролите на журналистите и аудиторията в онлайн масовата 

комуникация не се случват еднократно, а представляват дълъг процес на 

постепенни адаптации към технологичните и софтуерни новости. Въведеното от 

Тим О’Райли по време на O'Reilly Media Web 2.0 conference през 2004 година 

разграничение между първото и второто поколение на уеб пространството е 

условно от технологична гледна точка и не поставя ясно различима времева 

граница между тези два етапа. В настоящото дисертационно изследване 

възприемаме разделянето на първите два периода от еволюцията на уеб средата 

поради отбелязаната вече промяна в статута на аудиторията от анонимен и 

пасивен читател в Web 1.0 към социализиран и активен потребител в Web 2.0.  

Комуникационните специфики на уеб средата се характеризират с 

подчертаната си двойственост. От една страна те съществуват в уеб 

пространството като цяло още от неговото създаване, но от друга – прилагането 

им в отделните медийни сайтове започва много по-късно. Типични примери 

затова са хипертекстуалността и нелинейността – докато уеб средата като цяло е 

хипертекстуална и нелинейна още от самото си създаване, първите сайтове на 

традиционни медии предлагат линейно структурирани текстове, копирани от 
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традиционните издания, и много ограничена хипертекстуална навигация, 

затворена в границите на собствения сайт. 

При разглеждането на комуникационните специфики трябва да се има 

предвид и друга тяхна особеност – те са затворени. Както отбелязва Лев 

Манович по отношение на интерактивността в Web 2.0, възможностите за 

интеракция между потребител и медия или само между потребители са такива, 

каквито програмистът е предвидил, че могат да бъдат. Същото може да се каже и 

за хипертекстуалността – възможностите за хипертекстуална навигация в 

рамките на сайтовете са такива, каквито програмистите или журналистите са 

решили да бъдат. По подобен начин са „затворени” и другите специфики на уеб 

средата като мултимедийност, персонализация и т.н. Манович описва тази 

затвореност като начин насочване на аудиторията по желан от журналистите път 

сред публикациите.  

Постоянната еволюция и посочената двойствена природа на 

комуникационните специфики на уеб средата правят изменянето на ролите на 

журналистите и аудиторията неизбежно. Правилното им определяне в епохата на 

Web 2.0 изисква да бъде анализирано тяхното приложение, както в първия така и 

във втория период от развитието на уеб пространството. 

В научната литература съществува разногласие по отношение на броя и 

същността на комуникационните специфики на уеб средата. В основата си 

обаче всички определения се градят на интерактивни, хипертекстуални, 

мултимедийни, конвергентни и персонализиращи функционалности на 

глобалната мрежа. Още една от най-ранните (1996г.) класификации, направена 

от проф. Шейзаф Рафаели и Джон Нюхаген съдържа следните специфики: 

мултимедийност, хипертекстуалност, комуникация на пакети, 

синхронност и интерактивност. Всички по-късни изследвания повтарят 

повечето от тези характеристики с малки разминавания. Трябва да се подчертае 

обаче, че персонализацията се появява сред дефинитивните свойства на уеб 

средата едва след прехода към Web 2.0 и един от първите автори, които я 

споменават, е Кевин Кавамото (2003г.). В настоящия дисертационен труд ще 

изследваме промените в комуникационните роли на журналистите и 
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аудиторията, обусловени от приложението и еволюцията на 

интерактивността, хипертекстуалността, мултимедийността и 

персонализацията между първия и втория период от развитието на уеб 

пространството, тъй като това са комуникационните специфики, около които се 

обединяват класификациите на повечето от съвременните автори. 

Предмет на изследването 

Предмет на настоящото изследване са новите роли на журналистите и 

аудиторията, обусловени от комуникационните специфики на уеб средата.  

Всяка от разглежданите четири специфики, притежава характерни 

софтуерни приложения. В дисертационния труд се изследват 

функционалностите на тези приложения и се очертават новите възможности, 

които те предоставят на потребителите и журналистите в сравнение с 

традиционните медии. В зависимост от това се определят техните нови 

комуникационни роли.  

Изследвани са приложенията на интерактивността, 

хипертекстуалността, мултимедийността и персонализацията и тяхното 

влияние върху ролите на журналистите и аудиторията. Тези комуникационни 

специфики са избрани поради присъствието им в повечето класификации в 

научната литература. 

Обект на изследването 

Обект на изследване в дисертационния труд са 135 уеб сайта на 

традиционни медии от 9 страни, разделени в следните категории – уеб сайтове 

на традиционни печатни издания (вестници и списания), уеб сайтове на 

традиционни електронни медии (телевизия и радио) и уеб сайтове на 

информационни агенции, както и 20 сайта на социални медии от следните 

категории – съвместни проекти, блогове и микроблогове, общества за 

споделяне на съдържание, социални мрежи и виртуални социални светове. 

Периодът на изследване е 2009 – 2012г. По-долу в табл. 1 може да бъде намерен 

пълен списък на разглежданите сайтове на традиционни медии по типове и 

държави. 
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Държава Онлайн вестници Онлайн списания Онлайн радио Онлайн 

телевизия 

Онлайн 

информационн

и агенции 

Англия Mail Online 

The Guardian 

The Telegraph 

New Musical 

Express 

Which 

Marketing Week 

BBC 

Talksport 

Absolute radio 

BBC 

Sky Sports 

Channel 4 

BBC,  

Reuters, 

Pressassociation 

САЩ The New York Times 

The Wall Street 

Journal 

USA Today 

Forbes 

People 

Time 

ESPN 

NPR 

VOA 

CNN 

ESPN 

The weather 

channel 

Reuters 

AP 

UPI 

Русия Lenta.ru 

РБК 

РосБизнесКонсалтинг 

Комсомольская 

правда 

Kommersant.ru 

Vokrugsveta.ru 

Russ.ru 

Эхо Москвы 

Moskva.fm 

101.ru 

Vesti.ru 

Первый 

канал 

НТВ 

Newsru.com  

Интерфакс  

РИА 

Франция Le Monde 

Le Figaro 

lequipe.fr 

Le Nouvel 

Observateur 

Le Point 

Notre Temps 

Erope1 

RFI 

RTL.fr 

TF1 

Canal + 

France 2 

France Presse  

Agence-

presse.net 

NewsPress.fr 

Италия La Repubblica 

Corriere Della Sera 

Gazzetta dello Sport 

Wired.it 

Panorama.it 

Donnamoderna.com 

Radio24 

RAI 

Dee Jay 

Mediaset 

RAI 

SKY 

ANSA 

Agi.it 

Adnkronos 

Германия Bild.de 

Welt Online 

Süddeutsche.de 

Spiegel 

Focus 

Kicker.de 

ARD 

WDR 

BR.de 

RTL 

ZDF 

ARD 

DPA 

DTS 

DAPD 

България Дневник.бг 

24 часа 

Стандарт 

 

Rozali.com 

Zajenata.bg 

Manager.bg 

Gong.bg 

Dariknews 

БНР 

Btv 

Нова 

телевизия 

БНТ 

Dnes.bg 

Focus-news.net 

Mediapool.bg 

Япония Yomiuri On-Line 

The Asahi Shimbun 

Mainichi Daily News 

Gigazine.net 

Cyzo.com 

Wired.jp 

NHK 

TBS 

J-wave 

NHK 

TBS 

Nippon TV 

network 

NHK 

Jiji.com 

Kiodonews.jp 

Китай People’s Daily 

China Daily 

Business China 

Rayli.com.cn 

Xinmin.cn 

Caijing.com.cn 

CNR 

Chinabroadcast.cn 

AH Radio 

CCTV 

Hunantv 

TVB 

Xinhuanet.com 

Chinanews.com 

China.org.cn 

 

Избраните за изследване социални мрежи и медии са: Wikipedia, 

Facebook, В Контакте, LinkedIn, Google+, Tumblr, Twitter, Weibo, WAYN, 

YouTube, Vbox7, Blogspot¸ Wordpress, Pinterest, Blogger.com, Flickr, Photo-

forum.net, Photo.net, Pandora.com, Last.fm, Jango.com и Second Life. Извън 

обхвата на изследването, за да се избегне липсата на българско 

представителство, са посочени като примери сайтовете Photo-forum и Vbox7. 

Подбор на сайтовете на традиционните медии 

От сайтовете на традиционните медии са избрани по три от всяка 

категория за следните държави: Англия, САЩ, Русия, Франция, Италия, 

Германия, България, Япония и Китай. Първите шест държави са избрани поради 

богатата история на техните традиционни медии, които и до днес определят 

водещите тенденции в развитието на журналистиката. Япония и Китай пък 
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представляват водещи страни не само в производството на хардуерни устройства 

(мобилни компютри, смартфони, четци за електронни книги и др.) променящи 

начините на ползване на онлайн медиите, но и в създаването на софтуерни 

приложения. Всичко това дава основание да предположим, че анализът на 

медийните сайтове от тези държави трябва да доведе до изводи с високо ниво на 

достоверност относно новите роли на журналистите и аудиторията, обусловени 

от комуникационните специфики на уеб средата. 

Критерият за подбор на сайтовете на традиционните медии в настоящото 

изследване е тяхната позиция в глобалната рейтингуваща система Alexa
1
. 

Всички регистрирани в нея сайтове получават рейтинг, формиран на основата на 

дневните посещения на сайта и средния брой на прегледаните страници на 

посещение за три месеца преди датата на проверката.  

Изборът на тази система за рейтинг беше продиктуван от особеностите 

на потребителското търсене в уеб средата. Преобладаващото нецеленасочено 

търсене довежда до голям брой случайни посещения, особено в сайтове с висок 

рейтинг. Това е продиктувано от самата структура на търсенето в търсачки като 

Google, Bing, Yahoo и други подобни. Сканирайки страниците при търсене по 

ключова дума, те акцентират на заглавията, подзаглавията и текстовете към 

снимки, а ако ключовата дума е в средата на голям текстов блок, сайтът се 

показва назад в резултатите. Това подтиква много медийни сайтове да ползват 

мозаичен дизайн, улесняващ нецеленасоченото търсене. Така се формират 

множество резултати, подредени по рейтинг на сайтовете, а търсенето на 

конкретното желано съдържание води до случайни посещения в други 

уебсайтове. Следователно системите на масовите уеб-броячи, даващи рейтинг на 

сайтовете на основата само на посещенията, не биха предоставили достоверна 

информация за реалната им аудитория. 

От друга страна броят на прегледаните страници на посещение би могъл 

лесно да бъде манипулиран. Тъй като в търсачките по-големия брой прегледани 

страници за посещение обикновено дава по-предно място при показването на 

резултатите,  съществуват редица софтуерни възможности (ботове) за неговото 

                                      
1
 http://www.alexa.com 
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увеличаване. Ботовете са програми, които симулират преглеждане на голям брой 

страници, но обикновено в рамките на само едно посещение, тъй като в 

различните системи за рейтинг потребителската сесия на едно посещение има 

определена продължителност (обикновено около час). Понякога завишените от 

ботовете стойности биха могли да бъдат използвани за доказване на лоялността 

на аудиторията чрез привидно намаляване на случайните нецеленасочени 

посещения с една или две прегледани страници, на фона на посещенията с много 

прегледани страници, създаващи впечатление за целенасочено търсене. 

От казаното дотук следва, че оптимален вариант за нуждите на 

настоящото изследване е предложеният от Alexa рейтинг, формиран от дневните 

посещения и броя на прегледаните страници за посещение. Използването на два 

показателя прави системата трудна за манипулиране и показва данни с висока 

степен на достоверност за аудиторията на регистрираните уебсайтове. 

Трябва да се подчертае, че в някои случаи самата политика за достъп на 

сайтовете ограничава изчислявания по посочените показатели рейтинг. Това е 

особено видно при информационните агенции. Прави впечатление, че между 

трите български агенции с най-висок рейтинг не присъства БТА. Най-старата 

информационна агенция у нас е насочена към предоставяне на информация на 

други медии, но не разполага с услуги за крайни клиенти, което намалява 

посещаемостта и съответно – рейтинга на нейния уебсайт. Въпреки че по този 

начин извън изследването несъмнено остават и други големи имена от 

традиционните медии, това показва колко са важни за съвременните онлайн 

медии социализацията и създаването на общност от потребители в рамките на  

уеб сайтовете. 

Подбор на уебсайтовете на социалните медии 

За разлика от уебсайтовете на традиционните медии, чиято 

преобладаваща аудитория е обикновено от страната на техния произход, 

уебсайтовете на социалните медии могат да бъдат определени като 

„транснационални”. Те имат посещаемост от цял свят и е много трудно да бъдат 

намерени техни национални еквиваленти. 
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Затова за целите на настоящото изследване са подбрани 18 водещи 

според класацията на Alexa сайта на социални мрежи медии. За да се избегне 

липсата на българско представителство, извън обхвата на изследването са 

разгледани два интересни примера за социални медии от български произход – 

vbox7.com и photo-forum.net. Въпреки ниския си глобален рейтинг, обусловен от 

принципно малката аудитория на сайтовете на български език, те притежават 

много висок национален рейтинг, което ги прави подходящи за анализ на новите 

роли на журналистите и аудиторията в същинските нови медии. 

Цел на изследването 

Целта на настоящия труд е да бъдат определени новите роли на 

журналистите и аудиторията, обусловени от комуникационните специфики на 

уеб средата, като се извърши описание и съпоставка на тези роли в различните 

етапи от еволюцията на уеб средата чрез проучване на теоретични източници, 

свързани с развитието и комуникационните специфики на уеб пространството и 

анализ на уебсайтове на традиционни медии от Web 1.0 и Web 2.0 и такива на 

социални медии, характерни за второто поколение на уеб средата. 

Теза 

Основната теза на дисертационното изследване е, че приложението на 

комуникационните специфики на уеб средата довежда до доближаване на 

традиционните роли на журналистите и аудиторията. Потребителите усвояват 

ролята на равнопоставен на журналистите, активен и социализиран 

комуникатор, разполагащ с различни инструменти за промяна, адаптиране и 

персонализиране на съдържанието в новата медийна среда, докато журналистите 

запазват традиционната си комуникационна роля, но изпълняват и ролите на 

посредник (медиатор на мнения) в комуникационния процес.  

Задачи 

От поставените цели и теза се очертаха следните задачи: 

 Да се направи проучване и анализ на научната литература, 

свързана с еволюцията на уеб средата, нейните комуникационни 
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специфики и ролите на журналистите и аудиторията в онлайн 

комуникацията. 

 Да се очертаят особеностите на комуникацията в трите стадия от 

развитието на уеб пространството според проучените теоретични 

източници, като по този начин бъде определена промяната в 

приложението на неговите комуникационни специфики. 

 Да бъдат анализирани новите комуникационни роли на 

журналистите и аудиторията, произтичащи от прилагането на 

комуникационните специфики на уеб средата, в първия период от 

нейното развитие (Web 1.0) на базата на емпирично проучване на 

избраните сайтове. 

 Да бъдат определени и дефинирани актуалните комуникационни 

специфики на второто поколение на уеб пространството (Web 2.0) 

въз основа на проучената литература. 

 Да се анализират новите роли на журналистите и аудиторията, 

произтичащи от приложението на комуникационните специфики 

на уеб средата в уебсайтовете на традиционните печатни медии.  

 Да се анализират новите роли на журналистите и аудиторията, 

произтичащи от приложението на комуникационните специфики 

на уеб средата в уебсайтовете на традиционните електронни 

медии.  

 Да се анализират новите роли на журналистите и аудиторията, 

произтичащи от приложението на комуникационните специфики 

на уеб средата в уебсайтовете на информационните агенции.  

 Да бъде направена съпоставка между ролите на журналистите и 

аудиторията в медийните сайтове от Web 2.0 и традиционните 

медии. 

 Да бъдат дефинирани и класифицирани на базата на проучените 

теоретични източници социалните медии – същинските нови 

медии, характерни за Web 2.0.  
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 Да бъдат описани начините за генериране и използване на 

информация в различните типове социални медии, въз основа на 

което да бъдат определени новите комуникационни роли на 

журналистите и аудиторията в тях. Да бъдат посочени примери. 

 Да се направи съпоставка между ролите на журналистите и 

аудиторията в социалните медии и уебсайтовете на 

традиционните медии. 

Ограничения 

Поставените цел и задачи на изследването очертават няколко основни 

ограничения, които трябва да се имат предвид: 

 Изследването на сайтовете на традиционните медии във втора 

глава обхваща само периода 2009 – 2012г. Извън обхвата на 

изследването са давани примери за онлайн медии от периода на 

Web 1.0, преди 2009г. 

 Новите комуникационни роли на журналистите и аудиторията са 

изследвани само на основата на дадени в разглежданите уеб 

сайтове софтуерни възможности. Не е изследвана реалната степен 

на тяхното използване от аудиторията, както и мотивацията на 

потребителите за употребата им. 

 В изследването са използвани само четирите най-често срещани в 

различните класификации комуникационни специфики на уеб 

средата – интерактивност, хипертекстуалност, 

мултимедийност и персонализация, тъй като около тях се 

обединяват повечето съвременни автори, разглеждащи темата за 

свойствата на уеб пространството.  

МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  

Научни методи  

За изпълнение на поставените задачи и доказване на тезата на настоящия 

дисертационен труд са използвани следните научни методи: 



11 
 

 Проучване, аналитичен обзор и критичен анализ на теоретични 

източници, свързани с еволюцията на уеб пространството, 

неговите комуникационни специфики, онлайн медиите, онлайн 

журналистиката, изследвания на онлайн аудиторията и ролите на 

журналистите и потребителите в уеб комуникацията. 

 Теоретичен анализ на основните комуникационни специфики на 

уеб средата и тяхното влияние върху ролите на участниците в 

комуникацията. 

 Описание, проучване и анализ на избраните онлайн медии. 

 Дескриптивен анализ на софтуерните приложения, свързани 

разглежданите комуникационни специфики на уеб средата, и 

техните функционалности.  

 Описание и анализ на новите роли на журналистите и 

аудиторията, обусловени тези приложения. 

 Съпоставителен анализ на ролите на журналистите и аудиторията 

в Web 1.0 и Web 2.0. 

Етапи на изследването 

Изследването обхваща период от 4 години (2009 – 2012г.). 

Предварителната подготовка на изследването включва два основни 

етапа: 

 Анализ на теоретични източници, свързани с еволюцията на уеб 

средата, нейните комуникационни специфики и тяхното влияние 

върху ролите на журналистите и аудиторията. 

 Анализ на приложението на комуникационните специфики на уеб 

средата и произтичащите от него нови роли на журналистите и 

аудиторията в първите години от преминаването на 

традиционните медии онлайн или т. нар. Web 1.0, 

Изследването, извършено във втора глава протече в следните етапи: 
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 Анализ на новите роли на журналистите и аудиторията, 

произтичащи от приложението на комуникационните специфики 

на уеб средата, в уебсайтовете на традиционните печатни медии. 

 Анализ на новите роли на журналистите и аудиторията, 

произтичащи от приложението на комуникационните специфики 

на уеб средата, в уебсайтовете на традиционните електронни 

медии. 

 Анализ на новите роли на журналистите и аудиторията, 

произтичащи от приложението на комуникационните специфики 

на уеб средата, в уебсайтовете на информационните агенции. 

Изследването на ролите на журналистите и аудиторията в социалните 

медии, направено в трета глава, премина през следните етапи: 

 Дефиниране и класификация на социалните медии. 

 Анализ на новите роли на журналистите и аудиторията, 

произтичащи от новите начини за генериране и персонализиране 

на информацията, приложени в различните типове социални 

медии. 

 Съпоставка на ролите на журналистите и аудиторията в сайтовете 

на традиционните и социалните медии. 

За да се установи влиянието на комуникационните специфики на уеб 

средата върху ролите на журналистите и аудиторията, изследването преминава 

през следните етапи: 

 Откриване и разпознаване на софтуерните приложения, свързани 

с отделните комуникационни специфики на уеб средата. 

 Описание на тяхната функционалност. 

 Анализ на възможностите, които тези приложения предоставят на 

аудиторията и произтичащите от тях нови комуникационни роли. 

 Определяне на новите комуникационни роли на журналистите. 
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Практическо приложение 

Настоящото дисертационно изследване би било от практическа полза за 

хора, които създават или изучават Web 2.0 медийни сайтове, както и за тези, 

които се интересуват от механизмите за социализация на потребителите и 

генериране на информация от аудиторията. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертацията съдържа увод, три глави, заключение и библиография. В 

последната са включени източници, използвани за задълбоченото проучване на 

разглежданата тема. Те са основно от следните области – уеб комуникация, 

Интернет, онлайн медии, традиционни медии и др. Използваните 100 източника 

са предимно на български и английски език и представляват монографии, 

сборници, научни статии и онлайн източници. В дисертацията са разгледани 135 

сайта на традиционни медии от периода на Web 2.0 и 20 сайта на социални 

медии, а извън периода на изследването са давани примери от медийни сайтове 

от периода на Web 1.0. 

ПЪРВА ГЛАВА на изследването е озаглавена „Етапи в развитието на уеб 

пространството от Web 1.0 до Web 3.0. Същност и трансформация на 

спецификите на уеб средата”. Тази глава представлява теоретичен увод в 

еволюцията на уеб средата и нейните комуникационни специфики до актуалните 

днес характеристики на Web 2.0.  

Главата започва с дефиниране на трите периода в еволюцията на уеб 

пространството, като е обосновано и възприето спорното разграничение между 

нейните първи два етапа, въведено от Тим О’Райли. Очертани са спецификите на 

статичния Web 1.0: 

 статични лични сайтове, вместо динамично, генерирано от 

потребителите съдържание
2
,  

 използване на фреймове и таблици за разполагането на различните 

елементи по страницата, често използвани в комбинация с т.нар. GIF-

разделител (прозрачно GIF изображение с размери 1х1 пиксела), 

                                      
2
 Strickland J. Is there a Web 1.0?; Available at http://computer.howstuffworks.com/web-101.htm 
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 употреба на софтуер със затворен код, 

 линейна насоченост на публикуваната информация от автора към 

потребителя. 

 Използват се патентовани HTML тагове като <blink> и <marquee>.  

 Онлайн книги за гости 

 GIF-бутони 

 HTML формуляри, изпращани чрез e-mail.  

Въз основа на прегледаните комуникационни специфики се стига до 

извода, че медиите в Web 1.0 са много подобни на традиционния печат. 

Комуникацията в тях продължава да бъде еднопосочна от журналистите към 

аудиторията, а аудиторията остава преди всичко пасивен консуматор на 

изпратените към нея съобщения. Съдържанието се обновява веднъж на ден или с 

периодиката на съответната традиционна медия. Всъщност материалите се 

изготвят именно за традиционните издания, а след това се копират онлайн, като 

по този начин уеб сайтовете повтарят изцяло съдържанието им.  

В много случаи на сайта се качва .pdf копие на традиционното издание, 

като по този начин се дублира и дизайна на медията-майка. В този смисъл 

можем да твърдим, че в първия  период от развитието си уеб пространството 

представлява не толкова нова среда, в която да се реализира нов тип 

комуникация, колкото ново средство за разпространение на материалите от 

традиционните медии. 

Главата продължава с дефиниране на Web 2.0. Разликите между първия и 

втория етап от развитието на интернет обхващат много по-обширен диапазон от 

функционалностите на мрежата, отколкото предполага името „Уеб за четене и 

писане”. Освен добавената възможност на аудиторията да пише в интернет, 

промени се наблюдават и в програмирането и дизайна на сайтовете и въпреки че 

това се осъществява с вече наличните технологии, от функционална гледна 

точка е съвсем нова мрежа. 

В периода на Web 2.0 започва преходът на медийните сайтове от 

традиционния масовокомуникационен модел, който както отбелязахме се 

запазва в голяма степен и в епохата на Web 1.0, към същинска онлайн 
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журналистика. Материалите вече се изготвят специално за онлайн изданието и 

се публикуват по всяко време, а не със строго определена периодичност. 

Все по-високото ниво на интерактивността и мултимедийността позволява 

на аудиторията сама да конструира пътя си в сайтовете, структурирайки по този 

начин собствена новинарска емисия и избягвайки всички публикации, които не я 

интересуват. Споделяйки тази собствена емисия с други потребители и 

добавяйки стойност на журналистическите материали чрез коментари и 

дискусии, членовете на аудиторията приемат роля, доближаваща се до тази на 

традиционните журналисти.  

Един най-важните очертани феномени на социалното уеб пространство е 

журналистиката на гражданите. Тя се създава от граждани, непрофесионалисти. 

Те престават да бъдат просто зрители, а проявяват активност, благодарение на 

заложените в сайтовете методи за обратна връзка. Така се получава преход от 

схващането за „журналистиката като лекция” към това за „журналистиката като 

разговор”. 

Следва кратко очертаване на предполагаемите специфики на третата фаза 

от развитието на уеб средата – семантичният Web 3.0. Тъй като този стадии все 

още няма официална дефиниция, той не е включен в емпиричното изследване на 

приложението на комуникационните специфики на уеб средата и неговото 

влияние върху комуникационните роли на журналистите и аудиторията. 

В точка 1.1. „Медиите в Уеб 1. Запазване на традиционния 

еднопосочен масовокомуникационен модел и ролите на журналиста  и 

аудиторията в онлайн среда. Активният комуникатор  и пасивната 

аудитория” са разгледани примери за прилагането и еволюцията на 

комуникационните специфики на уеб средата. Прегледът доказва, че въпреки 

въведената от хипертекстуалността възможност за деинституционализация на 

журналистите като водещи комуникатори чрез възможността за избор на 

произволни източници, аудиторията все пак остава пасивен консуматор на 

журналистическия продукт и на практика запазва ролята си от традиционната 

масова комуникация. 
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В последната точка на първата глава, наречена „Web 2.0 и новите 

комуникационни специфики на Интернет”, са определени броят и същността 

на актуалните за второто поколение на уеб пространството дефинитивни 

характеристики. Към всяка от тях е отбелязано и влиянието което нейното 

прилагане оказва върху традиционните комуникационни роли на журналистите 

и аудиторията. Тази глава представлява преглед на научната литература 

засягаща онлайн комуникацията и спецификите на уеб средата. От него стана 

ясно, че голяма част от изследователите на комуникацията в Интернет се 

обединяват около следните специфики: 

 Интерактивност  

 Хипертекстуалност   

 Персонализация  

 Мултимедийност   

На основата на тези четири комуникационни специфики във втората 

глава е проведено емпиричното проучване на сайтове на традиционни медии в 

Web 2.0. Главата се нарича „Медиите в Web 2.0. Преход от традиционния 

масовокомуникационен към двупосочния онлайн модел благодарение на 

дефинитивните характеристики на уеб пространството - интерактивност, 

хипертекстуалност, мултимедийност и персонализация. Комуникаторът-

посредник и активната аудитория”. В нея са разгледани 135 уебсайта на 

традиционни медии в Web 2.0. Избраните медии са от 9 държави и са 

разпредлени в следните категории и подкатегории: 

 Онлайн „печатни” медии  

 Онлайн вестници 

 Онлайн списания 

 Онлайн електронни медии 

 Онлайн радиостанции 

 Онлайн телевизионни сайтове 

 Онлайн информационни агенции 

Изследването е организирано по наличието на видимите характеристики 

на посочените четири комуникационни специфики, които са: 
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 Интерактивност 

 За навигационната интерактивност – вида на дизайна на 

уеб сайта, наличието на интерактивни менюта, маршрути и 

карти на сайтовете. 

 За функционалната интерактивност – наличието на 

коментари, форуми и възможности за лични съобщения. 

 За адаптивната интерактивност – наличието на блог или 

възможност за публикуване на новини, снимки, видео или 

анотации. 

 Хипертекстуалност – наличие на хиперлинкове в заглавията и 

основния текст на материалите, хиперлинкове в мултимедия и 

хиперлинкове към свързани материали и други сайтове. 

 Персонализация  

 чрез издърпване на информация – архив 

 чрез избутване на информация – RSS емисия, социални 

мрежи, изпращане на информационни бюлетини по 

електронна поща. 

 Чрез изготвяне на информация „по поръчка” – наличие на 

персонализирана начална страница. 

 Мултимедийност – използването в сайта на снимки и други 

графики, директно телевизионно предаване и видео на запис, 

директно радио предаване и аудио записи и приложения за мобилни 

устройства. 

Резултатите от изследването на тези елементи са систематизирани в 

таблици, въз основа на които е изчислено съотношението на сайтовете, които 

прилагат всяка комуникационна специфика. Това, заедно с посочените примери, 

илюстриращи нагледно действието на софтуерните приложения, свързани с 

отделните специфики, довежда до изводи по отношение на промените в 

комуникационните роли на журналистите и аудиторията в медийните сайтове в 

Web 2.0. 
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В края на главата е направена съпоставка между комуникационните в 

традиционните медии и тези в Web 2.0. От нея обобщено можем да кажем, че в 

Web 2.0 аудиторията се доближава до следните комуникационни роли, 

характерни за журналистите в традиционните медии и медийните уебсайтове от 

периода на Web 1.0: 

 Търсачи на информация  

 Пазители на информационния вход  

 Определящи на публичния дневен ред 

 Репортер, фотограф, оператор, водещ, редактор 

Журналистите от своя страна запазват традиционните си роли в 

медийните сайтове, но освен това се трансформират и в посредник в 

комуникацията на активната аудитория. 

Третата глава на изследването е посветена на социалните медии – един 

от най-важните феномени на социалния Web 2.0. В това понятие са включени 

следните типове сайтове: 

 Съвместни проекти – сайтове, в които всеки потребител може да 

бъде автор или редактор на съдържанието. Един от най-

известните примери за такава социална медия е онлайн 

енциклопедията Wikipedia, чието съдържание се генерира от 

потребителите, а редакторите на сайта отбелязват евентуални 

неточности и определят до каква степен публикацията може да се 

счита за достоверна. 

 Блогове и микроблогове – платформи, които дават на 

потребителите индивидуално пространство в уеб средата за 

споделяне на материали, което може да бъде оформено според 

личните им желания. Публикациите могат да бъдат във всички 

мултимедийни формати и в най-различни жанрове. Потребителят 

не може да редактира публикациите на други потребители, което е 

основна отличителна черта от съвместните проекти. Примери за 

големи блогърски платформи са BlogSpot и WordPress. 

Микроблоговете са подобни платформи, които обаче налагат 



19 
 

ограничения за дължината на съобщенията. Най-известният 

пример за микроблог е Twitter. 

 Общества за споделяне на съдържание – обикновено създадени 

около платформа за споделяне на мултимедийно съдържание като 

YouTube, Vbox7, ФотоФорум и др. Съществуват обаче и подобни 

общества с литературна насоченост, работещи предимно с текст.  

 Сайтове на социални мрежи – подобни на FaceBook, В 

Контакте, Google+. Социалните мрежи дават възможност за 

свързаност между потребителите и споделяне на персонализирано 

съдържание. Както ще видим по-долу обществата в тези мрежи 

могат да се изграждат по различни принципи. 

 Виртуални социални светове – триизмерни пространства, в 

които всеки потребител поддържа аватар, с които осъществява 

определени дейности. Не случайно най-известният такъв свят се 

нарича SecondLife (Втори живот). Поради сложната графика 

повечето социални светове също изискват инсталация на 

допълнителен софтуер. 

Отделните типове социални медии са анализирани на основата на два 

критерия – начини за генериране на информацията и персонализация. На 

базата на този анализ се стига до извода, че ролите на традиционните 

журналисти и аудитория в социалните медии се сменят непрекъснато. От 

направената съпоставка с техните роли в уебсайтовете на традиционните медии 

в Web 2.0 се вижда, че доближаването на традиционните роли на 

комуникаторите в медийните сайтове и тяхната непрекъсната размяна в 

социалните мрежи са два последователни етапа от еволюцията им. 

 

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Направеният теоретичен анализ на новите роли на журналистите и 

аудиторията, обусловени от комуникационните специфики на уеб средата, 

доказа съществуването на голям брой разработки по темата за дефинитивните 

характеристики на уеб пространството, тяхната същност и значението на всяка 
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от тях за промените в уеб базираната масова комуникация. Това обаче не може 

да се каже по отношение на въпроса за новите комуникационни роли на 

журналистите и аудиторията, произтичащи от практическото приложение на 

тези специфики. Цялостни задълбочени изследвания по тази тема липсват, както 

по света, така и в България, а промените в ролите на комуникаторите 

обикновено се споменават като част от разработки по други въпроси. В повечето 

случай това е направено описателно, без привеждане на емпирични данни. 

Именно тази празнина в теоретичната обосновка на масовата 

комуникация в уеб средата очертава значението на настоящия дисертационен 

труд и предизвика избора на тази тема. Тя поставя и въпросите за 

възможностите, които уеб пространството, и особено неговото второ поколение, 

предоставя на потребителите и по какъв начин те оказват влияние върху 

създаването и ползването на уебсайтовете.  От това възникна необходимостта от 

изясняване на начините, по които новите комуникационни специфики на уеб 

средата променят традиционните роли на аудиторията като пасивен консуматор 

на медийните продукти и на журналистите като основен комуникатор. 

Постоянно променящите се характеристики на уеб пространството, които днес 

коренно го отличават от традиционните медии, изискваха да се направи 

цялостен анализ на развитието на ролите на комуникаторите в уеб базираната 

масова комуникация през различните стадии от развитието на уеб приложението 

на Интернет чрез привеждане и анализ на достатъчно количество емпиричен 

материал. 

Слабо развита в българските научни разработки се оказа темата за 

периодизацията на еволюцията на уеб средата и характеристиките на отделните 

нейни етапи, която е особено важна за определянето на съвременните 

комуникационни специфики на уеб пространството, които се различават 

съществено в отделните периоди от неговото развитие. Повечето от тях са 

свързани с имената на Г. Дерменджиева и анализатори от различни медии като 

Т. Няголов и А. Стоянов. Сред чуждите автори, изследващи тази тема, изпъкват 

имената на създателя на уеб приложението Т. Бърнърс-Лий, Т. О’Райли, Дж. 

Страйкланд, А. МакАфи и др. С въвеждането на понятието Web 2.0 по време на 
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O'Reilly Media Web 2.0 conference през 2004 година, Тим О’Райли разграничава 

статичния и социалния етап от развитието на уеб средата, поставяйки по този 

начин разделителна линия за отделните изследвания на техните комуникационни 

специфики. 

От друга страна прегледът на научната литература показа, че темата за 

комуникационните броя и същността на специфики на второто поколение на уеб 

средата е задълбочено проучена, както в България, така и по света. У нас 

основните разработки по този въпрос принадлежат на Г. Дерменджиева, В. 

Вълканова, В. Михайлов, С. Попова и др. От чуждите автори изпъкват 

разработките на М. Бригс, Дж. Брадоел и М. Дюз, Ш. Рафаели и Дж. Нюхаген, К. 

Кавамото, Лию и Шръм, Л. Манович, Г. Макговърн, К. Бърнет, Т. Нелсън, Д. 

Пино, У. Хайсе и др. Прегледът на техните проучвания показа, че във всички тях 

присъстват основно четири комуникационни специфики на уеб средата – 

интерактивност, хипертекстуралност, мултимедийност и 

персонализация. Това обоснова техният избор за емпиричния анализ на новите 

роли на журналистите и аудиторията в уеб комуникацията. 

По-долу ще представим обобщените резултати от изследването на 

новите роли на журналистите и аудитория в сайтовете на традиционните медии 

от времето на Web 1.0 и  Web 2.0, както и в сайтовете на социалните медии – 

същинските нови медии, характерни за второто поколение на уеб 

пространството. 

Анализът на медийните сайтове от първите години на прехода на 

традиционните медии към уеб средата (Web 1.0) показа, че промените в 

традиционните роли на журналистите и аудиторията през този период са 

минимални. Всъщност в Web 1.0 е трудно да се говори за онлайн журналистика, 

тъй като повечето материали се изработват за традиционната медия, след което 

се публикуват и на уебсайта на изданието под формата на .pdf файл, запазвайки 

периодичността на медията-майка. По този начин съдържанието запазва 

линейния си характер и статичната си структура. В този период на практика не 

съществува взаимодействие между медийните уебсайтове и потребителите. 

Единствено функционалната интерактивност под формата на уеб форуми дава 
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възможности потребителите да осъществяват контакт помежду си, но нейното 

широко разпространение започва с прехода към второто поколение на уеб 

пространството. Същото се отнася и до мултимедията и избутването на 

персонализирано съдържание, чието масово навлизане в медийните сайтове 

започва едва в Web 2.0 с повишаването на скоростите за достъп до Интернет. 

Хипертекстуалността в рамките на медийните сайтове от първия 

период от еволюцията на уеб средата е на много ниско ниво. Качените файлове 

не предлагат хипертекстови препратки, а в статичните сайтове те са предимно 

вътрешни. Самата структура на сайтовете не е многопластова и не предполага 

сложни интерактивни инструменти за навигация. Въпреки това, именно в 

хипертекстуалната природа на уеб средата се корени основната разлика между 

традиционните и Web 1.0 медиите. Хипертекстът дава на всеки потребител 

възможност за достъп до неограничено количество източници, превръщайки 

традиционния читател в търсач на информация. Това е началото на 

своеобразното деинституционализиране на журналистите като основен 

комуникатор, което в пълна степен се развива след прехода към второто 

поколение на уеб пространството. 

Анализът на емпиричните данни за сайтовете на традиционните медии в 

Web 2.0 доведе до по-интересни резултати. За пръв път предпочитанията на 

потребителите оказват влияние върху създаването на медиите. Показателно за 

това е масовото разпространение в медийните сайтове на мозаичния дизайн, 

който улеснява нецеленасоченото търсене, което преобладава в социалното уеб 

пространство.  

По отношение на аудиторията беше открито доближаване до следните 

комуникационни роли, характерни за журналистите в традиционните медии: 

 Търсачи на информация – обусловено от приложенията на 

навигационната интерактивност и нелинейността, произлизаща от 

високото ниво на хипертекстуалността в съвременните медийни 

сайтове 

 Пазители на информационния вход – обусловено отново 

навигационната интерактивност и хипертекстуалността, както и от 
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персонализацията, даващи възможност на аудиторията сама да 

предпазва информационния си вход от нежелани съобщения.  

 Определящи на публичния дневен ред – благодарение на 

адаптивната интерактивност аудиторията има възможност да 

публикува материали в рамките на медийните сайтове, 

определяйки по този начин собствен публичен дневен ред, 

различаващ се от този на медията. Засега обаче тези възможности 

са много ограничени в рамките на уеб сайтовете на традиционните 

медии. 

 Репортер, фотограф, оператор, водещ, редактор – адаптивната 

интерактивност и мултимедийните възможности на  Web 2.0 

позволяват на потребителите да публикуват съдържание в 

различни в различни формати, създавайки собствени предавания 

или събирайки публикации в персонализирани информационни 

емисии, които после споделят с други потребители.  

По отношение на ролите на журналистите в сайтовете на 

традиционните медии беше установено, че те запазват традиционните си роли, 

но се наблюдава и деинституционализацията им като водещ комуникатор. В 

условията на социалната мрежа, характеризираща се с активна аудитория, ролята 

на журналистите се измества и към посредничество в процеса на комуникацията 

и обмена на мнения. Тази нова роля се осъществява чрез модерация или 

превеждане на аудиторията по избран път между публикациите чрез 

инструментите на хипертекстуалността и навигационната интерактивност, 

използвайки понякога мултимедията като оптичен магнит. Всеки медиен уеб 

сайт разполага с определена политика за модериране на публикуваните от 

потребители мнения. Обикновено правилата се отнасят от дискриминационни 

съобщения или до такива, подтикващи към насилие. По този начин те осигуряват 

протичането на комуникацията без конфликти, което е важно за формираната в 

сайтовете общност. 
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По отношение на приложението на отделните комуникационни 

специфики и влиянието което те оказват на комуникационните роли на 

журналистите и аудиторията, беше установено следното: 

 Навигационната интерактивност търпи рязък възход в Web 

2.0. Чрез интерактивни менюта, карти на сайтовете и схеми на 

изминатите маршрути уебсайтовете на традиционните медии 

позволяват на потребителите си да изградят собствен път между 

публикациите. Избягвайки информацията, която не представлява 

интерес за нея, аудиторията структурира собствена новинарска 

емисия, като по този начин се доближава до традиционната 

редакторска роля на журналистите. Въпреки това, поставяйки 

навигационната интерактивност в предварително определени 

граници, журналистите могат косвено да насочват вниманието 

към определени материали. Богатите възможности за 

интерактивна навигация в уебсайтовете на традиционните медии 

променят и друга класическа теория – тази за пазачите на 

информационния вход, формулирана от Курт Левин през 20-те 

години на миналия век. Журналистите в Web 2.0 медиите запазват 

ролята си на гейткийпъри, предпазващи информационния вход на 

потребителите от определени съобщения в зависимост от 

политиката на изданието, важността на съобщенията или дори 

собствения си усет. В описаната в класическата теория верига от 

гейткийпъри обаче се появява още една фигура – тази на самия 

индивидуален потребител. Избягвайки нежеланите материали 

чрез възможностите на навигационната интерактивност, той 

предпазва собствения си информационен вход.  

 Интерактивността засяга и комуникационните роли на 

журналистите и аудиторията, свързани с теорията на Максуел 

Маккомбс и Доналд Шоу за публичния дневен ред. Използвайки 

възможностите на адаптивната интерактивност, дадени от 

журналистите в рамките на медийните сайтове, потребителите на 
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практика могат да споделят материали (текстове, фотографии, 

аудио и видео файлове) в публичното уеб пространство, които са 

видими за всички останали потребители. Отделяйки повече 

внимание на събития, представляващи личен интерес, те 

формират собствен публичен дневен ред, който може да се 

различава значително от този, определен от журналистите. 

 Персонализацията дава същите възможности за пресяване на 

нежеланото съдържание, но чрез използване на автоматична 

персонализирана емисия (RSS) или чрез получаването по 

електронна поща на персонализиран според потребителските 

настройки информационен бюлетин. 

 Подобна промяна в комуникационните роли предизвиква и 

хипертекстуалността. Нейното високо ниво позволява на 

аудиторията сама да определи структурата на използваните 

материали, до каква степен да бъде задълбочено използването им 

и кои да бъдат пропуснати. Тази нелинейност на съдържанието е 

характерна единствено за уеб пространството и доближава 

потребителите до традиционната редакторска роля на 

журналистите, превръщайки ги едновременно с това в активни 

търсачи на информация. Избирайки обаче кои хиперлинкове да 

бъдат зададени в сайтовете, журналистите отново приемат 

посредническа роля, запазвайки възможността си да водят 

аудиторията по определен път между публикациите, именно 

благодарение на хипертекстовите препратки.  

 Мултимедийността дава възможност на потребителите да 

отсеят само материалите в желаните формати. Това отново 

подчертава тяхната нова роля на редактори на собствени 

информационни емисии-компилации от избрани публикации. От 

друга страна мултимедията често се използва от журналистите 

като оптичен магнит за насочване на вниманието по желан от тях 

път. Журналистите в Web 2.0 трудно могат да определят дори 
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формата, в който да бъдат получени и използвани съобщенията 

им. Повишаването на скоростите за достъп до Интернет и 

широкото навлизане на стрийминг технологията за пренос на 

аудио и видео съдържание единствено през браузъра на 

потребителя, довеждат до повишаване на количеството на 

мултимедийните материали. За разлика от традиционните медии, 

в които форматът е строго определен, и медиите от Web 1.0, които 

до началото на прехода към второто поколение на уеб 

пространството предлагат само текстове и малобройни графики 

или фотографии, медийните уеб сайтове от епохата на Web 2.0 

имат техническа възможност да поддържат всички тези формати 

едновременно. Те обикновено са разположени в различни 

пластове и могат да бъдат ползвани по отделно според желанията 

на потребителите. Така последните се доближават отново до 

традиционната журналистическа роля, съставяйки собствена 

информационна емисия, в желани от тях формати. 

Уебсайтовете на отделните типове традиционни медии показа различна 

степен в изменението на ролите на журналистите и аудиторията в зависимост от 

различното ниво на приложението на комуникационните специфики на уеб 

средата. Във връзка с това беше установено следното: 

 Изменението на традиционните роли на журналистите и 

аудиторията е най-ограничено в уебсайтовете на 

информационните агенции. Създаването на общности и 

генерирането на информация от потребителите при повечето 

сайтове от този тип ме отстъпва по важност пред традиционната 

им роля – да предоставят материали на други медии.  

 Деинституционализацията на журналистите като водещ 

комуникатор чрез даване на възможност за избор на източници 

чрез хипертекстови препратки, е силно ограничена в сайтовете на 

онлайн списанията в сравнение с тези на останалите типове 

традиционни медии.  
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 Ниското ниво на мултимедийността в онлайн списанията 

противоречи на очакваната от тях по-атрактивна визия, 

характерна за традиционните им издания. Трудно можем да 

говорим за избор на формати от страна на аудиторията, което 

демонстрира запазването на монопола на журналистите в тази 

област, характерен за традиционните списания. 

 Макар в рамките на отделните типове да се наблюдава известен 

конформизъм по отношение на функционалностите, определящи 

ролите на журналистите и аудиторията, приложението на 

интерактивността в онлайн вестниците доказва, че те могат да се 

различават по национален или друг признак. 

Най-високата степен на промени в традиционните роли на журналистите 

и аудиторията бяха открити т.нар. социални медии – същинските нови медии в 

Web 2.0. При прегледа на научната литература бяха обособени пет типа нови 

медии за изследване – съвместни проекти, блогове и микроблогове, общества 

за споделяне на съдържание, сайтове на социални мрежи и виртуални 

социални светове. Въпреки разликите в платформите, за всички тях бяха 

доказани следните твърдения: 

 Социалните медии са насочени преди всичко към 

потребителското генериране на информация. В сравнение със 

сайтовете на традиционните медии, те предлагат висша форма на 

адаптивна интерактивност, позволяваща на всеки равноправно да 

се възползва от различните възможности за споделяне на 

съдържание. Това довежда до изравняване на статуса на 

традиционните журналисти и аудитория, чиито роли се сменят 

непрекъснато, довеждайки до създаването на непрекъснат 

двупосочен обмен на информация.  

 Журналистическите съобщения имат предимство във 

видимостта в социалните медии, благодарение на 

възможността за създаване на микрообщества около профилите 

на традиционните медии в социалните. Тези микрообщества се 
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формират около познатите марки на традиционните издания. Те 

споделят и добавят стойност чрез коментари и дискусии 

предложеното от журналистите съдържание, участвайки по този 

начин наравно с журналистите в определянето на публичния 

дневен ред. Макар и по трудно, поради липсата на известна марка, 

която да привлича последователи, това може да бъде постигнато 

от всеки потребител, благодарение на инструментите на 

социалната медия.  

 Другата голяма разлика в комуникационните роли на 

журналистите и аудиторията в традиционните и социалните медии 

е предизвикана от неограничените възможности за 

персонализация на получаваното съдържание. За да получава 

каквото и да било съдържание в профила си в социалната мрежа, 

потребителят трябва да се „абонира” за него. Споделеното от 

профилите на приятелите съдържание пък може да бъде отсято с 

настройки за скриване на определени съобщения или за задаване 

на различна степен на важност. Това са актове на съзнателно 

активно търсене на информация, доближаващи аудиторията до 

традиционната журналистическа комуникационна роля. 

 От казаното по-горе следва, че потребителят се превръща в 

пазител на информационния вход. Докато в сайтовете на 

традиционните медии обикновено става дума за предпазване на 

собствения информационен вход от нежелани съобщения, то в 

социалните медии отделният потребител е превръща в пазител на 

информационните входове и на своите приятели и последователи, 

споделяйки определени материали в профила си и избягвайки 

други. Това отново демонстрира максималното сближаване на 

комуникационните роли в рамките на социалните медии. 

 Социалните медии развиват възможностите на журналистиката 

на гражданите и дават на нейните създатели комуникационни 

роли, които се приближават максимално до тези на традиционната 
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журналистика. Това води до създаване на информационни 

общества, в които традиционните журналисти и аудитория 

непрекъснато си разменят комуникационните роли. 

Изследването на уебсайтовете на традиционните и социалните медии 

ясно демонстрира наличието на нови комуникационни роли на журналистите и 

аудиторията в Web 2.0. Доказана беше и връзката между комуникационните 

специфики на второто поколение на уеб средата и възникването на тези нови 

роли. 

В заключение можем да кажем, че целта на дисертационния труд е 

изпълнена, а посочената теза – потвърдена. 

Настоящата разработка не обхваща всички аспекти на възникването на 

новите комуникационни роли на журналистите и аудиторията в уеб средата и не 

претендира за изчерпателност. В нея са разгледани само софтуерните 

възможности за осъществяване на тези роли, произтичащи от комуникационните 

специфики на уеб пространството. Тя обаче би могла да послужи за основа на 

други изследвания. На по-задълбочено изследване би могла да бъдат подложени 

мотивацията на аудиторията за използване на предоставените софтуерни 

възможности. Биха могли да бъдат анализирани и емпирични данни за реалното 

поведение на аудиторията и до каква степен тя наистина се доближава до 

комуникационната роля на журналистите. Друг проблем, който предизвиква 

интерес и би могъл да бъде разгледан е този за прехода към семантичния Web 

3.0, наблюдаемите към момента негови комуникационни специфики и тяхното 

влияние върху ролите на комуникаторите. 

Надяваме се, че разгледаните в този дисертационен труд проблеми 

обогатяват научната обосновка на съвременната масова комуникация и 

заложените в него идеи притежават научна и практическа значимост. 
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НАУЧНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Дисертационният труд е първото мащабно емпирично 

проучване в България на новите комуникационни роли на 

журналистите и аудиторията, предизвикани от прилагането на 

комуникационните специфики на уеб средата. Това 

изследване дава теоретичен и практически принос по 

отношение на съвременната масова комуникация. 

2. Настоящата разработка интегрира знания за традиционната и 

уеб базираната масова комуникация. Това помага да бъдат 

преосмислени класически теории за комуникационните роли 

на журналистите и аудиторията като Теорията за публичния 

дневен ред на Максуел Маккомбс и Доналд Шоу и Теорията 

за пазачите на информационния вход на Курт Левин в духа на 

съвременната онлайн комуникация. 

3. В настоящия научен труд за първи път са изведени основните 

отличителни черти на ролите на журналистите и аудиторията 

в три типа медии – традиционни, уеб сайтове на традиционни 

медии в  Web 2.0 и социални медии. Илюстративните 

примери демонстрират постепенното доближаване на 

аудиторията до традиционните журналистически роли и 

изместването на журналистите към посредническа роля. 

4. За пръв път е проследено преминаването към непрекъснат 

процес на размяна на комуникационните роли на 

журналистите и аудиторията въз основа на начините за 

генериране на информация и персонализацията в социалните 

медии. 

5. Изследването на комуникационните роли на журналистите и 

аудиторията на базата на анализ на приложенията на 

комуникационните специфики на уеб средата и таблично 
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представени резултати от него е иновативен подход, който не 

беше открит в нито един от използваните източници. 
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