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УВОД 

 

 Развитието на новите технологии, които заемат все по-сигурно и 

безапелационно своето място в живота на хората, преобърна всяка 

досегашна представа за осъществяване на комуникационен обмен, както и 

за създаване и разпространяване на информацията. Новият свят на 

дигиталното общество и онлайн общностите, функциониращи без 

физическото присъствие на участниците в тях, направи възможен и 

трансфера на огромни информационни потоци без пространствени и 

времеви ограничения. В тази динамично променяща се реалност новите 

медии се превърнаха в мощен инструмент на гражданското общество,  

осигуряващ неограничен достъп до онлайн платформи, в които всеки 

гражданин може свободно да изразява своята позиция и да търси 

съмишленици и последователи. Създадени бяха и  предпоставки за 

промяна на ролята на младите хора в политическите процеси в национален 

и международен мащаб, като участието им придобива все по-голяма 

значимост, а изразените от тях позиции в новите медии в интернет влияят 

все повече върху социалните промени в обществото.  

Социалните медии освен инструмент са и символ на промяната 

заради новите възможности, които дават на младите хора – да се изразяват 

свободно, да се противопоставят на управляващите ги, да демонстрират 

отговорна гражданска позиция и да защитават открито каузи, за които 

вярват, че ще променят живота им. Джон Ленън призоваваше да си 

представим, че не съществуват граници, а „всички хора споделят един общ 

свят“
1
 и тази негова мечта става възможна благодарение на новите медии в 

интернет, които ни дадоха свободата да бъдем себе си, да говорим открито 

пред света и да бъдем чути от всички. 

                                                 
1
 Цит. от песента на Бийтълс „Imagine” –  текст в оригинал: “Imagine all the people sharing all the world” 
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Комуникационната политика на ЕС обхваща широката европейска 

общественост, но активно въвлича в информационния процес и 

младежката аудитория на Общността. Този процес е по същността си 

диалог, защото е двупосочен и се развива на междукултурно ниво, което 

определя неговата специфика.  

Комуникационните стратегии на ЕС, свързани с програмите за 

младежта, обхващат широк спектър от медии, с които целят да достигнат 

до своите целеви публики. Наред с традиционните медии, европейските 

институции залагат и на собствени комуникационни канали като онлайн 

платформата за аудиовизуални услуги на ЕК Europe by Satellite. Но в 

настоящото изследване разглеждаме конкретно ролята на социалните 

медии в общия комуникационен микс и новите възможности, които те 

разкриват пред европейските институции за по-ефективно достигане до 

младите хора в регионите на страните-членки.  

В резултат на проучване, реализирано в цяла Европа, като най-

сериозни предизвикателства пред младите хора са дефинирани – 

образованието, намирането на работа, социалното приобщаване и 

здравето
2
. Според стратегията на ЕС за инвестиране в младежта и за 

мобилизиране на нейния потенциал, младите хора трябва да са подготвени 

да се възползват от възможностите,  които им предоставят гражданското и 

политическото участие, доброволчеството, творчеството, 

предприемачеството, спортът и ангажирането с общочовешки каузи. 

Съвременната дигитална реалност доказва, че за да достигнат 

посланията на ЕС до младите хора и да ги приобщят като преки участници 

в дебата за бъдещето на Европа, са необходими значителни усилия и 

използване на най-съвременни форми за диалог на достъпен и разбираем 

                                                 
2
 Вж. Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал. Обновен 

отворен  метод на координация за справяне с предизвикателствата и възползване от възможностите, 

стоящи пред младежта, 27.04.2009, Available from: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0200:FIN:BG:PDF> 
 

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
http://eur/
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език в интернет и новите средства и инструменти за общуване между 

различните целеви публики в условията на виртуалната реалност. 

Динамичното развитие на интернет и навлизането на новите 

социални медии в комуникационния микс обуславят и потребността от 

нови ПР техники, с които успешно да бъде достигната младежката 

аудитория, която е сред най-активните потребители на виртуалното 

пространство. 

Според Гюнтер Бентеле медиите, които се използват за 

информиране, създаване на имидж и корпоратвино/институционално 

представяне, могат да бъдат определени като ПР инструменти
3
. 

Авторското ни решение да дефинираме социалните медии като ПР 

инструменти е обусловено от способността им да бъдат едновременно 

информационен източник, платформа за изграждане на имидж и за 

създаване на трайни връзки с целевите публики при изобилие от 

възможности за обратна връзка. 

В „Бялата книга за междукултурния диалог“ на Съвета на Европа
4
 е 

прието следното определение – „междукултурният диалог е отворен и 

толерантен обмен на мнения между индивиди и групи, принадлежащи към 

различни култури, който води до по-дълбоко разбиране за възприятията на 

другия“
5
. В настоящото изследване разглеждаме европейския диалог с 

младежта на регионално равнище и ролята на европейските инстутуции в 

него. Обменът на мнения, за който се говори в Бялата книга, вече е много 

по-достъпен и ефективен благодарение на социалните медии в интернет и 

многобройните възможности за комуникация предоставяни от тях. 

                                                 
3
 Bentele, Guenter, Romy Froehlich and Peter Szyska. Handbuch der Public Relations, Germany: VS Verlag fuer 

Sozialwissenschaften, 2005, s. 601 
4Вж. White Paper on Intercultural Dialogue, 07.05.2008, Available from: 

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_en.pdf 
5
 Вж: Council of Europe. Intercultural dialogue, Available from: 

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/concept_EN.asp 

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/whitepaper_EN.asp#TopOfPage
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Разглеждаме регионите на страните-членки на ЕС като се 

фокусираме върху децентрализирания подход в реализиране на 

комуникационна политика за младежта на регионално ниво. 

Актуалността на дисертационния труд е свързана, от една страна, с 

активното навлизане на социалните медии в общуването между младите 

хора в съвременния свят, а от друга, с новите ПР техники, които използват 

европейските институции, за да достигнат точно до тази част от целевите 

си публики. 

Значението и ролята на ЕС в живота на европейците определя 

непрекъснато нарастващата нужда от диалог с неговите граждани. 

Предаването на посланията от институциите към младежките целеви 

публики е невъзможно без правилния и актуален подбор на новите 

виртуални комуникационни канали, част от които са социалните медии – 

социални мрежи, блогове, форуми, wiki сайтове и др. 

Практико-приложната стойност на изследването е свързана с 

адекватното използване на социалните медии като ПР инструмент. 

Посланията, които отправят европейските институции към гражданите, и в 

частност към младежките целеви публики, трябва да бъдат съобразени с 

интернет-правилата и новата комуникационна реалност във виртуалния 

свят. От практическа гледна точка разбирането за ПР комуникацията чрез 

новите социални медии е необходимо както за правилното предаване и 

тълкуване на посланията на ЕС, така и за успешния диалог на 

институциите с младежта, което има изключително значение за изграждане 

и поддържане на позитивния имидж на Съюза. 

Личните мотиви за избора на темата са свързани с постоянния 

интерес на автора през последните години към развитието на ПР в 

интернет и по-конкретно в условията на социалните медии, както и към 

новите направления в междукултурния диалог между младите европейци.  
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Целта на настоящото изследване е да бъдат анализирани добрите 

практики на взаимодействие на европейските институции с младежките 

целеви публики, функциониращи в условията на социалните медии, които 

предоставят на младите хора възможност да коментират, споделят и 

изразяват свободно своето мнение и да участват активно в 

междукултурния диалог.   

Периодът на изследването обхваща годините 2009-2013г., като 

определящо за него е началото на активно участие на европейските 

институции в социалните медии в интернет. 

Изследователската теза е, че социалните медии разкриват 

разностранни нови възможности за активна обратна връзка на младите 

хора при участието им във формирането на гражданското общество в 

Европейския съюз и създават предпоставки за възникване и развитие на 

нов ПР инструментариум, който включва ПР техники, подходи, методи и 

форми за ефективно въздействие върху младежките целеви публики в 

условията на новите медии.  

В изследването си поставяме следните задачи:  

1. Да се анализират възможностите на социалните медии за онлайн 

комуникация чрез различните им проявления – социални мрежи, 

блогове, форуми и др. 

2. Да бъде разгледана тази част от европейската комуникационна 

политика, в която са застъпени активно социалните медии и се 

използва новият ПР инструментариум за проактивна комуникация 

с младежките аудитории.  

3. Да бъде анализиран ПР инструментариума, с помощта на който 

европейските институции оказват въздействие върху младите 

европейци.  

4. Да бъдат разгледани основните механизми за обратна връзка, 

които се използват от младежките целеви аудитории. 
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5. Да бъдат коментирани новите форми на младежкия 

междукултурен диалог, които възникват в условията на новата 

социална реалност в интернет. 

Предмет на изследването е работата на Европейската комисия, 

Европейския парламент и Комитета на регионите с младежките публики 

чрез социалните медии в интернет. 

Обект на изследването са редица комуникационни кампании в 

областта на стратегията на ЕС за младежта, стратегията на ЕС за растеж 

„Европа 2020“, комуникационната стратегия на програмата „Младежта в 

движение” (Youth on the Move), както и добри практики на ЕК и Комитета 

на регионите на ЕС в областта на регионалната политика на ЕС. 

Ограниченията в изследването са:  

На първо място те са времеви – изследването обхваща периода 2009-

2013г.,  когато страните-членки на ЕС са 27. През юли 2013г. към 

Общността се присъединява и 28-та – Хърватия, която не е включена 

поради краткия период на членство в ЕС – само 6 месеца.  

На второ място, разгледани са добри практики, свързани главно с 

политиката на ЕС за младежта и по-конкретно от дейността на 

Европейската комисия, Европейския парламент и Комитета на регионите 

на ЕС.  

На трето място, фокусът на изследването е комуникационен, поради 

което в него се анализират комуникационни аспекти в стратегията на ЕС за 

младежта (2009г.), Европейската комуникационната политика (2006г.) и 

приносът на регионалната политика към Стратегията на ЕС за растеж 

„Европа 2020”, комуникационната стратегия на програмата „Младежта в 

движение” („Youth on the Move“), както и информационните кампании: 

Дебат за бъдещето на Европа, Европа в моя регион, Кампанията на ЕК – 

„Generation Awake“, „Поколение 1992“ („Generation 1992.eu“), „Отворена 

младеж” и “Th!nk about it”. 
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На четвърто място, изследването е съсредоточено само върху 

комуникацията в социалните медии и новите техники на взаимодействие с 

младежките целеви публики. 

На пето място, ограничението във възрастта на анкетираните 

младежи e  18-35 години. 

Методите на работа са:  

- анализ на специализирана литература в областта на комуникацията, 

журналистиката, медиите, онлайн ПР-а и социалните медии; 

-  анализ на кампании в социалните медии; 

-  анализ на публикации в социалните мрежи Фейсбук и Туитър и в 

блоговете на всички европейските комисари, които поддържат 

блогове;  

- анализ на 10 дълбочинни интервюта на автора с ПР експерти от 

европейски институции; 

- анализ на резултатите от 30 анкети с докторанти и 50 анкети на 

автора с български и чуждестранни студенти от специалностите – 

ПР, Европеистика, Международни отношения и Политология на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

Информационни източници на извършеното изследване са: 

документи на ЕС (ЕК, ЕП, Комитета на регионите и Европейския съвет); 

специализирана литература по публична комуникация, ПР, журналистика 

и медии, онлайн ПР, специализирана литература за дейността на ЕС, 

печатни и електронни информационни източници, посветени на добрите 

ПР практики в социалните медии; публикации в социалните медии; 

дълбочини интервюта с експерти от Европейската комисия, Европейския 

парламент и Комитета на регионите на ЕС и анкети с представители на 

младежки общности, ПР специалисти от институциите на ЕС, експерти в 

областта на онлайн журналистика и ПР и за ефектите на въздействие на 

социалните медии в съвременния глобален свят. 
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Бих искала да изкажа своите най-сърдечни благодарности към моя 

научен ръководител проф. д-р Минка Златева за нейната огромна 

подкрепа, както и за изключителната ѝ  отзивчивост и коректност. 

Благодаря и на всички, които взеха участие в проведеното анкетно 

проучване, както и на интервюираните от мен представители на 

Европейската комисия, Европейския парламент и Комитета на регионите, 

които отделиха от времето си, за да отговорят подробно на поставените им 

въпроси. 

Специално благодаря и на моето семейство за моралната подкрепа и 

търпението, без които нямаше да успея да вложа енергията си в този 

дисертационен труд. 

 

В ПЪРВА ГЛАВА - „Социалните медии като комуникационен 

феномен“ интерпретирам появата на социалните медии, която е свързана 

със значима промяна в начина, по който се получава и обменя информация 

между потребителите в интернет. В основата на изграждане на 

комуникационните процеси в мрежата е промяната в ролите на 

„комуникатор“ и „реципиент“, както и  реализирането на 24-часов 

диалог, в който хората общуват с хора и създават нови модели за 

изграждане на доверие – междуличностно и обществено. Социалните 

медии са базирани на общности, които се оформят спонтанно или целево 

около дадена тема и предоставят възможност за непрекъснато наблюдение 

и изследване от страна на институции, компании и други заинтересовани.  

Непрестанното развитие на новия тип медии в дигиталното 

пространство е съпроводено и с появата на разнообразни форми на 

изразяване и взаимодействие между потребителите. Комуникацията в 

рамките на социалните мрежи, блоговете, форумите и другите онлайн 

социални платформи се реализира без ограниченията на традиционните 

медии, а всеки участник е своеобразен творец на съдържание, което може 
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да бъде видяно и споделено от останалите заинтересовани. Директната 

връзка, възможността за поддържане на непрекъснат диалог и обмен на 

информация и създаването и разпространението на съдържание генерирано 

от потребителите, са в основата на създаването и развитието на социалните 

медии - комуникационен феномен, роден в условията на съвременната 

онлайн комуникация. 

Определението за електронни общности
6
 и комуникационните 

процеси, в които те участват в интернет, се характеризират с връзки от нов 

тип, които създават помежду си участниците в тях. „За участниците в 

подобни „общности” (communities) понятието „дисперсна публика” вече не 

е подходящо, защото тук става дума за публични комуникационни форуми, 

които са много близко до целта, формулирана от Бертолт Брехт в 

легендарната му радиореч: ”да не изолират слушателите, а да ги 

свързват”
7
. Интернет комуникацията се реализира благодарение на 

многобройни социални канали и  техники за обединяване на потребителите 

в общности, в които реципиентът влиза в ролята на предавател и 

получател на съобщения паралелно или последователно, като по този 

начин променя изцяло информационния поток и ролята на медията в 

него.  

За да дефинирам многообразието от социални медии, които 

съществуват в дигиталното пространство и за да представя ясно методите 

на влияние и въздействие, които могат да бъдат оказвани чрез тях, е 

необходимо по-детайлно представяне на характеристиките на основните от 

тях: форум, блог, социална мрежа и уики. 

Определението ми за съществуващите форми на социални медии в 

онлайн пространството се основава на създаването на съдържание от нов 

тип, което съчетава в себе си елементи от всички традиционни медии – 

                                                 
6 Цит. по: Буркарт, Роланд. Наука за комуникацията. Велико Търново: ПИК, 2000, с. 378 
7 Пак там, с.378. 
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текст, аудио и видео и добавя възможности за споделяне, създаване и 

анализиране (коментиране) от страна на целевите публики. 

Разпространяването на информация посредством социалните медии се 

превърна в общозначим социален процес, което е възможно благодарение 

на успешната комбинация от технологичен напредък и иновативно 

творческо мислене. 

Социалните медии изградиха нов модел на взаимодействие между 

целевите публики и комуникаторите, като позволиха на всеки отделен 

човек, независимо от неговата професия и позиция в обществото, да 

създава и да отправя послания към широката публика без времеви и 

географски ограничения. Нарастващият дефицит от прозрачна, 

неманипулирана и достоверна информация в традиционните медии, както 

и ограничените им възможности за пряко взаимодействие с аудиторията 

породиха необходимостта от нов механизъм за обществено информиране и 

комуникиране с целевите публики. 

Но „социалните медии могат да имат и позитивно, и негативно 

въздействие в зависимост от това, как се използват. От позитивна гледна 

точка е положително, че днешната глобална публика има достъп до 

информация за проблеми и теми, които иначе не биха били разглеждани в 

публичния дискурс. Това води до едно по-добре информирано и по-

запознато със социални проблеми глобално общество.“
8
 В негативен 

аспект изобилието от информация и невъзможността да се гарантира във 

всеки един случай нейната достоверност пораждат редица неизвестни за 

бъдещото развитие на новите медии и за възможностите им за генериране 

на съдържание от потребителите.  

В подглава 1.3. „Предпоставки и форми на изграждане на 

обществено доверие в социалните медии. Дигитални платформи“ 
                                                 
8 Димитрова, Даниела. Ролята на новите медии в медийното пространство на XXI век. // В: Алексиева, Соня, Начева, 

Наталия, Николова, Мария (съст.). Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят. Юбилеен сборник в 

чест на проф. д-р Минка Златева. София, Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Факултет по 

журналистика и масова комуникация, 2012, с. 263 
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коментирам факта, че факторите за изграждане на обществено доверие в 

теорията на Гюнтер Бентеле до голяма степен са приложими и в новите 

социални медии, като с най-голяма тежест са прозрачността, откритостта и 

комуникативната адекватност. Но в тях фокусът на общественото доверие 

е изместен към различните модели, в които се реализира 

комуникационният процес, както и към участниците в този процес, 

формиращи определен тип онлайн общности. 

Ролята на новите социални медии в процеса на изграждане на 

обществено доверие е неизменно свързан с поддържането на открита 

комуникация с ясни послания и непрестанен диалог с целевите публики. А 

формирането на обществено доверие е все по-зависимо от съдържанието 

на посланията и конкретните канали, чрез които те достигат до онлайн 

общностите.   

Появата на социалните медии като комуникационен феномен в 

интернет пространството промени и моделите за изграждане на 

обществено доверие в онлайн общностите. Значително се увеличи 

значението на критериите за прозрачност и бързина при предаване на 

информацията, но в същото време се поставя и въпросът за достоверността 

ѝ.  

В новата публична онлайн платформа, която обхваща блогове, 

социални мрежи, форуми и подкасти, междуличностната комуникация, от 

една страна, и директната комуникация с публични личности и 

институции, от друга, са в основата на изграждане на общественото 

доверие. За да бъде изграден мост на доверие между институциите и 

бизнеса и широката общественост, е важно да се заложи на модел, близък 

по методи на комуникация с междуличностния.   

Социалните медии създадоха нова дигитална комуникационна 

среда, в която всеки може да участва, споделя, информира, образова, 

да внушава доверие или недоверие в определена личност, марка или 
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институция. А формирането на обществено доверие е динамичен процес с 

модел на развитие, отличаващ се значително от посредническата роля на 

традиционните медии. Появата на социалните медии като част от новото 

виртуално пространство променя представата за изграждане на 

обществено доверие у сърфиращите в мрежата. Това води и до потребност 

от нови ПР техники, с които успешно да бъдат достигнати младите хора - 

едни от най-активните потребители на онлайн информацията.  

Езиковите ограничения, налагани с години от традиционните медии, 

преминаха в свободна онлайн форма на изразяване, която търси баланса 

между неформалния стил и езика на онлайн общностите. Така ПР 

специалистът вече е изправен пред нелеката задача да открие баланса 

между разказ „към хората” и „за хората” с добавени елементи „от 

хората”. Този подход към скъсяване на дистанцията и премахване на 

формалния стил на изразяване създава нова комуникационна 

реалност, която се доближава значително до ежедневния междуличностен 

стил на общуване и същевременно носи в себе си елементи от 

корпоративния и институционалния подход в предаването на имиджови 

послания към целевите публики.  

В подглава 1.4. „Социалните медии – новият ПР инструмент в 

комуникацията с младите хора“ анализирам възможността за един млад 

човек да бъде пряк участник в процеса на формиране на обществено 

мнение и да оказва влияние върху случващите се процеси в национален и 

европейски мащаб като достатъчно силен аргумент за влагане на повече 

усилия в посока развиване на присъствието на институции, партии и 

неправителствени организации в онлайн комуникацията с младите 

европейци. 

Междукултурният диалог в социалните медии е процес, който е в 

началото на своето развитие и изисква големи усилия от страна на 

институциите, имащи за задача да привлекат все повече млади хора и да ги 
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въвличат ежедневно в дебатиране по темите, свързани с политиките на ЕС 

и действията, пряко засягащи живота на всеки европеец. Успешната 

реализация на този процес налага усилието да бъде намерен верния път 

към преодоляване на езиковите и културните различия и към създаването 

на атмосфера на доверие, разбирателство и зачитане на особеностите на 

всеки от участниците.  

Активното участие в дебата за бъдещето на Съюза в социалните 

медии е необходимо за изграждане на трайно доверие към европейските 

институции, както и за преодоляването на „комуникационната пропаст“ 

между ЕС и неговите граждани. Отчуждението на европейците от 

случващото се в Общността ясно личи и в проучването на Евробарометър
9
, 

според което гражданите на ЕС смятат, че мнението им е все по-

маловажно в процесите на взимане на решения. Но техните очаквания са за 

сигурност, солидарност и просперитет, затова е и толкова важно всяка 

европейска политика да е свързана с ефективна комуникационна политика. 

В дисертационния труд са анализирани три документа, които 

представят комуникационната стратегия на ЕС от 2006г. до днес. Първият 

е Бялата книга за европейската комуникационна стратегия от 

01.02.2006г.
10

, вторият е „План за подобряване на комуникирането на 

Европа от Комисията“
11

, а третият е „Комуникиране на Европа чрез 

интернет. Ангажиране на гражданите“.
12

 

Цялостният комуникационен подход на ЕС от 2009г. досега е 

свързан с целенасочени усилия за откриване на ефективни методи за 

работа с електронните общности в интернет. Постоянният мониторинг на 

актуалните социални медии и адекватното участие в онлайн разговорите са 

                                                 
9
 Вж. Special Eurobarometer survey 379: Future of Europe. Available from: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_379_en.pdf 

10 Вж. White paper on a European communication policy, COM(2006) 35 final, Brussels 01.02.2006. Available from: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0035:FIN:EN:PDF 
11 Вж. Communication to the Commission. Action plan to improve communicating Europe by the Commission, 20.07.2005. 

Available from: http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/communication_com_en.pdf  
12 Вж. Communication to the Commission. Communicating about Europe via the Internet. Engaging the citizens. 

SEC (2007)1742, 21.12.2007. Available from: http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/comm-initiatives/internet-

strategy2007_en.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0035:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/communication_com_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/comm-initiatives/internet-strategy2007_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/comm-initiatives/internet-strategy2007_en.pdf
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част от стъпките, без които стратегията на ЕК за скъсяване на дистанцията 

с европейските граждани в дигиталното пространство не би могла да се 

реализира успешно. Провеждането на интригуващи онлайн кампании, 

които едновременно да предизвикват интерес и да провокират диалог 

по темите за бъдещето на ЕС също е част от успеха на всяка 

комуникационна инициатива за младежта в Европа. Според мен, подобен 

подход би довел до повишаване активността сред младите хора чрез 

споделяне и създаване на съдържание за Общността, което да е 

едновременно от полза на ЕС и неговите граждани.  

В подглава 1.6. „ЕС в диалог с младите хора в регионите“ са 

коментирани принципите, заложени в политиката за интелигентен растеж в 

рамките на стратегия „Европа 2020“, поставящи фокус и върху младите 

европейци, за които са предвидени специални програми свързани с 

образованието, професионалното обучение и добиване на 

допълнителни умения. Младежите могат и трябва да бъдат неизменна 

част от бъдещата политика за развитие на ЕС, но тяхното участие би било 

твърде недостатъчно, ако не им бъде предоставено поле за активен диалог 

и не бъдат взети предвид тяхната оценка и мнения. 

Според мен, за да бъдат постигнати трайна ангажираност и интерес 

сред младежта, е много важно да се постави фокус върху добрите 

практики, родени при реализирането на успешни регионални проекти, 

разработени от млади хора с подкрепата на европейското финансиране, 

които са намерили широк отзвук, допринесли са за развитието на 

конкретен регион и биха послужили за провеждането на подобни 

инициативи в други части на Общността. 

По-важните изводи от анализа в първа глава на дисертационния труд 

са следните: 

1. Интернет комуникацията се реализира благодарение на многобройни 

социални канали и  техники за свързване на потребителите в общности, в 
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които реципиентът влиза в ролята на предавател и получател 

паралелно или последователно, като по този начин променя изцяло 

информационния поток и ролята на медията в него.  

2. Появата на социалните медии като комуникационен феномен в 

интернет пространството промени и моделите за изграждане на 

обществено доверие в онлайн общностите. Значително се увеличи 

значението на критериите за прозрачност и бързина при предаване на 

информацията, но в същото време се поставя и въпросът за достоверността 

ѝ.  

3. Форми на онлайн комуникацията, които биха допринесли 

значително за популяризирането на европейските инициативи, са: 

излъчване на събитията по програмата в реално време с помощта на 

Туитър и Фейсбук и възможност за задаване на конкретни въпроси от 

страна на младежи, които не присъстват на събитията; организиране на 

младежки дебати с участието на представители на институциите и бизнеса; 

споделяне на добри младежки практики и възможност за обмен на опит 

във Фейсбук профилите и официалните интернет страници на ЕС за 

програмите му; активно участие на посланиците на инициативите на ЕС в 

онлайн дискусии сред младежите; създаване и споделяне на повече 

видеоматериали с добри практики; провеждане на онлайн анкети и 

проучвания за бъдещите цели и развитието на програмите му и много 

други. 

4. Традиционните ПР средства за въздействие върху целевите 

публики претърпяват редица промени, за да отговорят изцяло на 

новите изисквания на дигиталната реалност. Социалните медии 

наложиха създаването на нови ПР техники и модели на влияние, в които 

въздействието върху обществеността посредством медиите се 

трансформира в директна комуникация с гражданите - преки участници в 

създаването и  споделянето на съдържание в мрежата. 
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5. За привличана на вниманието на младите хора и предизвикване на 

техния траен интерес за участие, е необходим интегриран 

комуникационен подход. Включването в социалните медии и 

провеждането на активен диалог, свързан с регионалната политика на ЕС и 

мястото на младите европейци в нея, би позволило на всички желаещи да 

изразят своята позиция по политиката на ЕС за регионите. 

Във ВТОРА ГЛАВА – „Стратегия на ЕС за младежта“ 

анализирам проблема защо  голяма част от младите хора нямат интерес 

към случващото се в политическия и икономически живот, както на 

страната, в която живеят, така и в рамките на ЕС. За да бъдат включени в 

текущите обществени, политически и икономически процеси, които в 

голяма степен засягат тяхното ежедневие, бъдеща реализация и развитие, 

младежите трябва да бъдат не само заинтригувани, но и убедени в смисъла 

на участието си, както и в значението му за взимането на бъдещите 

политически решения на ЕС. В днешната дигитална реалност социалните 

медии могат да подпомогнат този процес чрез новите механизми за 

изграждане на доверие у младите хора и чрез възможностите за изява и 

реализиране на активности, свързани с участието им в европейския диалог. 

Формирането на активно европейско гражданство е свързано в 

голяма степен и с информираността и възможностите за комуникация, 

които се предоставят на младите. Областите, които безспорно 

представляват интерес за тях, са: образование, работа, здраве, равен достъп 

и др. Но, за да бъде фокусирано вниманието върху тях, е необходим 

интензивен и активен диалог между институциите и младежта. Онлайн 

пространството е отлична възможност за пораждане, развитие и устойчиво 

съществуване на подобна комуникация, посредством която е възможно 

изграждането на стабилна връзка на доверие между ЕС и младите 

граждани. Механизмите на въздействие, които могат да бъдат 

прилагани в социалните медии, са разнообразни и включват трайно 
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емоционално обвързване, онлайн дискусии с водещи политически 

фигури, привличане на вниманието посредством кратки и разбираеми 

послания и атрактивни аудиовизуални материали и много други. 

Представянето на решенията на ЕС и разясняването на различните аспекти 

от европейските  политики е едно от големите предизвикателства пред 

Общността. Затова реализирането на ефективна дългосрочна стратегия за 

комуникация в социалните медии и обвързването на младежките публики с 

цел приобщаването им към общата европейска идея е особено важно.  

Политиките на ЕС за младежта ще придобият нова сила и значение 

за младите хора в Европа, ако в комуникацията с тях бъдат включени 

активно социалните онлайн платформи, които дават възможност за 

директно участие и многостепенна обратна връзка.  

В подглава 2.3. „Младите европейци в междукултурен 

регионален диалог в интернет“ се базирам на проучване на 

Евробарометър, проведено през август-септември 2012г.
13

, в 61 от общо 

170 региона гражданите имат доверие в ЕС. Европейците са запитани кои 

политически представители най-добре им разясняват ползата от 

европейските политики. Резултатите показват, че в 59 от 170 региона това 

са регионалните и местните представители на властта, следвани от 

националните власти  и от членовете на ЕП. Тези данни потвърждават 

безспорната роля на местните и регионалните политически фигури в 

разясняването на европейските теми, важни за ежедневието на всеки от 

гражданите на Съюза. Но често в тези структури се използват само 

традиционните методи за разпространяване на информацията, а обмяната 

на опит между отделните региони е предимно само задължителна част от 

европейски програми за сътрудничество, но не и реално действие.  

                                                 
13

 Вж. Flash Eurobarometer survey 356: Public opinion in the EU regions. Available from: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_356_en.pdf 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_356_en.pdf
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Новите онлайн платформи са и място за срещи на млади хора от 

всички региони на ЕС, в които се създават междукултурни връзки и 

модели на взаимодействие. Националните, културните и религиозните 

различия между младежите остават само общи характеристики от техните 

профили, а придобитият опит е този, който има значение и влияе върху 

бъдещото им сътрудничество. Добрите практики, създадени в различните 

части на Европа, могат да бъдат представени, видяни и споделени чрез 

различните социални медии в интернет. Тяхното прилагане в други 

региони на Общността, както и създаването на бъдещи сътрудничества в 

рамките на европейски проекти и инициативи, е в основата на успешния 

младежки регионален междукултурен диалог. Социалното онлайн 

пространство е мястото, на което всеки гражданин на Европа може да 

намери трибуна и възможност за развитие, там всеки глас може да бъде чут 

и всеки гражданин може да даде своя принос за развитието на Общността. 

„Формирането на европейска идентичност сред младежките 

целеви публики в интернет. Европа на гражданите или гражданите 

на Европа?“ е интерпретирано в подглава 2.4. Европа на гражданите 

или гражданите на Европа – този въпрос е в основата и на новите 

модели на комуникация, които днес се реализират в условията на 

социалните медии и създават предпоставки за по-ефективно прилагане 

на принципите на ЕС в живота на младите хора. Но, за да бъде изграден 

ефективен модел за подражание в дигиталната реалност, са необходими 

редица усилия в посока идентифициране на комуникационните канали 

и предаване на послания с обществена значимост на достъпен и 

разбираем език. 

Според изследване на Евробарометър, публикувано през април 2012г., 

46% от анкетираните заявяват, че в бъдеще биха определили себе си 

едновременно със своята национална и европейска принадлежност. 
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Забелязва се ясна тенденция към повишаване на този показател в почти 

всички страни на ЕС (изключение правят засега Гърция и Португалия).
14

    

Процесът на изграждане на европейска идентичност в условията на 

дигиталната реалност е свързан с многобройни предизвикателства и 

трудности, но и с реални възможности да бъдат достигнати младежките 

общности. Диалогът с тях често е съпътстван с редица неразбирания, както 

и с липса на ефективна, двустранна връзка. Но, благодарение на новите 

механизми за комуникация в социалните медии, тези пречки стават 

преодолими, а скъсяването на дистанцията с младите хора става все по-

интензивно. 

В социалните медии може да бъде създавана и подържана идеята 

за обща европейска идентичност като се залага на партньорски мрежи 

за обмяна на съдържание и добри практики, както и на нови онлайн 

канали за предоставяне на информация за ЕС на регионално ниво. 

Според мен инвестирането в обучението на специалисти, които да 

подържат комуникацията с онлайн общностите в регионите, може да бъде 

споделена отговорност на академично ниво с държавите-членки. Смятам за 

полезно въвеждането на интердисциплинарен лекционен курс за 

студенти от специалностите „Връзки с обществеността“ и 

„Журналистика“, в който да бъдат включени обучителни модули по 

„Европеистика“, „Комуникация в социалните медии“ и упражнения за 

развиване на умения за онлайн представяне на европейски теми в 

регионите на страните-членки. Студентите, които взимат участие в този 

курс, могат да прилагат знанията си на практика в дигитална платформа, 

която да бъде действащ комуникационен инструмент за информиране, 

споделяне, реализиране на партньорства и представяне на добри практики 

между младите европейци в регионите. 

                                                 
14 Вж. Special Eurobarometer survey 379: Future of Europe. Available from: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_379_en.pdf 
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Този вид обучение има за цел да подготви бъдещите журналисти и 

ПР специалисти, които имат желание да работят с тематиката, касаеща ЕС, 

и по-конкретно с новите форми на комуникация, свързани със социалните 

медии в интернет. Европа има нужда от специалисти, които да работят 

на национално и регионално ниво с гражданите, да изграждат 

успешно представи за реалните ползи, които внася ЕС в живота на 

европееца и така да създават предпоставки за идентифициране с 

Европейската общност.  

Изграждането на трайно доверие и създаването на чувство за 

принадлежност към ЕС са процеси, изискващи и участието на специалисти 

в сферата на комуникациите, които да подпомогнат преодоляването на 

информационния дефицит за европейски теми в медиите. Така би се създал 

и надежден мост между ЕС и неговите граждани, а отправяните от 

европейските институции послания биха достигали по-ефективно до 

целевите публики. 

„Езикът на Брюксел“ претърпява значителна трансформация в 

условията на социалните медии в интернет. Тази тенденция се засилва и 

поради факта, че все повече млади хора се включват в европейския диалог 

и заемат активни позиции по проблемите на Общността. Замяната на 

терминологията на администрацията с разбираеми послания, 

аудиовизуални елементи и хиперлинкове, представянето на информацията 

в достъпен и атрактивен вид привличат вниманието на младежката 

аудитория. Част от спецификата на комуникационния процес в социалните 

медии е краткият текст, който обикновено съдържа и хиперлинк към 

подробна информация по темата, както и към достъпни онлайн 

официални документи на ЕС. 

Европейските институции все повече осъзнават реалната полза от 

интернет и възможностите за поддържане на европейския публичен 

дебат, до който всеки гражданин на ЕС да има свободен достъп и 
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възможност за участие. Новата форма на интеракция между европейските 

институции и младите хора се очаква да допринесе значително както за 

правилното разбиране на икономическите и политическите процеси в 

Общността, така и за промяна в нагласите и възприятията им като 

граждани на Съюза за ползата и значението на общата европейска 

политика. Интернет предлага многобройни възможности за комуникация, 

която достига ефективно и целенасочено до желаните целеви публики. Но 

само последователното и активно участие, обратната връзка и диалогът с 

целевите публики спомагат за изграждането на обществено доверие към 

институциите в интернет пространството. Това води и до потребност от 

разработване на ПР техники, които са адаптирани към условията за 

комуникация в социалните медии и с които успешно могат да бъдат 

достигнати младежите - едни от най-активните онлайн потребители. 

Възможностите за комуникация и инструментариумът, с който 

разполагат  социалните мрежи, са лесно достъпни и не изискват 

значителни технически познания, а само умения за общуване в 

неформална среда. Правилата за участие в социалните мрежи са еднакво 

валидни за всички страни, което включва и специалистите по ПР и 

публична комуникация, имащи за цел да въздействат върху определени 

целеви публики. За успешното осъществяване на задачата им е важно да се 

познават принципите на взаимодействие, допустимите норми и граници, 

както и езикът, на който общува младежката аудитория.  

По-важните изводи от анализа във втора глава на дисертационния 

труд са следните: 

1. Политиките на ЕС за младежта ще придобият нова сила и значение 

за младите хора в Европа, ако в комуникацията с тях бъдат включени 

активно социалните онлайн платформи, които дават възможност за 

директно участие и многостепенна обратна връзка. 
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2. Новите онлайн платформи са и място за срещи на млади хора от 

всички региони на ЕС, в които се създават междукултурни връзки и 

модели на взаимодействие. 

3. Изграждането на трайно доверие и създаването на чувство за 

принадлежност към ЕС са процеси, изискващи и участието на 

специалисти в сферата на комуникациите, които да подпомогнат 

преодоляването на информационния дефицит за европейски теми в 

медиите. 

4. Европейските институции все повече осъзнават реалната полза от 

интернет и възможностите за поддържане на европейския публичен 

дебат, до който всеки гражданин на ЕС да има свободен достъп и 

възможност за участие. 

ТРЕТАТА ГЛАВА – „Нови методи за комуникация и за 

младежки междукултурен диалог в интернет“ е посветена на анализа на 

съществуващите форми и практики на ЕС за работа чрез социалните 

медии. 

В подглавата 3.2. „Блогове на еврокомисари - особености и 

специфики в представянето на информацията“ подчертавам, че блог 

комуникацията с европейските комисари допринася за изграждането на 

един нов и атрактивен за младежките публики образ на Общността, чрез 

който сложните процеси на взимане на решения и създаването на общи 

политики стават разбираеми. Предизвикването на интереса у младите и 

въвеждането им в процеса на сложната бюрократична дейност на Съюза е 

нелека задача, за чието решаване могат да помогнат активната онлайн 

комуникация и директният, ясен и прозрачен подход в предаването на 

посланията, свързани с дейността на европейските институции.  

В подглава 3.4. „Страниците на Европейската комисия и 

Европейския парламент във Фейсбук – предизвикателства и нови 

форми за диалог с младите европейци“ подчертавам, че една от 
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спецификите на социалните медии е създаването на условия за директен и 

интересен диалог, в който най-често се прилага снимков материал, 

различен от този, който институциите изпращат до традиционните медии, 

за да бъде отразена дейността им. В социалната мрежа класическият 

подход е неефективен и затова се налага търсенето на други, атрактивни и 

привличащи визуални елементи, които да насочат вниманието към 

конкретната тема. 

Комуникирането на важните за европейските граждани решения на 

ЕС е в основата на цялостната стратегия на ЕК и ЕП във Фейсбук. Но 

освен за тях, младите хора могат да получат информация и за различни 

конкурси и стажове на ЕС, както и за важни аспекти от дейността на 

европейските лидери. Разнообразните теми привличат и различни целеви 

публики и създават възможности за дебат между участниците. 

Провеждането на онлайн чатове във Фейсбук е допълнителен елемент, 

който създава нови добри предпоставки за директна и открита онлайн 

комуникация. В страницата на ЕП редовно се провеждат онлайн чатове 

на живо с представители на институцията, като достъпът на гражданите 

е неограничен, а повечето зададени въпроси намират своя отговор. 

В подглава 3.7. анализирам „Инициативи на ЕК и ЕП в 

социалните медии – нови методи за комуникация с младите хора в 

интернет“ 

Програмата „Младежта в движение“ (Youth on the Move): 

възможности и перспективи в социалните медии е свързана с 

инициативата на Европейската комисия „Младежта в движение” (Youth on 

the Move), която цели създаване на повече възможности за мобилност с 

учебна цел за всички млади хора в Европа, тя е част от „Европа 2020” на 

ЕК, десетгодишната стратегия за растеж на ЕС и продължение на 

Лисабонската стратегия.  
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Идеята за принадлежност към определена социална общност, в която 

младите хора споделят мнение и получават информация, обменят идеи и 

опит, разговарят помежду си и дискутират важни за тях теми с експерти в 

областта, е в основата и на инициативата „Младежта в движение”. Тя е 

създадена, за да осигурява информираност за програми на ЕС, 

образователни курсове и професионални тренинги, които имат за цел да 

повишат значително квалификацията и възможностите за развитие на 

младите хора в Европа. 

Според мен създаването на интерактивна дигитална платформа, 

в която има място за активен форум, е първата важна стъпка към 

подобряване на комуникацията на програмата „Младежта в 

движение” в интернет. Форумът е място за обмяна на идеи и добри 

практики, но може да се развие и в посока на дебатиране в реално време с 

представители на институциите и бизнеса.  

По мое мнение изграждането на интерактивна платформа за 

комуникация на инициативата „Младежта в движение” ще даде 

възможност за задълбочен анализ за подобряване и актуализиране на 

съществуващите параметри и ограничения. Освен новите възможности за 

комуникация с младите хора и създаването на стабилна и ефективна 

социална мрежа, тази интерактивна платформа има потенциал да създаде и 

нови перспективи за глобално развитие на добрите практики, реализирани 

в рамките на програмата „Младежта в действие”.   

 В подглава  3.7. на дисертационния труд са анализирани добри 

практики на европейските институции в комуникацията им с 

младежките целеви публики в интернет пространството. Сред тях са: 

проектът „Дебат за бъдещето на Европа“, фотоконкурсът - Европа в моя 

регион (Еurope in my region), кампанията на ЕК – Generation Awake, 

„Поколение 1992“ (Generation 1992.eu), онлайн порталът на „Отворена 

младеж” („Open Youth”) и блогърската платформа “Th!nk about it”. 



31 

 

По-важните изводи от анализа в трета глава на дисертационния 

труд са следните: 

1. Необходим е по-интензивен и задълбочен диалог между 

институциите и младежите в социалните медии, за които е важен езикът, на 

който се представя информацията. На този аргумент често срещаният 

отговор е, че ЕК и ЕП имат представителства във всяка страна-членка и 

естествено отговорността за предаване на посланията на местния език е 

изцяло тяхна. 

2. Официалната интернет страница на инициативата 

„Младежта в движение” може да се превърне в много атрактивна и 

работеща онлайн платформа за комуникация между младите хора и 

европейските институции и да даде възможност на официалните 

посланици на програмата в страните-членки от ЕС да „говорят” и 

споделят практически опит и знания с бъдещите си последователи.  

3. Използването на комуникационните техники на социалните 

мрежи би допринесло значително за популяризирането на проекти като 

„Младежта в движение“ сред повече млади хора. Излъчването на живо от 

събитията по проекта, реализирани в страните-членки на ЕС и 

създаването на условия за директна комуникация с представители на 

европейските институции би направило възможно участието на повече 

младежи в общественозначимите каузи на ЕС. 

4. Конкурсът за журналисти и блогъри на ЕП, който цели да 

привлече млади журналисти и същевременно да насърчи качественото 

отразяване на европейските теми, е много добър пример за практическа 

реализация на идеята за комуникиране на Европа с младежта. 

5. Присъствието на европейските институции в социалните медии 

може да се определи като динамично развиващо се, но все още недостатъчно 

активно в посока разгръщане на активен диалог с младежките целеви 

аудитории. За да бъде реализиран този диалог, е необходимо развитието на 
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регионални онлайн платформи, които да си служат с местния език и да 

фокусират вниманието върху проблемите на конкретния регион, като 

едновременно с това представят добрите практики на вече реализирани 

европейски проекти. 

Създаването на нова социална медия, която да е концентрирана 

изцяло върху комуникацията между европейските институции и 

гражданите, има смисъл единствено и само, ако залага на други 

принципи и механизми на взаимодействие. Такива са представянето на 

успешни проекти с участието на млади хора и увеличаване на 

възможностите за свързването им в нови общности, чрез които могат да 

бъдат осъществявани нови партньорства и инициативи. 

В ЧЕТВЪРТАТА ГЛАВА на дисертационния труд „Изследване на 

методите за увеличаване на познанието за ЕС в регионите и 

необходимостта от създаване на нова европейска социална мрежа“ 

представям обобщено резултатите от моите емпирични изследвания по 

темата.  

В подглава 4.2. „Изследване на познанието за ЕС в социалните 

медии сред младите хора (анализ на авторски анкети)“ представям 

резултатите от изследването ми, което реализирах под формата на анкета, 

която проучваше познанието за ЕС сред младите хора - активни 

потребители в социалните медии в интернет.  

Цел на изследванетo е да бъде изследвана задълбочено позицията 

на младите хора за активността на европейските институции в социалните 

медии в интернет. Това означава дали и как информацията за ЕС и 

неговата дейност достига до младежта посредством новия комуникационен 

инструментариум и могат ли младите европейци да помогнат за 

преодоляване на предизвикателствата в процеса на европейския диалог.  
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Методът на изследването е стандартизирано интервю (насочено 

към младежките целеви публики) и дълбочинно интервю (за специалисти 

по ПР и онлайн комуникации в европейските институции). 

Задачите на изследването са: 

- Да бъде изяснена необходимостта от повишаване на познанието за 

ЕС сред младите европейци в регионите на страните-членки 

(изяснява се чрез въпроси N:1 и N:2 (анкетна карта) и въпроси N:1 

и N:2 (дълбочинно интервю); 

- Да бъде анализиран ПР инструментариума, използван от европейските 

институции за въздействие върху младите европейци (изяснява се 

чрез въпроси N:3 и N:6 (анкетна карта) и въпроси N:4 и N:8 

(дълбочинно интервю);  

- Да бъде анализирана ролята на социалните медии в изграждането на 

европейска идентичност сред младите европейци (изяснява се чрез 

въпрос N:4 (анкетна карта) и въпроси N:6, N:9 и N:10 (дълбочинно 

интервю); 

- Да бъдат идентифицирани инициативите, които според 

комуникационните специалисти могат да се характеризират като 

„успешни“ (изяснява се чрез въпрос N:7 (анкетна карта) и въпрос 

N:11 (дълбочинно интервю); 

- Да се очертае необходимостта от наемане на външни специалисти в 

сферата на социалните медии, които да представят на местно ниво 

политиките на ЕС (изяснява се чрез въпрос N:5 (дълбочинно 

интервю); 

- Да бъдат изследвани нагласите за създаване на регионална мрежа за 

споделяне на добри практики в регионите (изяснява се чрез въпроси 

N:8, N:9 и N:10 (анкетна карта) и въпроси N:12, N:14 и N:15 

(дълбочинно интервю); 
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Анкетата бе проведена в периода септември 2012г. – януари 2013г. 

сред студенти – бакалаври и магистри в специалностите „Връзки с 

обществеността“, „Журналистика“, „Европеистика“ и „Международни 

отношения“, както и сред докторанти от всички хуманитарни 

специалности в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Една 

част от респондентите попълниха онлайн анкетни карти, а останалите ми 

отговориха директно.  

Въпросникът е разделен на три части и включва общо десет въпроса 

тип „затворени“, а данните от изследването са обработени с Microsoft 

Excel. 

Направеното анкетно изследване включва 80 респондента, от които 

77% жени и 23% мъже между 19 и 36 години. 84% от тях са български 

студенти и докторанти, а 16% са чуждестранни студенти от Австрия, 

Испания, Малта, Швеция, Германия, Португалия, Унгария, Дания, Италия, 

Словения, Чехия, Молдова и Албания. Повече от половината – 51% са 

бакалаври, 10% са магистри, 36% са докторанти, а 3% не са посочили 

нивото на  образованието си. От анкетираните български студенти 24 се 

обучават в специалност „Връзки с обществеността“, 12 - в специалност 

„Европеистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“, а чуждестранните 

студенти са от различни европейски университети, но всички са от 

специалностите „Европеистика“ или „Международни отношения“. 

Изследването има за цел да представи позицията на младите хора за 

активността на европейските институции в социалните медии в интернет. 

Дали и как информацията за ЕС и неговата дейност достига до младежта 

посредством новия комуникационен инструментариум и могат ли младите 

европейци да помогнат за преодоляване на предизвикателствата в процеса 

на европейския диалог са сред основните въпроси, върху които се 

фокусирах.  
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Резултатите са представени в следващите графики, които след това 

ще коментирам. 

 

 

 

51% 46% 

3% 

Въпрос 1: Според Вас, важно ли е да бъде повишено познанието 
за ЕС в регионите? 

А: Да, поради нарастващата необходимост повече млади хора от регионите на 
страните-членки да бъдат запознати с дейността на ЕС. 
В: Информацията за ЕС в регионите все още е недостатъчна и трябва да се полагат 
още усилия в тази посока. 
С: Не мисля, че това е важно. 

6% 

54% 

40% 

Въпрос 2: Смятате ли, че информацията за ЕС, насочена към 
младите хора в регионите, наистина достига до тях? 

 
Смятам, че младите хора в регионите не са по-слабо информирани от 
останалите. 

Да, но не винаги. Понякога информационните кампании достигат само до част 
от младите хора и болшинството от тях остават недобре информирани. 

Смятам, че все още до тях достига много оскъдна информация за дейността на 
ЕС. 
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34% 

17% 

38% 

11% 

Въпрос 3: Какъв мислите, че ще бъде ефектът, ако в 
информационните кампании се  включат  

и онлайн дискусии на живо? 

 Така кампаниите ще бъдат по-достъпни и по-привлекателни за младите хора, 
независимо от това, къде се намират. 

Това би показало реален интерес от страна на ЕС да комуникира с повече 
млади хора. 

Използването на нови онлайн технологии ще скъси дистанцията между 
младите хора и ЕС и ще направи ЕС по-популярен сред тях. 

Не вярвам, че това е възможно да се реализира в близките години.  

43% 

51% 

6% 

Въпрос 4: Вярвате ли, че младите европейци могат да 
помогнат на ЕС да преодолее предизвикателствата, с които се 

сблъсква в процеса на европейския диалог? 

 Силно вярвам в тяхната значима роля и смятам, че младите хора 
заслужават много по-голямо внимание. 

В процеса на европейския диалог трябва да се заложи на нови механизми, 
които да улеснят активното участие на младите хора. 

Младите хора не могат да променят нещо съществено.  



37 

 

 

 

 

5% 

46% 
33% 

16% 

Въпрос 5: Задоволително ли е присъствието на европейските 
институции в социалните медии? 

 
Да, напълно. 

Още има какво да се желае. 

Не, смятам, че не е достатъчно активно и ефективно. 

Не, защото диалог с младите хора не се реализира. 

51% 

0% 

46% 

3% 

Въпрос 6: Харесвате ли страниците на Европейската комисия и 
на Европейския парламент във Фейсбук? Защо? 

 
Да, защото така получавам бързо и лесно много интересна информация за 
нови инициативи и конкурси. 

Да, участвам често в онлайн чата с представители на двете институции. 

Не, защото не намирам нищо полезно в тях. 

Не, защото не знам че съществува. 
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32% 

44% 

12% 

12% 

Въпрос 7: Коя от изброените европейски инициативи може 
според Вас да бъде определена като най-успешната кампания  

в социалните медии? 

 
ACTA

Младежта в движение (Youth on the Move) 

Европа в моят регион (Europe in my region) – фото конкурс на ЕК  

Друга 

34% 

32% 

6% 

28% 

Въпрос 8: Нуждаят ли се според Вас европейските институции 
от  социална мрежа (подобна на Фейсбук и Туитър), която да 

се превърне в комуникационна платформа за младите 
европейци? 

 Да, мисля, че ако има такава мрежа, интересът на младите европейци значително 
ще се повиши. 

Да, може би, но трябва да е нещо различно от Фейсбук и Туитър. 

Не, мисля, че нова социална мрежа не е добро решение. 

Не подкрепям идеята за нова социална мрежа, но бих препоръчал/а по-активен 
диалог във Фейсбук и в Туитър. 
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27% 

44% 

29% 

0% 

Въпрос 9: Бихте ли подкрепили идеята за създаване на регионална 
мрежа за споделяне на добри практики (академични и 

професионални) на младите хора в регионите?  

 
Смятам, че това е добро решение и би допринесло за позитивния имидж на ЕС. 

Ако такава мрежа съществува, повече хора ще могат да споделят и да се учат от чуждия 
опит. 

Такава мрежа е необходима, защото е много трудно да се намери информация за проекти 
на млади хора в регионите и да се осъществи обмяна на опит. 

65% 

35% 

0% 

Въпрос 10: Могат ли да помогнат споделените идеи и на други 
млади хора да открият по-добри възможности за образование и 

кариера в ЕС? 

 
Да, определено биха улеснили младите европейци в търсенето на нови възможности. 

Може би до известна степен, но зависи по какъв начин са представени проектите. 
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Анализът на резултатите сочи, че голяма част от респондентите все 

още са много критични към дейността на европейските институции в 

социалните медии и не откриват в техните дейности достатъчно ефективен 

диалог с младежките публики. Според 46%, присъствието на европейските 

институции в социалните медии е все още незадоволително.  

Страниците на ЕК и ЕП във Фейсбук, които се характеризират с 

многобройни последователи и с разнообразие от теми и комуникационни 

техники за привличане на интереса, остават все още непознати или 

получават неодобрение от близо половината от участниците в анкетата.  

Повишаването на познанието за ЕС в регионите е другата тема, която 

е фокус на изследването ми. Отговорите на анкетираните показват, че 

информацията, която достига до младите европейци в регионите, е 

недостатъчна и има необходимост от повече усилия в тази посока. Доброто 

познаване на дейността на ЕС в регионите, където се реализира повече от 

половината от европейското законодателство, е от ключово значение и би 

допринесло за бъдещата по-успешна комуникация с младежките публики. 

Включването на онлайн дискусии на живо е все още недостатъчно 

прилагана и изследвана практика, но според младежите използването на 

подобни технологии би направило кампаниите на ЕС по-атрактивни и би 

скъсило дистанцията между тях и институциите. Тази практика би 

помогнала и за активното участие на младите хора в регионите, 

независимо от тяхното местоположение. 

Присъствието на европейските институции в социалните медии и 

формите на общуване, които се прилагат в комуникацията с младите 

европейци, са все още в етап на развитие. Но се забелязва трайна 

тенденция към подобряване и разгръщане на онлайн активностите, с 

което се цели да бъде скъсена дистанцията между европейските 

институции и младите европейци. 
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Диалогът между европейските институции и младежта в социалните 

медии е процес, който е в началото на своето развитие и изисква големи 

усилия от страна на институциите, които имат за задача да привлекат все 

повече младежи и да ги въвличат ежедневно в дебатиране на темите, 

свързани с политиките на ЕС и действията, пряко засягащи живота на 

всеки европеец. Успешната реализация на този процес е свързана с 

усилието да бъде намерен верния път към преодоляване на езиковите и 

културните различия, както и със създаването на атмосфера на доверие, 

разбирателство и зачитане на особеностите на всеки от участниците. Но 

едновременно с това са необходими ясни доказателства за това, че гласът 

на младите хора, изразен посредством социалните медии в интернет,  не 

само е чут от институциите, но и те полагат всички усилия той да се 

превърне и в част от политиките на Съюза. За да бъде реализирано това са 

необходими действащи експерти в сферата на социалните медии във 

всички страни-членки, които, от една страна, да наблюдават, а от друга 

страна, да създават онлайн разговори около актуалните решения на ЕС. По 

този начин и еврокомисарите могат да получат детайлна и точна 

информация за нагласите на европейските граждани и да ги приложат при 

взимане на политически решения за Общността.  

В подглава 4.4. коментирам резултати от „Изследване на методите 

за увеличаване на познанието за ЕС в регионите (анализ на 

дълбочинни интервюта)“. 

В рамките на изследователския проект по темата „Социалните медии 

като онлайн ПР инструмент за младежки междукултурен диалог в ЕС“, 

проведох 10 дълбочинни интервюта с представители на европейските 

институции (Европейската комисия, Европейският парламент и Комитетът 

на регионите) – специалисти в сферата на комуникациите. 
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Въпросите структурирах в три категории, които включват: 

- повишаване на познанието за ЕС в регионите; 

- ЕС и младите хора в социалните медии. Ролята на младите хора в 

европейския диалог; 

- европейска социална мрежа. 

Всяка от категориите обхваща въпроси, които фокусират вниманието 

на анкетираните върху различни аспекти от комуникацията с младите хора 

в интернет и новите възможности на взаимодействие в дигиталната среда. 

В отговорите се забелязват общи тенденции, но също така и нови 

насоки, които биха могли да послужат за отправни точки в 

разработването на нови комуникационни стратегии както на 

европейско, така и на национално и регионално ниво. 

Осъществяването на идеята за междукултурен диалог в социалните 

медии онлайн е възможно само в условията на непрекъснато и задълбочено 

анализиране на ефектите от всеки дебат с младежта, както и на 

аргументите, които младите европейски граждани прилагат в защита на 

своите твърдения, предложения и позиции.         

Мнението ми е, че езиковият проблем може да бъде преодолян с 

намесата на представителствата на ЕК и ЕП в страните-членки, както 

и с ангажирането на външни експерти, които да общуват на местния 

език, предавайки посланията на ЕС към гражданите на съответната 

страна или регион в Европа. Експертите на местно ниво трябва да познават 

добре особеностите на целевите групи, за да превеждат и предават 

„универсалните“ послания на Общността, разбираемо и интересно и да 

предизвикат реален дебат.  

Според мен, освен предпочитаните в различните страни, социални 

мрежи, добре е да бъдат изградени и нови информационни платформи, 

представящи синтезирана информация, от страна на институциите, 

партиите и политическите фигури на ЕС към всички социални медии. 
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Друго изискване е съдържанието да бъде  изцяло на местния език, както и 

да се предлагат различни форми за обратна връзка, които далеч да не се 

ограничават само с публикуване на коментари и споделяне. За 

реализирането на подобна платформа биха допринесли значително също 

националните и регионалните медии, чрез които могат да бъдат 

представяни успешни проекти, реализирани от младите европейци с 

помощта на финансовите механизми на ЕС. 

В подглава 4.4.3.2. разгръщам идеята си за „Регионална мрежа за 

споделяне на добри практики в регионите“, която беше посрещната с 

одобрение от всички интервюирани. Целта на подобна инициатива е да 

събере на едно място всички успешни проекти на млади хора от регионите 

на страните-членки, реализирани по европейски проекти. Създаването на 

мрежа, в която всеки може да открие бързо и лесно пътя към 

реализирането на своя проект, като заимства от предишния опит и участва 

в мрежа с други млади хора, споделящи неговите интереси, е и ПР 

инструмент за привличане на вниманието на младежта към възможностите, 

предоставяни от ЕС. 

Общи тенденции в резултатите от изследването  

В резултатите от реализираното качествено (дълбочинни интервюта) и 

количествено (анкетна карта) изследване се наблюдават общи тенденции и 

взаимовръзки: 

- Необходимостта от повишаване на познанието за ЕС в регионите е 

важен елемент от цялостната комуникационна стратегия на Общността в 

диалога с младите европейци. Информацията, която достига до младежите 

в регионите, е все още недостатъчна, а за повече от половината от 

респондентите е важно те да бъдат информирани за европейските решения 

и политики. Според интервюираните ПР специалисти от институциите на 

ЕС, нарастващата нужда от активна комуникация на регионално ниво е 
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осъзната, но досега е била считана за приоритет на представителствата им 

в страните-членки.  

- Използването на новия ПР инструментариум би допринесло за 

преодоляване на трудностите в комуникацията с младите хора в регионите. 

Според респондентите, онлайн техники като дискусии на живо, например, 

биха улеснили скъсяването на дистанцията между ЕС и младежта. 

Специалистите по онлайн комуникации в ЕП и ЕК подкрепят тази теза и 

потвърждават необходимостта от включване на социалните медии в 

комуникационния микс на всяка кампания, насочена към младежките 

целеви публики. 

- Социалните медии в интернет имат все по-значима роля в процеса на 

изграждане на европейска идентичност сред младежките целеви публики.  

Според ПР експертите в европейските институции формирането на 

интерес към ЕС и създаването на предпоставки за диалог между 

институциите и младите европейци има определяща роля за формирането 

на нагласи за приемане на Европейската идея. За младите хора 

възможността да участват в процесите на взимане на решения в Общността 

и гласът им да бъде чут от политическите лидери, са факторите, които биха 

оказал решаващо значение за идентифицирането им с ЕС. 

- Сред успешните инициативи на европейските институции в социалните 

медии в интернет се откроява комуникационната кампания на „Младежта в 

движение“. Както според респондентите, участвали в анкетното проучване, 

така и според специалистите по ПР това е един много успешен подход за 

достигане до младежките целеви публики, в който в основата на успеха на 

кампанията са ефективната комбинация от традиционни и нови медии, 

последователният подход и разнообразните форми на диалог с младите 

европейци. 

- Създаването на онлайн мрежа за споделяне на добри практики от 

регионите на ЕС е авторска идея, която е посрещната еднакво добре и от 
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респондентите в анкетното проучване, и от специалистите по ПР в 

европейските институции. Обменът на опит между младите европейци, 

както и създаването на партньорства, които да доведат до реализацията на 

нови и значими европейски проекти, би допринесло значително и за 

повишаване ефективността на диалога с младежта в Европа. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ подчертавам, че изследването на комуникацията 

между европейските институции и младежите в социалните медии е 

разностранна, многопластова и динамично развиваща се тема. Отвореният 

подход, който следва Европа по пътя си към младите хора, е свързан с 

много от новите информационни форми на дигиталната среда и понякога 

дори изненадва с опитите си да изглежда по-атрактивен и достъпен. Но 

успехът в намирането на правилния подход към младежките целеви 

публики  зависи от множество фактори, сред които са точният подбор на 

изразни средства, успешният избор на комуникационна платформа и 

създаването на съдържание, което провокира и инспирира споделяне и 

дискусии.  

Новата роля на специалистите в сферата на комуникацията е друг 

важен фактор, който има ключова роля за успеха на бъдещите стратегии на 

ЕС към младежта в социалните медии. От значение за достигането до 

младите европейци е използването на онлайн комуникационни техники и 

инструменти за въздействие върху целевите публики, които са в синхрон с 

цялостния характер и специфика на дигиталната среда. 

Комуникационният феномен социални медии наложи и нов модел за 

изграждане на обществено доверие, при който критериите прозрачност, 

достоверност на информацията и комуникативна адекватност са 

основополагащи. Ролята на ПР специалиста в този процес е да създава 

емоционална обвързаност, основана на междуличностно доверие и трайни 

и стабилни отношения с електронните общности. Постоянното изследване 
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на нагласите и позициите им спомага значително за създаване на послания 

и активности, които биха довели до успешното въздействие върху тях.    

Като резултат от настоящото изследване могат да бъдат 

направени следните изводи: 

Изследването на възможностите за комуникация посредством 

различните социални медии и специфичните възможности, които всяка от 

тях предлага, сочи, че многобройните форми за диалог в социалните медии 

изискват добро познаване, както и ефективно прилагане чрез езика и 

инструментариума, с който институциите общуват с младежта в интернет. 

Сред причините за липсата на по-интензивен и задълбочен диалог 

между институциите и младежите в социалните мрежи се открояват два 

основни фактора. Първият е свързан с представянето на информацията само 

на английски език, независимо от факта, че посланията са насочени към 

всички граждани на Съюза, а вторият - с недостатъчното използване на 

регионалните онлайн платформи за комуникация с младежите от регионите 

на ЕС. ПР инструментите, които използват европейските институции, за да 

въздействат върху младежта в Европа, по наше мнение, на този етап са само 

част от пълния набор от средства за комуникация, които предлагат 

социалните медии онлайн. Разгръщането на целия им потенциал изисква 

интегриране на външни специалисти в сферата на онлайн комуникациите, 

които да работят на местно и регионално ниво в ЕС.  

Езикът, на който европейските институции комуникират с младите 

хора в интернет, е сред факторите, които имат голямо значение за по-

успешното приобщаване на младежта към европейската тематика, към 

привличане на интереса ѝ и установяване на среда на доверие. 

Съдържанието на посланията, които отправят европейските политици към 

младите граждани на ЕС, изискват краткост, точност, прозрачност и ясен 

изказ, който да представя достъпно и разбираемо действията и решенията на 

Съюза.  
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В дисертационния труд са анализирани комуникационни техники в 

социалните медии, които биха допринесли значително за популяризирането 

на младежките европейски проекти сред повече млади хора: онлайн 

излъчване на живо от събития, създаване на условия за постоянна директна 

комуникация с представители на европейските институции и създаване на 

послания, които изискват обратна връзка и провокират към споделяне и 

дебат. 

Основните механизми за обратна връзка, които младите хора 

използват в комуникацията си с европейските институции, също се нуждаят 

от допълнение. Прозрачността и ефективното им функциониране са онези 

фактори, които биха допринесли за участието на повече млади европейци в 

инициативите на ЕС. 

Новите форми на младежкия междукултурен диалог в онлайн 

пространството са резултат от новата дигитална онлайн среда, която 

разполага с много възможности за реализиране на диалог между културите 

без ограничения, без времеви и пространствени бариери. Нашето мнение е, 

че в непрестанния дигитален информационен поток могат да се ползват 

успешно нови комуникационни модели за интегриране на младежите от 

всички националности в Европа.  

Изследването ни се фокусира върху нагласите на европейските 

експерти и младите хора, за които комуникацията между ЕС и младежта в 

социалните медии е реален процес, развиващ се все по-динамично и все по-

ефективно достигащ до европейската младеж. Добрите практики и успешни 

проекти, които анализирахме, доказват, че темата „Европа“ бавно, но 

успешно се превръща в достъпна, разбираема и дори търсена и 

предпочитана от младите хора в ЕС.  

Разгледахме основните акценти от комуникационната стратегия на ЕС 

и по-конкретно фокуса върху интегрирането на социалните медии в 

комуникационния микс. Проследихме развитието ѝ от 2009г. до 2013г. и 
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очертахме основните дейности, които биха спомогнали за намаляване на 

дистанцията с младите хора в Европа. Обучението на журналисти от 

страните-членки, тренингите за служителите на институциите и активното 

участие в онлайн дебата, което включва задълбочен мониторинг и 

„слушане“, са стъпките, без които ЕС не може да бъде част от 

междукултурния младежки диалога в интернет пространството. 

Изследователската теза, че социалните медии разкриват 

разностранни нови възможности за активна обратна връзка на младите хора 

при участието им във формирането на гражданското общество в 

Европейския съюз и създават предпоставки за възникване и развитие на нов 

ПР инструментариум, който включва ПР техники, подходи, методи и форми 

за ефективно въздействие върху младежките целеви публики в условията на 

новите медии, бе доказана. В подкрепа на тезата прилагаме задълбочен 

анализ на добри практики от комуникационната стратегия на ЕС към 

младежта, мнения от авторски интервюта с  експерти от европейските 

институции и положителните, в по-голямата си част, резултати от анкетите, 

проведени сред младите граждани на ЕС. Нашето мнение е, че дигиталната 

среда представлява иновативно информационно пространство, в което 

социалните медии са новият ПР инструмент за въздействие върху 

целевите публики, а богатството от механизми за достигане до тях е 

приложимо само при доброто познаване на характерните  езикови похвати и 

форми за изграждане на обществено доверие в интернет.    

Според нас за успешното функциониране на комуникацията между 

европейските институции и младежта в социалните медии е необходимо да 

се търсят нови и въздействащи форми за представяне на съдържанието, 

както и да се стимулира диалогът в процеса на създаване и споделяне на 

информацията. Анализираните примери показват, че присъствието на 

европейските институции в социалните медии трябва да премине в активен 
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дебат, както и към „слушане“ и анализиране на нагласите сред младите 

европейци.   

Практико-приложната стойност на дисертационния труд виждаме в 

представянето на съвременните тенденции в използването на онлайн ПР 

инструменти за въздействие върху младите европейци и дефинирането на 

решение. То е свързано с преодоляване на езиковия проблем, за което е  

необходимо ангажиране на външни експерти, предаващи на местния език 

посланията на ЕС към гражданите на съответната страна или регион в 

Европа. Експертите на местно ниво трябва добре да познават особеностите 

на целевите групи, за да превеждат и предават „универсалните“ послания на 

Общността така, че те да стават разбираеми и интересни и да предизвикат 

реален дебат. Освен познания за местните културни особености се изисква 

да бъде определена спецификата на социалните медии, които са актуални в 

региона и в които активността на младите е най-голяма. 

По наше мнение, освен предпочитаните в различните страни 

социални мрежи, е добре да бъдат изградени и нови информационни 

платформи, представящи синтезирана информация за дейността, 

политиките и програмите на ЕС, която да бъде комуникирана от 

институциите, партиите и европейските политическите фигури във всички 

социални медии. Друго изискване е съдържанието им да бъде изцяло на 

местния език, както и да се предлагат различни форми за обратна връзка, 

които да не се ограничават с публикуване на коментари и споделяне. За 

реализирането на нова еропейска регионална мрежа могат да допринесат 

значително също и националните и регионални медии, чрез които да бъдат 

представяни успешни проекти, реализирани от младите европейци с 

помощта на финансовите механизми на ЕС. 

Поставените в дисертационен труд актуални въпроси, свързани с 

новите форми на комуникация между европейските институции и 

младежта, които се реализират посредством социалните медии и които 
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създават условия за идентифициране с Общността и Европейската идея, 

търпят развитие. Социалните медии разкриват много възможности за 

комуникация и едновременно с това правят възможно реализирането на 

европейски междукултурен диалог в онлайн пространството, благодарение 

на който терминът „европейски гражданин“ се изпълва с ново съдържание. 

Възможността за всеки млад човек да принадлежи освен към своята нация 

и към нещо много по-голямо, което обединява вече 28 различни 

националности и култури, би била привлекателна за всеки, който разполага 

с достатъчно информация за същността и смисъла от дейностите на ЕС. Но 

това е възможно само чрез провеждане на интензивна комуникационна 

политика, в която младите хора са безусловно привлечени от идеята да се 

идентифицират с ЕС като една Общност, която създава своите политики и 

взима своите решения, за да обединява многообразието от култури и да 

създава условия за траен мир, благосъстояние и прогрес на територията на 

Европа. 
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ПРИНОСИ И ПРИНОСНИ МОМЕНТИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 

ПРИНОСИ: 

 
1. Дисертационният труд представлява научно-изследователско проучване на 

проблема за комуникацията между институциите на ЕС (Европейската комисия, 

Европейския парламент и Комитета на регионите) и младите хора в социалните медии в 

интернет, в което за първи път в България е изследвана темата за младежкия 

междукултурен диалог онлайн и за мястото на тези институции в него. 

 

2. Аргументирана е необходимостта комуникационните кампании на ЕС да 

усъвършенстват механизма за изготвяне на работещи и ефективни послания за 

формиране на гражданско общество в Общността и на системата за обратна връзка чрез 

създаване на нова регионална европейска социална мрежа. 

 

3. Чрез анализ на конкретни комуникационни кампании на ЕС е доказана 

нарастващата роля на социалните медии като иновативно информационно пространство 

в европейския  младежки междукултурен диалог за формиране на европейска 

идентичност сред младите граждани на ЕС. 

 

4. На базата на промяната, която внасят социалните медии в традиционните модели за 

изграждане на обществено доверие, е анализирана ролята на социалните медии като  нов 

ПР инструмент за въздействие върху младежките целеви публики, основано на високо 

ниво на междуличностно и публично доверие. 

 

 

 

ПРИНОСНИ МОМЕНТИ: 

 
1. Анализирани са добри практики в онлайн комуникацията между европейските 

институции и младите хора, като основа за работещи и ефективни комуникационни 

решения на европейските институции за създаване и утвърждаване на по-многобройна 

младежка общност в регионите подкрепяща Европейската идея. 

 

2. С помощта на резултатите от анализа на 10 дълбочинни авторски интервюта, 30 

анкети с докторанти и 50 анкети с български и чуждестранни студенти се доказва 

тезата, че традиционните ПР средства за въздействие върху целевите публики 

претърпяват редица съществени промени, за да отговорят изцяло на новите изисквания 

на дигиталната реалност. 

 

3. Систематизирани са критично комуникационни техники в социалните медии, с 

помощта на които в естествено създадената онлайн междукултурна среда европейските 

институции директно комуникират със своите младежки целеви публики, като им 

предават посланията си, проследяват ефекта от тях и ги променят в зависимост от 

нагласите и реакциите на младите европейци. 
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ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. „Младежта в движение (Youth on the Move): възможности и 

перспективи в социалните медии (ЕС в активен диалог с младите 

европейци)” – В: годишника на СУ „Св. Климент Охридски“, ФЖМК, том 

18, 2013, с.167-179 

2. ЕС в онлайн диалог с младите хора” – статия в електронното научно 

списание „Медии и обществени комуникации” в обем от 13 страници - 

http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=195#_ftn2 

3. „Социалните медии – новият онлайн ПР инструмент на 

Европейския съюз в диалога с младите европейци“ –  статия в научното 

електронно списание „Реторика и комуникации” 05/2012 в обем от 8 

страници - http://rhetoric.bg/ 

4. Public Shaming of Individuals and Companies on Social Media (на 

английски език) - статия на английски език в научното електронно 

списание „Реторика и комуникации” в обем от 8 страници – под печат - 

http://rhetoric.bg/ 

5. „Европейска публична сфера: от критическо мислене към 

отговорно действие” - научен постер и абстракт, представени на 

международната научна конференция „The European Public Sphere: from 

critical thinking to responsible action”, 02.02.2012 Брюксел, Белгия – онлайн 

публикация на: http://smit.vub.ac.be/programme 

6. „Езикът като фактор за формиране на европейска идентичност в 

социалните медии“ - статия за научния сборник, посветен на 

годишнината на конференцията на Международната езикова асоциация в 

партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“ (8-10 март 2013г., гр. София 

в обем от 11 страници. 

7. „Изграждане на европейска идентичност сред младежките общности 

в Интернет посредством социалните медии“ - статия за научния сборник 

http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=195#_ftn2
http://rhetoric.bg/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D1%80-%D0%B8
http://rhetoric.bg/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D1%80-%D0%B8
http://smit.vub.ac.be/programme
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за конференция по програмата - Интегрирана програма за обучение и 

подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС (23 февруари 

2013г.,гр. София) в обем от 15 страници – под печат. 

 

 

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ  

И МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ 

 

1. 19-20.10.2011, Брюксел, Белгия - участие в дискусия в 

международната среща на тема: „Втора европейска конференция по 

публична комуникация EuroPCom“, организирана от Комитета на 

регионите на ЕС. 

2. 23-25.11.2011, Брюксел, Белгия – участие в дискусия в 

международната среща на тема: ”Европа среща регионалните медии; 

регионалните медии срещат Европа”, организирана от Комитета на 

регионите на ЕС. 

 

3. 02.02.2012, Брюксел, Белгия – участие с научен постер в 

международната конференция на тема: „Европейска публична сфера: от 

критическо мислене към отговорно действие” („The European Public 

Sphere: from critical thinking to responsible action”). 

4. 23-24.02.2012, Оксфорд, Великобритания – участие с доклад и 

презентация на тема: „Public Shaming of Individuals and Companies on Social 

Media“ в международната научна конференция на Reuters Institute: 

„Медии и граници на представянето на информацията: медии, морал, 

публично порицаване и поверителност на информацията” („Media and the 

Boundaries of Disclosure: Media, Morals, Public Shaming and Privacy”). 
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5. 23.02.2013, София – участие с доклад в научната конференция за 

докторанти по програмата - Интегрирана програма за обучение и подкрепа 

на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от 

Европейския социален фонд на ЕС.  

6. 08-10.03.2013, София – участие с доклад в 20-та годишна конференция 

на Международната езикова асоциация в партньорство със СУ „Св. 

Климент Охридски“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


