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Гражданска активност в социалните онлайн мрежи
Съвременното общество е изправено пред редица предизвикателства, свързани с
употребата на социалните онлайн мрежи. От една страна, гражданите имат възможност
да участват активно като комуникатори, чиито съобщения достигат до широката
общественост. От друга страна, съвременните технологии позволяват изпращане на тези
съобщения в реално време, като по този начин обуславят динамиката на комуникацията.
Ограниченото време, с което разполагат както комуникаторите, така и аудиторията крие
редица рискове за обществото, свързани с качеството на информацията. Тези процеси
обуславят и актуалността на дисертационното изследване.
Обект на изследване са социалните онлайн мрежи с техните функции, характерни
особености и значение.
Предмет на изследването e гражданската активност в социалните онлайн мрежи –
примери за мобилизации и доброволни граждански инициативи, организиране на
протести, изразяване на граждански позиции и други.
Основният спектър от характеристики на социалните онлайн мрежи, които
текстът изучава, е свързан със значението на социалната онлайн мрежа за гражданското
общество и възможните начини, по които технологичните особености на мрежата биха
могли да окажат влияние на съвременното гражданско общество.
Необходимостта да се предотвратят евентуални негативни ефекти върху
гражданското общество, породени в резултат на гражданската активност в социалните
онлайн мрежи, е основен научен проблем на изследването. Като примери тук могат да
бъдат изведени различни очаквани проявления на ксенофобия, разпространяване и
популяризиране на идеи за нетърпимост към определени групи в обществото, но също
така и популяризиране на „позитивни” граждански инициативи, свързани с
доброволчество и подпомагане на групи, нуждаещи се от някакъв вид помощ.
Основната изследователска теза е, че социалните онлайн мрежи могат да се окажат
сериозен комуникационен канал, чрез който биха могли да се оптимизират
комуникациите за по–бързо и качествено организиране на граждански активности,
свързани с различни каузи и разрешаване на проблеми. Но успоредно с това, те могат да
популяризират негативни нагласи и настроения в обществото, които допълнително да
прокарват разделителни линии и да създават по–сериозни конфликти.
Повечето от емпиричния материал е от периода 2013-2017 година, като са взети
предвид и процесите след това. Разгледано е съдържанието на публикации в найпопулярната социална онлайн мрежа в България – Фейсбук и в някои български онлайн
издания през разглеждания период. В тематично отношение дисертацията обхваща два
случая на изследване, свързани с гражданска активност по актуални в разглеждания
период теми:

Изследване на случай „Бежанци/мигранти в България”. Разглежда
нагласите към бежанците и мигрантите, през съпоставка на образа на
бежанците/мигрантите във Фейсбук и медиите, медийно отразяване на гражданската
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активност по темата в мрежата, доброволни граждански инициативи, свързани с
подпомагането на мигрантите и неприемането им у нас.

Изследване на случай „Наводненията в Североизточна България през
лятото на 2014 година”. Разглежда инициативи в социалната онлайн мрежа Фейсбук за
подпомагане на бедстващите българи, организиране на протести срещу някои мерки,
свързани с последиците от бедствието, причини за наводнението и етническо
напрежение.
Изследователският подход е изследване на случаи (Case Study). Методите, които се
използват са: проучване на източници от научната литература, законовата рамка и
статистически данни, анализи на медийното и фейсбук съдържание по аналогични
индикатори.
Емпиричните източници са три типа: публикации в социалната онлайн мрежа
Фейсбук (като най–популярна в България в разглеждания период1), фейсбук групи и
материали от онлайн издания, обхващащи различни медийни групи в България през
разглеждания период – качествените медии dnevnik.bg и bnr.bg (от които се очаква потолерантен поглед), таблоидното издание pik.bg и онлайн изданието vestnikataka.bg (от
които се очаква по-широко отразяване позициите на неприемащите бежанци български
граждани), хибридното издание 24chasa.bg и по едно регионално издание за всеки от
разглежданите случаи: sakarnews.info (Изследване на случай „Бежанци/мигранти в
България”) и news.varna24.bg (Изследване на случай „Наводнения в Североизточна
България през 2014 г.”2).
Дисертационното изследване проверява следните хипотези:
1. Хипотеза за класификация на гражданите в мрежата според тяхната
активност на активни лидери, активни последователи, комуникативно активни и
пасивни, като се търсят доказателства за тази класификация.
2. Хипотеза за функции и значение на социалните онлайн мрежи, според
която най-голямо значение за гражданското общество имат информационната,
комуникационната и мобилизационната функция.
3. Хипотези за особеностите на различните нива на активност: лидери
(използват функциите на социалните онлайн мрежи за комуникация, чрез която се
Тази част от изследването разглежда публични публикации на граждани във Фейсбук (включително във
фейсбук групи), съдържащи ключови думи, свързани с темата на разглежданите случаи на изследване.
2 С оглед на спецификата на отразяване на темата (в по-кратък период, бедствие), наблюденията за
наводненията в Североизточна България са обогатени и с едно предварително изследване, което се
фокусира върху 19 печатни български медии, от които 13 национални и 6 регионални издания – национални
всекидневници: в „Труд”, в. „24 часа”, в. „Стандарт”, в. „Монитор”, в. „Преса”, в. „Дума”, в. „Сега”,
в. „Класа”, в. „Телеграф”, в. „Репортер”, в. „Всеки ден”, в. „България днес”, в. „Шоу”; регионална преса:
в. „Народно дело” (Варна), в. „Арда нюз” (Димитровград), в. „Нова добруджанска трибуна” (Добрич), в.
„Нов живот” (Кърджали), в. „Посредник” (Плевен), в. „Марица Пловдив” (Пловдив). Тази част от
анализа функционира като допълнение и е представена в отделен раздел. Тя не е включена в основния
корпус на емпиричното изследване, изготвен по аналогични индикатори. Предварителното изследване е
добавено, тъй като съдържа интересни примери за гражданската активност и допълва картината за
медийното ѝ отразяване.
1
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стремят да постигнат целите си, като направят, така че по-пасивните да станат активни
последователи на идеите им), активни последователи (проверено е предположението,
че техният образ е използван от активния лидер като образец на поведение, чрез който
да се увлекат нови последователи), комуникативно активни (проверено е очакването за
полемични дискусии в мрежата (и медиите) според спецификата на разглежданите
случаи на изследване), пасивни (аудитория, граждани, обединени от крайни идеи).
4. Хипотеза за предимствата и недостатъците на комуникацията чрез
социалните онлайн мрежи за гражданското общество. Проверени в дисертационното
изследване са хипотетичните предимства, свързани с възможностите за бърз достъп до
информация, със стимулиране изразяването на граждански позиции, както и със
стимулиране на дискусии и граждански предложения за решаване на обществени
проблеми.
Недостатъците, които текстът се стреми да докаже, са свързани с
разпространението на манипулативна и едностранчива информация, прояви на
стереотипно мислене и предразсъдъци. Потърсени са граждански практики в социалната
онлайн мрежа, които биха могли да доведат до занижаване на реалната гражданска
активност. Текстът прави опит да потвърди завишеното наличие на едностранни и
крайни гледни точки, което създава опасност от усилване на предварителните нагласи на
крайно настроените участници в комуникацията.
Целите на дисертационното изследване са:
1. Да се характеризира активността на гражданите в социалните онлайн мрежи
и да се обясни значението и функциите на социалните онлайн мрежи, като се опишат
подробно предимствата и недостатъците от този тип комуникация за гражданското
общество.
2. Да се провери по какъв начин могат да се намалят или неутрализират
негативните аспекти на влияние на социалната онлайн мрежа върху гражданското
общество.
Задачите на дисертационното изследване са:
Задача 1: Да се постави основа на дисертационното изследване, като се очертае
теоретичната рамка и се изяснят понятията, свързани с темата на дисертационното
изследване и тематичната насоченост на изследваните случаи.
Задача 2: За да се дефинират особеностите на гражданската активност в
социалните онлайн мрежи, да се обясни комуникационния процес, като се изследват
отделните елементи, участващи в него чрез изследване характеристиките на
гражданското общество като аудитория и комуникатор и се анализира спецификата на
разпространяваните послания.
Задача 3: Да се провери хипотетичната класификация на гражданите в мрежата
според тяхната активност: активни лидери, активни последователи, комуникативно
активни и пасивни, като се потърсят доказателства за тази класификация.
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Задача 4: Да се изследват спецификата на социалната онлайн мрежа като средство
за реализиране на комуникационния процес, в който гражданското общество участва и
основните функции и значение на Фейсбук за гражданското общество.
Задача 5: Да се обобщят предимствата и недостатъците от комуникацията в
социалните онлайн мрежи и да се представят систематично доказаните в дисертацията
негативни аспекти от използването на социалната онлайн мрежа за обществото. Да се
предложат възможности за намаляване и неутрализиране на негативните аспекти на
влияние на социалната онлайн мрежа върху гражданското общество.
Основните понятия, които са разгледани в дисертационното изследване са:
гражданско общество, формални и неформални групи, граждански протест, социални
движения, граждански движения, гражданска мобилизация, гражданска култура,
гражданска активност, тълпи, маси, социални онлайн мрежи, публична сфера, гражданска
журналистика, обществено мнение, предразсъдъци, пропаганда, лидери на мнение,
теория за създаване на дневния ред, теория за спирала на мълчанието, теория за
двустепенен модел на комуникация, каскаден модел на комуникация и други.
Теоретичният обзор на дисертационното изследване е представен в две
последователни глави. Те целят изясняване на понятийния апарат, поставяне основа на
дисертационното изследване и проверка валидността на направените изводи. Първата
теоретична глава се фокусира върху спецификата на гражданското общество и понятията,
свързани с него. Втората теоретична глава разглежда конкретно ролята на медиите и
социалните онлайн мрежи за гражданското общество.
Темата е разработена от учени от цял свят, сред които: Мануел Кастелс, Улрих Бек,
Питър Далгрен, Донатела дела Порта и Алис Матони, Уилям Огбърн, Натаниъл Швигър,
Марк Бейсинджър, Джеф Утехт, Майкъл Хаубен, Паоло Гербаудо, Карпентър, Фентън и
Туфекци, Елиу Кац, Маргарета Ван Ес, Даниел Милър, Клей Шърки, Елизабета Коста,
Нийл Хайнес, Том Макдоналд, Разван Николеску, Джолина Синан, Джулиано Спайър,
Шрирам Венкатраман и Хинюан Уанг, Кей Лемън Шлозман, Сидни Верба, и Хенри
Брейди, Алесандро Ловари и Лоренца Париси, Лейси Хоуп, Мунхи Чо и Брандън Боутрайт,
Хайторнтуайт и Уелман, Нитин Агарвал и Киран Кумар Бандели, Войчех Валчак, Михайл
Мейна и Кшищоф Олечницки, Мартън Бене, Евгени Морозов, Питър Джон Чен, Панос
Компациарис и Янис Милонас,Матиас Екман, Брайън Доерти, Александра Плоус и Дерек
Уол, Дерия Гюр-Шекер, Панайота Цацоу, Джероен Тимерманс, Мюриел Бурдон, Паоло
Гербаудо, Ричард Хорник, Сара Сейлъм, Ралф Шрьодер, Джаехо Канг, Торстън Хохуалд,
Саския Сасен, Илона Гживинска и Доминик Баторски.
У нас сред изследователите със значим принос по темата са: Илия Вълков, Орлин
Спасов, Ивайло Дичев, Мария Попова, Анна Кръстева, Бисер Златанов и Мая Колева,
Грета Дерменджиева, Стела Константинова Ангова, Добринка Пейчева, Илиана Павлова,
Маргарита Пешева, Катя Михайлова, Бисера Занкова, Иванка Мавродиева, Снежана
Попова, Десислава Бошнакова, Христо Проданов, Петър Деянов и Ели Александрова.
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Първа глава включва исторически прочит на идеите за гражданското общество,
определение и специфика, исторически преглед на гражданското общество в България и
по света, основни понятия, свързани с гражданската активност.
По теми, свързани с гражданското общество, работят както класически, така и
съвременни автори. Сред тях са: Аристотел, Хегел, Имануел Кант, Джон Лок, Макс Вебер,
Гюстав Льобон, Елиас Канети, Юрген Хабермас, Ерих Фром, Джийн Коен и Андрю Арато,
Улрих Бек, Зигмунд Бауман, Хосе Ортега–и–Гасет, Гейбриъл Алмънд и Сидни Верба, Ралф
Дарендорф, Ърнест Гелнър, Доминик Шнапер, Джаки Смит, Джон Кийн, Валтер Якобсен,
Джеймс Фишкин, Самюъл Хънтингтън, Хеерт Хофстеде, Арнълд Тойнби, Анри Мендрас,
Фернан Бродел, Чарлз Кули, Леонард Берковиц, Джей Дженкинс и Берт Кландерманс,
Донатела Дела Порта и Марио Диани, Верта Тейлър и Нела Ван Дайк, Ливайс Килиан,
Нейл Смелсър и Ралф Търнър, Чарлз Тили, Нейл Смелсър, Чарлз Андрейн и Дейвид
Аптър, Мануел Кастелс, Марк Кингуел, Дънкан Грийн и други.
Относно особеностите на гражданското общество пишат и български учени като:
Иван Хаджийски, Симеон Радев, Георги Фотев, Светлозар Кирилов, Иван Кръстев, Нено
Неновски, Васил Проданов, Огнян Касабов, Борис Попиванов, Достена Ангелова – Лаверн,
Анастасия Гешева, Христо Иванов, Антоний Тодоров, Евгений Дайнов, Александър
Кертин, Радосвета Кръстанова, Светослав Малинов, Станислав Марков, Светлозар Игов,
Дочо Михайлов, Илия Пехливанов, Николай Генчев, Пантелей Зарев, Петър-Емил Митев,
Сава Джонев, Донка Александрова, Андрей Пантев и други.
В първа глава са проследени развитието на гражданското общество и зараждането
на идеите за него с цел да се осмислят съвременните социални явления и тяхното
историческо значение. Установено е, че зараждането и развитието на гражданското
общество е сложен и динамичен процес, който протича векове наред през различни
епохи. Поради тази негова специфика, своевременното изучаване на процесите,
протичащи в него, е от първостепенна необходимост.
Разгледана е опозиционната двойка космополитизъм – колективистично
гражданско общество, през текстове, които ги характеризират. Проследена е
взаимовръзката между понятията демокрация – делиберация – гражданска активност –
политика, като е подчертано, че проявленията на всяко от тях усилва останалите.
След терминологичното изясняване са наблюдавани етапите в развитието на
гражданското общество в световната и българската история, като са разгледани важните
моменти, които обуславят спецификата на българското гражданско общество чрез
преглед на научните достижения по темата до момента. С оглед на тях са проследени
ролята на Възраждането за зараждането на българското гражданско общество,
значението на православната църква и липсата на аристократична традиция за
развитието му и други. Разгледана е историята на българското гражданско общество в
годините от Освобождението до 1944 г., в периода от 1944 г. до 1989 г. и след това.
Анализът на теоретичните достижения обвързва моралното и културно изоставане
на гражданите със занижената демократична култура, гражданска активност и пониските доходи. А причините за изоставането са потърсени в различни научни текстове,

9

Гражданска активност в социалните онлайн мрежи
включително в идеите за властовата дистанция при двойката „управляващи – граждани“
от изследването на холандския психолог и културолог Хеерт Хофстеде „Култури и
организации”3 и във възгледите на Арнълд Тойнби, че „православната доктрина не
стимулира активност към политическия и икономическия живот; православието …
формира пасивно отношение към действителността и нагласи към авторитарно
подчинение”4.
В първа глава са потърсени и анализирани определения на понятия, свързани с
предмета на дисертационното изследване: гражданско общество, формални и
неформални групи, граждански протест, социални и граждански движения, гражданска
мобилизация, култура и активност, тълпи и маси. Изясняването на разглежданите
термини поставя основите на дисертационното изследване, като дава отправна точка на
наблюденията, които са направени в емпиричната част.
Втора глава проследява теориите за влиянието на медиите и социалните онлайн
мрежи върху гражданското общество. Тази глава обединява два раздела: първият – за
медиите, вторият е насочен по–детайлно върху значението на социалните онлайн мрежи.
В първи раздел е обърнато внимание на модели на комуникация, въздействие на медиите
върху гражданското общество, гражданска журналистика и други термини, свързани с
темата. Във втори раздел са разгледани историята и същността на социалните онлайн
мрежи, особеностите и функциите им, моделите на комуникация, въздействието на
социалните онлайн мрежи върху медиите и гражданското общество и други понятия,
отнасящи се до темата на дисертационното изследване.
По теми, свързани с комуникацията и гражданското общество, работят Юрген
Хабермас, Джон Кийн, Антъни Гидънс, Елиът Арънсън, Анри Мендрас, Теодор Адорно,
Джовани Сартори, Мануел Кастелс, Гейбриъл Алмънд и Сидни Верба, Джордж Гербнер,
Стенли Бейрън и Денис Дейвис, Елизабет Ноел-Нойман, Бернар Ламизе, Джеймс
Медисън, Брус Смит, Ернст-Аугуст Фреде, Лий Салтър, Курт Ланг и Гледис Ланг, Лео
Богарт, Елиу Кац, Керъл Глин и Джак Маклоид, Реймънд Бауър и Ролф Уайт.
Значението на комуникацията за гражданското общество и значението на
промените в гражданското общество за комуникацията са разгледани в изследвания на
български автори, сред които: Тодор Петев, Мария Попова, Светлозар Кирилов,
Венцеслав Бондиков, Стела Константинова Ангова, Вяра Ангелова, Бисер Златанов и Мая
Колева, Добринка Пейчева, Анелия Димова и Бисера Занкова, Петър Деянов, Катя
Михайлова, Олга Симова, Петър-Емил Митев и други.
Представени са детайлно както термини, свързани с комуникацията при
гражданското общество (обществено мнение, предразсъдък, пропаганда, публична
сфера), така и теории за влияние върху гражданското общество (теория за създаването на
дневния ред, „контрол на входа”, дневния ред на широката публика, спиралата на
мълчанието, страх от социална изолация, социален конформизъм, култивационен
анализ). С оглед на темата на изследването са реферирани издания, в които са разгледани
ХОФСТЕДЕ, Хеерт. Култури и организации. София: Класика и стил, 2001.
КИРИЛОВ, Светлозар. Полша в лабиринта на прехода. София: Университетско издателство
„Св. Климент Охридски”, 2006, с. 31.
3

4
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лидерите на обществено мнение и теориите за двустепенен и каскаден модел на
комуникация.
Взаимодействието между медиите и гражданското общество са проследени
хронологично, като идеите на цитираните източници са анализирани и доразвити в
контекста на темата на изследването. Така се стига до заключението, че въздействието на
демонстрираните обществени нагласи в социалните онлайн мрежи върху средствата за
масова информация зависи повече от качеството на медиите, отколкото от съдържанието
на конкретното съобщение, публикувано в мрежата. С оглед на този извод, медиите са
групирани според отношението си към бежанците в първата част на емпиричното
изследване.
В текста е подчертано, че при комуникацията в социалните онлайн мрежи е още
по-трудно (спрямо медийните публикации) да се достигне до промяна на нагласите на
гражданите. Причината е, че там вероятността да се достигнат балансирани послания или
такива, които противостоят на нагласите на конкретния потребител е по-малка.
Успоредно с това, предварителните нагласи се усилват по-лесно от една страна, заради
затварянето в „информационни балони” и от друга, заради по-крайните позиции, които
често се представят в социалните онлайн мрежи. Освен това, при фейсбук комуникацията
е по-голяма вероятността да се популяризират не само стойностни граждански позиции,
но и неморална пропаганда, която също може да доведе до негативи за гражданското
общество.
Понятията гражданска журналистика и журналистика на гражданите са
съпоставени и разгледани като журналистика за гражданите и журналистика на
гражданите, посредством реферирани медийни изследвания. В тяхната светлина е
подчертано, че гражданската активност в социалните онлайн мрежи би могла да се
разглежда като обект на наблюдение за гражданската журналистика или самата тя да бъде
журналистика на гражданите. Емпиричната част на изследването обхваща и гражданската
журналистика, и журналистиката на гражданите, като при анализа на медийни и фейсбук
публикации те са съпоставени по аналогични индикатори, за да се откроят особеностите
на комуникацията в мрежата.
Вторият раздел на втората теоретична глава се фокусира върху същността и
историята на социалните онлайн мрежи и значението им за гражданското общество и
медиите. Разгледани са особеностите на социалните онлайн мрежи като вид компютърно
опосредствана комуникация. Подчертава се, че тя би могла да задълбочи културните
различия в обществото, тъй като в нея участват само една част от гражданите. С цел да се
откроят особеностите на социалните онлайн мрежи, те са разгледани в съпоставка със
социалните медии, като акцентът е поставен на връзката им като „част към цяло“.
Сред специфичните особености на социалните онлайн мрежи, които са откроени
в дисертационното изследване са „ехо-камерите” и филтровите особености, които крият
риск от мултиплициране на озлоблението и са предпоставка за допълнително насаждане
на напрежение между различни групи в обществото.
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Друга важна особеност на социалните онлайн мрежи е, че „контролът на входа”
при тях става посредством сложни алгоритми, които целят да определят интереса на
конкретния потребител. Притеснителното е, че според изследвания на Pew Research
Center от 2019 г., 74 % от включените в изследването потребители на социалната онлайн
мрежа споделят, че не са знаели, че съществува списък с техните черти и интереси5. Т.е.,
потребителите не са приемали критично подбора на информацията, която достига до тях
и е по-вероятно лесно да бъдат манипулирани. Това обуславя необходимостта на видимо
място за всички потребители да е отбелязан начинът на подбор на информация и че тя не
е потвърдена. Това е едно от предложенията за неутрализиране на негативните аспекти
на комуникацията в социалната онлайн мрежа, които са описани в заключението на
дисертационния труд. Всъщност причините за тези негативни аспекти не бива да бъдат
търсени единствено в мрежите, а предимно в поведението на гражданите.
Изборът на социална онлайн мрежа, чието съдържание е анализирано, е
подкрепен със статистически данни от доклади, цитирани в изследването, които посочват
Фейсбук като най-употребяваната социална мрежа в България в последните години.
Предимствата на Фейсбук за гражданското общество са безспорни (и са описани в
повечето теоретични източници по темата). Сред тях са възможностите за свързване и
обединяване в реално време на хора, които са разделени по териториални и други
признаци. Мрежата дава възможност за директна комуникация на гражданите с
публичния сектор и стимулиране на плурализма. Освен това, социалните онлайн мрежи
създават по-добра възможност за популяризиране на идеите на по-образованите групи в
обществото и по-добра възможност за упражняване на човешките права. Също така
Фейсбук би могъл да ускори демокрацията, да стимулира гражданската активност и да
провокира по-силно гражданско съзнание, като наред с това създава възможности за подобра и бърза мобилизация, както и за превенция на тероризма. Важно предимство е, че
Фейсбук предлага бърза обратна връзка. Социалните онлайн мрежи биха могли да
подпомогнат и развитието на толерантността, социалното подпомагане и политическата
ангажираност с инициативите, организирани в мрежата.
Фейсбук предоставя възможност за бърз достъп до информация. Комуникацията
чрез социалните мрежи е достъпна, динамична и опростена. Фейсбук е определен като
канал за получаване на информация/новини без намесата на допълнителен посредник.
Например можем да се информираме за позицията на даден политик без да се преминава
през традиционната схема „прессъобщение – редактори, репортери, продуценти – медия
– аудитория“. Социалните онлайн мрежи трансформират традиционните медии,
променяйки дневния им ред, визията им. Директната връзка също може да се приеме като
предимство и недостатък в зависимост от целите на комуникатора и аудиторията.
Една от основните функции на социалните мрежи е да информират потребителите
на мрежата. Освен това, Фейсбук им дава възможност да изразяват своето мнение,
настроение, възмущение, да сигнализират за нередност и да популяризират свои идеи.
HITLIN, Paul, Lee Rainie. Facebook Algorithms and Personal Data. Pew Research Center. [online],
16 January 2019 [cited 5 April 2019]. Available from:
https://www.pewinternet.org/2019/01/16/facebook-algorithms-and-personal-data/ .
5
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Чрез социалните онлайн мрежи разбираме какви са обществените нагласи, чрез тях биха
могли да бъдат популяризирани идеи или да се организират групи.
Фейсбук може да бъде използван и като трибуна, чрез която се търси морална
подкрепа (от избран кръг потребители на мрежата), може да послужи като средство за
решаване на проблеми (например търсене на изчезнали хора и др.).
Чрез социалните онлайн мрежи гражданите могат да оказват по-лесно влияние
един на друг. Усещайки подкрепата и следвайки примера на обкръжаващите го,
пострадалият от наводнението собственик на къща в Аспарухово, който първоначално не
е убеден в необходимостта и неотложността на събарянето ѝ, може да промени позицията
си, като вижда големия брой на включилите се в протеста срещу принудителната
евакуация и запознавайки се с техните доводи. Така той дори може да реши да се включи
в редиците им. Мнението на групата се отразява на отделния индивид, който до този
момент може би не е бил толкова категоричен в позицията си.
Гражданското общество би могло бързо и лесно да се организира и да се
мобилизират големи групи хора, увлечени по добрия пример. Причислявайки се към
дадена фейсбук група по интереси, един конкретен гражданин може не само да разбере
как да помогне, но и да се „зарази“, за да помага по-активно и пълноценно. Например
доброволците не само са част от групата на помагащите, но могат да се увлекат, следвайки
примера на по-активните и дейни участници във фейсбук групата и да станат още поактивни в действията си.
В дисертационния труд се обръща по-сериозно внимание на недостатъците на
социалната онлайн мрежа Фейсбук с идеята чрез дефинирането им те по-лесно да бъдат
неутрализирани, за да не доведат до повече негативни последици за обществото. В
теоретичната част са маркирани някои от тях. Тези, които биха могли да окажат
неблагоприятно въздействие за гражданското общество, са свързани с възможността от
популяризиране на расистки, ксенофобски, хомофобски идеи, застрашаване правото на
свобода на изразяване и достъп до качествена информация. Сред възможните негативни
последици от употребата на Фейсбук за гражданите са: дезинформацията,
„фрагментирането“ на публичното пространство, разпространението на радикални идеи
и изолирането на потребителите (в резултат от персонализиращите алгоритми).
Обезпокоителни за обществото са както манипулативното въздействие на някои
лидери на мнение във Фейсбук, така и възможността от разпад на интернет движенията
или обособяване на много на брой малки групи.
Резгледани са теоретичните достижения, свързани с комуникационния процес в
социалните онлайн мрежи, като е обърнато повече внимание на съобщението,
комуникатора и „аудиторията като общност” (по Джеф Утехт 6), както и на особеностите
на виртуалните общности изобщо. Според гражданската си активност участниците във
виртуалната общност са обособени в групи на пасивни последователи, вербално активни,
активни последователи и активни лидери. Като пасивни последователи в
Цит. по: ДЕРМЕНДЖИЕВА, Грета. Онлайн журналистика: медиите в дигиталния свят, София:
УИ „Свети Климент Охридски”, 2012, с. 453.
6
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дисертационното изследване са разгледани участници, които са демонстрирали
принадлежност към виртуална общност, сформирана във Фейсбук. Вербално активните са
тези граждани, които участват в комуникацията, изразявайки своето мнение по
темата/проблема. Като активни последователи са разпознати всички участници в групата,
които в своите офлайн (реални) действия следват идеята на групата (или призивите на
лидерите във фейсбук комуникацията). А като лидери се възприемат гражданите, които
отправят призив към останалите участници във виртуалната общност. Тук са отчетени
както теоретичните достижения, свързани с наличието на притегателни сили на
междуличностно и междугрупово взаимодействие в мрежата7, така и относителността и
ситуативността8 на лидерството в мрежа.
В края на втората теоретична глава е проследено взаимодействието между
социалните онлайн мрежи и гражданското общество: връзката между фейсбук
комуникацията и подкрепата на гражданските свободи (Натаниъл Швигър9),
мобилизационната функция на Фейсбук (от средство, стимулиращо колективни действия
в публичното пространство10, до причините за прояви на офлайн пасивност).
Учените (чиито текстове по темата са цитирани) са единодушни, че социалните
онлайн мрежи оказват влияние върху връзката граждани–медии и върху поведението им.
В
резултат
на
фейсбук
комуникацията
е
увеличено
влиянието
на
гражданите/аудиторията. Тя става все по-значима, а нейните позиции и интереси са
бързо и лесно достъпни за представителите на медиите. Това от своя страна води до
повече ангажименти и по-голяма отговорност на медиите към аудиторията.
От направения прочит бихме могли да заключим, че на фона на всички пречки за
мобилизиране на гражданите и в резултат на технологичния напредък, социалните
онлайн мрежи имат изключително значение за развитието на гражданското общество.
Според някои автори те стимулират гражданската активност, според други – насочват
общественото напрежение в неправилна посока. Всъщност и двата процеса вървят
успоредно, което прави необходимостта от изследвания и образоване на обществото по
темата все по-голяма. В тази връзка и предвид, че няколко големи компании с монополен
статут (като Google и Facebook) контролират дигиталния свят, от изключително значение
е съвременното образование за него.
Трета глава представя резултатите от емпиричното изследване, като включва
графики и таблици, онагледяващи наблюдаваните тенденции. В нея са представени
медийния образ на социалните онлайн мрежи, както и анализ, изготвен по аналогични
индикатори, съпоставящ медийни и фейсбук публикации. В последната, трета глава на
дисертационното изследване са проверени и предварителните хипотези на
ВЪЛКОВ, Илия. Комуникация на гражданските движения. Възникване, мобилизация, протест,
София: ПР – Туризъм консулт, 2014, с. 63.
8 ЗЛАТАНОВ, Бисер, Мая Колева. Властта на мрежите. Мрежите за колективно действие във
„Фейсбук” (февруари – март 2013 г.). София: Авангард Прима, 2014, с. 109.
9 SWIGGER, Nathaniel. The Online Citizen: Is Social Media Changing Citizens' Beliefs About
Democratic Values? In: Political Behavior, Vol. 35, No. 3 (September 2013), Springer, p. 589.
10 GERBAUDO, Paolo. Tweets and the Streets. Social Media and Contemporary Activism, Pluto Press,
2012, p. 100.
7
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дисертационното изследване и са реализирани голяма част от целите и задачите, които
си поставя дисертационният текст.
Методологията следва поставените в предговора цели и задачи. Тя включва
проучване, запознаване и рефериране на научна литература, статистика, закони, контент
анализ на медийни и фейсбук публикации по аналогични индикатори, анализ на
изводите, направени от двата случая на изследване, контент анализ на медийни
публикации и анализ на сформираните фейсбук групи с оглед на тематичната им
насоченост, популярността им и изразеното отношение при подбора на изображения и
публикации.
Методологията на изследване се движи в следните тематични направления:
Медиен образ на гражданското общество и гражданската активност във Фейсбук

–

 Медиен образ на пасивните фейсбук последователи – публика, фейсбук група
 Медиен образ на гражданското общество като комуникатор – вербално
(комуникативно) активни
 Медиен образ на гражданското общество – активни последователи
 Медиен образ на активния лидер
Съпоставителен анализ на дискусиите към медийните и фейсбук публикации по
аналогични индикатори

Изследване на случай „Бежанци/мигранти в България“
-

Медиен и фейсбук образ на бежанци/мигранти
Медиен образ на подпомагащите бежанци/мигранти
Медиен образ на неприемащи бежанците/мигрантите
Медиен образ на приемащи бежанците/мигрантите

Изследване на случай „Наводнения в Североизточна България през 2014 г.“
-

Медиен и фейсбук образ на ромите и причини за наводнението
Медиен и фейсбук образ на пострадалите от наводнението
Медиен образ на гражданите, критикуващи ромите
Медиен образ на гражданите, защитаващи ромите и тяхното поведение

Данните, получени от емпиричното изследване са представени по логиката,
заложена и във втората теоретична глава – от по-стария и традиционен към по-новия тип
комуникация. По този начин изследването представя изводите, следвайки хронологията
на зараждане на различните типове разгледана комуникация. Така първо се проследява
професионалния поглед, който служи и като отправна точка, чрез която да се откроят
характерните особености и значението на по-новия тип комуникация в социалните
онлайн мрежи.
В изложението резултататите от направените анализи са подредени според
анализирания източник (фейсбук група, фейсбук публикация и медийна публикация),
следвайки хода на изготвения анализ. А като обобщение в края на трета глава изводите
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от направените анализи са синтезирани и представени в последователността на целите
на дисертационното изследване.
Подробна методология на заложените индикатори за реализирането на всяка
отделна задача е представена в приложение към дисертационния труд.
Основните изводи, до които достигна изследването са следните:
Характеристики на гражданите и активността им в социалните онлайн мрежи
Гражданското общество като комуникатор
Според направения анализ, медийните текстове рядко предизвикват полемична
гражданска дискусия, като най–често са изразени крайни позиции в една посока, които
не водят до полемика.
Публикациите в социалните онлайн мрежи също рядко предизвикват полемична
дискусия. Само 6 % от фейсбук публикации по темата за бежанците предизвикват такава.
За сравнение при 30 % от публикациите не се предизвиква полемична дискусия. А при
64 % изобщо няма коментари към публикацията. Това доказва твърдението, че
социалните онлайн мрежи затвърждават вече съществуващите нагласи на гражданите,
като ги „обграждат“ с хора, които имат сходни на техните убеждения. По този начин чрез
употребата на социалните онлайн мрежи става по-малка вероятността твърдение на един
гражданин да бъде оборено или той да чуе различна от собствената си гледна точка.
Гражданите в мрежата по-рядко представят двупосочна аргументация в
сравнение с медийните текстове. Това е предпоставка за разпространение на крайни идеи
и липса на балансирани позиции, което крие опасност за обществото. А когато темата
предизвиква негативни нагласи към определена група граждани, следва да се представят
двупосочни аргументи, за да не се стимулира напрежение и да не се настройват
допълнително гражданите срещу група хора в обществото.
В мрежата по-често се изразяват аргументи за неприемане на мигрантите. Тази
особеност на гражданската комуникация в мрежата крие опасност от разпространение на
крайни нагласи, водещи до сблъсъци и размирици между местно население и мигранти
например. Бдителни трябва да бъдат както фейсбук потребителите, така и медиите, които
отразяват гражданската активност в мрежата, за да не се допуска език на омразата,
провокиране на негативни нагласи към групи хора и пр.
Друг сериозен недостатък на гражданското общество като комуникатор във
Фейсбук е, че рядко предлага решение на проблем, въпреки очакването за по-голяма
гражданска активност по този показател в социалните онлайн мрежи. Когато в
изразените позиции все пак е предложено решение, необходимите мерки трябва да бъдат
предприети от редови граждани, държавна институция или експерт, който я
представлява, както и експерт, който не представлява държавна институция.
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Комуникаторите използват функциите на социалните онлайн мрежи, за да
постигнат целите си, като трансформират повече пасивните в повече активни техни
последователи. За да осъществят тази цел често те си служат със следните средства:
изграждане на образи (често стереотипно опростени)
героизация и персонализация на активни последователи/активен лидер
едностранчива информация
крайни позиции (тъй като най-активните заемат най-крайните позиции, а
категорично отстояваната позиция е най-близо до предприемането на реални действия)
Съпоставката на фейсбук образа на подпомагащите мигрантите и подпомагащите
пострадалите от наводненията показва, че последните са представени по-често
персонално и като герои. Това води до един кръговрат на причина и следствие, които
взаимно се усилват. Подпомагащите мигрантите по-рядко се героизират, от тук – порядко се увличат нови последователи (подпомагащи мигрантите в мрежата), откъдето по–
рядко се героизират нови доброволци и т.н. Когато се стремим да направим дадена кауза
по–популярна, можем да си послужим с гореизложените средства. И обратно, когато
дадена инициатива в мрежата крие определени рискове, можем да ги неутрализираме
като елиминираме гореизложените практики, като подадем сигнал и др.
Активните последователи, които понякога съвместяват и лидерска роля
(доброволци, протестиращи – напр. Динко и Перата), често са представяни като
„гражданин–образец”. Техните образи са героизирани и силно въздействащи, тъй като
съвместяват слово и действие. Изграждането на такива образи би могло да има
положителен ефект само при случаите, в които се преследва благоприятна за обществото
кауза.
Особености на гражданската активност в мрежата
Съпоставителният анализ на дисертационното изследване показва, че в текстовете
по темата за бежанците/мигрантите и в медиите, и във Фейсбук не са изложени
конкретни аргументи (при около 60 % от публикациите). Представянето на аргументи
е важно, защото се свързва с делиберативното обсъждане, което благоприятства
развитието на демокрацията. Освен това, липсата на аргументи може да бъде показател
за по-повърхностно обсъждане на конкретен проблем.
Въпреки малките разлики в процентно отношение, все пак медиите малко по-често
са представяли аргументи за приемане на бежанците, за разлика от гражданите, които в
своите фейсбук публикации по-често са споделяли аргументи за неприемане на
бежанците. Макар че медиите също рядко излагат двустранна аргументация по темата
(9 % от разгледаните материали), впечатление прави факта, че в нито една фейсбук
публикация (от включените в изследването) няма двустранна аргументация. Тази
тенденция може да се определи като недостатък за гражданската активност при фейсбук
комуникацията, тъй като потребителите се затварят в „ехо стаи”, които им пречат да
стигнат до една балансирана позиция, както и да открият гледна точка, различна от
тяхната. Но тези данни са обезпокоителни на друго – смислово ниво. Твърде вероятно е
част от гражданите да се обединяват против дадена група (която може да бъда определена
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като уязвима) на емоционален принцип, без да имат потребност от рационални
аргументи, за да го правят.
Интерес провокира наблюдението, че докато при 14 % от медийните публикации
по темата за бежанците са представени аргументи за неприемане, по темата за
наводнението има само един текст, в който се критикува поведението на ромите и се
изразява нежелание то да бъдe прието.
Явни и скрити форми на предразсъдъци и неравенство при публикациите в
социалната онлайн мрежа Фейсбук (в съпоставка с медийни публикации)
В случаите, в които бежанците са описани външно във Фейсбук, това се случва в
рамките на стереотипната представа за тях (съпричастност или неприемане). При
външното описание на ромите във Фейсбук най–често се подбират лексеми, изразяващи
нетърпимост към тях, но все пак образът им е многолик – от жертви и доброволци до
причинители на бедствието и мними пострадали, целящи допълнителни помощи.
Груповият образ на ромите е също разнороден. Все пак преобладават характеристики,
които го доближават до група хора, носещи несигурност.
За разлика от изображенията към медийните текстове, по темата за бежанците,
които изобилстват с пълния спектър от символи на приятелско отношение до културно и
религиозно различие, неприемане и други, тук – при фейсбук образа на бежанците
повечето публикации не съдържат изображения. Но когато има изображения, те
съдържат символи на страх, война или неприемане на миграционния поток.
В текстовете за наводненията пострадалите не заемат централно място. То е
отредено на доброволците, които им помагат. Образите на доброволците са
персонализирани и героизириани.
Можем да обобщим, че във Фейсбук бежанците са представени стереотипно,
ромите въпреки преобладаващото негативно отношение са разгледани многопластово, а
пострадалите от наводнението изобщо липсват, отстъпвайки място под прожекторите на
героизираните доброволци, които им помагат.
За разлика от тях обаче, доброволците, които помагат на бежанците не се радват
на подобна фейсбук слава. В повечето от публикациите те изобщо не се споменават, а
персонализирането и героизирането им е по изключение.
По съвсем различен начин стои въпросът с образа на гражданина, който не
приема бежанците/мигрантите. Динко и Перата (които „ловят“ бежанци) се превръщат
в истински медийни и фейсбук звезди.
Образите на неприемащите мигрантите са персонализирани почти три пъти почесто и героизирани два пъти по-често, спрямо образите на приемащите мигрантите.
Вълев е описан като „супергерой” и от медии, които претендират, че са сериозни и
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обективни (като bTV11). Медиите, които проявяват толерантно отношение към бежанците
демонстрират сериозна загриженост към проблема с неприемането на мигрантите.
От героизирането на доброволците след наводненията в Североизточна България
можем да заключим, че както медиите, така и гражданите са склонни да проявяват
своите пристрастия и отношение към проблема, като идеализират граждани,
поддържащи техните идеи (и нагласи). Следвайки същата логика, в текста на
дисертацията с убеденост се потвърждава предварителната хипотеза, че голяма част от
гражданите и някои медии проявяват скрито, а твърде често и явно своите нагласи и
предразсъдъци спрямо бежанците, героизирайки гражданите, които изразяват
нежеланието да ги приемат, като ги „ловят“.
Медиен образ на гражданското общество
Когато нагласите на широката общественост са еднопосочни (както е при
Изследване на случай „Наводнения в Североизточна България”), медиите заемат
позицията на активните последователи/лидери, като призовават и дори директно
насочват към конкретни групи в мрежата, героизират се активни последователи според
насочеността и приоритетите им.
Когато обществото е разделено в нагласите си по темата (както е при Изследване
на случай „Бежанци/мигранти в България”) и има много крайни позиции в двете посоки
в мрежата, медиите не призовават директно за помощ и по-рядко изграждат героизирани
образи на доброволците. Таблоидните медии дори представят едностранна информация
или изображения, разкриващи предразсъдъците на обществото спрямо мигрантите.
Медиите най-често споменават гражданската активност в социалните онлайн
мрежи във връзка с комуникация по темата или мобилизации. След съпоставката на двата
случая на изследване, в текста е направен извода, че гражданската активност е отразявана
по различен начин. По темата за бежанците активността на гражданите на ниво
комуникация, мобилизация и вече осъществена гражданска активност са отразени в
еднакво количество публикации. Докато по темата за наводненията повече от половината
от публикациите са свързани с мобилизации и едва по 9 % от включените в изследването
медийни текстове се отнасят до комуникация на гражданите по темата и резултати от вече
реализираната гражданска активност. Причините за това могат да бъдат поне две:
спецификата на двете събития, които предизвикват гражданската активност и нагласите
и действията на българското гражданско общество към засегнатите групи, изразени в
мрежата.
Според изготвения анализ, в медиите най-често се цитира фейсбук комуникация
под формата на публикация на граждани (59 %), а граждански коментари или дискусии се
споменават спорадично.
Във връзка с темата за бежанците в медиите, рядко е изразено отношение към
гражданската активност, според данните представени в емпиричната част на
bTV. Динко – супергерой. [online]. 18 февруари 2016. [cited 17 April 2018]. Available from: :
https://btvnovinite.bg/videos/tazi-sutrin/dinko-supergeroj.html .
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дисертационното изследване. Количеството на публикациите, в които е изразено
позитивно отношение към гражданската активност, е съизмеримо с количеството на
публикациите, заявяващи негативно отношение към нея. По темата за наводненията в
Североизточна България гражданската активност е подкрепена от медиите (с изразеното
позитивно отношение към доброволците на тази инициатива).
Като цяло българските медии проявяват непостоянен (събитиен) интерес към
гражданската активност. Доказват го и данните, които показват, че по-голямата част от
текстовете са редакционни при двата случая на изследване и една значително по-малка
част от публикациите са подписани като авторски текст.
В медийните публикации гражданското общество у нас е представено
незадълбочено. Образът му е противоречив: към българското гражданско общество рядко
е отправена критика, но за резултат или отзвук от вече реализирани граждански действия
след фейсбук активност се говори по изключение (при разгледаните случаи). Т.е. медиите
представят образ на гражданското общество у нас, което е активно в мрежата, но не
постига високи резултати с действията си след това.
Медийният образ на реално активния български гражданин зависи от каузата,
която подкрепя. По-често са героизирани граждани, които помагат на сънародници и порядко – помагащите на мигранти. Динко и Перата, които се свързват с неприемането на
Другия (идващия отвън), стават разпознаваеми, в резултат на това, че образите им често
са персонализирани и нерядко дори героизирани в журналистически публикации.
Можем да обобщим, че медиите популяризират „героя, който спасява
българския народ“ в различните му проявления. А гражданското общество у нас е
представено противоречиво и незадълбочено.
Характеристики на гражданското общество като аудитория
Изследването разглежда гражданското общество като аудитория в социалните
онлайн мрежи, като извежда характеристиките на пасивните последователи –
аудиторията чрез анализ на фейсбук групите.
Според данните, получени от анализа, приблизително 90 % от фейсбук групите
независимо от темата обхващат до 499 фейсбук потребители (84 % от фейсбук групите по
темата за бежанците и 89 % от групите по темата за наводненията). Това показва, че
независимо от темата, социалната онлайн мрежа стимулира разпиляването на
гражданите с иначе сходни цели в повече на брой по-малки фейсбук групи. Това на
практика би могло да доведе до по-слаби резултати в тяхната реална активност.
Причините за тази тенденция се коренят в това, че голяма част от гражданите
дефинират регионално целите или интересите си (например до решаване на един
конкретен проблем в един конкретен град и не мислят за по-мащабното му
предотвратяване12). Тук ще припомним няколко примера от данните на направения
Доказателство за това е и че най-популярна фейсбук група, в първия случай на изследване е
„Аз съм против настаняването на бежанци в България” (14 035 потребители), която си поставя
по-мащабна цел и следователно привлича повече потребители.
12
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анализ. Въпреки че наводненията в Североизточна България засегнаха няколко населени
места, 42 % от сформираните фейсбук групи бяха фокусирали усилията си към
подпомагане на един конкретен град, за което след това бяха остро критикувани от други
граждани. Сред групите, изразяващи неприемане на бежанците, също най-често се
фокусираха върху неприемане на бежанци/мигранти в един конкретен град (60 % от
групите).
Друга възможна причина, която подтиква гражданите, създаващи тези фейсбук
групи, според текста на изследването, е, че те или не искат, или не знаят как да се
присъединят към вече съществуващи такива. Независимо от реалните причини за това,
резултатите са факт. За да се противодейства на това разпиляване на гражданска енергия,
решението е по-добра информираност на гражданите и по-широк мащаб на целите и
действията им.
И третата причина е логична – различното отношение на гражданите към
проблема. Тя се отнася предимно към граждански инициативи, които са двупосочно
ориентирани. Така например, част от фейсбук групите, свързани с бежанците, изразяват
стремежа на част от гражданите да помогнат на бежанците, а друга част – да ги прогонят
от населеното място, което обитават.
Важна особеност на поведението на гражданите, която е изведена от анализа на
самосформиращите се аудитории във Фейсбук (фейсбук групи), е, че те са крайно
настроени и се обединяват около една цел. По темата за наводненията в Североизточна
България всички групи изразяват желание да помогнат пострадалите, докато по темата за
бежанците/мигрантите гражданите се обединяват в групи, които не желаят да приемат
бежанците или такива, които искат да им помогнат да се справят с трудностите си. Почти
всички (95 % от сформираните) групи демонстрират крайно отношение към бежанците
(като 67 % са с негативно и 28 % – с позитивно отношение към мигрантите). Въпреки че
голяма част от групите са сформирани около идеята да координират действията на
гражданите и да мобилизират тяхната активност, има и такива, които обединяват
единомислещи, които си споделят еднопосочна информация. В такива групи
потребителите са застрашени от това да получават непълна или тенденциозна
информация по темата, което би ги отдалечило от източници на информация, стремящи
се да представят различни гледни точки. В дисертационния труд е изразено опасение, че
това би могло да доведе до затвърждаване на предразсъдъците на част от тези
потребители и в някои случаи до нагнетяване на напрежение между различни групи в
обществото. Особено уязвими биха могли да бъдат фейсбук потребители, които не са
склонни да мислят критично и лесно се влияят от мнението на другите.
Медиен образ на сформираните фейсбук групи
Медиите споменават наименованието на конкретна фейсбук група при 58 % от
публикациите, свързани с наводненията в Североизточна България, а по темата за
бежанците – при едва 15 %. По този начин те допълнително популяризират споменатите
групи и създават предпоставки за по-голяма гражданска активност към тази конкретна
инициатива, за разлика от тези, свързани с нуждаещи се бежанци/мигранти.
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Разликата в отношението на медиите (журналистите) към проблема, обединил
гражданите във фейсбук групи, е показателна за техните нагласи. Но това е само една от
възможните причини. Друга е стремежът на медиите да не се противопоставят на
популярните сред част от обществото настроения за неприемане на
мигрантите/бежанците и да отговорят на интересите на аудиторията си.
Медиите посочват броя фейсбук потребители, обединени от цитираната от тях
група твърде рядко (по изключение). Тази тенденция се отнася и за двата случая на
изследване, затова я определяме като постоянна особеност на медийното отразяване. От
където е направен изводът, че рядко се подчертава значението на тези групи за
обществото. Съвсем логично количествените показатели се споменават при групите,
които срещат многобройна подкрепа. Например от 5 публикации, свързани с
наводненията – при 3 се споменават групи с над 2 000 последователи, а при останалите 2
материала – от 501 до 1 000 последователи на групата.
По темата за бежанците/мигрантите в медиите най-често се споменават групи,
изразяващи съчувствие към мигрантите (при 20 публикации от общо 34 или 59 %, в които
се споменава фейсбук група) или нетърпимост (10 публикации от 34 или 30 %). По темата
за наводненията цитираните фейсбук групи, съвсем очаквано обединяват граждани,
които изразяват морална подкрепа към пострадалите от наводнението и целят да ги
подпомогнат реално.
Характеризиране на активните лидери, активните последователи, комуникативно
активните и пасивните чрез анализ на поведението им в мрежата
Гражданите в мрежата са условно класифицирани според активността си на:
Пасивни последователи13 (обединени във фейсбук групи)
Според изводите, направени в дисертационното изследване, пасивните
последователи са най-голямата група. В социалните мрежи те носят характиристиките на
аудиторията. Комуникаторът (лидерът) мобилизира аудиторията (фейсбук групите), като
се стреми да ги трансформира в по-активни по посока на каузата, която защитава. В текста
на дисертационния труд аудиторията е характеризирана чрез членуването на
потребителите в определени групи, които са обединени от дадена цел.
Комуникативно активни
Те са активни при изразяване на мнения в мрежата, но понякога пасивни при
предприемане на реални действия и инициативи. Обединяват се около дадена
инициатива с доброволен характер и във връзка с конкретно събитие. Най-често заемат
крайни позиции. Действията им в повечето случаи не са трайно последователни и често
„освобождават напрежението” в мрежата, като не предприемат реални действия след това.

Определението „пасивни“ е условно и е въведено, за да се разграничат различните нива на
активност едно спрямо друго. Част от гражданите в мрежата са определени като „пасивни“ на
фона на останалите по-активни граждани в мрежата.
13
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Комуникативната гражданска активност при фейсбук публикациите е по-малко
полемична и по-малко продуктивна спрямо тази при медийните публикации.
Активни последователи
Тяхната реална активност по-лесно може да бъде характеризирана количествено –
това са гражданите, които реално протестират, участват офлайн в доброволни каузи.
Комуникативната им активност не е задължителна и измерима, по тази причина в
дисертационното изследване те са разгледани чрез анализ на медийния им образ. При
тази група най-явно се открояват реалните резултати от предимствата и недостатъците
от общуването в социалната онлайн мрежа.
Активен лидер (в съпоставка с медийни публикации)
Активните лидери са по-малко на брой. Те са определени като ядро на групите по
граждански инициативи, в които участват. Обикновено заемат крайни позиции, целта им
е да привлекат повече реални доброволни поддръжници към своята инициатива, което
предполага целенасочено публикуване на едностранчива информация, отговаряща на
целите на формираната фейсбук група. Със средствата на изготвения анализ се доказа, че
фейсбук комуникаторът и лидерът често се припокриват. Освен това, приемаме, че в
различни моменти съвместяват и гореизложените граждански роли.
Медиен образ на активните лидери, активните последователи, вербално
активните и пасивните
Медийният образ на гражданите във Фейсбук, които могат да бъдат условно
определени като пасивни (аудиторията) вече беше разгледан. Гражданите, които са
активни във фейсбук комуникацията, са представени по различен начин. Общото е, че
те най-често се споменават с техни публикации в мрежата (при около 60 % за двата случая
на изследване) и много рядко по повод техни коментари във Фейсбук (под 5 % и при двата
случая на изследване). Поводът за медийното отразяване най-често е свързан с
доброволна гражданска инициатива.
Когато медиите цитират персонализиран комуникатор, представител на
гражданското общество, който активно участва в комуникацията в мрежата, той
обикновено е представен чрез своя публикация във Фейсбук, която най-често носи
белезите на положителната оценка от медията. В повечето случаи обаче, медиите не
разглеждат задълбочено позицията, изразена от гражданина, не посочват конкретни
аргументи, изложени от него.
Тъй като в повечето текстове се цитират призивите на комуникатора за
предприемане на реални действия, бихме могли да заключим, че неговият образ често се
припокрива с този на активния лидер. Но в същото време комуникаторът може да бъде и
пасивен последовател или аудитория в друга ситуация (по друга публикация). Или иначе
казано, гражданинът във фейсбук комуникацията съвместява различни роли, а
комуникационният процес е сложен и динамичен.
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В по-голямата част от разгледаните медийни публикации активните
последователи само се споменават, без да са описани. Данните от съпоставителния
анализ показват, че наводненията на Североизточна България предизвикват по-високи
нива на съпричастност в медийните текстове, спрямо текстовете, в които се говори за
подпомагане на бежанци/мигранти. Освен това, в разгледаните публикации по-често са
персонализирани и героизирани образите на доброволците, подпомагащи пострадалите
от наводненията, в сравнение с гражданите, които се стремят да помогнат на бежанците.
Макар че рядко е изразено мнение към активните последователи в текстовете, когато има
такова, то е по-често с позитивно отношение към тях. В медийните публикации рядко е
изразена и критика към доброволците. Ако има такава, тя е свързана предимно с
количеството граждани, които са се обединили около инициативата. Най–често
изразеното мнение е на автора, по-рядко е на редови гражданин или експерт, който не
представлява държавна институция.
Медийният образ на активния лидер е проследен чрез направения контент
анализ. Така беше установено, че по-голяма част от публикациите съдържат отправен
призив от граждани за предприемане на конкретни действия, независимо от темата на
разглежданите публикации. Повечето материали призовават към реални действия за
подпомагане на пострадалите от наводненията или бежанците/мигрантите. Докато
санкционирането на ромите и неприемането на мигрантите са призиви, които медиите
по-рядко отразяват.
Поради спецификата на разглеждания случай, в гражданския призив целите не се
припокриват напълно. Общата цел на призивите, отразени в медиите и при двата случая
на изследване, е подобряване условията на живот, набавяне на дрехи, вещи на
пострадалите от наводнението или бежанците/мигрантите. Задачата на подпомагащите
мигрантите е по-сложна, тъй като те се стремят освен това да постигнат и допълнителни
цели. Сред тях са: отмяна на разпоредбите в Дъблинското споразумение, качествена
юридическа помощ на мигрантите, увеличаване на квотата бежанци, които да бъдат
приемани, достъп до регистрация, достъп до информация, свързана с пътя им, изпращане
на „армия от чиновници” на Балканите, предоставяне на подслон, лекуване на
мигрантите. Усложняващ фактор за изпълнението на тази задача са предразсъдъците в
българското общество и разпространението на речта на омразата към бежанците. Част от
медиите създават условия за запазване на тези предразсъдъци, като допълнително
популяризират граждански призиви за неприемане на мигрантите (38 % от
разглежданите медийни публикации по темата) чрез спирането им, задържането им и
обратното им изпращане в Турция. Според тях бежанците „подлагат жителите на София
на терор“, идват да „убиват и грабят в името на исляма“, „посягат на жените“ и т.н.
Подобни призиви се популяризират най-често в онлайн изданието pik.bg.
Медиен образ на Фейсбук като средство за информация и осъществяване на
комуникация при гражданското общество и като средство, подпомагащо
гражданската активност
Медиите отразяват Фейсбук при разгледаните два случая на изследване по
различен начин. По темата за бежанците най-често медиите свързват мрежата с
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информационната ѝ функция (35 %), докато при наводненията най-често споменават
Фейсбук във връзка с мобилизационната функция, която предлага (73 %, за сравнение по
темата за бежанците мобилизационната функция е отразена в 21 % от разгледаните
публикации). Тези данни са очаквани предвид, че гражданската мобилизация около
наводненията в Североизточна България беше стихийна и динамична, а отношението на
обществото към пострадалите от наводнението беше еднозначно и позитивно. Не бива да
се пренебрегва и факта, че това, което медиите отразяват, е резултат от техния профил и
интереси. Онлайн изданията, които демонстрират по-толерантна нагласа към
бежанците/мигрантите, обикновено публикуват и материали, в които е описано как всеки
може да подкрепи някоя благотворителна инициатива за подпомагане на бежанците.
Отразявайки една конкретна функция на Фейсбук по даден проблем, медиите насочват
вниманието на аудиторията към нея, като по този начин създават условия гражданите да
използват точно тази функция на мрежата във връзка с разглеждания проблем.
Основни функции на Фейсбук, свързани с гражданската активност в мрежата
Едно от предимствата на социалната онлайн мрежа, което често е изтъквано е, че
дава възможност за (и дори стимулира) свободна дискусия, която се свързва с
демократичните права на гражданите. В разгледаните случаи обаче, фейсбук
публикациите най-често изпълняват информационна и мобилизационна функция и
съвсем рядко комуникационна функция. Освен това, от включените в изследването
фейсбук публикации едва 6 % предизвикват полемична дискусия, а изразените позиции
най-често са на тема нетърпимост към мигрантите. Изразените позиции обикновено са в
една посока или са балансирани. Обяснението можем да открием в това, че голяма част
от включените в изследването фейсбук публикации са направени в групи по заявено
отношение по даден проблем.
Гражданите невинаги се възползват и от възможността да дават предложения за
решаване на съществуващия проблем. По темата за наводненията коментарите са
значително по-продуктивни от гледна точка на предлаганите решения, но по темата за
бежанците само при едва една четвърт от разгледаните публикации гражданите
предлагат решения.
Освен това, вместо да вземат отношение по проблема с коментарите си,
гражданите предимно вземат отношение към обекта/субекта или развиват темата с
допълнителна информация.
Поредицата от негативни изводи, свързани с функциите на Фейсбук, са допълнени
и с това, че в социалната онлайн мрежа твърде често са отправяни призиви за неприемане
на бежанците (при 43 % от разгледаните фейсбук публикации), което крие риск за
уязвимите групи и изобщо за обществото.
Информацията във Фейсбук достига бързо до потребителите и отговаря на техните
интереси, но при част от потребителите (в зависимост от интересите) е възможно тя да
не е достоверна, а едностранчива. В нито една от разгледаните фейсбук публикации по
темата за бежанците например не са изложени аргументи на двете страни.
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От гледна точка на гражданското общество, мобилизационната функция на
Фейсбук е най-значима (тъй като извежда гражданите на надкомуникационно ниво).
Въпреки това, според данните на изследването поведението на гражданите в мрежата е
такова, че вместо да се обединяват на големи и силни групи, те често се организират в
много на брой малки групи със сходни интереси. Така има по-голяма вероятност те да се
разпаднат, без да са постигнали целите си.
Тревожните характеристики при комуникацията във Фейсбук, които се откриха
след направения съпоставителен анализ, можем да обобщим така:
1. Възможност от манипулация и предизвикване на агресия към уязвими групи в
обществото
Гражданите в мрежата по-рядко представят двупосочна аргументация в сравнение
с медийните текстове. Това е предпоставка за разпространение на крайни идеи и липса
на балансирани позиции, което крие опасност за обществото. В мрежата по-често се
изразяват аргументи за неприемане. Нито една от разгледаните публикации в социалната
онлайн мрежа не представя двустранна аргументация и рядко предизвикват полемична
дискусия. Освен това, вместо да вземат отношение по проблема с коментарите си,
гражданите предимно вземат отношение към обекта/субекта или развиват темата с
допълнителна информация. Въпреки очакването за по-голяма гражданска активност в
социалните онлайн мрежи, там гражданите рядко предлагат решение на проблем.
При външното описание на ромите във Фейсбук най–често се подбират лексеми,
изразяващи нетърпимост към тях, а като група ромите са представени като носещи
несигурност.
Във фейсбук публикациите бежанците са описани в рамките на стереотипната
представа за тях (съпричастност или неприемане). В социалната онлайн мрежа твърде
често са отправяни призиви за неприемане на бежанците (при 43 % от разгледаните
фейсбук публикации), което крие риск за уязвимите групи и изобщо за обществото. А
изображенията на бежанците в мрежата съдържат символи на страх, война или
неприемане на миграционния поток. Освен това, твърде често се героизират граждани,
които се саморазправят с бежанци.
Според данните на анализа, съществува риск от разпространяване на негативно
отношение към уязвима група, дезинформация, разпространение на ксенофобски идеи и
реч на омразата. Образите на подпомагащите мигрантите са персонализирани по
изключение, за разлика от тези на неприемащите ги, които в половината от разгледаните
публикации дори са героизирани. Изграждането на негативни модели на подражание е
показател за разпространение на популистични идеи и стимулиране на негативни
нагласи.
Използването на манипулативна, непотвърдена, едностранчива информация,
образи, продукт на стереотипи и опростенчески представи подсилват проявите на
предразсъдъци и нетърпимост към Другия. Това са само част от възможните
неблагоприятни резултати, които могат да бъдат стимулирани от употребата на Фейсбук
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от гражданското общество. Съществува реална опасност популяризираните крайни
представи да задействат самореализиращото се пророчество (теоремата на Томас), като
стимулират нетърпимостта към малцинствени и мигрантски групи. Заражда се
възможността вместо да се търси реално решение на обществения проблем, фокусът да
бъде изместен и да се настроят граждани срещу граждани. Социалните мрежи могат да се
превърнат в катализатор на напрежение, а това може да доведе до социални сблъсъци и
проява на агресия.
Причината се корени в това, че най-активни са потребителите с крайните позиции,
а доминирането на едностранни и крайни гледни точки създава усещане за тревожност и
разделение. Друг фактор, който оказва неблагоприятно влияние в тази посока, е
затварянето в „ехо камери”, в среда на единомислещи (Echo chambers). При тази ситуация
предварителните нагласи се усилват и не позволяват на крайно настроените участници в
комуникацията да видят различна от тяхната гледна точка. По този начин се
затвърждават крайните им позиции.
2. Разпиляване на гражданите в много на брой малки групи със сходни цели
От гледна точка на гражданското общество мобилизационната функция на
Фейсбук е най-значима, но опасността от занижаване на гражданската активност също
крие рискове. Причината за това е, че гражданската активност се свързва с постигането
на реални резултати – носител на социална промяна, която може да бъде с положителен
ефект за обществото. На основата на разглежданите случаи на изследване показахме, че
поведението на гражданите в мрежата е такова, че вместо да се обединяват на големи и
силни групи, те често се организират в много на брой групи със сходни интереси, които
е по-вероятно да се разпаднат без да са постигнали целите си.
За да се противодейства на тези рискове, можем да работим в две посоки –
изкореняване на предпоставките (в обществото) и изкореняване на условията (в мрежата).
По отношение на манипулацията, предпоставки като липса на критично мислене
у гражданите, следване на емоционални подбуди, а не на разумни аргументи, липса на
толерантност към Другия, могат да бъдат изкоренени като се инвестира в образование и
информиране. Изключително необходими в това отношение са и познанията за
гражданското общество и информационната среда, наред с начина на функциониране на
социалните онлайн мрежи. Повишаването на медийната грамотност и насърчаването на
качествената и разнообразна информация са сред приоритетите, които си поставя
Съветът на Европейския съюз. Освен това, биха могли да се предложат и допълнителни
нормативни текстове, които задължават собствениците на сайтове за социални онлайн
мрежи да изпращат/предоставят информация, свързана например с начина на
селектиране на информацията, достигаща до тях и напомняне, че е възможно част от нея
да не е достоверна. Такова съобщение/информация би следвало да е поставено на видимо
място (или да се визуализира автоматично на всеки потребител, който достъпва социална
онлайн мрежа). Дисертационното изследване (и използваните за него данни) показа, че
подобно напомняне е необходимо за голям брой фейсбук потребители.
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На разпиляването на гражданите в много на брой малки групи със сходни цели,
може да се противодейства (освен с повишаване на медийната и гражданска грамотност)
и чрез въвеждане на технологични обновления, които да позволяват и насърчават
потребителите да обединяват фейсбук групите си със сходни интереси. Тази възможност
би била значително по-ефективна, ако е достъпна още при създаването на фейсбук група
и е придружена от обяснителен текст за ползите от обединяването на подобни групи.
Такава опция, разбира се, крие риск от това, че по този начин по-лесно ще се обединяват
групи от всякакъв характер, включително и с обезпокоителни за (групи от) обществото
цели.

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Дефинирани са специфични особености на гражданската активност в социалната
онлайн мрежа Фейсбук. На фона на разгледаните случаи на изследване са анализирани
полемичността на дискусиите в мрежата, задълбочеността на съобщенията, примери за
явни и скрити форми на предразсъдъци и други.

2. В хода на изследването са анализирани основни функции на социалната онлайн мрежа
Фейсбук с оглед на значението им за гражданското общество.

3. Направен е анализ на комуникационния процес в социалните онлайн мрежи.
Гражданите са разгледани в ролята им на комуникатор и аудитория (обединена от крайни
настроения) във фейсбук комуникацията, като са анализирани не само гражданските
съобщения, но и медийния образ на гражданската активност в мрежата.

4. В рамките на дисертационното изследване е изработена класификация на гражданите
според тяхната активност в мрежата. Те са дефинирани като пасивни последователи,
комуникативно (вербално) активни, активни последователи и активни лидери. Освен със
своята активност, всеки от типовете граждани е характеризиран и чрез образа му в
медиите.

5. Сред приносите на дисертационното изследване е и дефинирането на негативни
аспекти при използването на социалната онлайн мрежа за гражданското общество, както
и формирането на предложения за начини, по които негативното влияние може да бъде
неутрализирано.
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