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УВОД

Предлаганото изследване има за изходен пункт разделението на ко-
муникационно-информационните технологии на два вида – аналогови 
и дигитални. То се интересува съществуват ли последствия за полити-
ческата комуникация, а оттук и за функционирането на политиката, от 
приложението на всеки от тях. Аналоговите медии, като фотографията 
например, се основават на създаването на аналогия между отражението 
и обекта чрез съответствието в случая между светлината, падаща на даде-
на повърхност, и химикалите върху нея. Микрофонът на телефона поема 
звуковите вибрации и ги превръща в електрически променливи в същата 
форма, за да ги трансформира отново в звукови вибрации. Радиопреда-
ването работи по същия начин. Аналоговите комуникации са свързани с 
предаване на информация чрез непрекъснати сигнали, което става чрез 
различни средства – печатан текст, електрически ток, вибрации на възду-
ха, химикали, температура, положение на тялото, натиск и пр.

Аналогови технологии има най-напред при книгоиздаването, след 
това при телефона, фотографските камери, киното, радиото, телевизия-
та. Те съответстват на доминиращите през ХІХ и ХХ век теории за реа-
лизма. Аналоговите технологии създават текстове, изображения и зву-
ци, които могат да бъдат широко разпространявани, но потребителят 
им трудно може да ги променя.1

Под дигитализация на политическите комуникации се разбира в 
буквалния смисъл на думата въвеждане на комуникационни техноло-
гии, при които различни типове информация – текст, музика, глас, видео, 
документи, графики, мултимедия – се превръщат в бинарна цифрова 
форма, която електронно съществува като серия от дискретни импулси 
и чрез тях може да бъде обработвана, запазвана, възстановявана, раз-
пространявана с голяма скорост. Тя е различна от аналоговото предста-
вяне на информацията чрез непрекъснати по своя характер сигнали. В 
единия случай има непрекъснати, а в другия дискретни величини. Най-
типичните технологии за дигитална обработка, съхранение и предаване 
на информация са компютърните и интернет. Дигитална технология са 

1 Вж. Cubitt, Sean. Analogue and Digital. In: Theory, Culture & Society, 2006, 
Vol. 23, № 2–3, p. 250; Постър, Марк. Глобални медии и култура. Сп. Социоло-
гически проблеми, 2008, № 3–4, с. 14–15.
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и мобилните телефони, които в новите си поколения са все по-неотде-
лими от обмена на информация чрез интернет. Постепенно се разгръ-
щат и съответни дигитални сателитни технологии, цифрова телевизия и 
радио, а предходни аналогови комуникации се дигитализират. Данните 
при тези технологии се складират в паметта на съответните устройства 
като цифри, кодирани във формата на електрически импулси, магнитни 
или оптични записи. Тези данни могат да бъдат преобразувани в раз-
лични форми. Говорът може да бъде представен като видеообраз, текст, 
като триизмерен модел и всякакъв друг възможен дигитален формат. За 
разлика от аналоговите технологии, тук е възможна максимална мани-
пулация и трансформация на съхранените данни, която може да се осъ-
ществи от всеки потребител на интернет чрез монтаж на разнообразни 
версии на фотографии, текстове, записи.

В центъра на този тип комуникация обаче стои глобалната мрежа 
на интернет. Тя се превръща в основен фактор, който трансформира, 
опосредства, включва в нова логика на отношения всички съществу-
ващи комуникации (включително мобилните телефони, които приемат 
формата на смартфони, непосредствено комуникиращи чрез интернет 
и с интернет). В този смисъл под дигитализация на политическите ко-
муникации се разбира преди всичко използването на компютрите и ин-
тернет, които се превръщат в системи, интегриращи в себе си всички 
съществуващи досегашни комуникационни технологии, преобразувай-
ки ги в елементи на глобална интерактивна мрежа, трансформираща 
политическите комуникации.

Взривното развитие на интернет от 90-те години на ХХ век насам 
стана фактор за ускореното му използване и за целите на политиката. 
Опитът да се осмисли този процес поражда нарастващо количество ли-
тература, занимаваща се с отделни негови измерения – използването на 
интернет в политическите кампании, разпространението на информа-
ция от партиите, създаването на политически блогове и др. Възникват 
дори специализирани научни звена, които изследват този процес. Ти-
пичен пример е „Институтът за политика, демокрация и интернет” към 
университета „Джордж Вашингтон” във Вашингтон, който публикува 
серия конкретни изследвания върху навлизането на интернет в полити-
ката. Огромната част от съществуващата литература обаче има харак-
тер на описание и обобщение на практиката на различни страни при 
реализацията на този процес. Амбицията на този труд е да обобщи тази 
практика и да направи изводи с концептуални следствия за посоките на 
промени на политиката през идващите десетилетия.
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Цел на изследването е да обобщи тенденцията на интернетизация 
или дигитализация на политиката. Водещата идея, формулирана и за-
щитавана в него, съдържа две основни хипотези:

Първа хипотеза: Промените в технологиите, чрез които се реали-
зират политическите комуникации, водят до радикални промени в ха-
рактера на тези комуникации. Технологиите не са просто инструмент, 
те имат съществена роля за промените в съдържанието и формите на 
комуникацията. Можем да кажем, че „медиите са съдържанието”, т.е. 
дигиталните комуникации предопределят промените в съдържанието и 
формите на политическа комуникация. Една е тя в епохата на използва-
не на аналогови технологии – от изобретяването на печатната машина, 
през фотографията до телевизията, различна става с възхода на диги-
талните технологии от последните две десетилетия.

Втора хипотеза: Дигитализацията и интернетизацията на полити-
ческите комуникации водят до радикални промени в политиката, фор-
мирана във времето на доминиране на аналогов тип технологии. Те са 
предпоставка за постепенно развитие на характерните за ХХ век масови 
представителни демокрации в рамките на националната държава. Ди-
гиталните технологии променят този тип демокрации в нови версии от 
дигитален тип, при който се осъществява своеобразна симбиоза на пре-
дходните представителна и пряка демокрация в мрежова демокрация 
с глобални измерения. Характерно за нея е огромното количество и 
динамика на прави и обратни връзки в политическия процес, даващи 
възможност за бързо, почти моментално въздействие на всеки отделен 
индивид върху локални, национални, регионални и световни процеси. 
В резултат на това политическият процес се трансформира от актив-
ности на упълномощени от гражданите за определен мандат (от 4 до 7 
години) политици в мрежа от огромно множество взаимодействия. В 
тези взаимодействия участват и отделните граждани, и увеличаващият 
се брой субекти на гражданското общество на локално, регионално, на-
ционално и глобално равнище.

Методология. Когато се говори за технологии и тяхната роля в об-
ществото, съществуват противоположни методологически позиции. 
Първата е позицията на технологичния детерминизъм. Според нея тех-
нологиите са автономна сила във функционирането на обществените 
процеси и, като такава, имат особено значима роля в историята на чо-
вечеството, т.е. те са активен каузален фактор за промените в различни 
сфери на обществото. Крайна версия на технологичния детерминизъм 
са страховете от автономизираната технология, въплътени в художест-
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вените описания на Франкенщайн и бунта на роботи и компютърни 
системи срещу техните създатели. Алтернативната теза е, че технологи-
ите са зависими от различни социални фактори, способстващи тяхно-
то развитие и използване. Нито една технология не прави нищо сама, 
тя се нуждае от хора, а хората са включени в определени обществени 
отношения, предопределящи тяхното поведение. Затова технологиите 
са преди всичко следствие, а не причина. Крайна версия на тази теза е 
социалният конструктивизъм – технологиите са социални конструкти 
и културни артефакти, които нямат никакво автономно значение.2

На тези крайни алтернативи ще противопоставим една специфична 
системна концепция за ролята на технологиите, в частност на комуни-
кационно-информационните технологии. Тя тръгва от позицията за съ-
ществуването на силна зависимост между комуникационни технологии 
и политика, но тази корелация съвсем не се свежда до технологичен 
детерминизъм, т.е. до представата за едностранна обусловеност на по-
литиката от технологиите, възприети като автономен фактор, нямащ 
нищо общо с политиката. Представите за такава едностранна обусло-
веност пораждат едностранен технооптимизъм или обратното – тех-
нопесимизъм, пренебрегвайки факта, че технологиите са само един от 
факторите в сложните социални взаимодействия. За да стане ясна тази 
позиция, формулираме пет основни тези за особеностите на комуника-
ционно-информационните технологии изобщо и в частност за дигитал-
ните технологии, както и за ролята им в политиката:

1. Според първата теза дискусиите за технологичния детерминизъм 
не са плодотворни, защото пренебрегват различията между технологи-
ите, а оттук и различията в тяхното въздействие върху обществото. 
За да дадем адекватен отговор на въпроса как методологически разбира-
ме каузалното взаимодействие между комуникационно-информацион-
ни технологии и политика, предлагаме разграничението на четири ос-
новни типа технологии от гледна точка на тяхната роля в обществото:

1.1. Комуникационни технологии – които имат преобладаващо де-
терминиращи следствия за политиката и социалните идентичности и 
общности. Те предопределят формирането на определени общности, 
политически организации и структури. Най-общо можем да ги разде-
лим на транспортни и комуникационно-информационни технологии.

2 Вж. Woolgar, Steve. Technology. In: The Social Science Encyclopedia, Sec. edi-
tion, Ed. by Adam Kuper and Jessica Kuper, London-New York: Routledge, 2005, pp. 
1493–1496; Braman, Sandra. Technology. In: The SAGE Handbook of Media Studies, 
London: Sage, 2004.
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1.2. Технологии в материалното производство – те са свързани с 
производството на различни стоки и услуги и предопределят производ-
ствените възможности и организация на едно общество (т. нар. произ-
водителни сили). Тяхното каузално въздействие има съществена роля в 
производствената сфера за формирането на съответните икономически 
субекти и икономическа власт.

1.3. Военни технологии – те предопределят възможностите за физи-
ческо насилие и господство на един субект над друг.

1.4. Биотехнологии – те имат решаваща роля за функционирането 
на биосферата, за промените на човека и живата природа.

В този контекст не можем да говорим изобщо за технологичен де-
терминизъм, а за специфични каузално-социални взаимодействия при 
различните типове технологии. Всяка от четирите групи технологии 
има водещо въздействие върху различни социални подсистеми, а чрез 
тях и върху останалото общество. Развитието на комуникационните 
технологии обуславя специфичен тип трансформации в областта на по-
литиката.

2. Втората теза се основава на обобщение и разграничаване на три 
модела на обяснение на социалното въздействие на технологиите, към 
които могат да бъдат сведени възможните анализи в тази област:

2.1. Модел на усилването: Технологиите само засилват някакви съ-
ществуващи процеси, но не водят до появата на нови неща. Те играят па-
сивна роля и съдържанието им зависи от икономически, политически, 
културни и пр. фактори. Този модел стои имплицитно или експлицитно 
зад голяма част от схващанията на така наречените технологични оп-
тимисти, в частност интернет оптимисти, и технологични песимисти, в 
частност интернет песимисти. В редица случаи той като че ли оправдава 
тези свои особености. Така например дигиталното неравенство може да 
усили рязко всички останали неравенства, защото дава нови предим-
ства на тези, които ползват комуникационно-информационните техно-
логии. В този смисъл то играе усилваща роля спрямо неравенствата.

2.2. Модел на двойния ефект: От гледна точка на морала, интереси-
те, последствията за човечеството всяка технология има двоен ефект, 
макар и по различен начин проявяващ се при различните технологии. В 
примитивните общества откриването на каменния нож повишава въз-
можностите на човека за защита и намиране на храна, което стимули-
ра човешката еволюция. Същият този нож обаче може и да убива. Така 
човекът получава едно от първите оръжия, с които по-успешно може 
да се справя с враговете си. Откриването на огъня също променя ради-
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кално позитивно човешкия живот, но огънят може да опожарява про-
тивникови съоръжения, с него могат да се изгарят хора на кладата. При 
това част от противоположните следствия на една и съща технология 
могат да бъдат преднамерени, а друга част, особено на съвременните 
технологии – непреднамерени. Създаването на автомобила няма за цел 
пътнотранспортни злополуки, но те са често следствие от използването 
му. Медиите също пораждат противоположни ефекти, което дава осно-
вание двойният ефект от тяхното функциониране да се характеризира 
дори като „закон на медиите”.3 Факт е, че още откриването на печатна-
та машина в Западна Европа прави по-лесна задачата на Католическата 
църква да осъществява контрол над вярващите и същевременно прави 
по-лесна съпротивата на този контрол от страна на появилите се про-
тестанти.

2.3. Трансформационен модел: Технологиите внасят нови неща в 
живота, водят до трансформация на и съдържателни промени в опре-
делени процеси, а не само усилват вече съществуващите и не само се 
използват в зависимост от интересите и целите на социалните субекти. 
Идеята за трансформационния модел е заложена в знаменитата форму-
ла на Маршал Маклюън, че „медиите са съобщението”, т.е. не са прост 
посредник, а бивайки средство за предаване на определена информа-
ция, се превръщат в цел, демонстрирайки един постоянно извършващ 
се в човешката дейност процес на инструментализация на целите и об-
ратно – на превръщане на средствата в цели. Медиите не са неутрален 
инструмент за предаване на определена информация. Те влияят върху 
тази информация и следствията от това влияние са резултат както на 
информацията, така и на средството, чрез което тя се предава.

Моделът на усилването има относително самостоятелна роля на 
съвсем ранния етап от въвеждане на една или друга технология. Въвеж-
дането например на автоматичния тъкачен стан по време на първата 
индустриална революция в началото има усилващ ефект – той рязко 
повишава производителността на труда и дава възможност с по-мал-
ко средства и по-бързо да се произвежда повече платно. Неговото раз-
пространение обаче има следствия за трансформирането на общество-
то като цяло, включително и за превръщането на Великобритания в 
по-мощна икономическа и политическа сила в сравнение с останалите 
страни. Същото е и с въвеждането на печатната машина. В началото тя 

3 Вж. McLuhan, M. and McLuhan, E. Laws of media: The new science. Toronto: 
University of Toronto Press, 1992.
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има усилващ ефект – дава възможност да се произведат повече книги за 
кратко време. След половин век обаче нейните следствия се използват 
от противниците на католическата църква и в крайна сметка подпома-
гат Реформацията, довела до трансформация на историята на Европа. 
Първоначалното усилване на определени резултати благодарение на 
новата технология след определен период има трансформационни след-
ствия, тъй като води до значими социални промени.

По принцип моделът на усилването не може да бъде отделен от про-
цесите на трансформация, защото усилването предполага, че чрез съ-
ответната технология някакъв социален субект получава властови пре-
димства и политически може да постигне неща, които другите не могат. 
При това става дума за промени на властови възможности в различни 
отношения – икономически, политически, идеологически и пр. Британ-
ската империя извършва индустриалната революция и започва да про-
извежда текстилна продукция при десетки пъти по-голяма производи-
телност. Това води до глобална хегемония на тази страна и е предпос-
тавка за промени на всички обществени отношения. В още по-голяма 
степен това е валидно за комуникационните технологии.

Възниква въпросът как би следвало да се разбират следствията от 
процесите на трансформация. В каква степен при тях са валидни тезите 
на технологичните оптимисти за положителните следствия от техноло-
гиите и на технологичните песимисти за опасностите от тях? Ние защи-
таваме позицията, че в един или друг конкретен случай комуникацион-
но-информационните технологии може да имат негативни следствия с 
оглед благото на определена група или дори на човечеството изобщо. 
Печатните технологии могат да бъдат използвани например за нацист-
ка пропаганда. Или можем да кажем, че без тях не би била възможна 
Реформацията и съответно Тридесетгодишната война в Европа, довела 
до милиони убити. Комуникационно-информационните технологии са 
част от система от отношения и наистина в тази система може да има 
различни следствия от тях. В дългосрочен план обаче доминират пози-
тивните следствия, защото те обвързват хората помежду им, засилват 
взаимодействието, движението на информация и играят ключова роля 
в развитието.

3. Третата теза е свързана с идеята за общосистемните връзки, в 
които е включено развитието на комуникационно-информационните 
технологии.

Става дума за взаимни зависимости между няколко основни групи 
фактори в обществото като цялостна система:
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3.1. Технологиите са свързани с прави и обратни връзки с полити-
ката, т.е. не само те въздействат върху политиката, но и политиката въз-
действува върху тях, тъй като развитието или ограничаването на разви-
тието на определени технологии зависи и от политиката.

3.2. В системата от взаимовръзки много важни са особеностите на 
икономическата система. Добре известно е, че някои от най-важните 
комуникационни технологии са открити в Китай много преди в Европа 
те да бъдат преоткрити и използвани. Типичен пример са печатарска-
та машина и хартията, които в Китай не получават разпространение, 
защото икономическата система не стимулира това. В Западна Европа 
използването на печатарската машина, а и на последвалите технологии, 
е стимулирано не само от стремежа към печалба на новопоявяващите 
се капиталисти, но и от политическите конфликти, които се разгръщат 
между папството и носителите на протестантската реформация.

3.3. Подтиквайки развитието на технологиите, и в частност на ко-
муникационните технологии, съответната икономическа система по 
същество създава чрез тях предпоставки за радикални промени в поли-
тиката и политическите субекти. Както ще бъде показано по-нататък, 
благодарение на развитието на печатарската машина и печатните кому-
никации става възможно формирането на нациите като единни поли-
тически субекти, които легитимират властта по начин, коренно разли-
чен в сравнение с този в средновековните общества. Нацията, като нов 
политически суверен, става основа на модерната политика, развиваща 
се от ХVІ век насам. По подобен начин днес политиката се променя в 
резултат на новите комуникационно-информационни технологии.

3.4. Системността се проявява и във факта, че новите комуникаци-
онни технологии се появяват и развиват най-напред в определени стра-
ни в Западна Европа, а след това в Северна Америка, и стават основа 
за тяхната световна хегемония в идеологическо, политическо, културно 
отношение.

3.5. В отношението между политика и технологии по принцип тех-
нологиите имат каузално по-голямо значение в сравнение със същест-
вуващите политически институции, структури, политики, субекти. 
След като са се появили, те започват да се използват и водят до промени 
и в политиката, а съответните политически субекти правят всичко въз-
можно за разпространение им, независимо че техни конкуренти, про-
тивници, съперници се опитват да ги ограничават.

4. Четвъртата теза е свързана с политико-системния характер на 
въздействие на комуникационно-информационните технологии върху 
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обществената система. Тя произтича от идеята, че различните типо-
ве технологии влияят върху специфични социални подсистеми и вли-
янието им върху целия социум е опосредствано чрез промените в тези 
подсистеми. Под политико-системен характер на въздействие в случая 
имаме пред вид факта, че комуникационно-информационните техноло-
гии имат ключова роля във формирането на политиката и свързаните с 
нея социални субекти, представляващи различни общности и идентич-
ности. Затова тези технологии влияят върху обществото преди всичко 
чрез политическата подсистема, макар и не само чрез нея.

В обобщение на казаното до тук, можем да направим извода, че по-
следствията за политиката от комуникацинно-информационните тех-
нологии са специфично-каузални; трансформационни; общо-системни; 
политико-системни.

5. Петата и най-важната или централна теза дава отговор на въпро-
са как се стига до тези специфично-каузални, трансформационни и по-
литико-системни последствия.

Тя се състои в това, че по своя характер комуникационно-инфор-
мационните технологии въздействат директно върху два ключови еле-
мента, от които зависят политиката и формирането на политическата 
система.

5.1. Първият от тези елементи е формирането на социални общно-
сти и на съответни идентичности. Те непосредствено обвързват хората 
един с друг, рязко увеличават възможностите за комуникация помежду 
им. Именно затова са технологии, които се разпространяват по-бързо от 
останалите. Само 50 години след създаването ѝ печатарската машина се 
разпространява почти в цяла Европа, а 20 години след откриването му 
телеграфът се превръща в глобална мрежа. Те обаче участват както във 
формирането на определени общности и идентификацията на индиви-
дите с тях, така и в ерозията на други общности и идентификацията с 
тях. Това, от своя страна, определя субектите на власт и легитимация-
та на властта. До откриването на книгопечатането комуникационните 
технологии не играят съществена роля в това отношение и затова об-
щата идентичност на населението не е съществена при формирането на 
държавни образувания. Това е времето на империите, на личната власт 
и на персонализацията на властта чрез монарха. Властта не се дава на 
монарха от някаква единна общност в лицето на народа, той я получава 
по наследство и чрез религиозното освещаване от страна на папата и 
патриарха (или ако той самият е възприеман като религиозен, а не само 
като политически лидер). С появата на книгопечатането и последващите 
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развития на комуникационно-информационните технологии ускорено 
се създават предпоставки за формиране на колективни идентичности и 
субекти, които претендират да участват във властта. Най-ярки такива 
модерни идентичности са нацията, класите, партийно-политическите и 
идеологически идентичности и субекти. Те, от своя страна, предопреде-
лят трансформациите на властта и политиката.

5.2. Вторият елемент е разпределението на информационна и сим-
волна власт в обществото, което играе ключова роля за формирането и 
реализацията на различни типове политически системи. Най-общо на 
ранните етапи на развитие на тези технологии, когато в едни или други 
общности се появяват писмеността и числата, те имат централизиращ 
и концентриращ информация и власт ефект и това е характерно чак до 
Новото време. Колкото повече се развиват тези технологии, толкова по-
вече се развива и съответен децентрализиращ ефект. Може да се каже, че 
в епохата на ранната модерност доминира централизиращият, а в този 
на късната модерност – децентрализиращият ефект на комуникацион-
но-информационните технологии. Това има и съответните следствия за 
трансформацията на политиката в една или друга посока.

Огрaничения на изследването – хипотезите и концептуалния мо-
дел, които предлагаме, характеризират общото съотношение между 
комуникационно-информационни технологии, политически комуни-
кации и политика изобщо. Но това отношение ще бъде изследвано пре-
ди всичко на основата на конкретното взаимодействие на една специ-
фична дигитална технология, каквато е интернет. Обемът на работата 
не дава възможност за специално изследване на ролята на мобилните 
комуникации, които имат своя специфика. Те ще бъдат отбелязани само 
в контекста на определени взаимодействия с интернет. Няма да се спи-
раме отделно на ролята на дигитализираните радио, телевизия, фотока-
мери и пр., а само в контекста на тяхната конвергенция с интернет. За да 
бъде достатъчно обоснована обаче общата концепция на изследването, 
в началото ще направим кратък преглед на въздействието на комуника-
ционно-информационните технологии върху политическата комуника-
ция и политиката на различни етапи в историята. Това е необходимо, за 
да се разграничат въздействията на различните информационни техно-
логии в различните исторически периоди чрез разглеждането им в ис-
торически и сравнителен план. Малко по-голямо внимание ще отделим 
на печатните технологии. Изходен пункт на анализа ще бъдат класиче-
ските вече идеи на Маршал Маклюън и Бенедикт Андерсън за ролята на 
печатните технологии в развитието на обществото и политиката.
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Друго ограничение на изследователската задача е свързано с факта, 
че определени промени в политическото в резултат на дигитализацията 
се нуждаят от самостоятелно изследване – това са на първо място про-
мените в държавата и държавната власт, нациите и етническите общ-
ности.

Реализацията на целта и обосновката на тезите в изследването ще 
бъде осъществена чрез решаването на седем основни задачи.

Първата задача е проследяването на промените в политиката в ре-
зултат от промените в комуникацията и комуникационните технологии 
от етапа на непосредственото лично общуване и появата на първите 
форми на писменост до днешните дигитални комуникации. Ще бъдат 
показани корелациите между комуникационните технологии и проме-
ните в политиката, като специално внимание ще бъде обърнато на фа-
кта, че формирането на модерните политически субекти, модерните по-
литически системи и политика стават възможни само при съответните 
комуникационни технологии.

Втората задача е свързана с представянето на основните етапи на 
развитие на интернет комуникациите и следствията от това развитие за 
трансформацията на медиите и съответно на публичната сфера.

Третата задача е да се разкрие как дигитализираните комуника-
ционни технологии променят социалните общности и гражданското 
общество. Появата и умножаването на най-различни виртуални общ-
ности и дигитализацията на гражданското общество и трансформа-
цията на публичната сфера са предпоставка за съществени промени 
в политическия живот.

Четвъртата задача е да се проследи как се променят протестните, 
антисистемните и опозиционните движения в резултат от използването 
на интернет и мобилните комуникации.

Петата задача е изследването на най-бързо развиващата се инте-
рактивна форма на масово участие в публичната сфера през последните 
години каквато са политическите блогове.

Шестата задача е посочването на промените, до които дигитали-
зацията на комуникациите води в основния субект на политиката през 
последните два века – политическите партии, тяхната членска маса и 
привърженици, тяхното поведение, тяхната взаимовръзка с цялото об-
щество

Седмата задача е да се изследва как дигитализацията на полити-
ческите комуникации чрез интернет променя главните характеристики 
на възникналите и функциониращи в модерната епоха демократични 



24

практики, как води до тяхната криза и създава предпоставки за нови 
форми на демокрация.

Разбира се, дигитализацията на политическите комуникации има и 
множество други следствия и на първо място промени във функциони-
рането и характеристиките на държавните институции. В изложението 
те са периферно засегнати, тъй като, поради своята значимост, предста-
вляват предмет на самостоятелен теоретичен анализ.
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Първа глава

ТЕХНОЛОГИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ 
КОМУНИКАЦИИ ОТ ДЕМОСТЕН  

ДО МАКЛЮЪН

Различните етапи в развитието на комуникационните технологии 
водят до промени в политическите комуникации и в медиите. В резул-
тат на това се променя характерът на политиката като цяло. 

Основната ни теза е, че появата на писмените комуникации ста-
ва предпоставка за развитие на държавата, а развитието на печатните 
медии поражда модерната политика. Електронните аналогови комуни-
кации, от своя страна, благоприятстват възхода на масовото общество 
и появата на големите централизирани държави, както във формата на 
многопартийни демокрации, така и във варианта на силни еднопар-
тийни или квазимногопартийни държави (например Япония). Всеки 
следващ етап на промени в развитието на политическите процеси е ко-
релиран с новопоявяващи се комуникационно-информационни техно-
логии.

Всяка комуникационна технология променя възприятията за прос-
транство, време, общност, за личностно „аз”, предпоставя интензивен 
обмен и разпределение на информацията и на властовите ресурси в 
рамките на различни общности. Променя нашите очаквания към по-
знати и близки, начина, по който политиците общуват със своята ау-
дитория. Този, който успее да си осигури хегемония чрез новите кому-
никационни технологии, притежава властови предимства в сравнение с 
всички останали. 

Разграничаването на шест етапа в развитието на комуникационни-
те технологии в зависимост от няколко основни признака: скорост на 
предаване на информацията; обхват на информацията; масираност и 
достъпност до информацията дава възможност да се опишат и анали-
зират промените в тези признаци и техните социални импликации през 
различните периоди, благодарение на които на един етап от развитието 
на човечеството възникват държавата и политиката. В най-общ план 
шестте етапа, през които минава развитието на информационните тех-
нологии, са следните:
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– рисунки и устна комуникация;
– изобретяване на азбуките и числата и поява на писмен език;
– поява на книгопечатането, мастилото и печатарската преса;
– промени в комуникациите в резултат на индустриалната рево-

люция през ХVІІІ-ХІХ век.;
– поява на микроелектронните технологии през втората полови-

на на ХХ век;
– поява на интернет в края на ХХ век и свързаните с него промени 

и нови предизвикателства.
Промяната в човешките отношения и отношенията между човека и 

държавата е силно корелирана с комуникационните технологии, които, 
влияейки на взаимодействията и общуването между хората, превръщат 
комуникацията във водеща предпоставка за политическите промени в 
човешката история.

1. Писмената комуникация – предпоставка за появата 
на държавата и политиката

От значение за цялостния анализ на появата на писмената комуни-
кация и влиянието ѝ върху държавата и политиката са първите два ета-
па в развитието на комуникацията. Първият се припокрива с най-древ-
ния период на проста устна комуникация и ограниченията, които тя 
поставя пред човешките общности. Макар писмената комуникация да 
се превръща в основен фактор за развитието на държавата и политика-
та, тя поставя и огромни ограничения, които с развитието на държавата 
предполагат развитие на нови комуникационни форми, отговарящи на 
новите реалности.

В антична Гърция първите съчинения, посветени на политиката, се 
появяват паралелно с развитието на устната политическа комуникация 
и ораторското майсторство, необходимо за убеждаване гражданите да 
подкрепят определени позиции. Неслучайно в зората на политиката 
стои името на Демостен с неговото умение за вербално политическо 
въздействие. След това обаче формите на комуникация претърпяват 
огромни промени, които предизвикват промени в политиката и дър-
жавата.

1.1. Рисунки и устна комуникация
Рисунките и устната комуникация не представляват първата фор-

ма на комуникация. Не е тайна, че способността да се общува не е при-



27

съща само на хората, но и на животните, макар и общуването само по 
себе си да представлява нещо различно от комуникацията. Комуника-
цията като термин включва идеята за системност и организираност, 
което трудно може да се припише на автоматизираните реакции на 
общуването – например разликата между бебе и личност. Първични-
те форми на комуникация включват разнообразни жестове и звуци, в 
голяма степен заимствани от животните. Постепенно хората ги дораз-
виват и разработват, за да получат по-големи възможности да комуни-
кират помежду си.

Простите рисунки и устното слово се появяват на следващия етап, 
когато общуването се превръща в комуникация, т.е. в съзнателна дей-
ност. През този етап комуникацията има две основни характеристики: 
първо, скоростта на предаване на информацията е равна на тази на звука 
(при устната комуникация) и на скоростта на светлината (при рисунки-
те); и второ, нейният обхват е равен на обхвата на микрогрупата, в която 
се извършва общуването. Създаването на тези микрогрупи, общуващи 
помежду си в борбата за оцеляване, постепенно води до възникване на 
додържавните общности. Липсата на запазени свидетелства за възник-
ването на говоримия език създава редица трудности при неговото дати-
ране. Ако се съди по археологическите разкопки, хората са се сдобили 
с физическата възможност за устна комуникация преди 90 – 40 хиляди 
години.

Резултатите от този тип общуване са разгледани от Аристотел, за 
който полисът е вид общуване между хората. Макар и да набляга на 
икономическото общуване с цел извличане на някакви материални бла-
га, анализът му на додържавния период ясно обрисува ролята на устна-
та комуникация в началния етап от развитие на човечеството. Подобни 
опити се правят и на по-късен етап от философи като Джон Лок, Томас 
Хобс или Жан Жак Русо, които изследват т. нар. “естествено състояние 
на индивидите”, търсейки първопричините за създаването на държавата 
и законите. Пръв върху тази проблематика обаче теоретизира Аристо-
тел. Според него през първоначалния етап от развитието на човечест-
вото отношенията между хората се концентрират в семейството – това 
са отношенията между господаря и роба, между мъжа и жената и между 
родителите и децата. Те произтичат от кръвното родство, от възрастта 
и пола, а не от силата на писаните правила и закони, които на един по-
късен етап стават основният гарант на взаимоотношенията в държава-
та и обществото. През този период “няма развито разделение на труда, 
което да диференцира хората по други признаци освен пол, възраст и 
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робство и затова противоречията, конфликтните ситуации се уреждат 
без да е необходима друга власт, освен семейната, друг авторитет, освен 
този на бащата или старейшината”1. Затова не авторитетът на закона е 
този, който разграничава правилно от грешно и добро от лошо, не е той 
този, който организира човешките взаимоотношения. Начинът на орга-
низация на хората през този додържавен период се характеризира пре-
димно с устната комуникация, осъществявана в и между малки групи 
хора, която, макар и да може да създаде авторитет, няма способността 
да създаде държавата и политиката. 

Важна характеристика на устния език е, че той създава по-големи въз-
можности за вътрешна комуникация, или с други думи за мислене, което 
значително увеличава човешките възможности. Постепенно се развива 
възможността за сплотяване на по-големи групи и предаване на истори-
ческа памет. Появява се човешката общност, в която комуникацията е 
насочена “не към разпространяване на посланията в пространството, а 
към съхраняване на обществото във времето; не към акта на предаване 
на информация, а към представянето на споделените вярвания”2. Такива 
са и взаимоотношенията във Велика България, както ги описва Вера Му-
тафчиева в книгата си „Предречено от Пагане” – историческата памет се 
предава във времето чрез племенните разказвачи, чието основно задъл-
жение е да присъстват на всяко едно събитие, да го запаметяват и да го 
предават на следващото поколение. Но този тип памет, макар и да може 
да поддържа племенната памет, не може да просъществува по простата 
причина, че човекът, и да не иска, забравя.

Преминаването към уседнал начин на живот и развитието на про-
изводителните сили обаче предполагат промяна в човешките отноше-
ния. Те все по-трудно се контролират от авторитета, обичая или груба-
та сила. Общуването излиза извън семейството или племенната общ-
ност и се пренася на друга плоскост – общуване в нова по-голяма група 
и, нещо повече, на определена територия – появява се държавата. Това 
обаче би било невъзможно без радикална революция в начина на кому-
никация, чрез която става възможно комуникацията пространствено 
да надрасте непосредствената контактна общност на семейството, се-
лището, племето.

1 Семов, Минчо. Политология. Университетско издателство “Св. Климент 
Охридски”, София, 1993 г. с. 8.

2 Lubar, Steven. InfoCulture: The Smithsonian Book of Information Age 
Inventions. Boston: Houghton Mifflin, 1993, p. 5.
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1.2. Изобретяването на азбуките и числата и появата на пис-
мен език – предпоставка за развитието на държавата и появата 
на политиката

Държавата възниква там, където се появяват цифрите и буквите, с 
които едни или други данни биват записвани и предавани от едно място 
на друго и от една група от хора на друга. Така става възможно да се обе-
дини и управлява една по-голямa от семейството или малкото селище 
общност, в която не е необходимо хората да се срещат или познават, за 
да комуникират – чрез цифрите и буквите те могат да обменят инфор-
мация и да формират споделени идентичности. Така става възможна 
и появата на държавни институции, които събират данъци и записват 
какво и от кого събират. Те управляват хората на съответна територия, 
натрупвайки информация за тях и от тях и използвайки я обратно за 
управленско въздействие.

При този тип комуникация скоростта на предаване на информация 
е ниска и съответства на скоростта на придвижване на хората, а обхва-
тът ѝ достига до един малък образован слой, чийто знания изглеждат 
недостъпни за останалата част от населението. В продължение на хиля-
долетия тези, които могат да се ползват от буквите и цифрите, в повечето 
държави са едно нищожно малцинство. Това им дава предимство пред 
останалите и те са част от управленския държавен и духовен елит. Нещо 
повече, те се възприемат като свръхестествени и в определена степен 
формират новите управляващи съсловия в лицето на царя, аристокра-
цията и жреческото съсловие. Владеенето на писмената комуникация 
се превръща в инструмент за политическа власт. На носителите на пис-
мено знание в продължение на хилядолетия се гледа като притежаващи 
някакви свръхестествени познания, необичайни за обикновените хора.

Важна черта на този тип комуникация е, че писаното слово може да 
бъде предавано и чрез четене, въпреки масовата неграмотност на на-
селението през разглеждания период. Тя е използвана активно и през 
Средновековието за разпространяване на Божието слово и налагането 
на християнството в Европа. От фундаментално значение е фактът, че 
изобретяването на писмеността и числата става предпоставка за създа-
ване на държавата, защото без възможност за индиректно предаване на 
информация, за събиране и записване на данни държавата не би могла 
да съществува. Защо не би могла да съществува?

Макар опитите за съхраняване на знанията и преодоляване на огра-
ниченията на устната комуникация да датират още от периода на пе-
щерните рисунки, този тип предаване на опит, данни и информация не 
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може да бъде разглеждан като фактор, обединяващ по-големи общно-
сти и играещ роля при създаването и развитието на държавата. Държа-
вата е и информационен механизъм. За да функционира, тя се нуждае 
от определена информация, която се събира от съответните органи на 
управление, а те, от своя страна, обратно чрез тази информация въз-
действат върху дейността и отношенията между хората на определена 
територия. За да се събира и натрупва тази информация, са необходими 
съответни комуникационни инструменти. Първите единни системи за 
съхраняване на информация с цел регулиране на човешките и държав-
ни взаимоотношения се създават в Шумер и Египет около 3000 г. пр. Хр. 
Около 900 г. пр. Хр. гърците първи създават буквената азбука, даваща 
възможност чрез 25 знака да се изрази всяка мисъл. От нея ще възник-
нат другите азбуки и на първо място латинската азбука и кирилицата.3 
Азбуките, чрез които може да се записва и предава информация, проме-
нят характера на човешкото мислене, водят до ново състояние на ума, 
наричано от някои автори „азбучна мисъл”, което отделя изговореното 
от говорещия и позволява понятийното общуване. Азбуката изгражда 
мисловната инфраструктура на кумулативната, базирана на знанието 
комуникация.4 Появата и развитието на земеделието, търговията и дър-
жавността изискват бюрокрация и следователно не могат да функцио-
нират при ограниченията на предходните форми на комуникация – по-
явяват се и се поддържат архиви, които са по-подходящи от човешката 
памет и реч.

Създават се първите, след устната комуникация и колективната па-
мет на традициите и ритуалите, по-ефективни способи за запазване на 
историческата идентичност на народите, в резултат на което стават въз-
можни и първите устойчиви държавни формирования. Комуникация-
та вече не е толкова ограничена във времето и пространството както в 
племенните групи и първичните аграрни безписмени общности, където 
тя е сведена до устната комуникация и индивидуалната и колективната 
памет, предавана от поколение на поколение чрез разкази, празници, об-
реди. Най-напред записът на информация се прави върху глинени плоч-
ки или камък, а след това голяма роля изиграва папирусът, който дава 
възможност за създаване на леки и лесно преносими документи. Нес-

3 Вж. Day, Lance. Language, Writing, Printing and Graphic Arts. In: An En-
cyclopedia of the History of Technology. Ed. by Ian McNei, London and New York: 
Routledge, 1990, p. 667.

4 Вж. Кастелс, Мануел. Информационната епоха: икономика, общество и 
култура. Том І, Възходът на мрежовото общество. С., ИК „ЛИК”, 2004, с. 328.
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лучайно от древните общества египетското, което използва папируса, е 
най-дълготрайно.

Така възникват условия за дълбоки социални и културни промени. 
Резултатът е постепенното формиране на древните държавни образува-
ния в Близкия Изток и на античния полис в Древна Гърция. Тези фор-
мирования се разрастват и, както пише Минчо Семов, “по времето на 
Аристид е имало 6000 съдии, 1600 стрелци, 1200 конници, 500 пазачи 
на корабарниците, 50 души пазачи на крепостите, 1400 чиновници или 
общо около 20 000 души”5 на държавна длъжност. Това ясно изобразява 
усложняването на обществените и политическите отношения в древна 
Атина, а наличието на толкова много длъжности създава обективна-
та необходимост от тяхната регулация. Регулацията може се извърши 
единствено чрез писмеността, която е в състояние да поддържа подобен 
тип администрация, да гарантира разделението на длъжностите, тях-
ното заплащане, функции и др. В Древен Рим например всяко реше-
ние на Сената било прочитано на Форума, с което ставало достояние на 
всички граждани. Форумът бил средището, около което древният Рим 
се развивал – той бил мястото, където се помещавал Сената и където се 
осъществявал културният, икономическият и социално-политическият 
живот. Там за първи път Юлий Цезар създал нещо като аналог на съвре-
менния “Държавен вестник”. На Форума били окачвани покрити с гипс 
дървени дъсчици с издълбани на тях текстове, които уведомявали рим-
ляните за държавните дела. Очевидно усложняването на отношенията 
в държавата предполага необходимост от регламентирането им чрез за-
кони, които да определят функциите на държавната власт, отношението 
между държавата и гражданите и пр.

Изобретяването на нови способи за предаване на информация на 
разстояние било основен фактор за утвърждаването на една или друга 
политическа единица. Гръцките историци разказват как персийският 
цар Дарий І успял да разшири границите на Персийската империя от 
Дунав до Инд, изпращайки съобщения от столицата към провинциите 
посредством дълга редица от хора, разположени по хълмовете, които 
чрез викове предавали съответната информация един към друг. Този 
способ бил 30 пъти по-бърз в сравнение с древногръцките вестонос-
ци, които, тичайки от едно място на друго, пренасяли информацията. 
В „Галската война” Юлий Цезар разказва как галите можели да свикат 

5 Семов, Минчо. Политология. Университетско издателство “Св. Климент 
Охридски”, София 1993, с. 11.
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по този начин своите войски за три дни. Средства за пренасяне на ин-
формация са огънят през нощта, пушекът през деня, глинените плочки 
в Месопотамия, папирусът в Древен Египет и Древна Гърция, перга-
ментът в Римската империя, а от VІІІ век на нашата ера пренесената от 
Китай хартия започва да измества пергамента в ислямския свят, а след 
това прониква и в средновековна Европа.6

2. „Гутенберговата галактика”, изграждането на нации-
те и на модерната политика

2.1. Реформацията е невъзможна без Гутенберг, а силите, 
създали реформатора Лутер, ще доведат до Просвещението

Макар да е общоприето, че Гутенберг е изобретателят на печатар-
ската машина, подобни технологии съществуват още в Китай и Корея 
около 600 г. сл. Хр., а арабите започват да ги използват около век по-
късно, на което може да се гледа като на първи етап в развитието на 
печатарските технологии. Поради многобройните военни конфликти и 
търговски сделки, както и в резултат от обстоятелството, че през онзи 
исторически период ислямът окуражавал разпространението на зна-
ния, необходимостта от въвеждане на нови по-ефективни средства за 
комуникация става все по-силна. Междувременно разпространението 
на знания в Европа е считано от Църквата за вредно, а съюзът ѝ с дър-
жавната власт премахва всички възможности за навлизане на знание-
то на стария континент. Този съюз бил провокиран от необходимостта 
средновековните владетели да бъдат признати от римокатолическата 
църква, за да легитимират абсолютната си власт – не е тайна, че властта 
на краля или на феодала върху крепостния селянин през този период 
била легитимирана чрез Бога, а не чрез народа. С навлизането на нови 
философски учения през Ренесанса обаче, обстановката постепенно за-
почва да се променя и на знанието вече не се гледа като на прерогатив 
единствено на една малка образована клика от църковни служители и 
благородници.

През 1453 г. немският изобретател Йохан Гутенберг създава спо-
соб за печатане с подвижни печатарски букви, което слага началото на 
съвременното книгопечатане, представляващо нова форма на комуни-
кационна технология, непозната в Европа. Гутенберг усъвършенства 

6 Вж. Thussu, Daya Kishan. International Communications: Continuity and 
Change. London: Arnold, 2000, рp. 11–12.
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познатите печатарски технологии като въвежда приспособлението за 
леене на букви, самата механична печатарска преса и мастилото на мас-
лена основа. През първите години след появата на печатарската преса 
изобретението се възприема предимно като нов и по-ефективен метод 
за отпечатване на религиозни текстове, което води до по-лесно разпрос-
транение на Библията и други религиозни книги на значително по-ни-
ска цена. Премахва се нуждата десетки писари да преписват оригинал-
ните текстове, сравнявайки всяка дума буква по буква.

Изобретението на Гутенберг има радикални следствия, защото 
дава възможност за масово тиражиране на книги, които могат да се 
използват във всеки дом. Книгопечатането се разпространява много 
бързо и към 1500 г. вече в 236 града в Европа има книгопечатници, а 
през следващия век са отпечатани между 150 и 200 милиона книги, ко-
ито променят ролята на образованието и книгата в европейското об-
щество. 7 Ако ръкописната книга преди това е рядко явление, стига до 
малко хора и прави знанието и грамотността езотерична собственост 
на един съвсем малък елит, то сега се появява масово средство,което 
може да се използва от милиони хора и така предходният езотеризъм 
на знанието изчезва. За да могат да се четат умножаващите се книги, 
са необходими милиони грамотни хора, каквито до тогава липсват по-
ради невъзможността бързо и лесно да се разпространява писменото 
слово. Първоначално пазарът на книги е на латински език, но броят 
на хората, които ползват латински е ограничен, поради което този па-
зар е задоволен за около едно столетие и възникнат пазарни предпос-
тавки за разпространение на книгите на езиците на различни групи 
потребители. Книгите постепенно водят до появата на милиони гра-
мотни хора, които започват много по-рационално да гледат на света и 
да оспорват властта на царете, князете и императорите. Грамотността 
води до нови интелектуални компетентности и възможности на от-
делните индивиди. Книгопечатането има огромно въздействие върху 
Ренесанса и Реформацията, предизвиква образователна и научна ре-
волюция. То трансформира радикално европейското общество, посте-
пенно замествайки хилядолетната орална култура на непосредствено 
общуване с печатната култура, а доминацията на слуха като основен 
посредник при получаването на социална информация с доминацията 
на зрението.

7 Вж. Headrick, Daniel R. Technology: A World History. Oxford – New York: 
Oxford University Press. 2009, p. 85.
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Гутенберг е основният фактор, благодарение на който Реформация-
та става възможна. Това твърдение изглежда твърде силно, но е факт, че 
успешна опозиция на църквата е възможна само, ако се създаде комуни-
кационна система, предоставяща нови способи за привличане на доста-
тъчно поддръжници на алтернативни идеи. И преди това има различни 
религиозни ереси и движения срещу католическата църква. Няколко 
десетилетия преди Лутер Савонарола вдига въстание във Флоренция с 
подобни лозунги срещу папата. Но Савонарола си служи с устното сло-
во по площадите на Флоренция и въздействието му остава ограничено. 
Затова и неговият бунт е смазан. Същото е и с различните религиозни 
ереси – например на албигойците. Техните идеи се разпространяват или 
устно, или чрез ръкопис и имат ограничено въздействие. Пръв Лутер 
прави нещо съвсем ново. Първо, използва една нова комуникационна 
технология, за да спечели бързо голямо количество поддръжници. Вто-
ро, предлага алтернативни, антийерархични визии за християнството, 
основани на тази технология, а именно че не папата и кардиналите, а 
всеки вярващ може да чете евангелието и има достатъчно разум и спо-
собност сам да го тълкува, без да се опира на авторитета на папството. 
За тази цел обаче вярващият трябва да има непосредствен достъп до 
евангелието, което е възможно само чрез печатната машина. Това, от 
своя страна, е предпоставка за развитие на индивидуализма и вярата в 
индивидуалния разум. Тук каузалната връзка с новия тип печатни ко-
муникационни технологии е много тясна.

През 1517 г. Мартин Лутер отхвърля правото на католическите све-
щеници само те да четат и тълкуват евангелието на латински и заявява, 
че то може да се чете и тълкува от всеки, включително и на родния му 
език. Едно от първите неща, които той прави след като окача тезисите 
срещу папата на вратата на църквата във Витенберг, е да ги пусне на 
печатната машина и разпространи само за 15 дни в хиляди екземпляри 
в почти всеки град в Германия. С това се поставя началото на масовата 
политическа комуникация. Благодарение на техниката е възможно да се 
възпроизвежда евтино в много копия един текст и той да бъде достъпен 
за много повече хора. Лутер превежда и отпечатва библията на немски 
(за разлика от латинския вариант, използван от католическата църква). 
Чрез промяната на езика на библията той цели създаването на своя ау-
дитория. И това става – за двете десетилетия между 1520 и 1540 г. в Гер-
мания са отпечатани три пъти повече книги на немски език, отколкото 
за предишните две десетилетия и за това основна заслуга има Лутер. 
Между 1522 и 1546 г. се появява невероятният и за днешните мащаби 
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на книгоиздаване брой от 430 издания на неговия превод на библия-
та и по същество Лутер става първият автор на бестселър.8 Печатната 
книга всъщност е първата масово производима еднотипна стока, която 
служи като образец за унифициране на стоковата култура. Писмената 
комуникация загубва предходния си езотеричен характер. През 1535 г., 
притеснен от подривната сила, която носи книгопечатането, крал Фран-
соа І забранява печатането на книги в своето кралство под страх от бо-
лезнена смърт чрез обесване, но забраната трудно се спазва. През 1543 г. 
Коперник издава в Нюрнберг своето знаменито съчинение „За въртене-
то на небесните сфери”, в което развива своята хелиоцентрична теория. 
То излиза в няколкостотин екземпляра, но за времето си е революция, 
информационен взрив, тъй като по стария ръкописен начин създаване-
то за кратко време на такъв тираж е невъзможно. Това рязко увеличава 
въздействието на книгата и значението ѝ за радикална промяна на ста-
рия средновековен светоглед за вселената.9

Постепенно книгата става достъпна за все повече хора. Разпростра-
нението ѝ дава възможност да се сложи край на монопола върху зна-
нието от страна на католическата църква и създава предпоставки за 
разширяване на образованието и радикална промяна в грамотността. 
Именно печатната книга прави възможна масовата грамотност, дока-
то ръкописното предаване на информация в традиционните общества 
свежда грамотността до привилегия на много малък елит. Нарастват 
публичният интерес към политическите и религиозни проблеми и го-
товността за участие в дебати по тях. Популярната печатна култура съз-
дава предпоставки все повече и повече хора да почнат да мислят по-
литически, а цензурата е изправена пред предизвикателства. Появяват 
се автори, които получават заплащане за своите книги от издателите.10 
Много религиозни догми започват да се отхвърлят, а протестантството 
и свързаните с него виждания за света, индивида и обществото играят 
все по-голяма роля в континентална Европа. Западането на влиянието 
на църквата има и своите политически следствия, тъй като през средно-
вековието тя е инструмент за легитимация на монархическите форми 
на управление.

8 Вж. Anderson, Benedict. Imagined Communities. London – New York: Ver-
so, 1992, p. 39.

9 Вж. Robertson, D.S. The Information Revolution. In: Communication Re-
search. 1990, Vol. 17, № 2, p. 421.

10 Вж. Peacey, Jason. Print and Public Politics in Seventeenth-Century England. 
In: History Compass. 2007, Vol. 5, № 1, p. 86.
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Много важен етап в развитието на печатарските комуникационни 
технологии е появата на вестниците. През 1621 г. е отпечатан първият 
редовен ежедневник в Париж, който е последван от аналогични изда-
ния в Лондон, Амстердам и пр. Но скоростта на разпространение на ин-
формацията все още е ниска и дори по време на битката при Ватерло в 
1814 г. се използват гълъби за доставяне на бърза информация в Лондон 
за резултатите от нея. Развитието на грамотността и усъвършенства-
нето на печатарските технологии позволяват отпечатване на по-големи 
тиражи, а с разширяването на пазара на печатни изделия се появяват 
и първите вестници. Първоначално те задоволяват търговски нужди, 
като на страниците им се публикуват обяви, цени на стоки и от време 
на време политически новини. През този период тази информация е на-
пълно достатъчна, като се вземат предвид комерсиалните потребности, 
задоволявани от вестниците, и малките тиражи.

Комуникациите дават възможност за ускоряване на движението на 
информация в големи региони. През ХVІІІ век вече това, което става в 
Северна Америка, може да повлияе много на процесите, разгръщащи се 
в Европа, както и обратното. Например събитията, свързани с борбата за 
независимост на американските колонии от Великобритания, се следят с 
огромен интерес в Европа и изиграват немалка роля при формирането на 
революционните настроения във Франция. Благодарение на вестниците 
те стават постоянен обект на интерес на континента, особено след включ-
ването на Франция във войната. Макар и да не бива да се пренебрегват 
редица други фактори, като съсловното деление, конфликтът между бур-
жоазията и аристокрацията, финансовата криза и др., придобиването и 
обсъждането на информацията от гражданите са значим фактор за избух-
ването на Френската революция през 1789 г. Не може да се пренебрегва 
и ролята на революцията в стимулирането на либералните движения в 
Европа и постепенното премахване на монархиите на континента. Вест-
ниците оказват съществено въздействие и върху западането влиянието на 
църквата върху гражданите.

Постепенно технологиите се усъвършенстват, а тиражите се увели-
чават, което води до привличане на нови аудитории, до промени във 
формите на журналистиката и в силата на влиянието, което тя оказва 
върху обществото – появява се информация за престъпления, появяват 
се първите форми на разследваща журналистика, започват да се пуб-
ликуват интервюта, коментари и анализи. Този период, свързан с ХІХ и 
началото на ХХ век, често е наричан „златната ера на печатните медии”. 
Тогава влиянието на издателите започва да придобива такива размери, 
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че те могат да свалят и издигат политици. Процесът на индустриализа-
ция и свързаното с него масово производство води до масова грамот-
ност на градското население в развитите страни през ХІХ век и масово 
разпространение на книгите. Той е свързан и с все по-силната зависи-
мост на политиците от гражданите. Гражданите все по-лесно научават 
за случващото се на политическата сцена, в резултат на което полити-
ците стават по-отворени и отговорни към масите. Бързо се разширява 
избирателното право, появяват се организации за защита правата на 
жените и пр.

Възможността печатната книга да стигне до всеки отделен човек дава 
тласък на вярата в индивидуалните способности за разбиране на света. 
Тя има освобождаващ ефект и е предпоставка за реакция срещу нала-
гане на истини от високи инстанции. Засилва вярата в човешкия разум 
и търсенето на нови отговори на въпроси, които са изглеждали решени. 
Увеличаващият се брой книги поражда увеличаващ се брой образовани 
хора, а те, от своя страна, се нуждаят от повече книги и се опитват допъл-
нително да създават нови знания, за да разберат света. В крайна смет-
ка, през ХVІІІ век разпространението на печатната книга и чрез нея на 
знанията поражда оптимистичната визия за настъпване на „век на про-
свещението”, в който благодарение на знанията и книгата човечеството 
ще се освободи от предходните заблуди и ще претърпи небивал прогрес. 
Масовото ограмотяване на хората започва в края на ХІХ и началото на 
ХХ век. Държавите постепенно въвеждат задължително образование до 
определена възраст, събирайки децата в училищата, формирайки у тях 
сходни навици в дисциплина, налагайки им определени идеи и възпри-
ятия, съответна национална идентичност. Паралелно с това се разгръща 
идеята за свобода на словото в противодействие с различни форми на 
неговото ограничаване.11

В Османската империя чак до 1706 г. е забранено на християните 
да използват печатарската машина12 и това очевидно е една от при-
чините за закъснялото Възраждане на балканските народи и форми-
рането на балканските модерни нации. А първата новобългарска пе-
чатна книга – „Неделникът” на Софроний Врачански, се появява ве-
кове по-късно или около 350 години след появата на книгопечатането 
в Западна Европа. Първият български вестник „Български орел” на 

11 Вж. Winston, Brian. Messages: Freedom, Media and the West form Guten-
berg to Google. London: Routledge, 2005.

12 Вж. Headrick, Daniel R. Technology: A World History. Oxford – New York: 
Oxford University Press. 2009, p. 87.
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Иван Богоров се появява още по-късно – едва през 1846 г. в Лайпциг 
(Германия) или 225 години след първия ежедневник в Западна Европа. 
Само за три десетилетия след това обаче, издаваните от българските 
просветители и революционери вестници ще формират българска на-
ционална публична сфера, ще доведат до Априлското въстание. Всъщ-
ност вестникът е основният инструмент за формиране на българската 
нация и за изграждане на съзнание за независимост. Печатната книга 
и вестникът ще се превърнат във фактор за поява на нова професи-
онална и културна група в обществото – тази на секуларизираната и 
професионализирана художествена интелигенция от журналисти, пи-
сатели и поети, които ще се превърнат в ключови фигури в процеса 
на „изобретяване” или „въобразяване” на нацията и формиране на 
чувство за единна общност, на единна идентичност. Неслучайно сред 
първите български издатели и журналисти, изграждащи българската 
нация и борещи се за нейната независимост, са Любен Каравелов, Пе-
тко Славейков, Христо Ботев, Георги Сава Раковски.

2.2. Как печатарските комуникационни технологии проме-
нят човека и негови базисни свойства като субект на полити-
ката?

Може би най-знаменитият изследовател на следствията за човеш-
кия живот от развитието на печатните медии е канадският социолог 
на медиите Маршал Маклюън. Той формулира теза, която ще разгори 
една дискусия, загатната още преди Втората световна война в работите 
на Валтер Бениамин и Теодор Адорно, а именно, че медиите не са само 
средство, чрез което се предава определено съдържание, а сами по себе 
си водят до радикални промени във функционирането на политиката и 
културата. “Посредникът е съобщението” (“The media is the message”) е 
знаменитата формула на канадския теоретик.13 Тя означава, че въздейст-
вието на медиите не е резултат само и дори не толкова на съдържанието 
на предаваното съобщение, а зависи от особеностите на самите медии. 
Медията влияе върху посланието, което се предава чрез нея. Видът на 
медията определя съобщението, създавайки символна връзка, чрез ко-
ято посредникът въздейства върху възприемането на съобщението. 
Според него самото съдържание има слаб ефект върху индивида и об-
ществото. Тръгвайки от тази идея, той се опитва да покаже как медиите 

13 McLuhan, Marshall and Quentin Fiore. The Medium is the Message: An In-
ventory of Effects. London: Penguin Books, 1967.
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трансформират основни характеристики на човека, а това има значение 
и за начина, по който той, като гражданин, участва в политиката.

Изобретяването на печатната технология допринася за и прави въз-
можни повечето от забележителните тенденции в модерния период в 
западния свят: индивидуализъм, демокрация, протестантство, наци-
онализъм и др. Опирайки се на традицията, която създава Маклюън, 
бихме отбелязали следните основни промени в човека като гражданин, 
корелирани с развитието на печатната култура:

1) Развитие на логическото мислене и отделянето му от емоциите. 
За Маклюън всяка медия има специфични „сензорни основания”, води 
до развитие на определени човешки способности и сетива. Всяка нова 
медия разширява определени човешки способности. Такива характерни 
особености притежават и печатните медии. Процесът на четене и раз-
шифроване на текста формира съответни човешки способности, има 
своите следствия за начина на мислене. Използването на фонетична-
та азбука, състояща се от звуци, фиксирани в отделни букви, развива 
способността да се разчлени многообразната реч на система от някол-
ко елемента. Живото слово е представено чрез комбинация от букви и 
така е абстрахирано допълнително от реалността. Затова при грамот-
ния човек има тенденция към отделяне на логическия от емоционалния 
и сетивния живот и развитие на аналитичното и логическо мислене, 
потискане на чувствеността. Изложението на една или друга идея чрез 
последователността от букви, свързани в линейна последователност, 
формира начин на последователно мислене и извеждане на една идея от 
друга. Неслучайно просветителската идея за „века на разума” се появя-
ва с възхода на печатната култура. Печатната култура откъсва човека от 
локалните му корени, подпомага разделянето на чувствата от аналитич-
ното мислене, на сетивността от логическите умозаключения, и, спо-
ред Маклюън, „шизофренията може би е следствие от грамотността”.14 
Всичко това от своя страна, влизайки във взаимодействие с формира-
щия се капиталистически пазар и характерната за него инструментална 
рационалност, в крайна сметка става обективна предпоставка за раз-
витието на идеите за разума и рационалния индивид и за тяхната роля 
в политиката от епохата на Просвещението насам. Този „разумен” или 
„рационален” човек мислителите от модерната епоха започват да раз-
глеждат като притежаващ права, които той иска да бъдат защитавани 

14 McLuhan, Marshall. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic 
Man. Toronto: University of Toronto Press, 1962, p. 22.
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чрез политиката от държавата. Последователността на описанията и не-
обходимостта от развитие на аргументация и съждения е предпоставка 
и за развитие на научния стил.

2) Развитие на индивидуализма. Развитието на индивидуализма 
обикновено се свързва с капитализма и частната собственост, но до 
голяма степен е обусловено и от появата на печатната култура като 
ново информационно средство. Както вече стана дума, до развитието 
на печатните комуникации господства оралната култура. Предаване-
то на значима публична информация става от разказвачи на истории 
или малко грамотни, които четат на група хора съответния текст. Тра-
дицията на колективно домашно четене на книги се запазва в Англия 
чак до ХІХ век. Печатната култура и увеличаващият се брой грамотни 
хора променят тази ситуация, поставят началото на нарастваща роля 
на визуалните възприятия в културата, на увеличаващо се количество 
визуално получавана информация. Консумирането на печатния текст 
благоприятства появата на изолирани индивиди, които отделно един 
от друг, без непосредствен досег помежду си и със заобикалящата ги 
среда, се отчуждават от останалия свят. Технологиите на печатната ко-
муникация се възприемат от Маклюън като подпомагащи развитието 
на индивидуализма и еднообразието. Той нарича печатарската техно-
логия „технология на индивидуализма”.15 Ако преди това един ръкопи-
сен текст или един разказ се четат от един човек на глас на много хора 
и са част от колективно възприятие, то сега лесната достижимост на 
печатните материали дава възможност всеки сам да ги чете обособено 
от останалите, създава практиката да се чете наум. Ако човек в повече-
то случаи чете сам и тихо, това става предпоставка за развитие на въз-
приятия за личностен частен живот – типична особеност на модерното 
общество. В дневниците, романите, писмата се създава възможност за 
самоописание на човека, за развитие на неговото „вътрешно аз” като 
нещо отделено и различно от общността, в която е включен. Печатар-
ските технологии са една от предпоставките за появата на авторство-
то на различните ръкописи, на въпроса за тяхната автентичност, който 
съвсем не стои пред човека в догутенберговата епоха.

3. Печатните медии предполагат интелектуална активност и раз-
витие на човешкото въображение. Опитвайки се да разбере различията 
между печатните и аналоговите електронни медии, каквито се разгръщат 

15 McLuhan, Marshall. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic 
Man. Toronto: University of Toronto Press, 1962, p. 158.
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след Втората световна война, Маклюън ги разделя на “горещи” и “студе-
ни” според степента на въздействие и съучастие на индивида към преда-
ваното съобщение. Тук не става въпрос толкова за оценъчните и афек-
тивни ориентации, създавани от съобщението, нито за неговото социал-
но въздействие, а за степента на съучастие към самото съобщение. Ня-
кои медии, като телевизията и киното, при които основното послание се 
предава чрез образите, подтикват към използване на няколко сетива. По 
този начин не е нужно човек да упражнява голямо усилие, за да попълва 
детайлите на картината – той се отнася относително пасивно към тях и 
поради това манипулативната им роля може да бъде по-висока. Вестни-
ците и книгите, от своя страна, изискват повече съучастие за попълване 
на картината, която се опитват да пресъздадат. В този смисъл книгата е 
“горещо” средство – тя изисква повече активност, предполага по-голямо 
съзнателно участие от страна на читателя, за да извлече той съдържани-
ето на носената от нея информация. За разлика от нея „студените” сред-
ства предизвикват по-висока степен на съпричастие и емоции, защото 
образите и непосредствеността на ситуациите, които пресъздават, правят 
много по-лесна идентификацията на човека с един или друг герой, образ, 
знаменитост. На „горещите” средства хората реагират логически, незави-
симо и отчуждено, те благоприятстват в този смисъл развитието на чове-
ка. Неслучайно автори като Майкъл Уорнър, изследвайки развитието на 
печатните медии в Америка през ХVІІІ век, правят извода, че те водят до 
демократизиране на културното пространство, защото превръщат обик-
новените хора в активни участници в публичното мислене.16

Още в първата си работа „Гутенберговата галактика”, посветена на 
печатните медии, Маршал Маклюън смята, че ограниченията, които съ-
държат в себе си медиите, влияещи само на едно сетиво, неизменно ще 
доведат до края на вестника и книгата, заменени от медии, въздейства-
щи върху повече човешки сетива. Той вижда в телевизионните образи 
антитеза на “типографската ера” и твърди, че печатните медии отдале-
чават хората от света и един от друг, правят ги по-големи индивидуали-
сти, докато електронните медии ги правят по-взаимосвързани, незави-
симо че отслабват ролята на човешкото въображение и интелектуална 
активност.

На книгите, вестниците, списанията и различни други печатни ма-
териали, обобщени чрез понятието “Гутенбергова галактика”, Маклюън 

16 Вж. Warner, M. The Letters of the Republic: Publication and the Public Sphere 
in Eighteenth-Century America. Cambridge: Harvard University Press, 1992.
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противопоставя “електронната галактика”, която ще доведе до отмира-
нето на книгата и ще постави началото на нова комуникационна епо-
ха. Той вижда именно в нея средството, превръщащо света в “глобално 
село”, в което изчезва предходното деление на център и периферия, а 
„центърът се оказва навсякъде”. В този контекст той изказва и прогно-
зата си за “края на книгата”.17 И докато първата му теза в голяма степен 
се оказа вярна, то втората все още е обект на дискусии. От твърденията 
на Маклюън можем да разберем защо той дава приоритет например на 
устната комуникация, но не и защо не подлага на критика телевизията. 
Да не би телевизионният зрител да не притежава горепосочените не-
достатъци? Наистина някои от наблюденията на канадския теоретик 
са оправдани: книгата стои изолирана от контекста на създаването си, 
стеснява многоканалността на устната реч, отделя единичния възприе-
мател. Но едва ли това може да се каже и за вестника, който е създаден 
за масовата аудитория и формира масово съзнание. Пък и като “горе-
що” средство за комуникация книгата обогатява въображението, води 
до увеличаване на грамотността, до запазване на историческата памет 
и, по думите на Маклюън, едновременно обединява хората във времето 
и пространството, унифицира ги, но и ги обособява от останалите.

2.3. Как печатните медии влияят върху формирането на нов 
политически суверен и на модерна политика?

В резултат от разпространението на печатарската култура, макар и 
в различна степен и с различна скорост в различните региони, светът 
се променя. Промяната не би била възможна без характерните черти 
на печатните медии – тяхната възможност за предаване на информа-
ция на огромен кръг хора на определена територия, способността им да 
повишават образователното равнище на населението и да увеличават 
скоростта на предаване на информацията. Книгопечатането променя 
радикално начина, по който се прави и функционира политиката, както 
и характера и формите на държавата. Тази промяна има няколко основ-
ни измерения.

Първо. Първоначалният ефект от печатните медии благоприятства 
развитието на абсолютните монархии, които се опитват да обединят 
разнородното население (за разлика от средновековните елити, гово-
рещи френски) на съответен общ национален език. Те са предпоставка 

17 McLuhan, Marshall. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic 
Man. Toronto: University of Toronto Press, 1962, p. 31.
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за създаването на силни бюрократични системи и налагането на уни-
фицирани модели на поведение. Печатните технологии дават възмож-
ност за засилване на държавния контрол. Чрез превръщането на един 
от местните диалекти в национален език и в масова среда на всички, 
печатната култура „създава нов и непознат преди инструмент на по-
литически централизъм”.18 Именно затова във Франция кралят поръч-
ва на Френската академия на науките да създаде официален френски 
език, който чрез книгите и образованието да обедини разнородното 
по своя език и диалекти население в една цялост и да го направи мно-
го по-лесно подчиняващо се на единна система на управление. Преди 
това в съществуващите империи официалният език е само езикът, на 
който говорят политическите елити. В средновековна Европа такъв е 
латинският, достъпен за една съвсем малка част от елита, докато вътре 
в кралствата и империите се използват най-различни наречия и езици. 
Затова и германският император Карл V говори на немски само с конете 
си, откъснат от немските диалекти на своите поданици. С появата на 
Гутенберг обаче, тези поданици получават лесен достъп до печатното 
слово, започнат да се ограмотяват, да четат и благодарение на четенето 
да се свързват помежду си и да говорят един език. Едно от германските 
наречия става официален език и чрез системата на държавно образо-
вание се налага на цялото население. Дори в България, където за раз-
лика от Западна Европа, още по времето на Борис и Симеон започва 
разпространение на Библията на старобългарски език, този език оста-
ва ограничен до една малка грамотна църковна прослойка. Оромната 
маса от населението, което е неграмотно, говори на различни наречия и 
до Възраждането има по-скоро локална и религиозна, а не толкова на-
ционална идентичност. Едва след по-масовото навлизане на печатното 
слово и разцвета на училищата през ХІХ век, постепенно се стига до 
утвърждаването на единен национален език с общи правописни норми 
на основата на търновския диалект, което благоприятства утвърждава-
нето на единна национална идентичност. 

Второ. Нарастващата грамотност улеснява налагането на общ език 
на територията на държавата, избутващ встрани предходните диале-
кти и подпомага развитието на национално самосъзнание, национална 
идентичност и национализъм, паралелно с индивидуализма. Те, от своя 
страна, служат като основа за развитие на модерната политика, която 

18 McLuhan, Marshall. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic 
Man. Toronto: University of Toronto Press, 1962, p. 238.
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се опира на легитимацията на властта от страна на нацията като еди-
нен субект. Книгопечатането дава възможност за формиране на големи 
общности от хора, които не общуват непосредствено, но консумират 
една и съща информация чрез книгата и вестника. Това предполага общ 
език и културна близост, което води до изграждане на колективни иден-
тичности на големи групи от хора във формата на модерните нации. 
Авторите на книги и пишещите във вестници – писатели, поети, жур-
налисти и философи стават в продължение на няколко века гръбнака на 
секуларизираща се или секуларна интелигенция. Тя, чрез своите книги, 
формира обща национална идентичност, съзнание за принадлежност 
към една и съща национална група, допринася за изграждане на мо-
дерните нации като големи групи от хора на една територия. Основно 
комуникационно-информационно средство за обединение на хората, за 
осъзнаване, че са част от едно цяло, е печатната медия, формираща общ 
език и съзнание не на предходното локално равнище, а на равнището 
на една по-голяма общност. Благодарение на печатните комуникации, 
които обвързват в едно цяло множество локални общности, формули-
рат общи проблеми, създават общи езикови норми на комуникация и 
предполагат общо самосъзнание, постепенно се появява един нов су-
бект на политиката – нацията, който претендира за легитимната власт и 
води до радикални промени на политическите системи. Разбира се, това 
правило трудно може да се приложи за някои етнически общности. Ако 
вземем за пример ромите, ще видим, че те нямат и досега единен език, 
защото нямат единна азбука (макар че правят опити за създаването ѝ). 
Поради това те са разделени на множество локални групи, които се про-
тивопоставят помежду си – при тях по-съществена роля играят клано-
вата и родовата принадлежност, отколкото етническата.

Трето. Благодарение и на книгопечатането като основа за форми-
ране на нов тип общност и съответно разпределение на информация-
та и властта, възникват и се развиват не само нацията като суверен на 
властта, заменящ предходните монарси, но и националната държава 
със съответните институции – училища, задължителна военна служба, 
национални празници, знамена, химни, които допълнително формират 
нацията като субект. Държавите започват да осъзнават огромното зна-
чение на масовата грамотност и най-развитите от тях инициират задъл-
жително начално, а по-късно и средно образование. Утвърждаването и 
засилването на националната държава се опира на печатната продукция, 
чрез която гражданите се осъзнават като притежаващи обща национал-
на идентичност и принадлежащи към някаква цялостност, въплътена в 
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държавата. Поевтиняването на печатната продукция, появата на пър-
вите евтини вестници и увеличаващата се грамотност допринасят за 
съпреживяването на различни хора като принадлежащи към едно цяло. 
Печатните медии правят по отношение на културната хомогенизация на 
определени територии същото, което прави пазарът за икономическа-
та им интеграция. Печатните медии и буржазният пазар се превръщат 
в ключовите инструменти за формиране на нови единни териториални 
общности, които са нещо различно от предходните локални общности.19 
През ХІХ и ХХ век силните национални държави се опират на масовите 
национални вестници, националните радио и телевизия, националното 
кино, националната литература, които формират и утвърждават наци-
ята като общност с единна идентичност. Това става особено необходи-
мо като средство за интеграция на индустриалните и градски общества, 
включващи големи групи хора, които лично не се познават, но тяхното 
поведение трябва да бъде подчинено на едни и същи правила, лоялност, 
солидарност, емоции.

Четвърто. Появата, благодарение на печатните медии, на явление 
като модерната нация, на която просветителите започват да гледат като 
на основен субект, който легитимира властта, от името и в името на 
който следва да се прави всичко, става предпоставка за изтикването 
встрани на такъв традиционен инструмент за властова легитимация 
и социална интеграция, какъвто е църквата, както и за развитието на 
процеса на секуларизация и на отделяне на църквата от държавата. На-
цията, нейните достойнства и свобода се превръщат във висша цен-
ност за появяващата се секуларна интелигенция от поети и писатели. 
Те отхвърлят ролята на църквата и Бог, заменяйки ги в ценностната 
система на човека с нацията и нейното възприятие като обща съдба, 
общо минало, настояще и бъдеще. Техните съчинения започват да се 
изучават във възхождащото масово училище и стават основа на едно 
ново колективно съзнание.

Пето. Това прави възможно представителното управление – идея-
та, че интересите на хората, представляващи някакъв единен субект-
суверен, могат да бъдат представяни постепенно, се възприема и става 
една от предпоставките за появата на представителната демокрация. 
Все повече образованите хора, които могат да четат и пишат, да ползват 
книгата, изразяват претенции за участие в избора на свои представите-

19 Вж. Waisbord, Silvio. Media and the Reinvention of the Nation. In: The Sage 
Handbook of Media Studies. London-New York: Sage, 2004.
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ли. А самото представително управление се развива, ползвайки вестни-
ка като ключов инструмент за политическа комуникация в условията на 
формиране на модерните политически системи.

Шесто. Именно печатните медии са предпоставката за появата на 
идеята за свободата на словото като „естествено човешко право” и на 
битката за това право, което се налага през ХІХ и ХХ век. Факт е, че 
преди това то отсъства в теориите на ранните либерални мислители, 
като Джон Лок например, който говори за естествени права – право на 
живот, право на свобода и право на собственост, но не и за свобода на 
словото. Тя липсва дори в първоначалния вариант на американската 
конституция, но след това проблемните ситуации с развитието на пе-
чатното слово довеждат до допълнителното ѝ въвеждане чрез така на-
речената „първа поправка”.

Вярно е, че това право се налага в постоянна битка срещу опитите за 
цензура върху печатните издания от страна на правителствата. Макар, 
според конституционните принципи на либералните демокрации, пра-
вителствата да не могат формално да упражняват контрол и да налагат 
цензура върху медиите, силата на тези медии да влияят върху политика-
та често поражда опити за непряк контрол. През 40-те и 50-те години на 
ХХ век например такъв контрол е упражняван чрез пощенските тарифи 
за някои издания. Тъй като основна цел на вестниците е да достигат 
до максимален брой хора на максимално големи разстояния, този тип 
контрол оказва съществено влияние върху публикуваните материали. 
Практически вестниците и списанията са силно зависими от пощен-
ските служби при определяне на достъпа до своята аудитория. Друго 
средство за контрол върху материалите са правилата за секретност на 
информация, която може да се разглежда като вредна за националната 
сигурност. Контрол се упражнява и чрез самите законови разпоредби, 
които гарантират истинността на информацията. Като средства за кон-
трол могат да бъдат разглеждани определени етични правила, кодекси, 
зависимост на издателите от външни интереси и пр., но те са свързани 
повече с вътрешния, отколкото с външния контрол. В повечето консти-
туции, включително и в българската, е записано, че издателят или жур-
налистът, публикуващ информация, която осмива, злепоставя или пуб-
лично оклеветява някого, може да понесе строги наказания за клевета.

Седмо. Печатните технологии се използват и като мощно средство 
за пропаганда, т.е. за целенасочено разпространение на определени идеи, 
на идеологическа хегемония и създаване на различни политически, иде-
ологически и пр. идентичности. Пръв осъзнава това още Лутер и битка-



47

та с католическата църква по време на Реформацията и Контрарефор-
мацията се опира именно на тях. Най-добрата система на политическа 
пропаганда през Новото време създава Наполеон.20 Той ръководи тази 
дейност лично чрез началника на генералния щаб и министъра на по-
лицията. При това, когато става първи консул, закрива съществуващите 
83 вестника, излизащи в Париж, и ги свежда само до два силно цензури-
рани. Средствата за пропаганда, които използва, са вестници, бюлетини 
за армията, манифести и прокламации, картини, скулптури, паметници, 
медали, предмети, тържества и церемонии. Може да се каже обаче, че 
така както за Хитлер по-късно ключово пропагандно средство ще бъде 
радиото, за Наполеон това е вестникът, който той нарича “седма велика 
сила”. Наполеон успява да прокара профренски теми в чуждите вестни-
ци, издава свои вестници на окупираните територии, а в Париж издава 
вестник, представящ се за английски, но зад него стои френското Ми-
нистерство на външните работи. Той превръща собственото си поведе-
ние в източник на пропагандно въздействие като с изключителна дарба 
играе много роли: от революционер до монархист, от жесток генерал до 
милостив господар, от миролюбец до демон на войната. Когато е необхо-
димо, използва пряко полицията и военните власти, забранява вестни-
ци, изпраща редактори в затвора и пр.

Развитието на техническите средства за политическа комуникация 
променя съществено пропагандните техники и прийоми. През Първата 
световна война основно пропагандно средство са вестниците, позиви-
те, плакатите. По време на тази война всяко от воюващите правител-
ства на големите държави създава институции за пропаганда, започва 
да използва пропагандистки техники и да прилага активно механизми 
за “информационен контрол”. Създадени са съответни институции за 
пропаганда – във Великобритания това е Департаментът по пропаганда 
спрямо врага (1918 г.), а в САЩ – Комитетът по публична информация 
начело с Джордж Крийл (1917 г.). Характерен пример за бързи смени на 
акцентите и обработката на общественото мнение в пропагандна кам-
пания дават САЩ, където през 1916 г. Удроу Уилсън е избран за прези-
дент с предизборна платформа “Мир без победа”. Това е точно по среда-
та на Първата световна война. Населението на САЩ е силно пацифист-
ки настроено и не желае въвличането на САЩ в европейската война. 
Правителството на Уилсън обаче е за войната, създава правителствена 

20 Вж. Семов, Минчо. Пропагандата в системата на обществения живот. 
С., Наука и изкуство, 1975.
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пропагандна комисия, наречена „Комисията Крийл”, която само за шест 
месеца успява да превърне едно миролюбиво население в истерична и 
призоваваща към война тълпа.21 Пропагандната продукция по време на 
войната взема гигантски размери. През 1918 г. всяка седмица се пускат 
над 2000 пропагандни балона, които носят по 1000 листовки, като само 
през октомври са хвърлени 5 360 000 листовки. Формулирани са основ-
ните принципи за предаване на военни новини – подбор на новините и 
преувеличаване или намаляване значимостта на едно или друго съби-
тие и съответно управление на информационното пространство. След 
войната в САЩ Уолтър Липман разработва техники за “фабрикуване на 
съгласие”. Тяхната цел е хората да бъдат накарани да приемат различни 
неща в обществото, около които да се обединят.

2.4. Печатните медии и модерната публична сфера
Печатните медии стоят в основата на постепенното изграждане на 

публичната сфера и на гражданското общество, които още през ХVІІІ 
век са основен двигател на буржоазните революции. Пионерът на кон-
цепцията за публичната сфера – Юрген Хабермас, я дефинира в книгата 
си “Структурната трансформация на публичната сфера: изследване на 
една категория на буржоазното общество” като “мрежа за комуникира-
не на информация и гледни точки, които впоследствие биха могли да се 
трансформират в обществено мнение”.22 На тази територия се сблъск-
ват гледни точки, мнения, идентифицират се обществени проблеми и в 
голяма степен се формира обществено мнение.

Самата публична сфера може да се интерпретира по два възможни 
начина – такава каквато е тя реално и такава, каквато Хабермас очак-
ва тя да стане. От една страна, поради икономическите, политическите, 
културните, образователните неравенства между отделните граждани, 
те се срещат в публичната сфера, имайки различни позиции, бивайки 
неравноправни. Едни граждани имат предимства във възможностите да 
говорят и налагат своите гледни точки в публичната сфера в сравнение 
с други граждани. Определени класи могат да утвърждават своята кла-
сова хегемония в интерпретацията на събитията. Хабермас обаче смята, 
че постепенното развитие дава възможност все повече за налагане на 

21 Вж. Чомски, Ноам. Медиите под контрол. Забележителните постижения 
на пропагандата. С., Агата, 1994, с. 7–8.

22 Habermas, Jurgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An 
Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, Massachusetts: The MIT 
Press, 1989.
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равноправие на обменяните гледни точки в публичната сфера. Затова е 
склонен да интерпретира публичната сфера преди всичко нормативно, 
като това, което тя трябва да бъде и се очаква да бъде с развитието на 
демократичния диалог в резултат на социалната еволюция. Социална-
та еволюция според него води до все по-голяма рационализация и пре-
ди всичко до засилваща се комуникативна рационалност. Нормативно 
разбрана, публичната сфера се основава на рационалния критичен де-
бат и дискусия и става възможна благодарение на нуждата от свободно 
обсъждане и дискусия по въпросите от общ интерес и благодарение на 
нарастването на грамотността, достъпа до литература и критическата 
журналистика. Три са основните предпоставки за съществуването на 
публичната сфера, основаваща се на комуникативната рационалност, 
според Хабермас: 1) при нея всички участници са равни, независимо 
от социалния си статус; 2) въпросите, които се обсъждат в нея, засягат 
всички участници; 3) тя обхваща всеки, който желае да участва, отворе-
на е и не допуска оформянето на една клика.

Показателен за ролята на медиите е фактът, че според Хабермас 
“публичната сфера е била отгледана от медиите (вестници и писма)” и 
той показва “как публиката е била способна да влияе на политиката и 
обществото. Появата на буржоазната публична сфера е била особено 
подпомогната от либералната демокрация на ХVІІІ век, предоставяй-
ки на новата политическа класа ресурси за установяване на мрежа от 
институции като издателски компании, вестници и дискусионни фору-
ми, и демократичната преса била основният инструмент за изпълнение 
на това”23. Нещо повече, Хабермас смята, че именно в този период има 
най-последователно развитие на публичната сфера, за разлика от къс-
нобуржоазното общество, където настъпва упадък на публичната сфе-
ра. Според него публичната сфера е най-добре различима във Франция, 
Англия и Германия. Във Франция обаче нейната роля може да бъде най-
добре проследена най-малкото, защото там вестниците изиграват зна-
чителна роля за избухването на Френската революция и последвалите 
я събития. В края на ХVІІІ век във Франция има вече значим интерес 
към вестниците, издават се нови и само в годината, когато избухва рево-
люцията, се появяват 60 вестника. Това е предпоставка за буржоазните 
революции в цяла Европа. В тази епоха възниква и това, което можем да 
наречем обществено мнение, а именно свързването на една неопределе-
на тълпа в едно цяло чрез съвместно мнение и оценки за едни или дру-

23 Public sphere. http://en.wikipedia.org/wiki/Public_sphere. 14 октомври 2008.
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ги явления. Общественото мнение се превръща в политически фактор 
след като времето на абсолютизма отминава, а народът взема съдбините 
си в свои ръце и посредством революции, избори, гласувания и т.н. се 
включва в хода на историята.24

Фактически се наблюдава постепенно утвърждаване на публична-
та сфера, която най-напред интензивно се разгръща локално – в уст-
на комуникация във философски салони, кафенета, различни други 
публични пространства, т.е. на локално равнище при непосредствено 
междуличностно общуване. Второто тясно свързано с него равнище е 
на печатните медии и на първо място на вестниците. Помежду им съ-
ществува взаимодействие и непрекъснат преход. Политиката е посто-
янен обект на обсъждане в кафенетата, където (колкото и странно да 
звучи от гледна точка на съвременника, чиято публична сфера се опре-
деля предимно от средствата за масова информация), политическите 
проблеми на тогавашното общество са постоянен обект на дискусия. 
Въпреки широкото разпространение на неграмотността, гражданите 
можели да получават необходимата информация за провеждане на ра-
ционална дискусия – достатъчно било в кафенето или салона да има 
един грамотен индивид, който ежедневно прочитал предоставяната от 
вестниците информация и тя е ставала достояние на всички. Развитие-
то на тези процеси води постепенно до натиск, чрез който дневният ред 
на обществото влияе върху дневния ред на държавата. Абсолютната 
монархия вече не е достатъчно ефективна форма за управление и за 
осъществяване на контрол над гражданите в условията на нарастваща 
грамотност и информираност, както и с навлизането на новите либе-
рални политически теории на Джон Лок, Жан Жак Русо, Волтер и др., 
които се обявяват против монархията и подтикват към републиканско 
управление.

През януари 1776 г. Томас Пейн публикува своя знаменит труд 
„Здравият разум”, който призовава американците към независимост от 
Великобритания. Отпечатан благодарение на печатарската машина в 
стотици хиляди екземпляри, той влиза в дома на голямата част от аме-
риканците и само за няколко месеца създава революционна ситуация, 
водейки до 4 юли 1776 г. и “Декларацията за независимост” на англий-
ските колонии в Северна Америка. Новите комуникации дават възмож-
ност за изключително кратко време да се въздейства на милиони хора и 

24 Вж. Фреде, Ернст-Аугуст. Политическа пропаганда. В: Психотехника на 
убеждаващото въздействие. С., Изд. къща “Хъски”, 1992, с. 115.
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те да се вдигнат на борба за независимост. Резултатът е война с Британ-
ската империя, която завършва с победа на колонистите, създаване на 
САЩ и установяване на републиканска форма на управление.

Възходът на печатните медии пред ХІХ век довежда до създаване-
то на национални публични сфери. Формирането на градска публична 
сфера, която консумира голямо количество печатни материали – книги, 
вестници, списания има ключово значение за формирането на нацията, 
възприемаща себе си като общността, в рамките на която се разгръща 
обща публична култура и се формира публична сфера, в която се извеж-
дат на преден план определени общи виждания, акцентира се на обща 
идентичност, синхронизират се времето и пространството, появява се 
националната литература на националните езици. Увеличаването на гра-
мотните хора с разпространението на книгата разширява възможност-
ите за единна публична сфера, за обмен на различни идеи в нея, а това 
допълнително засилва потенциала за изграждане на единни нации. Чрез 
книгите и вестниците се овладяват умовете на големи маси хора, които 
започват да възприемат себе си, а не монарха, като суверен и да претен-
дират да заемат съответните властови позиции като представители на 
нацията. Същевременно разделенията в обществото стават предпостав-
ка за изграждане на алтернативни публични сфери на различни социал-
ни групи, както и за опити за налагане на хегемонна на съществуващите 
класови отношения единна публична сфера в различните страни. Във 
всеки случай новопоявяващите се партийни вестници, които водят бит-
ки помежду си, са предпоставка за разделяне на гражданите в различни 
идеологически и политически оцветени публични сфери.

Вестникът е основният инструмент, изграждащ през ХІХ и първата 
половина на ХХ век новата публична сфера с цялата ѝ вътрешна проти-
воречивост и разделения. Чрез него и останалите медии хората полу-
чават постоянна информация за заобикалящия ги свят и възможност 
за комуникация. Възникват възможности за дебати по различни об-
ществено значими теми, както чрез едностранна, така и чрез двустран-
на комуникация. Това създава предпоставки за въвличане на хората в 
политическия процес и до масовото им участие в него – индивидите 
все по-лесно получават информация за политиката, което ги ангажира 
в нея и води до изграждане на гражданското общество. В публичната 
сфера с помощта на вестниците се формира общественото мнение и от 
30-те години на ХХ век пръв Джордж Галъп в САЩ започва редовно да 
мери общественото мнение като очаква по този начин да се подобри 
рязко връзката между управляващи и управлявани, да стане възможно 
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не само в края на мандата чрез изборите, а непрекъснато да се оценява 
мнението на гражданите за управляващите. 

Политическите трансформации през последните няколко века в го-
ляма степен са предопределени и от това кой създава и успява да господ-
ства чрез новите комуникации, както вътре в държавите, така и помеж-
ду им. Хегемонията на Запада над останалия свят в идейно и културно 
отношение се основава, наред с другото, и на факта, че той държи в ръ-
цете си и използва основната част от новите средства за комуникация. 
Няколко страни започват да господстват глобално и светът се разделя 
на господстващи и зависими нации в културно и идеологическо отно-
шение. От империализма през ХІХ век до „електронните империи” на 
ХХІ век големите сили господстват не просто военно и икономически, 
но и в информационните и комуникационни мрежи и налагат своята 
идейна хегемония, своите ценности и виждания за политика.25

Особеностите на формиращите се печатни медии са такива, че чрез 
тях може да се концентрира власт, те могат да бъдат икономически и по-
литически зависими. Така притежателите на средства за производство 
имат повече възможности за въздействие и средства за разпростране-
ние на информация. Вътре в държавите от значение е кой притежава 
медиите като средство за разпространение на информация, а чрез тях – 
за културна и идеологическа хегемония. Това проличава за първи път с 
голяма сила през втората половина на ХІХ и през ХХ век с развитието 
на масовия вестник, а след това и на масовите електронни медии.

3. Глобалната хегемония на Викторианска Англия не би 
била възможна без телеграфа

Серия открития, свързани с електричеството през ХIХ век, са ос-
новата за развитие на нови комуникационно-информационни техноло-
гии, опиращи се на електромагнитни принципи – телеграфът, телефо-
нът, радиото. Чрез тях се осъществяват радикални промени в комуни-
кационните ситуации, а от тук и в политическите системи и поведение 
навсякъде по света. С тях се появяват две нови особено важни харак-
теристики на комуникационните ситуации, в които е включен човекът. 
Първата е скоростта – движение на информацията на големи разстоя-
ния почти незабавно. Втората е обхватът – може да се предава инфор-

25 Вж. Thussu, Daya Kishan. International Communications: Continuity and 
Change. London: Arnold, 2000, p. 6.
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мация на големи разстояния, включително до всяка точка на планетата. 
Поставя се началото на епохата на глобализацията, поне в областта на 
комуникациите. В Европа, за разлика от САЩ, телеграфът навсякъде е 
под държавен контрол и дава възможност за рязко засилване на цен-
трализацията и управлението в рамките на националните държави. 

Появата на телеграфа поражда типичен за модерната епоха опти-
мизъм за това как обвързването на страни, хора и региони ще направи 
света не само по-малък, но и по-мирен, ще благоприятства разбира-
телството и преодоляването на конфликтите, ще формира съзнани-
ето, че всички хора са част от единно цяло. Както при всички други 
технологии обаче, следствията от тези нови комуникационно-инфор-
мационни технологии са двойствени и радикално противоположни в 
зависимост от факторите, с които взаимодействат. В най-развитите 
страни с голямо градско население и бързо увеличаваща се маса гра-
мотни хора те са предпоставка за появата на масовата демокрация и 
масовите партии, но в същото време дават лостове за рязко засилване 
ролята на държавата и за появата на различни авторитарни режими. 
Това е особено характерно за страните, намиращи се в остра криза 
след Първата световна война, както и в изостанали държави с голя-
мо неграмотно селско население и малки образовани градски елити. В 
глобален план този тип комуникационно-информационни технологии 
стават инфраструктура, която прави възможен британския империа-
лизъм и колониализъм например, в една империя, в която „слънцето 
никога не залязва”.

През 1837 г. се случват две събития, които на пръв поглед нямат 
нищо общо помежду си, но имат значение за времето през останалата 
част на века. Първото от тях е свързано с името на американеца Самю-
ел Морз, който създава система за предаване на информация чрез по-
кратки и по-дълги електромагнитни импулси, разчитани като точки и 
тирета, които кодират съответен текст – различни съчетания на точки 
и тирета съответстват на всяка от буквите на азбуката. На британския 
престол в същата година се качва кралица Виктория, чиято страна се 
възползва първа от откритието и това подпомога превръщането ѝ в 
най-мощната държава в света. През 1838 г. Морз прави първата демон-
страция на своя уред пред правителствени лица във Вашингтон, но не 
получава подкрепа от тях и заминава за Европа да предложи там своето 
изобретение. Първата телеграфна линия в Северна Америка е постро-
ена през 1844 г. между Балтимор и Вашингтон със субсидия от 30 000 
долара, осигурена от Конгреса.
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Изобретяването на телеграфа ускорява рязко комуникацията и дава 
възможност тя да се разпростре по цялото земно кълбо, като в същото 
време може да се кодира и да се предават секретни съобщения. През 
1838 г. вече е създадена първата комерсиална телеграфна връзка във Ве-
ликобритания. Славата на телеграфа рязко скача през 1844 г., когато той 
е използван за обявяване на съобщението за раждането на втория син 
на кралица Виктория. Четиридесет минути по-късно вестник „Таймс”, 
публикувал съобщението, се продава по улиците на Лондон, като спе-
циално се отбелязва, че тази скорост „се „дължи на необичайната сила 
на електромагнитния телеграф”.26 Още първите употреби на телегра-
фа служат за ускоряване на процеса на формиране на публична сфера 
чрез възхождащата индустрия на вестниците, тъй като съобщенията, 
получавани чрез него, захранват вестникарската индустрия, която се 
превръща в един от големите му потребители. Чрез тях информацията, 
течаща по него, достига до много по-широката публика и тя започва 
да съучаствува интелектуално и ценностно в големи събития, ставащи 
в отдалечени места и територии. По същество основен посредник на 
телеграфа към широката публика е вестникът. Конвергенцията между 
вестниците и телеграфа разширява рязко света на човека, усещането 
му за това, че е свидетел на събития, които стават в момента навсякъде 
по планетата. Преди това вестникът е информатор преди всичко за ло-
кални събития, а събитията на по-далечно разстояние се отразяват със 
седмици и месеци закъснение. Телеграфът дава възможност за появата 
на национални и международни новини за събитията, които стават в 
момента в различни части на планетата. Той стимулира появата и раз-
витието на мощни информационни агенции, събиращи и разпределя-
щи новини към медиите – вестниците, а по-късно и радиото. Началото 
на първата такава агенция („Ройтерс”), която получава огромна меж-
дународна значимост, е поставено в Лондон от Паул Ройтер през 1851 г. 
За първи път възприятията на милиони хора са изведени от тяхното 
локално пространство. Те получават чувството, че са свидетели на ста-
ващото в момента на глобалната сцена, реагират на него, опитват се да 
му влияят. Новопоявяващите се национални държави започват, наред 
със създаването на Национална банка, национална пощенска служба и 
т.н., да създават свои национални телеграфни агенции. Новата българ-
ска държава поставя началото на Българската телеграфна агенция през 

26 Вж. Strandage, Tom. The Victorian Internet. The Remarcable Story of the 
Telegraph and the Nineteenth Century’s On-line Pioneers. New York: Walker and 
Company, 1998, p. 49.
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1898 със специален указ на Цар Фердинанд. Тя близо век е основен цен-
тър за събиране и преразпределение на национални и световни новини, 
през 1898 със специален указ на Цар Фердинанд.

В САЩ откритието на Морз бързо се разпространява и през 1848 г. 
вече са прокарани 2000 мили телеграфен кабел. През 1850 г. те стават 
12 000, обслужвани от 11 различни компании. С него се свързва въз-
хождащата борса в Ню Йорк – бизнесмените откриват, че могат много 
да спестят или да спечелят, ползвайки телеграфа. През 1861 г. е изграде-
на трансконтинентална връзка между Източното крайбрежие и Кали-
форния. Телеграфът играе съществена роля и по време на гражданската 
война.27 Почти веднага след края на гражданската война в САЩ през 
1866 г. влиза в действие първият тихоокеански телеграфен кабел меж-
ду Ню Йорк и Лондон, което е посрещнато с огромен възторг от двете 
страни на Атлантика. Незабавната връзка между двата континента се 
възприема като модерно чудо, развихрят се вълни на технооптимизъм. 
Очакванията са, че свързвайки страните и народите, телеграфът ще ста-
не важен фактор за един мирен свят, в който хората лесно се опозна-
ват, и това ще благоприятства премахването на противопоставянията и 
войните. Телеграфът става комуникационна предпоставка за възхода на 
американския капитализъм през втората половина на ХІХ век, за про-
цесите, извършващи се на Нюйоркската борса и обвързването ѝ с това, 
което става на Лондонската борса и европейските пазари.

През 1851 г. във Великобритания се изгражда първата публич-
на телеграфна служба, чрез която може да се пренасят пари на големи 
разстояния. Предаването на съобщения, които получават названието 
„телеграми”, се превръща в ежедневие в големите градове на Западна 
Европа и САЩ през втората половина на ХІХ век. Ускореното развитие 
и използване на телеграфа, който предава информация бързо през мо-
рета и океани, има ключово значение за утвърждаване на Британската 
империя като световна имперска сила, господстваща от Далечния Из-
ток през Европа до Америка. Възможността бързо да се обменят данни 
за основни стоки и цени дава предимства на англичаните пред техни-
те конкуренти през ХІХ век и е предпоставка за глобалната хегемония 
на тяхната империя. И преди това една или друга империя можела да 
завоюва благодарение на армията си голяма територия, но било мно-
го по-трудно да я задържи, поради големите разстояния и трудности 

27 Strandage, Tom. The Victorian Internet. The Remarcable Story of the Tel-
egraph and the Nineteenth Century’s On-line Pioneers. New York: Walker and Com-
pany, 1998, рр. 58–59.
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с информацията и координацията при центробежни сили. Владетели-
те пращали армия да се бие или кораби на далечно плаване, но поради 
огромните разстояния чакали месеци и години за информация какво е 
станало. Най-голямата скорост, с която се разпространявала информа-
цията, била бързината на кон или на кораб. Телеграфът променя тази 
хилядолетна ситуация и поставя началото на нов цикъл на глобални 
промени в политиката, във възможностите да се управляват вътрешни-
те и международните процеси. Индивидуалната комуникация на големи 
разстояния продължава още дълго да се разпространява със скоростта 
на писмото, но комуникацията между държавите, корпорациите, раз-
личните институции рязко ускорява темпото и е една от предпостав-
ките за засилващата се регулативна мощ на държавите. Имперските 
метрополии могат да влязат в пряка връзка в „реално време” с най-от-
далечените си части, а не тази връзка да става с времева дистанция от 
много месеци. Това има не само политически, но и взаимосвързани с 
тях икономически следствия, защото рязко ускорява процесите на из-
граждане на световен пазар, дава възможност за пренасяне надалеч на 
бизнес информация и за вземане на икономически решения. Ако пре-
ди това са били необходими шест месеца едно съобщение да пристигне 
например от колониите в Далечния Изток до Лондон, сега това става 
същия ден и рязко увеличава възможностите за вземане на решения и 
интеграция на големи територии – основен проблем, който не са могли 
да решат всички предходни империи. Възходът на колониализма на ев-
ропейските държави през ХIХ и първите десетилетия на ХХ век не би 
бил възможен без телеграфа като, разбира се, той е необходимо, но не 
достатъчно условие. Във всеки случай идването на модерната епоха в 
останалия свят и влиянието на Великобритания като глобален хегемон 
се реализират благодарение на една нова комуникационно-транспортна 
технология – парния локомотив (железопътната линия и парахода), и 
една нова комуникационно-информационна технология – телеграфа.

Първият международен телефонен кабел свързва Великобритания 
и Франция през 1851 г. и прави взаимодействието между икономиките 
на двете страни по-тясно. През следващите две десетилетия телеграфът 
обвързва столиците на всички европейски държави помежду им и с 
градове в останалия свят. Бързите комуникации са част от системата на 
колониална власт. През 1857 г. избухват бунтове в британските колонии 
в Индия и това води до засилени искания и потребност да се създаде 
телеграфна връзка с тази най-голяма британска колония, за да може да 
се поддържа ефективно господството там. По това време в самия ин-
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дийски субконтинент вече има прокарани 4 555 мили телеграфен кабел, 
но липсва междуконтинентална връзка с Лондон. Такава започва да се 
строи през 1859 г. През 1865 г. тя е завършена и кабел свързва Европа 
с Индия през Османската империя, която също става част от глобал-
на комуникационна система. Скоростно тази комуникационна систе-
ма овладява различни страни. В германския свят най-напред е Прусия. 
През същата тази 1865 година в Прусия има 6 653 телеграфни станции, 
свързани с 12 148 километра телеграфни линии.28

За първи път телеграфът играе стратегическа роля при осведомя-
ването както на публиката, така и на правителствата за военни дейст-
вия по време на Кримската война (1953-1856 г.). За тази цел британско-
то и френското правителства удължават телеграфната връзка, която 
по това време стига до Букурещ, към Варна, а от там се прокарва 340 
мили подводен кабел до Кримския полуостров. За пръв път става въз-
можно британското и френското правителства да комуникират директ-
но с командването на бойния фронт, да осъществяват ръководство на 
бойните действия и да постигнат победа над руските войски. Изчезва 
дистанцията във времето между войниците на фронта и читателите на 
вестниците в Лондон и Париж, където се формира обществено мнение 
за това, което става. Нещо повече, научавайки за едни или други съби-
тия, репортерите започват да изискват оценка и информация от своите 
правителства и да вземат отношение към техните действия. Широката 
публика в Западна Европа се информира бързо как протичат бойните 
действия, а британското и френско правителства могат да координират 
своите действия и да реагират незабавно в полза на Османската импе-
рия. Благодарение на телеграфа Европа бързо научава за събитията в 
Османската империя, а българската възрожденска интелигенция по-
лучава информация за ставащото в Западна Европа и реагира на него. 
Както международната реакция на зверствата при Априлското въста-
ние през 1876, така и натискът на общественото мнение върху руския 
император да се намеси, не биха били възможни няколко десетилетия 
преди това.

През 1865 г. 20 държави изпращат в Париж делегати за създаване 
на Международен телеграфен съюз, чиято цел е изработването на общи 
за всички правила относно начина на функциониране на телеграфни-

28 Вж. Wilke, Jurgen. The Telegraph and the Transatlantic Communication Re-
lations. In: Atlantic Communications: The Media in American and German History 
from the Seventeenths to the Twentieth Century. Eds. N. Finzsch and U. Lehmkuhl, 
Oxford-New York: Berg, 2004, p. 109.
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те мрежи през държави и региони. Създават се Индийската телеграфна 
компания, Източната и Южната Африкански компании. Появява се и 
първата в историята глобална комуникационно-информационна мре-
жа. През 70-те години на ХIХ век британското външно министерство 
установява телеграфна връзка с всички свои посланици и поделения по 
света и започва директно да упражнява контрол върху тяхната дейност. 
Около 1880 г. светът вече е различен в сравнение с това, което е бил само 
няколко десетилетия по-рано, защото всички основни негови части са 
свързани с над 100 000 мили подводен и десетки хиляди мили наземен 
кабел. Основната част от телеграфната мрежа в света обаче е в ръцете 
на Британската империя. Информацията от Лондон до Бомбай присти-
га за четири минути. Общо от Лондон може да се предаде телеграфна 
информация до над 20 000 града и селища. Изграждането на такива ко-
муникационни системи по това време е най-високотехнологична дей-
ност, която сама по себе си стимулира икономическото и технологично 
развитие. Западноевропейският колониализъм и империализъм са из-
градени освен всичко друго и върху основата на комуникационно-ин-
формационна инфраструктура от около 200 000 мили подводен кабел 
към 1907 г.29 Това подпомога появата на първите транснационални ор-
ганизации. Възникват първите системи на шифроване и дешифриране 
на изпращаната по телеграфа информация.

Възможността за незабавна комуникация на такива огромни раз-
стояния обаче поставя проблема за координация на времето между от-
делните части на света и този проблем се решава през 1884 г., когато се 
въвежда световна координация на часовниците и времето (по отноше-
ние на Гринуичкото време). Броят на телеграфните съобщения от един 
регион в друг нараства бързо от 29 милиона през 1868 г. на 329 милиона 
през 1900 г. 30

В края на ХІХ и първата половина на ХХ век Втората индустриална 
революция води до коренни промени в информационните технологии. 
Ако глобалната хегемония на Великобритания се основава на телегра-
фа, то възходът и заемането на хегемонни позиции от страна на САЩ в 
края на ХІХ и началото на ХХ век са свързани с предимствата, които по-
лучават чрез изобретяването и използването на телефона. През 1876 г. 
американецът Александър Бел, учител на глухонеми деца, патентова 

29 Вж. Tully, John. A Victorian Ecological Disaster: Imperialism, the Telegraph 
and Gutta-Percha. In: Journal of World History. 2009, Vol. 20, № 4, pp. 559–569.

30 Вж. Thussu, Daya Kishan. International Communications: Continuity and 
Change. London: Arnold, 2000, p. 14–17.
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„подобрение на телеграфа”, наречено телефон, даващо възможност на 
хората да разговарят, намирайки се на голямо разстояние едни от други. 
Година по-късно той основава „Телефонна компания Бел”, която в нача-
лото заема доминиращи позиции в тази комуникационна технология. 
Разпространението на телефона е толкова бързо, че към 1880 г. в света 
вече са в употреба около 30 000 телефонни апарата, към 1886 г. те стават 
към четвърт милион, в края на века – около два милиона.31 Създадената 
през 1885 г. „Американ Телеграф и Телефон къмпани” (AT&T) има през 
следващите 80 години полумонополни позиции в комуникационните 
мрежи. В края на ХІХ век САЩ притежават най-много телефони в све-
та, защото те са единствени техни производители. През 1891 г. се осъ-
ществява първият трансграничен (между Лондон и Париж) телефонен 
разговор, а около 1915 г. са създадени и трансконтинентални телефонни 
услуги.

4. Радиото и телевизията като инструменти за изграж-
дане на масови общества и централизирани политически 
системи между 20-те и 60-те години на ХХ век

През 1895 г. Гилермо Маркони изобретява радиото като безжична 
форма на връзка, освободена от ограниченията на телеграфа и телефо-
на, а през 20-те години на ХХ век радиото започва да обвързва нациите, 
да се използва за връзка с корабите в морето. Първата радиостанция 
заработва в САЩ през 1920 г., а в Германия през 1923 г. Десетилетие по-
късно се появяват евтини радиоапарати за масова употреба. В повечето 
страни в света радиопредаванията са правителствен монопол, а гражда-
ните плащат такси за своите радиоапарати. Става възможно централи-
зирано разпространение на култура и новини, които стигат до милиони 
хора, но са под контрола на държавите.32

Създават се пишещата машина, грамофонът (фонограф), камерата, 
табулиращата машина. Всички те са предпоставка за възникването на 
мощни национални държави, масово общество, висока хомогенизация 
на населението в рамките на тези държави. Това, което характеризира 

31 Вж. Strandage, Tom. The Victorian Internet. The Remarcable Story of the 
Telegraph and the Nineteenth Century’s On-line Pioneers. New York: Walker and 
Company, 1998, р. 199–204.

32 Вж. Headrick, Daniel R. Technology: A World History. Oxford – New York: 
Oxford University Press. 2009, p. 22.
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тези комуникационни технологии, е високата им скорост на предаване 
на информация, масовост и обхват в рамките на националната държава. 
По-късно се появяват националното радио и телевизия.

Радиото, а след това и телевизията, представляват публични медии, 
които обаче функционират преди всичко в частното пространство на 
човека и постепенно се превръщат в един от механизмите за разрушава-
не на преградите между частен и публичен живот. С публичните модели, 
задавани в частния живот, те допринасят за процесите на интеграция на 
различни общности и налагане на либерални права, включително в се-
мейството. В този смисъл радиото, а по-късно и телевизията, са медии 
с огромно значение не само за публичния, националния, но и за инди-
видуалния живот. В тяхното първоначално развитие след 20-те години 
на ХХ век те навсякъде са, с изключение преди всичко на САЩ, иници-
атива на държавата. Собствениците на радиоапарати плащат такса за 
ползването им, а управляващите партии използват радиопредаванията 
като политически и властови инструмент.33 Радиото радикално променя 
възможностите на властовите елити да налагат определени позиции и 
интерпретации на ставащото, да се утвърдят национални лидери, които 
придобиват значение и въздействие, което по-рано не е било възмож-
но. Възходът и влиянието на политически фигури като Сталин, Рузвелт, 
Хитлер, Чърчил не са възможни без огромната роля и въздействие на 
радиопредаванията на ранния етап от тяхното развитие. Рузвелт нала-
га практиката на своите знаменити „разговори край камината”, демон-
стрирайки качества на радио звезда, създавайки чувство за интимност 
и близост, влизайки в дома на отделния американец. Радиото има съ-
ществена роля за неговото необичайно политическо дълголетие като 
президент. В Русия гласът на Сталин по време на Втората световна вой-
на има ролята на мощна мобилизираща сила. А Хитлер демонстрира ус-
пехи в масовата пропаганда, успявайки да обедини германците около 
своите идеи, като ползва особено активно радиото за препредаване на 
неговите публични речи.

През 1930 г. се осъществява и първото глобално радиопредаване 
(речта на Джордж V при откриването на Лондонската морска конфе-
ренция, препредавана едновременно по 242 радиостанции на шест кон-
тинента). Ако при предходните информационни технологии информа-
цията се движи със същата скорост и на същата далечина, до която това 

33 Вж. Hilmes, Michele. Broadcasting, Cable and Satellites. In: The Sage Hand-
book of Media Studies. 2004.
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е позволено от съществуващата транспортна система, сега развитието 
на информационни технологии, основани на електричеството, води 
до разкъсване на тази връзка. Именно от 30-те години насам се налага 
понятийната координатна система, разграничаваща елита от масите, а 
медиите за първи път се превръщат в обект на академични изследва-
ния. Бързото развитие и разширяване обхвата на аудиторията на ки-
ното и радиото, паралелно с големите маси безработни хора по време 
на голямата депресия, ускоряват стремежа да се търсят механизми за 
тяхната социална интеграция. Това става не само чрез разширяване на 
избирателните права, но и чрез превръщането на пропагандата в клю-
чов политически инструмент, който много активно използва радиото и 
киното, за да създаде колективни идентичности и култури. Поставя се 
и началото на конкретни изследвания на политическите комуникации. 
Още в ранния период на тези изследвания през 20-те години на ХХ век 
изследователите приемат, че медиите имат огромно влияние върху об-
щественото мнение.34 Силата на тези въздействия става толкова голя-
ма, че поражда възможността за взривно въздействие върху масовото 
поведение, както става през 1938 г., когато по един радиоканал излъч-
ват като реално предаване знаменития фантастичен роман на Х. Уелс 
„Война на световете”, в който марсианци нападат земята. Хиляди хора, 
слушайки предаването, решават че това е истина и се стига до масова 
апокалиптична истерия. 35

Тези комуникационно-информационни технологии притежават 
силно централизиращ ефект, който се проявява по различен начин в 
отделните страни. Валтер Бениамин казва например, че Хитлер не е въз-
можен без радио, а Троцки твърди, че Сталин е “Чингиз хан с телефон”. 
През 20-те и 30-те години на ХХ век радиото се превръща в значим про-
паганден инструмент. То става фактор, осигуряващ успеха на фашист-
ката пропаганда в Германия и Италия и способства идването на власт 
и на Мусолини, и на Хитлер. В Япония се води предаване на 22 езика за 
чужбина, но в същото време е забранено слушането на чужди предава-
ния. Радиото се оказва толкова ефективен инструмент за въздействие, 
че върху поведението на хората не повлияват дори американските ядре-
ни бомби. Съвместно радиото, киното, вестниците, списанията, масо-
вата литература се превръщат в културна и идеологическа индустрия, 

34 Вж. Lasswell, Harolde D. Propaganda Techniques in the World War. London: 
Kegan, Paul, Trench and Trubner, 1927.

35 Вж. Holmes, David. Communication Theory: Media, Technology and Soci-
ety. London: Sage Publications, 2005, p. 21.
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която е насочена към утвърждаване и послушание от страна на масите 
на мощните йерархии, създавани от организациите на държавата, пар-
тиите, профсъюзите, компаниите.

Адорно и Хоркхаймер са между първите, които се опитват да анали-
зират следствията от масмедиите за създаването на така нар. “културна 
индустрия”, която води до ерозия на хоризонталните мрежи от взаи-
мовръзки между индивидите, разделя населението на отделни единици, 
които, след като са разединени, биват свързвани отново чрез вертикал-
ните средства, предлагани от масмедиите. Така се появява масовото об-
щество като съвкупност от милиони индивиди, свързани чрез еднотип-
ната продукция, генерирана чрез консумацията на еднотипните проду-
кти на масовото производство и на първо място на масовата комуника-
ция. При това се получава своеобразен затворен кръг – колкото повече 
индивидите се уповават на медиите, толкова по-малко зависими са те от 
хоризонталните връзки. Колкото повече липсват тези връзки, толкова в 
по-висока степен масмедиите се превръщат в единствен източник на со-
циална интеграция чрез произвеждания от тях продукт. Потребността 
на човека от привързаност към локално пространство или отношения 
е изместена от потребността да консумираш общо, където и да се нами-
раш, медийна продукция.36

Радиопредаванията имат съществена роля в пропагандната битка 
по време на Втората световна война и от двете страни. Чрез тях дейст-
ват версии на „бяла”, „черна” и „сива” пропаганда”. Обстановката на не-
бивала по мащабите си война, включваща почти цялото население на 
Европа и значителни части от останалия свят, създава остра потреб-
ност от максимална мобилизация на своето население срещу против-
ната страна. Във всяка от държавите радиото ежедневно информира за 
развитието на обстановката на фронтовете. Наред с горещата война на 
военните фронтове върви втори тип война за умовете на хората, където 
главен инструмент е радиото. То създава в истинския смисъл на думата 
масова публика и масова аудитория. И след 1945 г., когато започва сту-
дената война, радиото, особено в първите десетилетия, е основно сред-
ство. Американското правителство създава радиостанции за предаване 
в чужбина – „Гласът на Америка”, „Свободна Европа” и „Свобода”, чиято 
цел е да водят пропаганда за утвърждаване на американските ценности 
и подриване на начина на живот и убеждения на противната страна. 

36 Вж. Adorno, T. and Horkheimer, M. The Culture Industry: Enlightenment as 
Mass Deception. In: The Cultural Studies Reader. Ed. S. During, London: Routledge, 
1993, p. 30–31.
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Подобни радиостанции създават и голяма част от останалите държави, 
опитващи се да участват в пропагандното противопоставяне.

С развитието на гражданското общество в резултат на увеличаване-
то на грамотността и включването на нови слоеве от населението в по-
литическия процес, се появява необходимостта политиците да търсят 
пътища да отговорят на новите очаквания и реалности. Макар и много 
от съвременните медии да се поддават на политически, социални или 
икономически влияния, в резултат на което трудно могат да предста-
вляват форум за описания от Хабермас рационален политически дебат, 
демокрацията практически не би могла да съществува без тях. Ангажи-
раността на гражданите в политиката предполага увеличаване на тех-
ните възможности за участие в нея – постепенно се въвежда общото и 
равно избирателно право. Масовата демокрация е свързана с всеобщо и 
равно избирателно право на всички пълнолетни граждани, независимо 
от пол, етнически произход, социално положение и пр. Потенциалът на 
масовите медии да разширяват публиката в политическата комуника-
ция постепенно включва повече участници и обхваща всички граждани 
и цялата нация. Появяващите се средства за масова комуникация имат 
репродуктивен характер, възпроизвеждат една и съща информация в 
огромни мащаби. Изгражда се т.нар. “изливаща се култура”, характерна 
за телевизията и радиото, възприемани чрез гледане и слушане, която 
променя коренно структурата на времето, защото аудиторията може да 
реагира в едно наложено ѝ време и не може да забавя или спира изобра-
жението.37 През ХХ век основната част от тази „изливаща се култура” 
има визуален характер, характеризирана е като „култура на имиджите”, 
свързана е с фотографията, наративния филм, телевизията, видеото.

През XIX и първата половина на ХХ век в резултат от промените 
в комуникациите се наблюдават няколко тенденции, които изиграват 
роля за налагането на масовата демокрация: 1) концентрация на насе-
лението в индустриалните градове; 2) концентрация на работниците 
във фабриките; 3) развитие на политическите партии и на една орга-
низирана и самоорганизираща се работническа класа; 4) разделяне на 
света на оригинали и артефакти благодарение на телевизията, киното, 
фотографията, размножителната техника. Един оригинал се възпроиз-
вежда в мегатиражи, независимо дали това е картина като Мона Лиза 
или забавен роман. На Запад (най-вече в САЩ и Англия) постепенно се 

37 Вж. Барбие-Буве, Жан-Франсоа. Интернет, четенето и изливащата се 
култура. Интервю. в. Култура, № 22, 31 май 2002.
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разгръщат и групите на т.нар. алтернативна публична сфера, които по-
средством новите форми на комуникация започват да търсят полити-
ческа и обществена подкрепа за постигане на целите си и да се борят за 
получаване на избирателни права (феминистките движения, движени-
ята на фермери, работници, движенията на религиозен, етнически или 
расов принцип и др). Политиците вече трябва да отговарят на много 
повече нужди на много повече социални групи. Тези политически, ико-
номически и социални нужди постепенно намират място в платформи-
те на политическите сили, чиято основна цел е да печелят избори и да 
управляват, а пътят към това неизбежно минава през изборната победа. 
В резултат, целта за спечелване на изборите води до търсене на пътища 
за привличане на повече привърженици, а тези пътища минават през 
разширяването на избирателното право и привличането на нови целеви 
групи. През този период на избори се явяват безпрецедентен брой граж-
дани, но гражданската активност не се изчерпва единствено с изборите. 
Организират се редица форуми и дискусии, разширяват се граждански-
те организации и се оказва политически натиск върху представителите. 
“Участието беше високо, политическото мнение беше информирано, 
организираното неподчинение беше обичайно и хората чувстваха, че 
изходът от изборите има значение. Поради всички тези причини краят 
на деветнадесети век беше далеч по-демократична епоха от настояща-
та”38 И тъй като общественият интерес и общественото мнение, колкото 
и абстрактни да са тези две категории, са неизменно свързани с полити-
ката и държавата, границата между държавния и обществения интерес 
започва да се размива. Вече е трудно за държавата да се разграничава от 
гражданите, в чийто интерес тя упражнява властта си – властта в демо-
кратичната държава трудно може да действа автономно от обществото, 
тъй като обществото контролира своите представители чрез институ-
ционализирането на изборите, като основна форма на гражданско учас-
тие, и чрез разширяването на възможностите за гражданско участие и 
дори на гражданско неподчинение. И докато този период се свързва 
предимно с увеличаването на гражданската активност, то следващият 
период е свързан с нейното западане – всички тези групи, които до ско-
ро са се борили за получаване на политически права, сега доброволно се 
отказват от тяхното упражняване. Те имат тези права, но все по-рядко 
се възползват от тях.

38 Bensel, Richard F. The Political Economy of American Industrialization. 
Cambridge University Press. 2000, p. xvii.
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5. Поява на микроелектронните технологии през втора-
та половина на ХХ век

Основните продукти на микроелектронните технологии са телеви-
зори, роботи и друга екипировка, свързана с информация – от рода на 
факс-машини, мобилни телефони, компютърни мрежи и др. Тези тех-
нологии почти мигновено предават информация от единия до другия 
край на света, променяйки коренно начина на живот и възприятията 
за време и пространство.

Електронните комуникации, въплътени на първо място в радиото 
и телевизията, водят до нови промени в човешкия живот и политика-
та. За да изрази една от най-значимите промени, следващи от тях, през 
60-те години на ХХ век, Маршал Маклюън въвежда понятието “гло-
бално село”39. Електронните технологии разширяват възможностите на 
човешките сетива до цялата планета, компресирайки пространството, 
променяйки времето. В радиото, телевизията и телефона той открива 
нови основания за човешкото развитие и промените в политиката през 
ХХ век. Скоростта на комуникацията чрез електронните медии в опре-
делен смисъл е аналог на скоростта на сетивните възприятия на звук и 
образ. Чрез радиото, телефона, телевизора хората в нарастваща степен 
се обвързват едни други и могат да реагират на глобални проблеми със 
същата скорост както при нормални непосредствени личностни кому-
никации. Първият телевизионен дебат между кандидатите за президен-
ти Кенеди и Никсън през 1960 г., променя стила на правене на политика, 
засилва нейната персонализация и поставя началото на все по-тясното 
обвързване на политиката с масовата култура, шоу, скандали.

Глобализацията на радио и телевизионните предавания дава въз-
можност за незабавно предаване в реално време на всяка възможна ин-
формация навсякъде по света. Всички станахме свидетели например на 
мощното земетресение, което в началото на 2010 г. взе над 200 хиляди 
жертви и нанесе щети за милиарди долари в Хаити. Само след минути 
целият свят беше информиран за събитието, изразяваше своето съпри-
частие към жертвите, а след това започна глобална кампания за наби-
ране на средства с помощта на мобилните комуникации – просто чрез 
изпращане на sms на определен телефонен номер. В ерата на вестниците 
тази информация щеше да достигне до хората дни и може би месеци по-
късно, когато вече нейната стойност е безвъзвратно загубена, а хумани-

39 МcLuhan, Marshal. Understanding Media: The Extensions of Man. Berkeley, 
California: Gingko Press, 1964, 2003, p. 6.
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тарната помощ лишена от смисъл. В подобна ситуация изпадна светът и 
на 11 септември 2001 г., когато телевизиите постоянно предаваха репор-
тажи от Световния търговски център. Неоспорими са предимствата на 
електронните технологии като информационен източник. 

Информационната революция, гигантското количество информа-
ция, с която е облъчван съвременният човек в епохата на средствата за 
масова информация и особено в епохата на глобалните комуникации, 
които непрекъснато го засипват с огромно количество факти, новини, 
събития, променят не само интензивността, но и характера на полити-
ческата комуникация. Човек, застигнат от новините, остава на повърх-
ността на събитията – той е носен от събитията и няма време да ги оце-
нява и претегля. Липсва му време да спре и да размисли за нещата, които 
са извън непосредственото му жизнено битие. Голямата част от хората 
са неспособни да разгледат няколко факта или събития едновременно 
и да направят синтез помежду им. Затова Жак Елюл заключава: “Всъщ-
ност модерният човек не мисли за текущите проблеми; той ги усеща. 
Той реагира, но той не ги разбира достатъчно и най-често не забелязва 
противоречията между последователни факти; човешката способност да 
забравя е неограничена. Това е едно от най-важните и полезни неща за 
пропагандиста, който винаги може да бъде сигурен, че определена про-
пагандна тема, твърдение или събитие ще бъде забравено след няколко 
седмици. Тази ситуация прави “човека на настоящите събития” (“current-
events man”) лесна плячка за пропагандата. Наистина такъв човек е сил-
но чувствителен към влиянието на днешните събития; при липсата на 
ориентир, той следва текущата ситуация. Той е нестабилен, защото тича 
след това, което се е случило днес; той се свързва със събитието и следо-
вателно не може да се съпротивлява на импулса, идващ от това събитие. 
Понеже е потопен в текущите събития, той притежава психологическа 
слабост, която го оставя на милостта на пропагандиста.”40

Характерно за този период е отстъплението на масовата демокра-
ция в резултат от отдалечаването на гражданите от политиката, а някои 
изследователи стигат до заключението, че се наблюдава отстъпление 
от либералната демокрация. Въвеждането на множество разнообразни 
по характер и форма комуникационни канали би следвало да увели-
чи гражданската ангажираност и политическото участие, но практи-
чески се наблюдава точно обратният ефект. Различните изследователи 
стигат до различни изводи за развитието на този процес, но общото 

40 Ellul, J. Propaganda. New York: Vintage Books. 1973, р. 47.
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между тях е, че развитието на модерните комуникационни технологии 
предполага пасивност и че приватизирането на основните медии от 
политически и корпоративни интереси замества обществения интерес 
с корпоративни и политически интереси. Според Робърт Пътнам те-
левизията поставя ударението върху консумацията, което е и един от 
основните фактори за упадъка на гражданското общество. Тази консу-
мация е логичен резултат от нарастващото влияние на корпоративните 
сили, в чиито ръце е съсредоточена основната част от медиите и най-
вече телевизията, която в най-голяма степен предполага пасивно граж-
данско поведение и едностранна комуникация. Така публичната сфера 
като арена за дебат и упадъкът на гражданската ангажираност могат 
да бъдат обяснени с увеличаващото се влияние на корпоративното по-
требление, опосредствано предимно от телевизията. През периода на 
първоначално навлизане на този тип медии изглеждало, че те ще създа-
дат нова сфера и нов форум за публичен дебат. Според Хабермас обаче, 
възходът на рекламата през ХХ век е довел до трансформиране на пуб-
личната сфера. Според него контролът на корпорациите върху медии-
те води до уеднаквяване на публичния и корпоративния интерес. Това 
повлича след себе си два основни взаимосвързани проблема: 1) узур-
пация на публичната сфера от корпоративни интереси, което засилва 
фокуса върху индивидуалната консумация (тази консумация не се из-
разява единствено в закупуването на корпоративни стоки и услуги, а 
и в коментарите на снабдените с медийна трибуна журналисти и инте-
лектуалци, които често формират общественото мнение на основата на 
определени корпоративни или политически интереси) и 2) западане на 
гражданската ангажираност, провокирано от консуматорското пове-
дение.41 Изследвайки американското общество, Робърт Пътнам стига 
до извода, че основната вина за западането на гражданското общество 
и публичната сфера носи корпоративната телевизия, което е изразено 
ясно в резултатите от изследването: – През 1950 г. едва в десет процен-
та от американските жилища имаше телевизионни програми, а до 1959 
имаше в 90%… През 1995 г. гледането на телевизия в едно домакинство 
е било с над 50% по-голямо, отколкото е било през 50-те…Повечето 
проучвания установяват, че средният американец сега гледа телевизия 
около четири часа на ден… Тази огромна промяна в начина, по който 
американците прекарват дните и нощите си, се състоя точно в годините 

41 Вж. Habermas, Jurgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: 
An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge Massachusetts: The 
MIT Press. 1989.
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на генерална гражданска неангажираност. Разгръщането на този про-
цес в т.нар. развити страни води до три основни извода според Пътнам: 
1) телевизията води до запълване на времето, което иначе би могло да 
бъде прекарано в гражданска ангажираност, като така предизвиква 
пасивност; 2) влияе на мненията и на гледищата според конкретните 
корпоративни интереси на медийните собственици и 3) влияе върху 
социализацията на децата.42

Това ясно илюстрира връзката между упадъка на гражданското 
участие и възможността големите корпорации да контролират дневния 
ред на обществото като превръщат хората в консуматори, а не в граж-
дани. Развитието на този процес поставя ударение върху собственото 
благосъстояние, но не и върху благосъстоянието на обществото като 
цяло и така пренебрегва факта, че съществуват редица “блага”, които 
не могат да бъдат купени – околната среда, духовното просветление, 
солидарността и др. Те могат да бъдат постигнати единствено, ако ин-
дивидите се превърнат от “индивидуални консуматори” в “социални 
участници”.

Увеличената власт на корпоративния сектор в подкрепа на индиви-
дуални интереси съсредоточава вниманието на гражданите върху по-
треблението на материални блага и ресурси и намалява способността 
на обществото да отговаря на колективни и дори общочовешки нужди 
като замърсяването на околната среда, равномерното разпределение на 
благата и др. Така дейността на големите корпорации се стреми да от-
клони гражданската ангажираност в един открит и отговорен диалог, 
като същевременно налага собствения си дискурс. По този начин се 
премахва една от основните предпоставки за съществуването на граж-
данското общество – функционирането на жизнена публична сфера.

Развитието на отношенията между държавния и корпоративния 
сектор, чиито цели все повече се припокриват, и което поражда теори-
ята на Маркс за “политиката като надстройка на икономиката”, поставя 
въпроса за ролята и мястото на гражданското общество. Чрез своите 
ресурси, даващи им възможност да лобират и да доминират в медиите, 
корпорациите получават необходимата политическа власт за преслед-
ване на собствените си приоритети за увеличаване на печалбата и за-
щита на своите интереси. Това подтиква все повече изследователи да 
търсят противодействие на корпорациите чрез гражданското общество 

42 Putnam, Robert D. Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. In: 
Journal of Democracy. January 1995, Vol. 6, № 1, pp. 65–78.
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като “трети път” между политическите интереси на държавата и иконо-
мическите интереси на бизнеса.

Две открития и тяхното масово прилагане от края на 70-те години 
на ХХ век водят до ускорена глобализация на комуникациите – сате-
литните предавания с използването на спътници в геостационарна ор-
бита и оптичните кабели. Това е процес, който се съчетава със започна-
лия преди това възход на кабелната телевизия и множеството канали, 
които дават възможност за специализация и насоченост на всеки от 
тях към специфична аудитория. В същото време обаче в глобален план 
съществува огромен дисбаланс във възможностите за производство на 
информационни и културни продукти за глобализиращата се телеви-
зия. През първите десетилетия от процеса на глобализация на телеви-
зията ролята на хегемонна сила играят САЩ с холивудската продукция 
на филми и сериали, което дава възможност за утвърждаването между 
70-те и 90-те години на глобална културна хегемония на тази страна, 
налагаща образците на своя начин на живот в целия свят, особено след 
колапса на социализма в Съветския съюз и останалите източноевро-
пейски държави. 

В същото време обаче от 80-те години на ХХ век насам има взривен 
колечествен ръст на средствата за масова информация – вестници, ка-
белна и ефирна телевизия, радиостанции, които започват да се борят за 
различни групи потребители и дават възможност чрез огромно коли-
чество канали на въздействие една информация да се види от различни 
ъгли и в различни контексти. Благодарение на експанзията на информа-
ционни канали до тях получават достъп все повече групи, малцинства, 
региони и страни, които налагат свои визии, позиции, интерпретации.

6. Теоретични подходи към въздействието на медиите 
върху държавата и обществото

Развитието на комуникационните технологии и тяхното влияние 
върху държавата, политиката и обществото не се възприемат еднознач-
но от изследователите на проблема, което предполага кратък преглед на 
различните теоретични подходи към средствата за масова информация. 
Тези подходи могат да бъдат видени на две равнища. Първото е на ем-
пирично основани теории, които проучват въздействието на медиите 
като средство за политическа комуникация, а второто е ценностно иде-
ологическо.
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Три са основните емпирично основани теории – теория на рамки-
рането (framing), теория на налагането на дневен ред (agenda setting) и 
теория за създаването на нагласи (priming).43 

Теорията на рамкирането открива емпирични доказателства за 
това, че медиите играят съществена роля в начина на мислене на хора-
та за проблемите и в тяхното възприятие за нещата. Тя предполага, че 
това как мислят хората по един или друг проблем зависи от това какви 
предварителни рамки на такова мислене са зададени от медиите, чрез 
начина по който те го отразяват, чрез езика и образите, които използват. 
Те задават съответната позитивна или негативна, критична или подкре-
пяща рамка на възприемването на проблемите чрез думите, образите и 
звуците, които са използвани при тяхното отразяване.

Теорията за налагането на дневния ред изхожда от предпоставката, 
че медиите нямат съществено влияние върху това как мислят хората, 
но са много успешни в своята активност при насочването на мисленето 
към определени проблеми и теми. Те формулират това какво е значи-
мо и какво второстепенно, насочват вниманието към едни за сметка на 
други проблеми, подбират едни и пренебрегват други теми, формули-
райки приоритетите на обществения живот.

Теорията за създаването на нагласи представлява комбинация на 
първите две теории, опитвайки се да покаже, че медиите имат значение 
не само за това какво мислим, но и как го мислим. Тя предполага, че 
медийното съдържание не само формулира дневния ред на общество-
то, насочва хората към едни за сметка на други проблеми, но понякога 
може да промени и начина, по който оценяваме нещата – лидерите, пар-
тиите, правителствата.

Ценностно-идеологическото равнище на отношение към ролята 
на медиите предполага и съответни политико-идеологически модели – 
либерален, консервативен и социалистически. Макар днес да се смята за 
общовалиден либералният подход към възприемане ролята на медиите, 
особена историческа роля играят и консервативният, и марксисткият 
подход, който за дълго време определя медийната политика на бившите 
социалистически държави от Източна Европа.

Либералният подход традиционно разглежда медиите като необ-
ходима предпоставка за съществуването на гражданското общество, 
публичната сфера и демокрацията. За либералите медиите са необхо-

43 Вж. Young, Sally, Saskia Bourne and Stephanie Younane. Contemporary Po-
litical Communications: Audiences, Politicians and the Media in International Re-
search. In: Sociology Compass. 2007, Vol. 1, № 1, p. 44–45.
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дими за опазването на човешките права, за плурализма на мненията, 
за създаване на обществено мнение, което може да влияе върху поли-
тиката на правителствата и върху вземането на решения. Единствено 
медиите могат да дадат форум за публичен дебат, на основата на който 
да се създаде обществено мнение и да се идентифицира общественият 
интерес. Тази идея напълно кореспондира с представата на либералите 
за медиите като “четвърта власт”, като средство за следене и контрол 
върху политиците и техните решения с цел защита на публичния инте-
рес. Класически израз на такъв подход са идеите на Джон Стюарт Мил 
за пълната свобода на мисленето и изразяването. Той е въплътен и в из-
вестната първа поправка на американската конституция. Либералният 
подход е критикуван, тъй като предполага, че медиите са независими 
от различни политически и икономически интереси и единствената им 
цел е защитата на публичния интерес. На практика обаче медиите се 
контролират от определени групи собственици, следващи своите инте-
реси. Изобщо медиите са силно обвързани с интересите на големи со-
циални групи. И дори при плурализъм на медиите, като се има предвид, 
че в пазарни условия те функционират като пазарни субекти, за тях на 
първо място е печалбата, а не толкова истината. Типична в това отноше-
ние е критиката към либералната представа за медиите на автори като 
Ноам Чомски и Едуард Херман, които в своята работа „Производство 
на съгласие” говорят за множество „филтри” на новините в медиите, 
свързани с това кой е техният собственик и какъв е източникът на но-
вини, което превръща масовите медии в средство за пропаганда на съ-
ответни политически и икономически сили.44 Вярно е обаче, че за да се 
противопоставят на този процес, либералите препоръчват плурализъм 
на медиите и са против монопола на собствеността върху медиите. Пре-
поръчват също ясно идентифициране на собствениците и интересите 
на всяка медия, за да бъде тя достатъчно прозрачна за гражданите. Това 
в повечето случаи трудно работи на практика.

Консервативният подход разглежда медиите като заплаха за демо-
крацията, демократичните институции, традициите и ценностите на об-
ществото и др. Според консерваторите пълната свобода на медиите води 
до вредни за обществото идеологии и е предпоставка за поява на анар-
хистични или националистически настроения. Ключова дума в техния 
речник е отговорността на медиите, тяхната роля за подкрепата на на-
ционални каузи. От гледна точка на обстоятелството, че консерваторите 

44 Вж. Herman, Edward S. and Noam Chomsky. Manufacturing Consent: The 
Political Economy of the Mass Media. Pantheon Books. 1988.



72

гледат песимистично на демократизацията, модернизацията и масовото 
образование, разбираеми са техните страхове, че пълната свобода на ме-
диите ще доведе до упадък на ценностите в обществото и елита. Според 
представителите на консервативния подход медиите водят до формира-
не на масова култура и масово образование, а масовият човек робува на 
предразсъдъците на тълпата – той е лишен от способността да мисли 
и разсъждава самостоятелно. Тази теза може да бъде критикувана, тъй 
като в голяма степен гледа на човека не като на индивидуална личност, а 
като част от цялото. Същевременно обаче консервативният подход пред-
полага, че масовият човек е спънка за развитието на т. нар. “най-добри 
хора” в обществото. Затова консерваторите гледат на медиите като ин-
струмент за формиране и запазване на основни семейни, патриотични, 
религиозни ценности, противопоставят се на показване на насилие, еро-
тични сцени и изобщо на съдържание, което е вредно за младите хора, 
настояват за съответни ограничения на медиите. Противопоставят се на 
голяма част от Холивудските екшъни и трилъри като водещи до упадък 
на американските ценности. Настояват медиите да разпространяват об-
разци на семейни ценности и религиозни добродетели. Типичен пример 
на този тип възгледи е американската консервативна десница, както и 
основните теоретици на съвременния американски неоконсерватизъм 
от Ирвинг и Уйлям Кристол до Норман Подхорец.

Марксисткият подход подлага на силна критика свободата на ме-
диите в либералните демокрации. Марксизмът прави разлика между 
икономическа база и надстройка, като базата представлява начинът 
на производство и отношенията на собственост, които определят коя 
е икономически господстващата класа. Именно икономическата база и 
особено отношенията на собственост имат водещо каузално въздейст-
вие при формирането на определена надстройка – това са държавата, 
законите, религията, културата, семейството, идеологиите, политиката, 
морала и др., които обслужват доминиращите икономически интере-
си. Така медиите в условията на частна собственост върху средствата 
за производство са разглеждани като средство за защита на доминира-
щата икономическа класа над мнозинството от работническата класа. 
Те защитават с предимство икономическите и политическите интере-
си на богатите за сметка на интересите на групите, лишени от собстве-
ност. Този, който владее собствеността върху основните медии, може 
да налага и възгледи, които са в защита на собствениците изобщо. В 
бившите социалистически страни това беше основата за политически 
контрол върху медиите от страна на управляващите партии, които зая-
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вяваха, че правят това от името на работническата класа – собственик 
на средствата за производство. Чрез тях обществото се мобилизира за 
колективни цели. След 70-те години на ХХ век, когато контролът върху 
медиите все по-трудно започва да се осъществява в рамките на нацио-
налната държава, това доведе до външни въздействия и алтернативни 
мнения, поставящи под въпрос легитимността на партийния монопол 
върху медиите в бившите страни с държавен социализъм. Близък в ня-
кои отношения до марксисткия подход е и този на Франкфуртската 
школа, според който развитието на модерните медии възпрепятства 
развитието на социалистическо съзнание, тъй като те са зависими от 
икономически и политически интереси и в резултат подкрепят същест-
вуващата икономическа база и властови връзки. Тази теория разглежда 
медиите като средство за доминация и заблуда и поставя гражданите в 
основата на политическата и медийната комуникация. Най-известният 
съвременен представител на тази школа е Юрген Хабермас.

Всеки от посочените подходи има своите предимства и недостатъци 
и нито един от тях не може да обхване медиите в тяхната комплексност. 
Очевидно е, че те определят степента на свободата, ролята и полезност-
та на медиите, изхождайки от различни политически и икономически 
виждания за света. Погледнато обективно, винаги е имало и ще има по-
литически и икономически борби за влияние върху медиите с цел да 
се въздейства върху начина на мислене на индивидите. Всички ние сме 
били повлияни от доминиращите технологии на ХХ век – печатната 
преса, радиото, телевизията и телефона – от начина на тяхната употре-
ба. Пресилено е да се смята обаче, че медиите ни казват какво да мислим 
и какво да правим, те често ни позволяват да изграждаме нашите собст-
вени преценки, а диверсификацията на медиите в голяма степен позво-
лява натрупване на достатъчно количество информация, на базата на 
която да се търси истината за проблемите.

Технологиите през посочения период се различават по редица ха-
рактеристики, но имат и нещо общо – предаване на информация от 
един централен източник към много хора. Днес диверсификацията на 
средствата за комуникация се определя и от един нов фактор – появата 
на дигиталните технологии. Това води до огромна промяна в характера 
на комуникациите и тяхното въздействие. Те обхващат почти всяка тех-
нология, която действа като посредник между подателя на съобщението 
и неговия получател. Същевременно преминават границите на нацио-
налната държава, с което премахват монопола върху информацията от 
страна на правителствата и нациите.
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Втора глава

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА 
ПУБЛИЧНАТА СФЕРА

В основите на съвременната политика стоят гражданското обще-
ство и публичната сфера, където се зараждат инициативите и форму-
лират интересите, проблемите и идентичностите. Гражданското обще-
ство е своеобразна организационна основа на публичната сфера. То е 
свързано с определени структури, докато публичната сфера се отнася 
до споделени значения, смисли, ценности. И едното, и другото са не-
отделими от съответно комуникативно пространство, от характера и 
промените на комуникациите между гражданите, чрез които те устано-
вяват социални връзки, идентичности, солидарност. Дигитализацията 
на комуникациите води съответно и до значими трансформации в тези 
два основни стълба, на които се опира политиката.

1. Дигитализацията и нейните следствия

За първи път система на дигитален носител е инсталирана в САЩ 
през 1961 г. и започва постепенна промяна на телефонните оператори с 
дигитални превключватели. През 1971 г. са създадени първите оптиче-
ски кабели, подходящи за комуникация чрез светлинни вълни, а след 
като в началото на 80-те военните предават контрола върху граждански 
организации, през 1989 г. за първи път в САЩ е изградена изцяло ди-
гитализирана телефонна мрежа, която дава възможност за много по-
добри комуникации на далечни разстояния при много по-ниска цена. 
В навечерието на новото хилядолетие образите на около 300 сателитни 
телевизионни канала могат да бъдат хванати навсякъде по света, неза-
висимо от времето и националните граници.1

Надпреварата във въоръжаването през периода на Студената война 
поставя пред враждуващите страни необходимостта от разработване 
на системи за защита. В резултат през 1958 г. в САЩ се създава “Аген-

1 Вж. Thussu, Daya Kishan. International Communications: Continuity and 
Change. London: Arnold, 2000, p. 1.
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ция за перспективни изследователски проекти” (ARPA), чиято основна 
цел е да гарантира ядрената безопасност. Тя прави опити за свързване 
на компютри в мрежа с цел по-точното и бързо предаване на данни, 
засягащи обезпечаването на националната сигурност, а през 1969 г. е 
преименувана на ARPANET. По това време първата ѝ дейност е да се 
опита да свърже четири компютъра в четири американски универси-
тета. През 1983 г. се появяват протоколите, които дават възможност 
всякакви видове компютри да си обменят информация и да се създаде 
интернет като мрежа на мрежите. Година по-късно вече около хиляда 
компютри са свързани един с друг чрез телефонни линии. През 1989 г. 
Тим Бернерс-Лий от Европейския ядрен изследователски център в Же-
нева създава световната мрежа (World Wide Web), даваща възможност 
всеки човек с минимални умения да получи достъп не само до данни 
във формата на думи и числа, но и до образи и звуци.2 В края на 80-те 
години на ХХ век интернет вече има няколко милиона потребители в 
26 страни. Впоследствие започва бързото развитие на компютърни и 
интернет дигитални технологии и се стига до дигитализация на всички 
комуникации – телефони, телевизия, интернет – предавани чрез една 
и съща дигитална мрежа, която придобива глобални измерения. Към 
1995 г. съществуват около 30 милиона потребители в над 100 държави3.

Възможността за интеграция на различните комуникационни сис-
теми в една глобална мрежа е най-важната характеристика на диги-
талните комуникации, отличаваща ги от всички предходни комуни-
кационни системи. Ако телефонът е диалогова комуникация между 
двама души, а радиото и телевизията предполагат едностранна кому-
никация на комуникатор с много хора, то интернет обединява всички 
възможни типове взаимовръзки. Стават възможни всякакви взаимо-
действия от типа на комуникация между двама, комуникация между 
един човек и много хора и комуникация едновременно между много 
хора, като тези взаимодействия може да бъдат синхронизирани в ре-
ално време. При това обединението на всички тези комуникации – ти-
пичен пример в това отношение например е системата Skype – води до 
непрекъснато намаляване на цената на комуникацията, независимо от 
разстоянието, като тенденцията е на движение към нула. Дигитализа-
цията прави комуникацията независима от фактора пространство и 

2 Вж. Headrick, Daniel R. Technology: A World History. Oxford – New York: 
Oxford University Press. 2009, p. 143.

3 Вж. Фидлър, Роджър. Медиаморфоза: да разберем новите медии. C., 
Кралица Маб. 2005, с. 126.
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има съответните следствия за политиката. В този процес интернет е 
„мрежа на мрежите” – глобална система от взаимовръзки за размяна 
на данни, новини, мнения, предлагане на услуги, извършване на ико-
номически транзакции, правене на бизнес, управление на всякакви 
процеси, обучение и пр.

През последното десетилетие протича мощен процес на дигитали-
зация на информацията и физически комуникационни средства като 
книги, вестници, телевизия, видеокасети, компактдискове се превръщат 
в дигитални форми, променяйки радикално комуникационния процес, 
давайки място на явление като дигитална икономика, дигитална култу-
ра, дигитална политика. На мястото на „галактиката Маклюън”, стояща 
в основата на политическите комуникации през ХХ век и предопреде-
лила във висока степен техните особености, включително и особено-
стите на политиката, се появява феноменът „дигитална политика”. В 
средата на 90-те години на миналия век все по-голяма става и ролята 
на електронната поща, особено по отношение на глобалните бизнес ко-
муникации. Малко по-късно, като разновидност на електронната поща, 
масово навлиза и чатът, който оказва съществено влияние върху фор-
мирането на т. нар. киберобщности. Тяхното създаване, в резултат от 
постоянния обмен на информация, е опосредствано от обстоятелство-
то, че електронната поща, чатът или форумът, макар по своята същност 
да представляват писмена комуникация, всъщност се явяват естест-
вено продължение на устната комуникация. Това води до съществени 
промени по отношение на обществото и на гражданите, които използ-
ват интернет и други дигитални технологии. Техният брой постоянно 
се увеличава и те постепенно започват да играят все по-голяма роля в 
обществено-политическия и икономическия живот не само на нацио-
нално или локално, но и на глобално равнище. Според изследвания на 
Националния статистически институт една четвърт (22,6%) от българ-
ските домакинства през 2006 г. са имали вкъщи компютър. Две години 
преди това персонални компютри са имали едва 15% от семействата в 
България. Рязко се е увеличило и разпространението на мобилни теле-
фони, като клиенти на мобилни оператори са били 75,2% от домакин-
ствата у нас, докато стационарен апарат са имали 72,9%. Към края на 
март 2006 г. 17% от българските домакинства са имали интернет вкъщи, 
като повечето от тях са използвали високоскоростна интернет връзка, 
кабелен или безжичен достъп. Само две години по-рано разпростране-
нието на глобалната мрежа е било в едва 9,6% от българските домове. 
Около 10% от българските домакинства са купували стоки и услуги по 
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интернет. Най-активните потребители на световната мрежа са хората 
от 16 до 24 години, като над една трета от тях са използвали информа-
цията в мрежата. Редовно са сърфирали вкъщи преди всичко висши-
стите – 29% от тях са влизали всекидневно в интернет. Като цяло около 
една трета от българското население е ползвало компютър през 2006 г. 
От лицата, които са използвали компютър през последните три месеца 
преди изследването, най-активни са били висшистите, които са прила-
гали уменията си за работа с компютър на работното си място или вкъ-
щи всеки и почти всеки ден (52,7%). От лицата, използвали компютър 
през последните три месеца преди изследването, всяко второ е посочи-
ло, че използва компютър вкъщи (49,5%), а работата на 36,7% от хората 
е свързана с използването на компютър на работното място. Мнозина 
предпочитат да се възползват от предлаганите компютри на обществе-
ни места като интернет клубове, летища, хотели и други (13,3%). По-го-
лямата част от населението е заменило използването на традиционната 
поща с изпращане на писма и съобщения онлайн. Близо една трета от 
лицата (28,5%) изцяло разчитат на бързината и сигурността на интер-
нет, за да изпращат своите писма или съобщения. Около една десета от 
населението използва единствено услугите на традиционната поща за 
кореспонденция (9,1%). Изследването показва, че това води до същест-
вени промени в комуникационното поведение – за 25,8% от българите с 
развитието на интернет вече няма никакъв смисъл от съществуването 
на традиционната поща, докато противниците на интернет са били едва 
9,1%.4 Според национално представително изследване на медийната ау-
дитория, проведено от агенция „Медия ЛИНКС” през 2006 г., близо 70% 
от младите хора в страната на възраст между 15 и 24 години са ползва-
ли интернет поне веднъж месечно.5 Според организацията “Интернет 
уърлд статс” през 2008 г. потребителите в България вече са 4 милиона, 
което прави 55,1% от общото население на страната, а ръстът на потре-
бителите за периода 2000–2008 г. е с 830,2%.

Въпреки това България е на едно от последните места по използ-
ване на интернет не само в Европа, но и в света. Според проучвания 
на “Интернет уърлд статс” през юни 2009 г. най-много потребители в 
процентно отношение има в Северна Америка – 73,9%, като същевре-

4 Вж. Изследване за използването на информационно комуникационните 
технологии от домакинствата и лицата между 16 и 74 години. http://www.nsi.
bg/IKT/IT_HH2006.htm, 11 януари 2007.

5 Ангелов, Любомир. Особености на медийния пазар през 2006 година. 
В-к. Поглед. 12 март 2007, с. 23.
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менно те представляват едва 15,1% от потребителите на цялата планета. 
На второ място са Океания и Австралия, където потребителите на ин-
тернет са 60,1%, което обаче, като общо съотношение към потребите-
лите на цялата планета, е едва 1,2%. Европа също е на едно от челните 
места с процентен дял на потребителите от 50,1%, равняващ се на 24,1% 
от всички интернет потребители на планетата. В Латинска Америка ин-
тернет се използва от 30% от населението, което прави 10,3% в световен 
план. В Близкия Изток потребителите са 23,7% или около 2,9% в пла-
нетарен мащаб. Интересно е, че в Азия потребителите са едва 18,5%, 
което обаче в световен план формира 42,2%. Очаквано най-слабо е раз-
пространението на интернет в Африка, където едва 6,7% от жителите 
използват мрежата. По това време към 24,7% от световното население е 
използвало интернет.

Темповете на развитие на световната мрежа са безпрецедентни не 
само в историята на комуникационните технологии, но и на човечест-
вото. До момента не се е появявало нововъведение, което толкова бързо 
да въвлече масовата публика. В подкрепа на това твърдение е обстоя-
телството, че само за периода 2000 – 2009 г. потреблението на интернет 
в света е нараснало с 362,3%. Безпрецедентно е нарастването на потреб-
лението в Близкия Изток с 1360,8% и в Африка с 1359,9%. Не е малък и 
ръстът на потребителите в останалите региони – за Латинска Америка 
той се равнява на 873,1%, за Азия 516,1%, за Европа 282,9%, за Океания 
173,4% и за Северна Америка 132,9%6.

Драстичните разлики в процентното увеличаване на потребителите 
в слабо развитите и по-силно развитите региони могат да се обяснят с 
обстоятелството, че бумът на информационните технологии в развити-
те страни се състоя още в края на 90-те години на миналия век. Това е 
и една от основните причини преобладаващо използваните в интернет 
езици да са от тези страни. Разбира се, причини за това са и производ-
ството на материални и нематериални блага, броят на потребителите 
на световната мрежа, локализирането на основните информационни 
източници в тези държави, пътят на информационните потоци, об-
стоятелството, че през последното столетие английският се превърна 
в основен международен език, особено в мултинационалните корпора-
ции, и др. В резултат според “Интернет уърлд статс”, през 2009 г. най-
използваните от потребителите езици в интернет са английски (28,7%), 

6 Вж. World Internet Usage Statistics News and World Population Stats. http://
www.internetworldstats.com/stats.htm. 19 ноември 2009. 
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китайски (21,7%), испански (8%) и японски (5,6%). Силно впечатление 
прави навлизането на китайския в световната мрежа, чийто растеж за 
периода 2000–2009 г. е със 1018,7%. Този растеж може да бъде обяснен 
с увеличаването на потребителите в Китай, което потенциално може да 
засили влиянието на тази държава в световен план с оглед на факта, че 
интернет е световна мрежа. В подкрепа на това твърдение може да бъде 
посочено проучване на „Китайският интернет информационен център” 
(China Internet Network Information Center) – през юни 2009 г. броят на 
потребителите в Китай е 338 милиона човека, което е повече от насе-
лението на САЩ (307 милиона).7 Следствията от това могат да окажат 
съществено влияние върху разпространението на езиците, върху ико-
номическото производство на материални и нематериални блага и дори 
върху разпространението на политическите идеологии. Фактите сочат, 
че немалка част от информационните ресурси са на китайски, което оз-
начава, че ако потребителят иска да има достъп до тези ресурси, той 
ще трябва да разшири езиковите си познания. При запазване на този 
растеж, в даден момент от бъдещето Китай би могъл да се превърне не 
само в обект на външни културни и икономически влияния, но и на те-
хен субект, което в политически и търговски план силно да увеличи не-
говото значение. Днес Китай е един от основните износители на стоки, 
а големите компании обръщат все по-голямо внимание на азиатските 
пазари, където производството е на значително по-ниски цени.

Възходът на Китай и на новите бързо развиващи се държави посте-
пенно реконфигурира властовите отношения и в глобалното виртуално 
пространство. Първоначалното развитие на Интернет в САЩ им дава 
предимство, превръщайки ги в център на световната мрежа. Там е ло-
кализирана структурата, координираща системата от интернет адреси 
и регулираща работата на мрежата – така нар. Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (Icann). Това е нетърговска организация 
със седалище в Калифорния, получила правото да се занимава с тези 
проблеми от правителството на САЩ през 1998 г. Под натиска на ос-
таналите държави и особено на Европейския съюз обаче, САЩ са при-
нудени постепенно да дадат и на други страни право на глас по въпро-
сите за управлението на мрежата, а самата структура, занимаваща се с 
тези проблеми, да стане по-независима от американското правителство. 
Според Европейската комисия управлението на тези процеси трябва да 

7 Вж. Arthur, Charles. China’s internet users surpass US population. In: The 
Guardian. Thursday 16 July 2009.
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се предаде на съвет с участието на представители от страните от Север-
на и Южна Америка, Европа, Азия и Австралия.8

Масовото навлизане на информационните технологии в живота на 
всички общества променя радикално възможностите за политическо 
въздействие и за правене на политика с младото и активно население. 
Това е световна тенденция, която води до съществени промени в поли-
тическите комуникации, а оттук и в политиката. Възникват множество 
нови тенденции в развитието на обществото и държавата, като по-го-
лямо внимание следва да се обърне на развитието на информационно-
то общество. Това е общество, “в което производството, разпростране-
нието и употребата на информация са основните икономически, поли-
тически и културни дейности”, а неговите основни характеристики са: 
1) използване на информационните технологии в почти всички сфери; 
2) висока заетост на населението в услугите – около 50%; 3) намаляване 
на масовото и на индустриалното производство; 4) глобализация.9 Ако 
погледнем приноса на интернет към тези характеристики ще видим, 
че той трудно може да бъде оспорен. Практически с навлизането на 
интернет човечеството създава безгранична информационно-кому-
никационна среда, трансформираща в информационно поле социал-
но-икономическите, политическите и културните развития на всички 
общества. Това позволява да бъдат обезпечени необходимите на обик-
новения гражданин сведения за различни организации, предприятия, 
органи на държавно управление и пр. Тази информация се превръща в 
неизменен фактор за социалния, политическия и икономическия про-
грес. Човечеството навлиза в нов стадий на развитие и днес се счита, 
че в близко бъдеще около ¾ от населението на планетата ще бъде заето 
в информационната сфера. “Има изчисления, според които информа-
ционната индустрия в Европа в най-скоро време ще надмине автомо-
билната индустрия: тогава в Европа ще работят около 60 млн. души 
в сферата на комуникационната индустрия (медии, телекомуникации, 
компютърни технологии). Развитието на новите електронни средства, 
компютрите и телематиката започват да определят в голяма степен об-
лика на културните процеси, развитието на такива сфери на обществе-
ната дейност като труд, управление, наука, образование, здравеопазва-
не, обществено обслужване, търговия, политика, бит, свободно време 
и т.н. Използуването на компютърната и телекомуникационна техника 

8 Вж. Judge, Elizabeth. Dominance of the internet is no longer the US’s domain. 
In: The Times. September 30, 2009.

9 Информационно общество. Wikipedia. 11 ноември 2008.
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е основа за коренна промяна в цялостния живот на съвременното об-
щество”.10

Растежът на информационните технологии облекчава производ-
ството и разпространението на социално значима информация и води 
до формирането на световно информационно пространство, в което 
се оказват въвлечени цели общества, държави, религиозни, социални 
и културни институции. Следствие от глобализацията на информаци-
онното пространство е формирането на т. нар. “световен човек” с общи 
вкусове и норми на поведение. Социално значимата и политическата 
информация все повече се разпространяват не по-национални, а по 
световни канали. В резултат на това все по-голяма роля добива запад-
ният и най-вече американският светоглед, което някои ляво настрое-
ни изследователи често наричат “информационен империализъм”. Той 
е свързан предимно с налагането на еднакви ценности, светогледни 
нагласи, интереси и дори форми на управление върху други държави 
чрез контрол върху информационните потоци. Тази теза може да бъде 
критикувана, тъй като контролът върху един толкова децентрализиран 
посредник като интернет е практически невъзможен.

Децентрализацията оказва съществено влияние и върху демокра-
цията и политиката. Комуникационните технологии подпомагат де-
мокрацията във всички области на живота, тъй като възпрепятстват 
концентрацията на управлението и на комуникационните ресурси в 
един единствен субект. Безпрецедентни са следствията за политиката, 
най-малкото защото, това, което се случва, не се вмества в предходните 
политически и социологически парадигми за обяснение на света и про-
тичащите в него процеси. За ранните либерални мислители например 
властта е средствата, с които човек разполага, за да постигне в бъде-
ще някое явно благо. Според Маркс властта се определя в зависимост 
от собствеността върху средствата за производство. Според Вебер тя е 
възможността да накараш някого да извърши нещо, независимо от не-
говото собствено желание. Днес с власт разполага този, който контро-
лира информацията, а самата информация се превърна в стока. Съвсем 
различен оттенък добива представата за “четвъртата власт”.

Настъпва промяна и по отношение на понятието за политика. Раз-
личните политически мислители и философи дават различни опреде-
ления и обяснения за политиката, като всяко едно от тях е пречупено 

10 Шопова, Татяна. Нови технологии, нови комуникационни възможности. В: 
Научно-изследователско електронно списание: ИЗВЕСТИЯ ПО ИСТОРИЯ. 2005, 
бр. 3, http://www.history.swu.bg/PDF/Shopova.pdf 
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през призмата на собственото им време и собствения им светоглед. 
Аристотел разглежда политиката през призмата на отношенията в по-
лиса, а за Вебер тя “е стремеж към участие във властта или към оказ-
ване на натиск върху разпределението на властта”11. Днес в резултат на 
обстоятелството, че около 24,7% (според „Интернет уърлд статс”) от 
жителите на планетата и значително по-голям процент от жителите на 
развитите страни използват интернет, политиката се основава и гра-
ди върху информацията. Макар силата на информацията в политиката 
да е осъзната още от Наполеон, Хитлер и Сталин, днес нейната роля е 
в друга насока – един политик, който разполага с достатъчно инфор-
мация за заобикалящите го явления, може да взема много по-бързи 
и ефективни решения – появява се нов тип политик, който условно 
може да бъде наречен “информационен политик”. По подобен начин 
се развиват и процесите по отношение на гражданите, които стават все 
по-информирани и вземат решенията си не толкова на базата на су-
бективни преценки – макар ролята на слуховете и противоречивостта 
на информацията да се подхранват от новите медии, получаването на 
информация от различни източници позволява формирането на по-
обективни преценки. В този смисъл определението на Вебер за поли-
тиката днес би звучало по-скоро така: стремеж към придобиване на 
информация с цел участие във властта или оказване на натиск върху 
разпределението на властта.

В контекста на новите информационни технологии практически 
промени могат да бъдат намерени в дефинирането и на други базис-
ни за политическата наука понятия като демокрация, държава, нация, 
гласуване, представителство, избори, партия, събрания, бюрокрация и 
пр. Неслучайно само през последните няколко години се появиха или 
развиха редица нови понятия, които в бъдеще ще играят все по-голя-
ма роля в политическия процес – електронни избори, електронна де-
мокрация, електронно представителство, електронно правителство, 
електронна партия и др. И това не може да ни учудва, след като редица 
от характеристиките на виртуалния свят не противоречат на характе-
ристиките на физическия свят. Те не ги заменят, а само ги изменят и 
променят средата на тяхното функциониране. От тази гледна точка не 
можем да смятаме, че някой ден електронното правителство ще замени 
неговия аналог в реалния свят или че в обозримо бъдеще електронните 

11 Янков, Георги. Политологическата мисъл от древността до наши дни. 
Второ издание. С., Унив. изд. “Стопанство”, 2006, с. 221.
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избори ще заменят истинските избори. Можем да сме сигурни обаче, че 
те ще ги допълнят, ще създадат нови възможности, а оттам ще проме-
нят и политическия процес.

Навлизането на дигиталните технологии променя човешкото обще-
ство и предизвиква търсенето на отговори на новопоявяващите се про-
блеми. В основата си виртуалният свят притежава редица от характерис-
тиките на физическия свят. Това поставя въпроса за отражението на този 
виртуален свят върху обществото, политиката, държавата, икономиката, 
културата, глобализацията, демокрацията, публичната и частната сфера, 
върху медиите и промяната във характера и формите на комуникация 
и организация, върху науката и научните проекти и достижения и пр. 
Обществата по целия свят постепенно преминават от характерните през 
последните десетилетия форми на масова комуникация към форми на 
мрежова комуникация. Докато промените в предходните етапи са се раз-
вивали със значително по-бавни темпове и неравномерно в различните 
части на планетата, дигиталните технологии навлизат с безпрецедентна 
по своите мащаби скорост и обхващат все по-големи маси хора по ця-
лата планета. “Точно както генетичното инженерство предлага възмож-
ности да се създадат генотипи, съчетаващи характеристики от природно 
несъвместими видове, вероятно цифровото инженерство ще изправи 
човечеството още в началото на 21 век пред внушителен брой нови ко-
муникации, които ще съчетават доминиращите характеристики на ме-
дийните области по начин, който е невъобразим за повечето хора днес. 
Освен това за разлика от предишни медиаморфози, при които са били 
необходими много поколения и дори хилядолетия, за да навлязат новите 
медийни технологии в повечето човешки общества, технологиите, кои-
то ще възникнат през ХХI век, вероятно ще засегнат всеки и навсякъде 
почти по едно и също време”. А “трансформациите ще зависят от ком-
плексните взаимодействия на установените потребности, конкуренция 
и политически натиск и социалните и технологични иновации”.12

2. Онлайн публичната сфера

Разграничението между публични и непублични комуникации е 
добре известно, но анализът на съдържанието на идеята за публич-
ност ни води до наличието на три различни значения. Тези три зна-

12 Фидлър, Роджър. Медиаморфоза: да разберем новите медии. С., Крали-
ца Маб, 2005, с. 68–69.
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чения бихме могли да изразим съответно с термините публичност, 
публично пространство и публична сфера. Публичните комуникации 
предполагат откритост за другите, докато непубличните са закрити 
за публиката. От тук се появяват като че ли поне две основни значе-
ния на понятието за публично.13 Първото е откритостта за погледите 
на другите на определена информация, нейната достъпност. Второто 
е доколко тази информация е свързана с формулиране на проблеми, 
идентифициране на интереси, предлагане на отговори, които са общи 
за някаква група хора. В този смисъл тя включва понятия като общо, 
колективно, държавно. На тази основа можем да разграничим поня-
тието за публичност от понятието за публична сфера. Публичността 
предполага само първото от двете значения, докато публичната сфера 
означава и откритост на информацията и събитията за другите, как-
то и рационален диалог, чрез който тя се обвързва с общи проблеми 
и интереси. Нещо може да е публично достъпно, но да представлява 
частен проблем, както става с голяма част от съдържанието на така 
нар. “жълти вестници”. И обратно, може да не притежава качеството 
публичност, т.е. да не е публично достъпно, но да представлява важен 
публичен проблем, както е например с действията на тайните служби 
на държавите. Паралелно с понятията за публичност и публична сфе-
ра, можем да отделим и това за публично пространство. Публичната 
сфера за Хабермас съществува само там, където всеки гражданин има 
равно право и възможности за достъп и участие в диалог, дискусия, 
дебат и така частните индивиди се превръщат в публика, която по 
този начин формулира мнение по един или друг проблем. Там, къде-
то няма такава възможност, дори когато хората изразяват мнения по 
един или друг публичен проблем, имам само публично пространство, 
но все още нямам публична сфера. Затова и комерсиализираните сред-
ства за масова информация в контекста на разсъжденията на Хабер-
мас превръщат публичната сфера в пространство, в което на преден 
план излизат рекламата и пиарът, свързани с комерсиални интереси, а 
не с рационалния и демократичен публичен дискурс.

Частното също има поне две значения – първо, на закрити за дру-
гите действия и информация; второ, действия и информация, които за-
сягат само съответните индивиди, а не са от общ интерес за всички или 
за съответна общност, която би следвало да бъде и субектът на публич-

13 Вж. Heller, Maria. New ICTs and the Problem of ‘Publicness’. In: European 
Journal of Communication. 2006, Vol. 21, № 3, pp. 314–322.
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ността. Институционалното въплъщение на публичността е модерна-
та държава, но в нейната основа стои функционирането на различните 
общности и свързаните с тях граждански организации или гражданско 
общество. Всъщност превръщането в публичен феномен характеризи-
ра именно модерната държава, за разлика от средновековната, къде-
то имам т. нар. лична зависимост между поданиците и монарха. В нея 
всъщност възниква разделението между публично и частно и се разгръ-
щат и непрекъснато обогатяват и едното, и другото.

Различните етапи на развитие на комуникационно-информацион-
ните технологии създават възможност за непрекъснато разширяване на 
обхвата на публичността от непосредствената микрогрупа до човечест-
вото като цяло. Умножаването и разпространението на новите комуни-
кационно-информационни технологии днес бързо променя комуника-
тивните междуличностни и опосредствани от медиите и компютрите 
ситуации, практики и информационно поведение на хората, цялостния 
процес на социална интеграция в съвременните общества. Промените 
се отнасят до всички форми на комуникация – един към един човек, 
един към много, много към един, много към много, лице в лице и опо-
средствани от медиите и пр. При обяснението на новопоявяващите се 
комуникативни стратегии обикновено изходният пункт на анализ е те-
орията за публичната сфера на Хабермас, особено нейните нормативни 
измерения. Употребата на новите дигитални информационни техноло-
гии разширява понятието за публична сфера, включвайки в него все 
повече изглеждащи преди това частни пространства. В пораждащата се 
дискусия започва да се говори за нова трансформация на публичната 
сфера след тази, която описва Хабермас, за разрушаване на границите 
между публична и частна сфера.14 Самият Хабермас започва да изтъква 
нейната динамична и пространствено сложна природа, разграничавай-
ки в нея различни равнища в зависимост от плътността на комуника-
цията, организационната сложност, размера ѝ – от епизодична публика 
в кафето, на улицата, площадите, кръчмите; през различни форми на 
по-организирана и специализирана публика; до абстрактната публична 
сфера на изолираните един от друг читатели, слушатели, зрители, об-
вързвани един с друг чрез масовите медии.15

14 Meyrowitz, Joshua. No Sense of Place. New York and Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 1986.

15 Вж. Habermas, J. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse 
Theory of Law and Democracy, trans. W. Rehg. Cambridge: Polity Press, 1996, р. 
374.
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За да разберем извършващите се промени ще формулирам идеята 
за публичната сфера като исторически променящо се явление, мина-
ващо различни етапи като при всеки преход се извършва нейна струк-
турна трансформация. Хабермас ни описва в класическата си работа 
на тази тема една от тези трансформации. Най-общо бихме могли да 
разграничим три нейни етапа. 

Първият е на традиционната публична сфера, която се образува 
в непосредствената физическа комуникация на малки групи хора. На-
чалото на тази сфера е поставено на градската агора в Атина, където се 
събират гражданите да обсъждат общите дела и да формират публично 
мнение. Такова обсъждане в директна комуникация може да става във 
всички публични пространства – градски зали, кафета, площади и пр. 
Хана Аренд, един от видните изследователи на тази област, редуцира 
публичната сфера имено до тази нейна форма, разбирайки я като об-
разувана от граждани, които общуват директно физически, така както 
става на площада в древна Атина.16

Вторият тип е модерната публична сфера, резултат от развитието 
на западния пазарен капитализъм и модерните комуникации, породени 
най-напред от печатната машина и разгръщащи се в модерната епоха 
с масовите вестници, радиото, телевизията, фотографията. Това е една 
много по-широка и несвързана с непосредствено общуване публична 
сфера, в която се формира публика със съответно битие, различно от 
това на частните индивиди, с техните частни проблеми и частен жи-
вот.17 Предходното символично единство на средновековното религи-
озно пространство, в което няма разделение на публично и частно, ще 
се разпадне и в европейската традиция религиозното ще бъде запратено 
в частната сфера, от която ще се обособи секуларизираната публична 
сфера. Модерната публична сфера ще се формира като нещо различно и 
повече или по-малко отделено с ясни граници от частната сфера. В оп-
ределени периоди – например Викторианската епоха през втората поло-
вина на ХІХ век в Англия – тези граници между публично и частно ще 
станат особено силни. Опитите за публични проявления на ставащото 
в частната сфера ще се възприемат като неприемливи, срамни и ще сре-
щат силна противодействаща реакция. В така формиралото се разделе-
ние чак до ХХ век жената ще присъства преди всичко в частната сфера, 
за разлика от мъжа, който ще бъде доминиращата фигура в публичното 

16 Вж. Arendt, H. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press. 1958.
17 Вж. Hartley, John. The Politics of Pictures: The Creation of the Public in the 

Age of Popular Media. New York: Routledge. 1992, р. 1.
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пространство. В самата публична сфера ще се отдели пространството 
на пазарните икономически взаимодействия от това на непазарните, 
свързани с формирането на общо мнение по един или друг въпрос. В 
рамките на непазарните взаимодействия ще се обособи политическата 
част на публичната сфера, която е особено необходима при обосновката 
и легитимирането на формиращите се представителни форми на поли-
тическа власт. Народът, в името на който възниква представителното 
управление, е конституиран като публика, която създава определено 
обществено мнение и пред която са отговорни политиците. Идеята за 
представителност не може да бъде отделена от отговора на въпроса как-
во представлява това, което се представя, как можем да идентифици-
раме интересите и политиките, свързани с народа като суверен, които 
представителното управление реализира. Най-общо отговорът на този 
въпрос ще се търси в две основни посоки. Първата е елитаристката, 
предполагаща, че народът сам не може да формулира своите интере-
си, но за сметка на това определени елити – национални и политически 
могат да направят това много по-адекватно. Втората е свързана с идея-
та за конституирането на народа като активен субект, който с помощта 
на публичната сфера стига в рационална дискусия до самосъзнание за 
най-важните за него проблеми и интереси, в името на които действат 
властовите институции. Това е класическата либерална идея за публич-
ната сфера и рационалните индивиди, влизащи в комуникация в нея. 
Именно като такива те са в истинския смисъл на думата граждани, от-
криващи в публичната сфера място за рационална идентификация на 
общите интереси, които следва да защитават политиците. Така публика-
та и формираната от нея публична сфера всъщност са формата, чрез ко-
ято народът прави възможно представителното управление. Модерната 
епоха прави възможна националната публична сфера и на тази основа 
и формирането на национална идентичност.

Именно този тип модерна публична сфера става предмет на изслед-
ване от Хабермас в класическата му работа за структурната трансформа-
ция на публичността, публикувана за първи път на немски през 1962 г.18 
Хабермас изтъква, че с книгопечатането се появява виртуална общност 
на автори, читатели, писатели, които, без да контактуват директно фи-
зически, формират общи позиции, нагласи, визия, ценности, мнение 
по проблемите, формулирани в печатните текстове. Четящата публика 
дава израз също на критическо публично мнение. Публичната сфера на 

18 Вж. Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An 
Inquiry into a category of Bourgeois Society. Polity. Cambridge, (1962 trans 1989).
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Хабермас в голяма степен представлява виртуално пространство на пи-
шещи, четящи и интерпретиращи. В своята книга „Структурната тран-
сформация на публичната сфера: поглед в категорията на буржоазното 
общество” той проследява развитието на модерната публична сфера от 
ХVІІ и ХVІІІ век насам и нейния упадък пред ХХ век, в резултат както 
от развитието на радиото и телевизията, така и от тяхното притежание 
от държавата или частни корпоративни субекти. Това води до фабрику-
ване и изобретяване на обществено мнение, а не до неговото свободно 
формиране в рационален дебат между отделните индивиди. Неговата 
основна идея е, че изходът от това състояние е реконструирането на 
публичната сфера така, че в нея да преобладава критическият разум, 
характерен за най-добрата демократична традиция. Той създава идеала 
за публичната сфера на свободна и рационална комуникация на равни 
и автономни индивиди, всеки от който може да оспорва позицията на 
останалите, но в крайна сметка рационалният дебат може да ги доведе 
до консенсус по основни проблеми, което да повиши легитимността на 
взетото решение. Публичната сфера следва да бъде хомогенно простран-
ство с включени в него субекти, намиращи се в симетрични отношения, 
стремящи се към консенсус чрез критика на аргументите на другите и 
излагане на свои виждания по един или друг въпрос. Както ще признае 
обаче и самият Хабермас, този нормативен идеал за модерна публична 
сфера не се реализира в свят на господство на корпоративни интереси в 
медиите, на пиар и макетингови технологии на масово въздействие, на 
хегемонни идеологии на съответни социални групи, изопачаващи на-
личните дискурсивни условия и комуникативна рационалност. Поради 
това той разграничава два типа публика и публичност. Първият тип е на 
публиката като зрители и слушатели на медиите, в които водещо място 
заемат шоу продукцията и видимостта на звездите на масовата култура, 
при които няма разграничение между публичния и частния им живот. 
Вторият тип публика и публичност е тази на политическите, култур-
ните, научните дебати, при които има обмен на аргументи и мнения, 
разкриват се рационално различията и противоречията в определени 
позиции и идеи и се търсят рационални решения. В случая публиката 
не са зрители и слушатели, а активни участници, говорители, страни в 
задаването и отговарянето на въпроси. Говорейки по общите проблеми, 
те загърбват своя частен живот, но линията между едното и другото не 
се заличава.19 Този идеал обаче изглежда недостижим с настъплението 

19 Habermas, Jurgen. Public space and political public sphere –the biographical 
roots of two motifs in my thought (Commemorative Lecture, Kyoto Nov. 11, 2004).
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на буржоазната консумативна култура и масовото общество през ХХ 
век. Затова надеждите на редица автори днес са, че “движението от ка-
фенето към кибер-кафенето” в действителност може да помогне да бъде 
постигнат публичният идеал описан от Хабермас и Аренд”20.

Третият тип публична сфера възниква с дигиталните комуникации 
и може да бъде наречен в зависимост от концепцията за нея постмоде-
рен или публична сфера на късната модерност. Виртуалният свят, съз-
даван от дигиталните комуникации, особено от интернет и мобилните 
комуникации, е доста по-различен от онова публично пространство, 
което се формира главно чрез вестниците, радиото и телевизията и като 
такова бива описано от германския теоретик. Две са най-важните осо-
бености на дигитализираната публична сфера, сравнена с предходната, 
формирана в периода между ХVІІ и ХХ век.

Първо. В дискусиите за следствията от новите комуникационно-ин-
формационни технологии обикновено се поддържат три различни пози-
ции – че те сами по себе си са неутрални към една или друга цел или 
ценност и представляват просто средство към цели и ценности, които 
зависят от други социални фактори; че те придобиват съответна насо-
ченост в зависимост от дискурса, с който се свързват в обществото, че те 
притежават своя собствена динамика и могат сами по себе си да допри-
насят или затрудняват реализацията на съответни ценности.21 В случая 
ще се опитам да развия аргументи в полза на третата от тези интерпре-
тации. Комуникацията при телевизията, радиото и вестниците е от типа 
„един с много”, т.е. асиметрично отношение, което е една от причините за 
деформацията ѝ, която не дава възможност да се реализира идеалът на 
Хабермас за свободна публична сфера. Там се отделят национални елити 
и групи, които монополизират публичното пространство, а масата от ин-
дивиди не са равноправни участници в него, а просто зрители и слуша-
тели на това, което другите правят. С развитието на интернет и особено 
на Web 2.0 тази ситуация се променя. Възникват възможности за хори-
зонтални връзки между отделните индивиди. Моделът „един съобщава 
на много”, типичен за масовата комуникация, се променя в модел от типа 
„всеки с всеки”, „един на много”, „много на един”, „един на един”, т.е. все-
ки потребител може и да разпространява информация. Комуникацията 

20 Chambers, Samuel A. Democracy and (the) Public(s): Spatializing Politics in 
the Internet Age. In: Political Theory. Sage, February, 2005, Vol. 33, p. 127.

21 Вж. Papacharissi, Zizi. The Virtual Sphere 2.0: The internet, the public sphere, 
and beyond. In: Routledge Handbook of Internet Politics. Ed. by Andrew Chadwick & 
Philip N. Howard, London and New York: Routledge, 2009, p. 231.
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с една или друга група е така лесна както комуникацията с отделни инди-
види – един мейл може да бъде пратен на един човек, но може да стигне 
и до един милион души. В този смисъл може да се каже, че новите кому-
никационно-информационни технологии не са просто средство, чиито 
резултати от икономически, култури и др. социални фактори, чрез които 
се задават определени цели, а сами по себе си представляват специфична 
автономна причина, която предполага определени следствия и подпомага 
определени цели, свързани с участието на максимално количество хора в 
публичния живот и имащи в този смисъл като собствени характеристики 
децентрализиращ и демократизиращ характер. Затова можем да кажем, 
че новите комуникационно-информационни технологии не са “ценност-
но неутрални” средства, а по-скоро, че сами по себе си благоприятстват 
определени ценности.

Второ. Промените в комуникациите в резултат на интернет имат 
своите следствия, създавайки една нарастваща по своя обхват и учас-
тници виртуална публична сфера. Тя излиза не просто от границите на 
непосредствената физическа общност, а и извън националните грани-
ци и обхваща цялата планета. Ограниченията пред участието на отдел-
ния гражданин, характерни за старите медии, започват да падат. Това 
става отправна точка за преосмисляне на понятието публична сфера.22 
Когато създава понятието Хабермас предполага, че това е своеобразно 
пространство, което има своите граници и в което се формира общото 
мнение. В модерната епоха това са границите на държавата. Сега тези 
граници се размиват, което усложнява предходните национални иден-
тичности и възможността за интегриране на различни групи в общото 
национално публично пространство.

Трето. Всъщност в едно сложно общество се водят множество деба-
ти на много равнища и субектът на тези дебати не е хомогенно единен, 
а представлява множество различни общности и организации, които 
формират свое автономно пространство в рамките на идеята за граж-
данско общество, относително автономно както от частните икономи-
чески интереси, така и от натиска на държавата. Според някои авто-
ри всъщност гражданското общество и публичната сфера са “просто 
различни имена на един и също социално-исторически феномен”.23 Във 

22 Вж. Найденов, Николай. Публика и политика. Въведение в политиче-
ската антропология на модерността. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 
2008, с. 23–24.

23 Вж. Garnham, Nikolas. Habermas and the Public Sphere. In: Global Media 
and Communication. 2007, Vol. 3, № 2, p. 206.
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всеки случай всяка от общностите и организациите на гражданското 
общество може да защитава свои каузи, да води своите дебати на раз-
лични равнища и възникват множество припокриващи се една с друга 
публични сфери, които са организирани в сложна, противоречива, чес-
то конфликтна и йерархическа структура.24 На тази основа се формира 
обществено мнение по различни проблеми на различни равнища – от 
глобално обществено мнение по едни проблеми през доминиращо ев-
ропейско обществено мнение, мнение по един или друг въпрос на наци-
онално равнище и всякакви други нива и сфери на дискусия. Може да се 
каже, че те имат двупосочно въздействие върху публичната сфера – от 
една страна, благоприятстват създаването на глобална и космополитич-
на публична сфера, а от друга – дават възможност за фрагментация на 
публичната сфера. Глобализацията и фрагментацията са двете страни 
на един и същи процес. Това е една от предпоставките за тенденции на 
ерозия на някога единни национални публични сфери, които често мо-
гат да се разпаднат на множество отделни съставляващи. При това става 
дума за специфично съотношение помежду им, имащо две основни из-
мерения. От една страна, всяка отделна публична сфера или публично 
пространство, в което специфична общност дискутира общите за нея 
проблеми, има глобални измерения, защото може да бъде достигната от 
всяка точка на земното кълбо и да привлече потенциално участъци от 
всякъде. Ще нарека този род глобализация на публичната сфера фраг-
ментирана глобализация. От друга страна, е възможна глобализация 
в смисъл на ангажиране на голяма маса от хора на глобалната сцена с 
определена тема и дискусия и тя да доведе до формиране на глобално 
обществено мнение по въпроса. Типичен пример в това отношение бе 
глобалната реакция срещу войната в Ирак и Афганистан, както и ан-
тиглобалистките изяви. Този тип глобализация на публичната сфера 
можем да наречем нефрагментирана глобализация, т.е. не засягаща 
само специфична група от хора, макар и обсъждащи проблемите в едно 
глобализирано по своята същност пространство.

Очевидно е, че новите дигитализирани технологии променят пуб-
личната сфера. Но за особеностите на тази промяна се водят дискусии. 
Най-общо те могат да бъдат сведени до две основни концепции, които 
ще характеризираме съответно като концепция на късната модерност и 
като постмодерна концепция. Едната акцентира върху това, което се за-

24 Keane, John. Structural Transformation of the Public Sphere. In: The Com-
munication Review. 1995, Vol. 1, № 1, pp. 1–22.
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пазва като информационна и идеологическа ситуация, като общи харак-
теристики на обществото, независимо от настъпващите промени. Сред 
тях са и основни характеристики на капитализма и значението на соб-
ствеността в процеса на генериране, използване и разпространение на 
информацията, поради което основните характеристики на публичната 
сфера на късната модерност съществуват и досега. Другата концепция 
акцентира по-скоро върху обратното – скъсването в резултат на нови-
те технологии с досегашните особености на модерната публична сфера 
и преди всичко рязкото засилване на нейния демократичен потенциал, 
паралелно с разпада на единната публична сфера на милиони отделни 
публични сфери, в които хората общуват по специфични проблеми и в 
специфични граници.

Първата от тези концепции е за късната модерност, развивана от 
автори като Антъни Гидънс, Улрих Бек и Скот Лаш, които смятат, че 
това, което наблюдаваме днес, не е нещо качествено различно в срав-
нение с предходните стадии на развитие на модерната епоха, а върхово 
нейно развитие, при което се проявяват в засилена форма основни ха-
рактеристики на всички области, типични и за предходни периоди.25 По 
подобен начин една част от авторите, занимаващи се промените в пуб-
личната сфера днес, разглеждат новите комуникационни технологии и 
техните резултати като върхов етап в развитието на тенденции на мо-
дерната епоха. Новите технологии разширяват публичното простран-
ство, улесняват комуникацията и създадат предпоставки за глобален 
дигитален капитализъм. Интернет подпомага развитието на глобална 
публичната сфера, тъй като основните ѝ характеристики по отношение 
на комуникацията са, че тя е отворена, спонтанна, многостранна, ар-
гументирана и пр., което в особено висока степен се разгръща именно 
във виртуалната публична сфера. Според тази категория изследователи 
тя представлява първото и най-важно условие за развитие на демокра-

25 Вж. Beck, Ulrich, Anthony Giddens and Scott Lash. Reflexive Moder-
nization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Blackwell, 
1994; Вж.също Gandy, O. The Real Digital Divide: Citizens versus Consumers’. 
In: L.A. Lievrouw and S. Livingstone (eds) Handbook of New Media: Social Shap-
ing and Consequences of ICTs. 2002, London: Sage, pp. 448–460. Вж. също Noveck, 
B. S. Paradoxical Partners: Electronic Communication and Electronic Democracy. 
In: P. Ferdinand (ed.) The Internet, Democracy and Democratization. 2000, London: 
Routledge, pp. 18–35. Вж. също Tanner, E. Chilean Conversations: Internet Forum 
Participants Debate Augusto Pinochet’s Detention. In: Journal of Communication. 
2001 Vol. 51, № 2, pp. 383–403.
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цията, защото води до развитието на множество гледни точки върху 
всеки въпрос, изгражда ориентирани към политиката граждани, позво-
лява критика към политиците и водените от тях политики и формира 
публичен суверенитет. Новите медии правят възможно това, което по-
рано е било трудно постижимо – пространството и времето са трудно 
преодолими от старите медии. В съвременния свят тази роля може да 
се осъществява единствено от интернет, който премахва времевите и 
пространствени ограничения. Въпреки това немалка част от авторите, 
привърженици на способността на интернет да разширява публичната 
сфера и демократичния потенциал на обществата, смятат, че същест-
вуват много пречки пред неговото развитие. Те нерядко посочват не-
равенствата в достъпа и участието, които са гарантирани само на тази 
част от населението, която разполага с компютър и достъп до интернет; 
обръщат внимание на корпоративната, държавната и партийната до-
минация в онлайн дискурса; налагането на цензура и пр. Факт е също, 
че една от тенденциите, които интернет благоприятства, е засилването 
на информационното влияние на големите корпоративни информаци-
онни агенции. Глобалният капитализъм и глобалната концентрация на 
интелектуална собственост, на създаването и разпространението на 
нови информационни технологии запазват основни характеристики на 
предходната концентрация на икономическа, а от тук и на политическа 
власт, включително и на глобална хегемония. Факт е например, че от 
двадесетте и пет, доминиращи на пазара на софтуеър и интернет компа-
нии през 2005 г., 19 са американски, а най-големите световни търсачки 
също са американски.

Наличието на огромни корпоративни агенции, които разпростра-
няват основната част от новините в света през последните десетилетия 
не изчезва с интернет – той дори в определен смисъл подсилва тяхното 
въздействие. Проучванията показват, че огромната част от новинарски-
те сайтове в интернет не предлагат своя информация или предлагат в 
ограничени размери такава информация, но препредават и чрез това 
умножават въздействието на информацията от съществуващите све-
товни информационни агенции. Изследване през 2003 г. показва, че го-
лемите новинарски организации препредават в 43% от своето съдържа-
ние полученото от световни информационни агенции като „Асошейтед 
прес” и „Ройтерс”. Друго проучване от 2007 г. показва, че големи интер-
нет портали като “Yahoo” и “AOL” препредават без промени 75% от ин-
формацията на тези две световни агенции. Така се оказва, че независи-
мо от умножаването на информационните източници голямата част от 
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тях предават и препредават едни и същи неща.26 Мисленето в подобна 
посока дава често храна за технопесимизъм, за прогнози, че новите тех-
нологии са и ще бъдат все повече подчинени на икономическата логика 
на капитализма, от която следва и съответната властова логика, т.е. в 
политиката ще се запази доминиращото значение на социалните групи, 
които притежават собственост.

Втората концепция ще характеризираме като постмодерна, защо-
то тя акцентира върху демасификацията, плурализацията, разпада на 
единната или изглеждаща много по-хомогенна публична сфера от пре-
дходната епоха. Нейните представители27 не отричат демократичния по-
тенциал на интернет, но смятат, че той води до фрагментация на дебата, 
което в голяма степен се обуславя от поведението на потребителите. Те 
са склонни да оставят на по-заден план отношенията на собственост 
като фактор за разгръщане на новите властови отношения и да обръ-
щат внимание на собствената логика на развитие на технологиите и на 
тяхното каузално значение. Интернет създава един постмодерен свят 
с множество конкуриращи се центрове и дебат, който не обединява, а 
фрагментира мненията. Не може да се каже, че в него съществува ня-
каква единна публична сфера, а по-скоро множество съсъществуващи 
и преплитащи се публични сфери. Според тях множеството гледища по 
различните въпроси всъщност не достигат до една пресечна точка, в 
която да се формира, ако не обществено мнение, което е практически 
невъзможно дори и в офлайн публичната сфера, то поне консенсус или 
мнение на мнозинството, а това води до липса на истинско съревнова-
ние между гледни точки, позиции и практики. Основната част от онлайн 
взаимодействията предполагат общуване между индивиди с подобни 
гледни точки, което възпрепятства така необходимата за публичната 
сфера дискусия между тях. Така се стига до “фрагментирана публич-
на сфера на изолирани „делиберативни анклави”, където позициите и 
практиките на групите са подсилвани, вместо да бъдат открито крити-
кувани”28. Изтъква се също, че рязкото спадане на ресурсите, необхо-

26 Вж. Fenton, Natalie. Drowning or Waving? New Media, Journalism and De-
mocracy. In: New Media, Old News: Journalism and Democracy in the Digital Age. Los 
Angeles et al.: Sage, 2010, pp. 9–10. 

27 Вж. Harmon, A. Politics of the Web: Meet, Greet, Segregate, Meet Again. In: 
New York Times. 25 January 2004; Вж. също Sunstein, C. Republic.com. Princeton, 
NJ: Princeton University Press, 2001.

28 Dahlberg, Lincoln. Rethinking the fragmentation of the cyberpublic: from 
consensus to contestation. In: New Media Society. Sage, Vol. 9, № 5, 2007, p. 828.
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дими за включване в глобалната мрежа, дава възможност за небивала 
конкуренция на информация в нея.

Очевидно и двете гледни точки имат своите аргументи, причината 
за което може да се търси в изследователския материал и емпиричните 
данни, използвани в процеса на тяхното формиране – на практика ин-
тернет дава толкова обширно поле за изследване и за събиране на из-
следователски материал. Технооптимистите и технопесимистите всъщ-
ност акцентират върху различни тенденции в социалните следствия от 
въвеждането на новите технологии. При едни от тях се запазва и дори 
засилва ролята на собствеността, а от тук и на икономическите моде-
ли при обяснение на властовите отношение. В други случаи откриваме, 
че тенденцията не е така едностранна. Интернет има двойствени след-
ствия, които по различен начин се проявяват при различните типове 
потребители и при дискусията по различни типове проблеми. Той, от 
една страна, разширява неимоверно публичната сфера и броя на учас-
тниците в нея, а от друга страна, предполага възможности за фрагмен-
тация и плурализация в зависимост от интересите, възгледите, тезите.

Все пак по-скоро приемаме позицията на първата група изследова-
тели. Интернет разширява неимоверно възможностите за комуникация, 
диалог, обмен на мнения, информация. Пространството повече няма зна-
чение като ограничител на публичната сфера. Огромно количество хора, 
които по-рано е било трудно да бъдат чути или да стигнат до традици-
онните медии, сега могат да получат право на глас и разпространение на 
идеите и вижданията си. Вярно е, че има голямо количество хора, с които 
можеш да комуникираш и огромно количество проблеми, които да об-
съждаш, но обхватът на хората не е ограничен пространствено и изборът 
на проблеми е въпрос и на личен избор. Дори наличието на стотици и 
хиляди теми и проблеми и формиращи се виртуални общности, които 
обменят информация и дискутират по тях, не отменя факта на нараства-
нето обхвата на публичната сфера. Така дори по един сравнително огра-
ничен проблем могат да се намерят огромно количество заинтересовани 
участници, които да го дискутират в глобалното публично пространство. 
Това рязко увеличава възможността за обединение на хора по сходни ин-
тереси и проблеми, а всяка по-голяма и по-добре организирана общност 
разполага с повече ресурси за постигане на определени цели, отколкото 
отделният индивид. Разширява се рязко и така нар. алтернативна онлайн 
публична сфера, която по една или друга причина не може да намери три-
буна в традиционните медии. В статията си “Интернет, алтернативната 
публична сфера и политическата динамика” Чанг Лу-Янг я определя като: 
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“пространство, в което контра-публиката формира и произвежда контра-
дискурс, тъй като нейният израз или гласове са били потискани от съ-
ществуващия социален ред, докато са взаимодействали помежду си. Ал-
тернативната публична сфера не е контролирана от правителството или 
пазара и след като е автономна, достъпът и участието в производството и 
консумацията на дискурса са справедливо отворени за всички”29.

Характерно за алтернативната публична сфера е, че: първо, създава 
комуникационна система за опозиционната публика; второ, реализира 
отворени комуникационни структури; трето, свързаната с нея контра-
публика подкрепя опозиционни политически и неполитически органи-
зации и движения; четвърто, дава трибуна за изява и предоставя нови 
възможности за малките социални групи и малките партии и кандида-
ти, които не могат да си позволят трибуната на скъпите “стари” медии. 
Очевидно алтернативната публична сфера в немалка степен се припо-
крива с описаната от втората категория изследователи фрагментация на 
дебата. Те са прави по отношение на заложената в човешката природа 
нужда от общуване със себеподобни, но това не означава, че фрагмен-
тирането на публичната сфера е нещо вредно. Напротив, взаимодейст-
вието между онлайн и офлайн публични сфери дава нови възможности 
на подтискани преди това гласове и групи да се организират и да бъдат 
чути, да поставят на масата своите проблеми и гледни точки за развити-
ето на всеки един политически процес.

Доколко онлайн публичната сфера отговаря на характеристиките 
на т. нар. идеална публична сфера? В статията си “Разширяване на пуб-
личната сфера през киберпространството: случаят с електронната демо-
крация в Минесота” Линкълн Далберг, позовавайки се на Хабермас, оп-
ределя някои от основните характеристики на електронната публична 
сфера и изследва нейното наличие в Минесота. Макар изследването да 
се фокусира само върху един от американските щати, то може да послу-
жи за изходна точка в отговора на въпроса: доколко онлайн публичната 
сфера отговаря на идеала за публична сфера? В статията са описани ня-
колко основни характеристики: автономност спрямо държавата и паза-
ра, размяна и критика на валидността на твърденията, рефлексивност, 
идеална роля, искреност, дискурсивно включване и равенство.30

29 Woo-Young, Chang. The Internet, alternative public sphere and political dy-
namism: Korea’s non-gaek (polemist ) websites. In: The Pacific Review. Vol. 18, No. 3, 
September 2005, p. 393.

30 Вж. Dahlberg, Lincoln. Extending the Public Sphere through Cyberspace: The 
Case of Minnesota E-Democracy. In: First Monday. Vol. 6, № 3, March 2001.
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1) Автономността на публичната сфера от държавата и пазара е 
първото и най-важно условие за нейното съществуване и функциони-
ране. Практически това означава, че дискурсът трябва да се ръководи 
от публиката, а не от парите, държавната администрация или полити-
ческите партии. Развитието на интернет през последните години обаче 
сочи, че въпреки всичко той в голяма степен зависи не от свободната 
гражданска инициатива, а именно от политически и икономически ин-
тереси. От едната страна стои държавата, която във все повече стра-
ни, особено под заплахата от световния тероризъм, започва да налага 
контрол, цензура и наблюдение върху киберпространството и по този 
начин нарушава основни права и свободи на гражданите. От другата 
страна стоят големите корпорации, които изкупуват правата върху 
най-посещаваните уеб сайтове, като по този начин ги приватизират и 
прокарват собствения си дискурс, а това създава консуматорско по-
ведение, което превръща пасивността в норма и резултира в криза 
на участието – “интернет постепенно се превръща в един онлайн мол 
за мулти-пазаруване и все по-малко в делиберативно пространство, 
което влияе върху ориентацията на дигиталната политическа диску-
сия”31. Примерите са много: Microsoft купи Google, Google навлезе във 
Facebook и YouTube, поглъщането на MySpace от “News Corporation” и 
пр. представляват само някои от последните корпоративни сделки с 
виртуалното пространство. Но още по-голяма опасност се крие в об-
стоятелството, че това са социални мрежи, които вече са под корпо-
ративен контрол. Въпреки това обаче в киберпространството същест-
вуват множество места, където потребителите могат да взаимодейст-
ват помежду си, избягвайки корпоративния и държавен дискурс или 
контрол, но трябва да е ясно, че кибердискурсът не може напълно да 
избяга от държавния и корпоративния контрол. Това, което ние знаем 
и правим сега е важно, защото все още е възможно за хората по света 
да направят така, че тази нова сфера на жизнен човешки дискурс да 
остане отворена за гражданите на планетата, преди потенциалът на по-
литическите и икономическите интереси да я сграбчи, да я цензурира, 
да я измери и да ни я продаде обратно.

2) Под размяна и критика на валидността на твърденията се 
разбира необходимостта от реципрочна критика на различните пози-

31 Papacharissi, Zizi. The virtual sphere 2.0. The internet, the public sphere, and 
beyond. In: Routledge Handbook of Internet Politics. Ed. by Andrew Chadwick & 
Philip N. Howard, London and New York: Routledge, 2009, p. 235–236.
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ции. Това означава, че в публичната сфера не може да има догматични 
твърдения и всичко е отворено за критика – след като едно твърдение 
е доказано с аргументи, това означава, че съществуват аргументи, кои-
то могат да оборят това твърдение. Очевидно е, че интернет дава пре-
достатъчно пространство за рационален дебат и критика към всяко 
едно твърдение. Най-силно в това отношение се проявява алтернатив-
ната публична сфера. Положителна черта на интернет е, че в своята 
същност той представлява една безгранична база данни, в която може 
да бъде намерена информация по всеки един проблем, и поставя учас-
тниците на сравнително равни стартови позиции при разглеждането и 
търсенето на аргументи за валидността на всяко едно твърдение. Това, 
което е важно за наличието на тази характеристика, е всеки участник 
в дебата да тръгва първо от ценностите и да свършва с проблема, като 
през цялото време е отворен за критика и промяна на първоначалната 
си позиция. Оттук се появява и отрицателната черта на интернет: при 
онлайн дискусията съществува анонимност и липсва отговорност за 
мненията, което рядко води до покриването на критерия за идеална 
публична сфера. Освен това съществуват мнения, че огромният обем 
информация в интернет започва да променя механизмите на четене и 
мислене, правейки този процес все по-повърхностен.32 Голямото раз-
нообразие от материали разсейва, няма време за задълбочаване в идеи 
и тези, а това прави участниците в публичната сфера не така рацио-
нални, както би искал Хабермас. Изтъква се също, че световната мре-
жа, включвайки във взаимодействие милиарди хора, които са равноп-
равни в своето общуване, намалява значението на професионалистите 
и ги заменя с неграмотни дилетанти, които се изказват по проблеми, 
по които не са специалисти. Така според Андрю Кийн интернет води 
до обезценяване на традиционните културни и социални институти. 
Значението на професионализма отслабва и всеки графоман, бездарен 
режисьор, религиозен проповедник, мошеник, хора с личностни раз-
стройства, параноични конструктори на световни конспирации може 
да разпространяват своите произведения и мнения в мрежата и да из-
глеждат равноправни в позициите си с всички останали.33

32 Вж. Carr, Nickolas. Is Google Making Us Stupid? In: Atlantic Monthly. July/
August 2008.

33 Вж. Kean, Andrew. The Cult of the Amateur: How Today’s Internet is Killing 
Our Culture. N.Y. et al.: Currency, 2007.
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3) Рефлексивността означава, че участниците трябва да гледат кри-
тично на своите собствени културни ценности, предположения и ин-
тереси и да ги преоценяват на основата на алтернативни схващания и 
предпоставки. Очевидно идеално състояние на критична самопрецен-
ка и корекция на своите възгледи не може да съществува нито в реал-
ната, нито във виртуалната публична сфера. Макар понякога човек да е 
склонен да променя мнението си по дадени въпроси, обикновено това 
е свързано с частни случаи и конкретни теми и може да стане реалност 
при по-продължителен времеви период. Това се отнася в най-голяма 
степен за ценностите, които са постоянна културна величина, докато 
предположенията и интересите представляват обекти, които по-лесно 
могат да претърпят промяна. В това отношение по-голям успех може 
да бъде постигнат в реалната публична сфера, където индивидите при-
състват физически, не са анонимни, обсъждат и спорят аргументирано 
по дадения въпрос. Във виртуалната публична сфера това е далеч по-
трудно постижимо, не само поради човешката природа, но и поради 
факта, както сочат повечето наблюдения, че индивидите рядко приемат 
мнението на другите, когато то е изразено във виртуалното простран-
ство, а дори когато го приемат, в повечето случаи то не влияе върху 
техните собствени виждания за света. Промяна може да бъде постиг-
ната в конкретни сайтове, като например сайта на антиглобалистите 
Индимедия, където участниците влизат със сходни ценностни нагласи, 
но са склонни в хода на дискусията да променят мнението си относ-
но предположенията и интересите си. Изпълнението на този критерий 
изглежда практически невъзможно и поради обстоятелството, че един 
възрастен индивид вече е изживял своята начална социализация, по 
време на която се формират основните ценности, светогледни нагласи, 
норми на поведение и пр.

4) Приемането на идеална роля означава, че участниците трябва да 
се опитат да разберат аргументите от гледната точка на другите. Те тряб-
ва да се изслушват помежду си и знаейки кой е другия, да се опитват да 
разберат неговата гледна точка. Този критерий е постижим в реалната, 
отколкото във виртуалната публична сфера. В реалната сфера това е пра-
вило, което всички са приели и се стремят да спазват – то представлява 
част от “правилата на играта”. Във виртуалната публична сфера обаче 
важи правилото за свободния избор и всеки от участниците подхожда 
избирателно към това чие от мненията да прочете, да разкритикува или 
да подкрепи. При реалната публична сфера отделният участник също 
има възможността да разкритикува дадено мнение избирателно, но не-
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говото физическо присъствие предполага изслушването на мнението 
на всеки един от участниците.

5) Искреността означава, че никой от участниците няма да скрие 
информация, която може да помогне в хода на дискусията и за вземането 
на възможно най-правилното и аргументирано решение – тя включва ис-
тинските им намерения, интереси, нужди, желания и пр., които се отна-
сят до дадения проблем. Очевидно е, че и това идеално правило не може 
да съществува в цялата си пълнота нито в реалната, нито във виртуал-
ната публична сфера. В реалната публична сфера има физическо при-
съствие на участника, което предоставя някаква информация за него, 
независимо дали той ще сподели всичко по дадения въпрос, още повече 
когато този въпрос засяга някакъв личен интерес. Във виртуалната пуб-
лична сфера в повечето случаи има пълна анонимност на участниците, 
което означава, че техните лични интереси не могат да бъдат идентифи-
цирани. Участниците във виртуалната публична сфера обаче разполагат 
с повече информация по разисквания въпрос – в случай, че желаят да я 
придобият, интернет дава предостатъчно възможности за това.

6) Дискурсивното включване и равенството означават, че всеки 
участник има право да представи своето твърдение и да постави под 
въпрос мнението на всеки от останалите участници в дискусията. Това 
правило също не може да бъде изцяло изпълнено както във виртуал-
ната, така и в реалната публична сфера. В офлайн публичната сфера, 
в чисто технически план, е невъзможно дискусията да обхване всички 
членове на обществото, тъй като не всеки член на съответното общество 
може да намери трибуна, от която да изрази своето мнение. То може да 
бъде изразено единствено в затворена дискусия, в която има опреде-
лен брой участници, които изразяват своето мнение, но е невъзможно 
включването в дискусията на голям брой индивиди и още по-малко на 
цялото общество. Но дори в една затворена дискусия често съществу-
ват психологически или друг тип ограничения. Една от функциите на 
парламентите във всички държави е именно, че те представляват фо-
рум за провеждане на дебат и стигане до дадено решение. Очевидно в 
тоталитарните режими психологическият фактор играе своята роля, но 
дори и в демократичните режими съществуват ограничения, като на-
пример ограничение във времето за изказване на различните парламен-
тарни групи, посочване на представители, които да говорят от името 
на съответната парламентарна група, придържане към спуснати отго-
ре партийни решения или позиции и пр. Виртуалната публична сфе-
ра от своя страна дава далеч по-големи възможности, тъй като всеки с 
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компютър и достъп до интернет може да се включи в дискусията. Но и 
включването във виртуалната публична сфера може да бъде ограниче-
но от фактори извън дискурса, като например неравенство в достъпа, 
евентуално изискване за предварителна регистрация, цензура и пр. То 
може да бъде ограничено и от неравенството вътре в самия дискурс, 
когато доминиращият дискурс се среща с други, чийто глас не може да 
бъде чут, което се отнася както за офлайн, така и за онлайн публичната 
сфера. В крайна сметка “неравенството в социалния, културния и ико-
номическия капитал влияе върху това кой говори, какво може да бъде 
казано и как се осъществява взаимодействието”34.

7) Интернет, за разлика от традиционните медии, е преди всичко де-
централизирана комуникационна система. В това отношение той е схо-
ден с телефонната мрежа. Всеки може да се обади по скайпа, да прати съ-
общение, да инициира контакт, да се включи в някакъв форум, да влезе 
във взаимодействие едновременно с много хора в реално време, да събира 
всякаква информация. Поради децентрализацията си тя може да нараства 
непрекъснато, към всяка съществуваща мрежа да се добавят нови и нови 
участници. Това обаче поставя под въпрос представата за публиката като 
единна, цялостна маса от хора и по същество стимулира появата на мно-
жество публики и публични пространства.

Очевидно е, че съществуването на публичната сфера в нейния иде-
ален вид е практически невъзможно, независимо дали става дума за мо-
дерния ѝ вариант, описан от Хабермас, или за версията, която се реали-
зира благодарение на новите комуникации. Но комуникацията на всеки 
с всеки и по всички въпроси дава значително по-големи възможности 
на виртуалната публична сфера. Интернет допринася за нейното разши-
ряване до възможно най-голям брой индивиди. Но, както беше казано, 
съществуването на виртуалното пространство не означава непременно 
наличието на публична сфера като място, в което хората съвместно фор-
мират мнения по даден въпрос. То може да се превърне в истинска пуб-
лична сфера само, когато бъде използвано за рационална и равна дис-
кусия по всички въпроси. За съжаление обаче това, както и в реалния 
свят на физическите взаимодействия, е сложен и противоречив процес, 
подчинен на много силни вътрешни и външни въздействия. Политиче-
ските и икономическите интереси присъстват неизменно в интернет и 
проучванията сочат, че най-посещаваните сайтове са на съществуващи 

34 Dahlberg, Lincoln. Rethinking the fragmentation of the cyberpublic: from 
consensus to contestation. In: New Media & Society. University of Queensland, 
Australia, Sage, 2007, Vol. 9, pp. 832–833.
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офлайн комерсиални медии и че интернет често се използва като един 
“мол за масово пазаруване”.

3. Новите и старите медии

Основен инструмент и среда, в която се разгръща публичната сфера, 
са медиите. Това е комуникационното пространство, в което се форми-
рат публиката или публиките с техните интереси, взаимодействат раз-
личните социални субекти и в крайна сметка чрез него функционира и 
политиката. „Новите медии” е понятие, което въплъщава в себе си про-
цеса на дигитализация и компютризация на традиционните аналогови 
медии, разгръщащ се от 80-те години на ХХ век насам. Те се свързват с 
тези методи и социални практики на комуникация, представяне и изра-
зяване, които се развиват при употребата на дигитални, мултимедийни, 
мрежови компютърни системи, което от своя страна трансформира дей-
ността на останалите медии – от книгите до филмите, от телефоните до 
телевизията, от предходните печатарски машини до Adobe Photoshop.35 
От една страна, старите аналогови медии се дигитализират, а от друга 
страна, се появяват множество нови медии, опиращи се на интернет и 
мобилните комуникации, които влизат в различни взаимодействия по-
между си.

За да изясним тези взаимодействия, ще тръгнем от тезата, развита 
още през 70-те години на ХХ век от германския теоретик на лявото Ханс 
Магнус Енценсбергер, който разглежда ролята и употребата на масо-
вите медии и призовава за отключване на мобилизационната власт на 
електронните медии. Той разделя медийната употреба на два типа и оп-
исва характеристиките на всяка от тях по следния начин:

1) Репресивна медийна употреба – централно контролирана, един 
предавател и множество получатели, демобилизация на изолирани ин-
дивиди, пасивно консуматорско поведение, процес на деполитизация, 
производство от специалисти и контрол от собственици и бюрократи;

2) Освобождаваща медийна употреба – децентрализирани програ-
ми, получателят на информация може да предава обратна информация, 
мобилизация на масите, потенциал за процес на научаване, колективно 
производство, социален контрол чрез самоорганизация. 36

35 Вж. Lister, Martin and Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant, Kieran Kelly. 
New Media: a critical introduction. 2nd ed., New York: Routledge, 2009, р. 2.

36 Вж. The Internet as Public Sphere. http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MU 
Home/cshtml/media/internet4.html. 14 ноември 2008.
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Първият тип се отнася до влиянието на „старите” аналогови медии. 
Обстоятелството, че в повечето случаи те имат еднопосочно въздействие 
и често се контролират от икономически или политически субекти води 
до редуциране на тяхната роля на форум за рационално дискутиране на 
публично значими теми, в които равноправно участвуват всички заинте-
ресовани. Чрез онлайн медията, която се отнася към втория тип употреба, 
гражданите постепенно се превръщат от консуматори в производители 
на информация. Променят се цялата среда и контекст на съществуване и 
функциониране на медиите. Прогресивното нарастване на броя на потре-
бителите подтиква медийните компании да обръщат все по-голямо вни-
мание на компютърно опосредстваната комуникация и да търсят нови 
пътища за лансиране на своята продукция. Появяват се т. нар. киберме-
дии, които представляват в определена степен естествено продължение 
на съществуващите във физическия свят аналози. Появяват се и друг тип 
кибермедии, които присъстват единствено във виртуалното простран-
ство. Интернет се използва и за евтина реклама, от което отново печелят 
преминалите към електронни носители медии. Всичко това води до про-
мяна в характера и формите на комуникациите и на тяхното въздействие. 
Типичен пример е това, което става с комуникациите чрез печатните из-
дания и най-вече чрез вестниците. Те в по-голямата си част преминават 
онлайн, което създава възможност за добиване на информация в реално 
време. Проучванията показват, че с навлизането на интернет аудитори-
ята на старите медии съществено намалява, което създава възможности 
за поява на нови медийни форми. Промените се усещат навсякъде: теле-
фоните преминават изцяло към дигитални носители, почти всички ра-
диостанции вече могат да бъдат слушани в интернет и пр. Най-големи 
промени протичат обаче при печатните издания и телевизията.

3.1. Конфликти и взаимодействия на печатни и интернет 
медии

В литературата съществуват две противоположни мнения за вли-
янието, което Интернет ще окаже върху печатните издания. Според 
първото от тях масовото навлизане на интернет неизбежно ще доведе 
до пълен крах на вестниците и списанията (Джон Димик, Ян Чен, Зан 
Ли и др.).37 Защитниците на тази теза извеждат като основен аргумент 
обстоятелството, че подобряването на технологията за доставяне на 

37 Вж. Dimmick, John; Chen, Yan; Li, Zhan. Competition Between the Internet 
and Traditional News Media: The Gratification-Opportunities Niche Dimension. In: 
Journal of Media Economics. January 2004, Vol. 17, № 1, pр. 19–33.
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информация и все по-масовото използване на интернет постепенно 
ще премахнат нуждата от печатните издания, а когато тази нужда 
престане да съществува, те естествено ще изчезнат. Според П. Мейер 
последният вестник ще изчезне някъде около 2043 г.38

Според второто твърдение (Дута-Бергман,39 T.A. Ратман40) вестни-
ците не биха могли да изчезнат по няколко причини: 1) исторически 
погледнато появата на радиото и телевизията са водели до множество 
предвиждания за изчезването на печатните издания, но те все още съ-
ществуват; 2) неравномерното навлизане на интернет в различните 
държави и различният социален статус на потребителите предполагат, 
че световната мрежа никога няма да стане толкова масова, че да замени 
печатните издания; 3) хората четат новини онлайн предимно, за да до-
пълнят информацията, получена от останалите медии и 4) културата 
на четене не би могла да претърпи толкова съществени промени – едно 
е да стоиш и да четеш пред компютърния екран, а съвсем друго е да 
четеш компактен преносим вестник, когато и да е, където и да се нами-
раш – човек едва ли би занесъл компютъра си пред лекарския кабинет 
или на почивка в планината. Разбира се, тази теза може да бъде разкри-
тикувана, тъй като масовата употреба на мобилни телефони и предос-
тавяният от мобилните оператори безжичен интернет оборват част от 
аргументите в тази насока. За да бъде по-ясно разбран проблемът и с 
цел да бъдат избегнати крайностите на двете посочени тези, той следва 
да бъде разгледан в емпиричен и сравнителен план.

Само за периода 1990-2000 г. в САЩ процентът на възрастните, 
които четат вестници, намалява от 52,6% на 37,5%, като при младите 
хора нещата са още по-зле – само 19% от поколението между 18 и 34 
години четат всекидневно вестник и само 9% се доверяват на инфор-
мацията в него. Разбира се, освен възхода на интернет за това има и 
други причини, между които например са увеличеният брой телеви-
зионни канали и времето, отделяно за телевизия, но като цяло тен-
денцията е към намаляване на аудиторията на вестниците. Все повече 

38 Meyer, P. The Vanishing Newspaper: Saving Journalism in the Information 
Age. Columbia: University of Missouri Press, 2004.

39 Вж. Dutta-Bergman, M. J. Complementarity in consumption of news types 
across traditional and new media. In: Journal of Broadcasting and Electronic Media. 
2004, Vol. 48, № 1, pр. 41–60.

40 Вж. Rathmann, T. A. Supplement or substitution? The relationship between 
reading a local print newspaper and the use of its online version. In: The European 
Journal of Communication Research. 2002, Vol. 27, № 4, pp. 485–498.
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хора, вместо да започват деня си с кафе, търсят удобен момент, за да се 
включат онлайн. Според “Американската вестникарска асоциация” за 
периода 2000–2004 г. общата циркулация на вестници пада с още 1,3 
милиона, в резултат на което “Ню Йорк Таймс” съкращава 700 от слу-
жителите си, “Уол Стрийт Джърнъл” намалява размера на страници-
те си, “Гардиан” се насочва към по-младата аудитория и пр.41 Броят на 
работещите в американските вестници пада само за две години през 
2007–2008 г. с 15%, а само от началото на 2008 до началото на 2009 г. са 
били закрити 70 местни британски вестника. През април 2009 г. пора-
ди загуби прекрати своето съществуване в хартиен вариант един от 
няколкото национални американски вестници с традиция – „Крис-
чънс сайънс монитор” и премина само към онлайн версия. Такива 
големи британски вестници като „Индипендънт” и „Лондон Ивнинг 
Стандарт” са оцелели благодарение главно на чуждестранни инвести-
тори. Изправени пред въпроса за оцеляването, голяма част от френ-
ските вестници си осигуряват правителствени субсидии, за да могат 
да съществуват.42

Проучванията в САЩ сочат още, че за периода 1993–2006 г. процен-
тът на гражданите, четящи новини от вестници, спада от 58% на 40%, 
докато за същия период гражданите, които се информират онлайн, са 
станали от 0% на 31%.43 Това показва, че вестниците продължават да 
имат водещи позиции спрямо онлайн новините, но и че са били обект 
на бързо отстъпление. През 2008 г. за първи път повече хора в САЩ 
отговарят, че получават национални и международни новини чрез ин-
тернет, а не чрез хартиените вестници. Интересното обаче е, че почти 
всеки, който получава новини чрез интернет, обикновено гледа и теле-
визия, и чете вестници. Само 5% от американците са отговорили, че са 
получавали своите новини единствено от интернет.44

Протичат ускорени процеси на конвергенция на печатни и елек-
тронни версии на вестниците като паралелно излизат в различни версии 
и едните, и другите. В повечето случаи по този начин се увеличава или 
допълва аудиторията. Британският вестник „Файнаншъл Таймс” изис-

41 Вж. Еpstein, Joseph. Are Newspapers Doomed? In: Commentary. January 
2006, p. 46. 

42 Вж. Tossed by a gale. In: The Economist. May 14th, 2009.
43 Вж. Stanyer, James. Web 2.0 and the transformation of news and journalism. In: 

Routledge Handbook of Internet Politics. Ed. By Andrew Chadwick & Philip N. Howard, 
London and New York: Routledge, 2009, p. 201.

44 Вж. Tossed by a gale. In: The Economist. May 14th, 2009.
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ква регистрация на всеки, който желае да ползва повече от три статии 
на месец и заплащане от всеки, който ползва повече от 10 статии. В на-
чалото на 2009 г. са били регистрирани около 1 милион човека, от които 
около 109 000 са плащали за информацията. Подобна е стратегията на 
американския „Уол Стрийт Джърнъл”, който обаче изисква заплащане 
за определени новини, за други – не. Смята се, че традиционните вест-
ници и списания могат да бъдат спасени чрез съчетаване на хартиено и 
електронно издание и умело комбиниране на платена и безплатна част 
от информацията на онлайн изданието.45

Факт е обаче, че онлайн версиите на вестниците не са просто елек-
тронно копие на техните хартиени варианти, а нещо, което се различава 
от тях. Променят се езикът и дизайнът на изданието, то се снабдява с 
линкове за всяка позовавана информация. Това са предимно отделни 
и независими организационно, художествено и технически издания. 
Най-същественото е появата на хиперлинкове към предлаганата ин-
формация и свързването ѝ с блогове и възможности за коментари на 
читатели. Това води до превръщането ѝ в център на постоянна общност 
от потребители и ядро на мрежа от информационни източници, което 
не може да се направи с хартиения вариант. В редица случаи това вече е 
мултимедийно издание.46

Новите медии въздействат и променят информацията, която тече по 
досегашните масмедии. Интернет променя начина, по който се правят 
новините, поради това, че предлага алтернативни комуникационни прос-
транства, в които информацията може да тече с много по-малки конвен-
ции и редакторски филтри. Това, от своя страна, има съответното въз-
действие и върху старите медии, които трябва да оцеляват в нарастваща 
конкуренция на безброй комуникационни канали. При това положение 
журналистите от традиционните медии почват активно да търсят идеи 
и информация от интернет източници, които се превръщат все повече в 
една огромна информационна среда, която захранва старите медии, но 
в същото време и предлага информация от тях чрез техните интернет 
версии. Нещо повече, популярни журналисти от старите медии създават 
свои блогове, които стават източник на информация и интерпретации, 
прехвърляни впоследствие в радио и телевизионните канали.

Друго различие на онлайн вестниците е, че всеки от тях, независимо 
къде се издава, дори когато става дума не само за национални, но и реги-

45 Вж. Tossed by a gale. In: The Economist. May 14th, 2009.
46 Калмыков, А.А. и Л.А.Коханова. Интернет-журналистика. М.: Юнити, 

2005, с. 96–97.
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онални издания, придобива глобални измерения и може да се ползва от 
всеки гражданин на планетата, независимо от това къде се намира. Все-
ки вестник така придобива глобални измерения – нещо, което е много 
трудно за печатният вариант, макар че съществува практиката на глоба-
лизация и на някои от хартиените издания. Така например британският 
“Гардиън” може да се чете от всяка точка на планетата и да получава 
аудитория,, извън своята страна, която е по-голяма от ползващата го в 
хартиен вариант аудитория в собствената му страна. 

Вестниците и списанията в България също започват да осъзна-
ват опасността, пред която ги поставят електронните технологии, тъй 
като тиражите им падат, и започват да търсят различни решения. До 
скоро в-к “Капитал” беше платен, но от гледна точка на аудиторията 
тези действия не донесоха очаквания успех – практически “Капитал” 
спада към категорията на т. нар. “медии на елита” и към категорията 
“специализирани медии”, което значително стеснява целевата група 
на вестника. Поради това “Капитал” започна да публикува основната 
част от статиите онлайн. Така се прилага стратегия, която решава про-
блема чрез публикуване на електронни издания с ограничен достъп 
до информацията, като в интернет може да бъде видяна само част от 
нея. Подобна е и стратегията на вестник “Дума”, който публикува в 
електронното си издание само основната част от информацията, като 
останалата може да бъде прочетена единствено в печатното издание. 
В стратегията на “Дума” присъства и опит за привличане на нови чи-
татели чрез откриването на интернет форум, в който те могат свобод-
но да изразяват мнението си за съответния материал. Допълнително 
в стратегията на “Дума” влиза и електронната реклама и линкове към 
сайтовете на различни компании, с което вестникът не само не огра-
ничава аудиторията си, но и привлича нови потребители. Тук трябва 
да се спомене и обстоятелството, че “Дума” е партиен вестник и него-
вата основна цел е не толкова да извлича печалба, колкото да привлича 
нови поддръжници за пропагандираните от него идеи, а това неиз-
бежно преминава през привличане на новата аудитория на интернет 
потребителите. Подобно на “Труд” в края на месец юни 2009 г. “Дума” 
започна да публикува информация в реално време, за да отговори на 
конкуренцията на другите медии. Това е забележима тенденция, към 
която прибягват много медии и може да се очаква, че тя ще се засилва. 
Обратното би означавало, че традиционните медии няма да устоят на 
конкуренцията и естествено биха изчезнали. Интересна е и стратегия-
та на вестник “Стандарт”, в чието електронно издание информацията 
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изцяло съответства на тази в печатното, но който също прибягва към 
разширяване на полето за реклама. “Стандарт” обаче не се ограничава 
само до това – той разполага с няколко интернет страници, на които се 
публикуват новини в реално време, разполага с линкове към различни 
списания, собственост на издателите и пр. Подобна е и стратегията на 
вестник “Сега”, чието електронно издание в голяма степен съответства 
на печатното, но предоставя форум за изразяване на мнението на по-
требителя, както и появата на новини в реално време. Вестник “Пари” 
дава достъп до специализирана информация при предварителна ре-
гистрация на потребителя, но част от публикациите могат да бъдат 
прочетени напълно безплатно. От тази гледна точка потребителят от 
една страна заплаща, за да прочете съответния материал, а от друга – 
чрез регистрацията вестникът добива информация за него, след което 
може например да му изпраща рекламни материали по електронната 
поща. Вестник „Труд” в началото на 2009 г. промени стратегията си и в 
електронната му версия започнаха да текат новопоявяващи се новини 
в реално време, като той се разпространява и чрез новите мобилни 
телефони чрез системата iPhone, с което разширява аудиторията си и 
възможностите за приходи, но и той изисква регистрация за част от 
материалите.

От своя страна в. „Дневник” създаде своята нова платформа „Дневник 
Live” за кратки новини до 140 символа, публикувани както от журналисти-
те на вестника, така от читателите му. Идеята е да се публикуват новини в 
реално време от колкото се може повече източници, които журналистите 
не могат да обхванат. Всеки може да каже какво се случва около него в мо-
мента, да направи анализ или да подаде сигнал, да сподели за нередност или 
безобразие и то не само чрез интернет, но и чрез мобилен телефон. Така 
рязко се вдига журналистическият потенциал на редакцията чрез огромно 
количество граждански репортери, а читателите получават инструмент за 
бързо набавяне на информация.

Практически всички тези вестници се стремят да увеличат аудито-
рията си, тъй като са най-четените и всеки, който желае да види инфор-
мацията в тях, а не в други информационни източници, трябва да запла-
ти своя абонамент – за постигането на тази цел в електронните издания 
се публикуват единствено заглавията на статиите. Очевидно е, че пре-
минаването на вестниците онлайн създава една нова ситуация. То пред-
ставлява стратегия, от която печалбата не намалява драстично, тъй като 
чрез мрежата те едновременно спестяват печатни и разходи за пощенски 
услуги и придобиват още едно поле за реклама. Важна характеристика на 
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всеки един от посочените случаи обаче е, че вестникът получава практи-
ческата възможност да бъде четен от всяко кътче на планетата.

В същото време следва да се има предвид, че кризата на хартиени-
те варианти на вестниците създава нагласи да се търсят нови решения. 
Рупърт Мърдок, този световен издател на вестници, поддържа тезата 
за завръщането на затворените, платени сайтове на печатни медии. От 
своя страна в. „Ню Йорк Таймс” възнамерява да въведе от 2011 г. платен 
достъп до статиите, като отделният потребител ще има право да чете 
само определен брой материали безплатно. Списание „Икономист” още 
през 2010 г. се ориентира към подобна стратегия.

Появата на всяка нова комуникационна технология заплашва съ-
ществуването на предходните медии, но те се реформират според новите 
реалности и продължават своето съществуване, макар и често под друга 
форма. Единствената технология, която практически е изчезнала, това е 
телеграфът. Крайния вариант, към който могат да прибягнат вестниците 
при все по-масовото навлизане на електронните технологии, е да преми-
нат изцяло към електронни носители. Това само по себе си няма да оз-
начава изчезване на вестниците изобщо, макар че много от тях изпадат 
в кризисни състояния в новите условия, а тяхното преминаване от един 
материален носител към друг. Конкуренцията на Интернет поставя остри 
предизвикателства пред голяма част от традиционните вестници, води до 
криза и изчезване на много от тях, но и до появата на нови вестници. 
Ускорената и глобализирана конкуренция засилва вероятността от срут-
ване на един или друг вестник, особено ако той не успее да се адаптира 
към новата комуникационна ситуация. Засега обаче очакванията са, че 
вестникът като такъв все пак ще продължи да съществува в обозримо 
бъдеще, стига да успее да се възползва от новите технологии и да се адап-
тира към конкуренцията на нарастващите по броя и обхвата си нови из-
точници на информация.47

Безпрецедентното количество информация и огромният брой ин-
формационни източници водят и до появата на един нов феномен – без-
платните вестници и списания на хартиен носител. В резултат на това 
може да се очаква, че в средносрочен план традиционните вестници 
може също да предприемат политики, насочени към намаляване и дори 
към премахване на цената. Факт е, че безплатните печатни издания пе-
челят предимно от реклами, а обстоятелството, че те практически се 

47 Кандов, Борислав. Кой каза, че бъдещето на вестниците е във… вестни-
ците. В-к. Капитал. 16–22 юни 2007, с. 48.
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раздават, позволява на издателите и на рекламодателите да достигат до 
много повече потребители. Това е и една от основните причини, пора-
ди които очакванията, че този тип печатни издания ще оказват все по-
голямо влияние върху общественото мнение и върху потребителското 
търсене, не могат да бъдат разглеждани като неоснователни.

Интересно е, че онлайн вестниците с печатни издания нерядко са 
аналогични. Макар в някои случаи това съответствие да не обхваща 
цялостната информация, правилото за поставяне на дневния ред на 
публиката чрез селектиране на първичната от вторичната информация 
остава. Това води до поява и до изостряне на влиянието на една обратна 
на горепосочената тенденция – електронни медии, които нямат печатни 
аналози. От тях по-известни в България са “Всеки ден”, “Медиапул”, “Ак-
туално”, “Общество” или придобилият през 2008 г. скандална извест-
ност сайт “Опасните новини”. Няколко са основните характеристики на 
този тип медии:

1) те са сравнително евтини, тъй като не се налага заплащане на 
консумативи – печатарска хартия, печатарски технологии, голям об-
служващ персонал, пощенски услуги и тарифи и пр.;

2) информацията в тях се публикува в реално време, с което значи-
телно изпреварва печатните издания, но от друга страна, води до пуб-
ликуване на непроверена информация, на която политиците следва да 
отговарят без предварителна представа за всички обстоятелства и без 
предварително съгласуване с партийното ръководство;

3) честа липса на отговорност и публикуване на недостоверна или 
непроверена информация, на слухове и пр. Това в голяма степен се опо-
средства от липсата на контрол, от употребата на псевдоним или пъл-
ната анонимност на материалите, от неяснотата около собствеността на 
сайта, от неяснотата около източниците на информация, на липсата на 
определени стандарти, етичен кодекс и пр. Така в повечето случаи лип-
сата на контрол, анонимността на съобщенията, липсата на отговорност, 
безконтролното публикуване на язвителни коментари във форумите на 
дигиталните вестници и списания и др. водят до публикуване на не-
верни или преувеличени информации, с което накланят общественото 
мнение в една или друга посока. Но това не е единственото следствие 
от навлизането на този тип медии. Основна тяхна характеристика е, че 
хората могат да ги четат в деня, в който излизат, а не на следващия ден, 
което значително променя и скоростта, с която информацията достига 
до крайния потребител. На практика на следващия ден вестниците вече 
не дават актуална информация, а това предизвиква промяна в характе-
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ра на политиката и в очакванията към политиците. Самите политици 
вече трябва да отреагират на информацията и обществените очаквания 
в реално време. Това се сблъсква с недостатъчна подготвеност на самите 
политици и до несъгласуваност в техните действия, което често създа-
ва кризисни ситуации. Средствата за масова информация са изправени 
пред нов тип конкуренция, предполагаща възможно най-бързо отра-
зяване на информацията, което често я изкривява или се публикуват 
неверни данни. Като типичен пример може да бъде посочена появила-
та се през месец май 2007 г. информация, че либийският лидер Муамар 
Кадафи е получил инсулт. Тя беше разпространена от редица уважава-
ни световни медии, за да се окаже най-накрая невярна. Така медиите се 
превръщат в жертва на новите форми на комуникация и разпростране-
ние на информацията. Те започват да отдават все по-голямо значение на 
въздействието на информацията като нейната достоверност остава на 
заден план. В условията на медийна конкуренция все по-честа практика 
става публикуването на непроверена информация, а това носи редица 
негативни тенденции.

Новите реалности водят и до това, че новините се превръщат в без-
платно и свободно достъпно благо, което всеки може да получи онлайн. 
И това е тенденция, която все повече ще се задълбочава, особено що се 
отнася до младите, които все по-често пренебрегват традиционните из-
точници на информация. Разбира се, тези процеси се развиват с различ-
на интензивност в различните страни, като най-висока е тя в държавите 
от Западна Европа, Северна Америка и Югоизточна Азия, а най-слаба в 
Африка и Централна Азия.

Нов информационен източник представляват политическите бло-
гове. Въпреки, че според преобладаващата част от мненията те са ама-
тьорска или гражданска журналистика, много блогъри регистрират хи-
ляди посещения, тъй като основната характеристика на политическите 
блогове е, че там се публикуват предимно анализи и коментари, а не 
пряка информация, макар нерядко блогърите да изготвят репортерски 
материали.

Все по-голяма популярност придобиват и електронните медии, на-
сочени към специфична група от хора. Това се наблюдава и при “стари-
те” медии на териториален или общностен принцип. И в двата случая 
обаче, територията е определящ фактор. Сега се появяват виртуални 
общности, които могат да се намират на хиляди километри една от дру-
га, но да споделят еднакви интереси или ценности. Те функционират не 
само по териториален, а и надтереториално по идеологически принцип 
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с помощта на някаква онлайн медия. Така едно, условно казано, кому-
нално издание може да обединява едновременно индивиди например 
от САЩ, Китай и Бразилия.

3.2. Конвергенцията на радио и интернет
Потребяването на радиоинформация може да става във всякакви 

условия и при вършенето на най-различна друга дейност. Това прави 
тази комуникационна технология много устойчива и продължаваща 
да привлича аудитория, независимо от възхода на други комуникаци-
онно-информационни системи за взаимовръзка. За разлика от вест-
ника при нея няма такъв срив на потреблението на информация в 
резултат на възхода на телевизията и интернет.48 Тя също се дигита-
лизира най-напред чрез миниатюризация и цифровизация на ради-
оприемниците, а след това и чрез обвързването на радиостанциите с 
интернет. За две десетилетия от началото на 90-те години на ХХ век 
хиляди радиостанции започват да транслират своите предавания чрез 
интернет, правейки ги много по-независими от предходни фактори, 
свързани с далечина на обхвата на излъчването. Вярно е, че може би 
радиото по-малко от другите медии като че ли има нужда да се вкарва 
в интернет. То може да се потребява мобилно, навсякъде и вкарването 
му в интернет може да предполага допълнителни ограничения, ако не 
е обвързано, разбира се, със съвременните смартфони.

Въпреки това обаче, съществува бързо нарастваща тенденция тра-
диционното радио да се базира и в интернет. Към 2000 година само в 
САЩ има около десет хиляди радиостанции, които са базирани в интер-
нет пространството.49 В Русия към 2005 г. в мрежата има над пет хиляди 
радиостанции и над 15 милиона ползватели на Web радио.50 Така радио-
то получава няколко допълнителни предимства, които иначе липсват:

Първо. Чрез него може да се проникне там, където обичайната ра-
диотранслация чрез наземни станции и дори чрез сателит не успява да 
направи това или е икономически неоправдано.

48 Вж. Rudin, Richard. The Development of DAB Digital Radio in the UK: The 
Battle for Control of a New Technology in an Old Medium. In: Convergence: The 
International Journal of Research into New Media Technologies. 2006, Vol. 12, № 2.

49 Кастельс, Мануэль. Галактика Интернет. Екатеринбург: У-Фактория. 
2004, с. 225.

50 Калмыков, А.А. и Л.А.Коханова. Интернет-журналистика. М.: Юнити. 
2005, с. 102–103.
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Второ. Една немалка част от радиостанциите са локални, основната 
им аудитория е концентрирана в определен град или регион и покрива 
преди всичко местните събития в този регион. В условията на глобално 
движение на хора, на преместването на мигрантски общности именно 
чрез местния вестник или радиостанция, базирани в интернет, можеш 
лесно и бързо да получиш информация какво става в твоето родно 
място, да запазиш контакти, да се ангажираш с обратна връзка. Така 
интернет действа като глобална мрежа за локална информация, прави 
възможно съхранението на локални корени и идентичност, дори когато 
си далеч от съответния регион или общност.

Трето. Става възможен мултимедиен сайт на радиото, в който мо-
жеш да прослушваш вече минали предавания или да четеш определена 
информация като писмен текст, да преглеждаш клипове, което не е въз-
можно при обикновеното радио. Така слушателят може да се върне към 
пропусната от него информация или отново да чуе нещо, което смята за 
важно. Това разширява аудиторията, прави информацията на радиото 
не само по-достъпна, но и по-трайна и използвана многократно.

Четвърто. Много по-активно може да се ползва обратна връзка с по-
требители на съответното радио, да се оформи клуб или група от негови 
почитатели, може да се задават въпроси, да се създаде социална мрежа 
от слушатели, които да съучаствуват в правенето на информация.

Пето. Базираното само в интернет радио е много по-евтино, отколкото 
традиционното радио и всякакви алтернативни общности и групи, които 
предлагат различни визии от общоприетите могат да използват интернет, 
да създадат съответния канал на предаване и да търсят аудитория.

3.3. Промени в телевизионната комуникация
Преди да обърнем специално внимание на телевизията, трябва да 

посочим, че независимо от масовата комерсиализация на вестниците 
и телевизията, въпреки стремежа им към натрупване на печалба, което 
често се извършва в разрез с обществения интерес, и въпреки полити-
ческия контрол върху партийните печатни издания или телевизионни 
предавания, печатните технологии и телевизията взаимно се допълват. 
Ако изходим от постановката на Маклюън, че “средството е съобщени-
ето” виждаме, че печатните технологии имат способността да развиват 
въображението, докато телевизията ни предоставя готов образ. Това оз-
начава, че печатните технологии могат да дадат база за разсъждение на-
пример за облеклото на един римски центурион, а телевизията ни дава 
нещо наготово и не е нужно да си въобразяваме допълнителни неща. 
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Щяхме ли тогава без телевизията да знаем как са се обличали древно-
римските легионери, щяхме ли да имаме ясна представа за древнорим-
ската или древногръцката архитектура, щяхме ли да знаем повече за 
изображенията в древноегипетската култура? Едва ли. Телевизионният 
свят на образите много по-лесно създава илюзията за реалност и влияе 
силно върху поведението, независимо от факта, че телевизионните об-
рази също са резултат на подбор на кадри, а и чрез съвременните ком-
пютърни технологии образите могат да се променят и да ни вкарват в 
твърде далечна от реалността действителност. 

Типичен пример са появилите се кадри за изтезания на затворници в 
американската база “Гуантанамо” и в затвора “Абу Гариб” – сухата вестни-
карска публикация беше придружавана от живи телевизионни кадри, за-
снети с мобилен телефон и показващи изтезанията, което в голяма степен 
активизира световното обществено мнение и значително навреди на меж-
дународния имидж на САЩ. Интересното в случая е, че интернет пред-
ставлява едновременно печатен посредник, с което провокира въображе-
нието на потребителя, но и предаващ посредник, чрез който потребителят 
може да получи и визуален образ за конкретната ситуация. Това е и една 
от основните му характеристики – интернет не може да бъде разглеждан 
единствено като печатен посредник, той предава и образи, с което може да 
замести телевизията, но предава и звуци, с което може да замести радиото, 
той може да служи и за връзка (включително и визуална), с което може да 
замести стационарния телефон и пр. В резултат от това проучванията на 
сайтовете на вестниците в САЩ през 1997 г. показват, че 7% от тях имат 
видео, а 16% аудио съдържание. През 2003 г. 44% от новинарските сайтове 
разполагат с аудио и видео, а проучване през 2007 г. сочи, че 37% от интер-
нет потребителите са гледали новини онлайн.51 В този контекст възниква 
въпросът доколко интернет може да повлияе върху телевизията?

Една от основните разлики между световната мрежа и телевизията 
е свързана с избора. Очевидно е, че във физическия свят индивидът има 
ограничен контрол върху получаваната информация или визуален об-
раз. Той е принуден да гледа и слуша това, което му се предлага от мени-
джърския екип на съответната телевизия. Разбира се, той има възмож-
ността да изключи телевизора, или да превключи на друга програма, но 
все пак този избор остава относително ограничен. Възможностите за 
избор в интернет обаче изглеждат безгранични. Всеки индивид може да 

51 Вж. Stanyer, James. Web 2.0 and the transformation of news and journalism. 
In: Routledge Handbook of Internet Politics. Ed. By Andrew Chadwick & Philip N. 
Howard, London and New York: Routledge, 2009, p. 203.



115

избере дадено предаване, филм или репортаж и да го гледа в световната 
мрежа. И нещо повече – потребителят в повечето случаи не само има 
неограничен и безплатен достъп до тази информация, но и разполага 
с възможността сам да публикува. Въпросът с избора крие и рискове, 
особено по отношение на подрастващите, което през последните годи-
ни породи множество дискусии около необходимостта от цензура на 
определени материали в световната мрежа.

Другата фундаментална разлика между телевизионния посредник и 
Интернет се крие в характера на комуникацията. Докато телевизията 
осъществява комуникация от типа “един с много”, интернет осъщест-
вява комуникация от типа “много с много”, което съществено разши-
рява хоризонта пред потребителите, включително и по отношение на 
формирането на мнение. Сега те могат да дискутират материала онлайн, 
поради което този материал изпълнява и социална, а за подрастващи-
те – и социализираща функция. Освен социална, този нов тип комуни-
кация изпълнява и организационна функция. И тук отново като пример 
могат да послужат предаванията на изтезанията в затвора “Абу Гариб”, 
последвани от редица протести по цял свят, голяма част от които бяха 
координирани онлайн.

Конвергенцията на телевизията с интернет води до това, че тя при-
ема определени негови характеристики. Маклюън има определени ос-
нования, че поне през първите десетилетия на своето съществуване 
преди дигиталната епоха телевизията като че ли тласка потребителите 
към пасивност. Тя предлага еднопосочно към тях информация и те я 
консумират без да имат кой знае какви възможности не само да въз-
действат върху тези, които я създават, но и да осмислят ставащото. По-
ради това тя изглежда по-манипулативна върху човека от вестниците. 
Влизайки във взаимодействие с интернет обаче телевизията започва 
да възприема интерактивни характеристики, типични за дигиталните 
технологии. Разгръщат се множество форми на обратна връзка с по-
требителите на информацията, те самите предлагат информация, ин-
терпретации, проблеми. Можем да кажем, че се появява интерактивна 
дигитална телевизия.

Важна разлика между телевизията и интернет може да бъде видя-
на и по отношение на печалбата. Основният приход, чрез който се из-
държат телевизиите, е приходът от реклами, но рекламата в интернет е 
далеч по-евтина и може да се очаква, че в средносрочен план рекламо-
дателите ще се насочат натам. Проблемът е, че съществува тенденция 
относителният дял на хората, информиращи се за събитията от телеви-
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зията, да намалява. По данни на “Гемиус България” през 2007 г. прихо-
дите от телевизионна реклама у нас възлизат на 566 млн. лева, а тези от 
реклама в интернет на 12,5 млн. лева.52 Данните сочат, че пазарният дял 
на рекламата в световната мрежа все още е относително нисък, но може 
да се очаква, че тази тенденция постепенно ще започне да се обръща. 
Основание за това твърдение дават данните на “Интернет уърлд статс”, 
според които интернет потребителите в България в средата на 2009 г. 
са 32,9% от населението, а на планетата 24,7%.53 Това е огромен ресурс, 
който се увеличава с безпрецедентни темпове и трудно може да се очак-
ва, че рекламодателите ще се откажат от него. Както казва вицепрези-
дентът на “Глобал каталист Хавас Медия” Франциско Сера: “Ако искам 
да стигна до младите хора, не бих използвал телевизия. Защото те пре-
карват много повече време в интернет, играейки видеоигри, общувайки 
в програми за съобщения, слушайки музика на iPod-а си, изпращайки 
sms-и от телефона си”54. Но има и едно по-важно основание в подкрепа 
на посоченото твърдение и то е свързано с цената. Така, макар в момен-
та основният пазарен дял да се държи от телевизията, трудно може да 
се очаква, че това ще продължи – по данни на TV Week за периода 2007–
2008 г. рейтингът на телевизиите във възрастовата група 18–49 години 
се е сринал с цели 17%. Не може да се очаква обаче, че намаляването на 
печалбите от телевизионната реклама заплашва съществуването на те-
левизията, тъй като там много по-ефективно могат да бъдат идентифи-
цирани целевите групи. Трайно и дълбоко отстъпление на телевизията 
може да се получи единствено при предислокация на потребителите из-
цяло към компютрите и интернет. От тази гледна точка засега не може 
да се смята, че интернет ще замести телевизията. По-скоро телевизи-
ите се реформират, за да запазят своята аудитория и за да продължат 
своето съществуване като техните онлайн версии и сайтове са един от 
инструментите за запазване и увеличаване на аудиториите им. Всяка от 
тях създава свои интернет страници и блогове, влиза в разнообразни 
форми на конвергенция с интернет. Част от тях започват да предават и 
онлайн, други дават възможност онлайн да се гледа по-късно предава-
не, което е изпуснато по телевизията или дават запис на новини. Трети 
започват да пускат клипчета от интернет видео, да ползват интернет за 

52 Вж. Спасова, Соня. 18 млн. лв. за реклама в Интернет. В-к Труд. 19 април 
2008, с. 16.

53 Вж. http://www.internetworldstats.com, 19 октомври 2009.
54 Кандов, Борислав и Стоилова, Зорница. Потребителите са новите ме-

дии. В-к Капитал. 23-29 февруари 2008, с. 46.
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новини, да създават свои блогове, т.е. да конвергират новите медии. Па-
ралелно с това се увеличават предаванията, които са в диалогов режим 
с открити линии, предлагат на зрителите да им изпращат клипчета, да 
предоставят новини. Почти всяка телевизионна програма или вестник 
рекламират интернет сайтовете си, за да привличат нова аудитория, за 
събиране на средства за благотворителни кампании, за да получават сиг-
нали от граждани и пр. Тези сигнали стават по-достъпни за гражданите 
от телевизионния, отколкото от компютърния екран. Така например в 
България достъпни за телевизиите станаха редица репортажи, свърза-
ни с насилие над деца в социални домове или в училище, които бяха 
получени от съответните телевизии чрез интернет. Телевизионните ме-
дии използват и други подходи: през 2008 г. в България bTV започна да 
пуска новини онлайн и създаде почти пълен архив на предаванията си, 
а след това бе последвана от редица други телевизии. Във възход са в 
световен план различни версии на триизмерна телевизия.

Резултатът от всичко това е, че общият обем на времето, през което 
човек гледа телевизия не намалява, независимо от бурния възход на мо-
билни комуникации и интернет. Голямо изследване на потреблението 
на информация чрез различни комуникационни средства сред младо-
то поколение американци на възраст между 8 и 18 години, провеждано 
в периода 1999–2009 г. показва, че общият обем на времето, през кое-
то всеки консумира информация от различни канали ежедневно през 
2009 г. е 10,45 часа. За този период има нарастване на времето, през 
което те гледат телевизия от 3,47 на 4,29 часа дневно, като обаче част 
от това време на гледане на телевизия през 2009 г. се осъществява чрез 
интернет и мобилни телефони. За сравнение потреблението на такава 
информация от компютри е 1,29 часа, а потреблението на печатни ма-
териали (книги, вестници, списания) е 0,38 часа, от които четенето на 
книги заема средно 0,25 часа. 55

Интернет променя радикално модела на потребяване на телевизион-
ния продукт, създавайки възможност потребителят да диктува правила-
та и дори “програмата” в три основни посоки. Първата от тях е времето. 
Така се преодоляват фиксираните часове на излъчване на новини и зри-
телят може да гледа, когато пожелае някое предаване, вече качено онлайн. 
Втората е възможността за включване на едно или друго телевизионно 
съдържание в системата на хиперлинкове. Телевизионният текст полу-

55 Вж. Rideout, V. J. and Ulla G. Foehr, Donald F. Roberts. Generation M2: 
Media in the Lives of 8-to 18-Year-Olds. A Keiser Family Foundation Study. January 
2010, рр. 6–7.
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чава нов и често неподозиран жизнен цикъл, влизайки в глобалната мре-
жа. При това основните телевизионни предавания създават свои сайтове 
и социални мрежи за постоянна връзка със зрителите. Третата посока е 
свързана с интерактивността – зрителят променя предходния си ста-
тут на пасивен наблюдател пред екрана и все по-настойчиво е подканян 
сам да произвежда съдържание за новините. И в България основните 
телевизионни канали превръщат това в постоянна практика като съот-
ветната аматьорска информация постепенно увеличава своя обем.

И при вестниците, и при радиото, и при телевизията конвергирането 
им в глобалната мрежа допълнително увеличава скоростта на преда-
ване на информацията. Докато при телевизионните приемници за по-
лучаването на информация е необходимо да се чака, в интернет тя се 
публикува почти мигновено. С появата през 2005–2006 г. на сайтове като 
YouTube, MySpace, Bebo, Facebook и др. този ефект се засили значително. 
Практически се заличава разликата във времето, когато новината е била 
публикувана, после коментирана, дебатирана и споделена от милиони 
жители на планетата. Подобен цикъл събитие-репортаж-коментар има 
по време на американската инвазия в Ирак, в случая с отвлечените деца 
в Беслан или след извършването на терористичните атаки в Момбай в 
края на 2008 г.

За разлика от предходните стари медии, новопоявяващите се кому-
никации водят до трайна промяна и в посредниците, които избират и 
коментират новините. Когато представят различни новини или пред-
лагат различни интерпретации на новините, те упражняват контрол 
върху политиците. Днес, когато медиите са по-евтини, бързи и трудни 
за контрол, опитите за държавна регулация стават по-трудно осъщест-
вими. Това позволява на гражданите непрестанно да наблюдават и да 
управляват своите лидери, поради което отговорността на политиците 
са повишава. Макар те винаги да са се опитвали да контролират днев-
ния ред на обществото чрез ограничаване на информацията или чрез 
убеждаване на публиката, днес това изглежда все по-трудно. Новите 
медии и най-вече интернет, с неговите способности да обединява пре-
димствата на предходните стари медии, прибавяйки към тях и своите 
собствени възможности, променя и политическото състезание – той не 
само осигурява нов канал за състезание на старите политици, но и ка-
нал за включване в състезанието на нови, често радикално настроени 
към установения политически ред или дори политическа система.

Навсякъде по света гражданите разполагат с повече политически 
новини, откогато и да било. Сателитът, интернет, и дори мобилните те-
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лефони осигуряват достъп до новини, които преди са били пряко или 
непряко блокирани или контролирани от правителствата, частни или 
корпоративни интереси. “Интернет провайдърите се състезават с при-
тежаваните от държавата медии за публика, в държави, където някога 
правителството е монополизирало предаването.”56 Всичко това повдига 
множество въпроси, на които ще се търсят решения през следващите 
години, като например: Ще могат ли авторитарните режими например 
в Китай, Близкия Изток, Латинска Америка или Африка да преживеят 
атаките на новата журналистика?; Ще могат ли либералните демокра-
ции да задържат контрола си в процесите на вземане на решения в сре-
да, където общественото мнение се формира с безпрецедентна скорост 
и количество?; Ще могат ли гражданите в съвременните демокрации да 
използват новата медийна среда, за да повишат отговорността на поли-
тиците и да подпомогнат политическия процес?

Очевидно на тези въпроси не може да бъде даден еднозначен отго-
вор. Това, което може да се каже със сигурност обаче е, че новата инфор-
мационна среда води до безпрецедентни промени в начина, по който 
се провежда политиката. Тя изправя политиците в демократичните об-
щества пред нови предизвикателства по отношение на информацията 
и медиите. Тази нова среда се определя от скоростта, разширяването, 
интерактивността и практическата невъзможност за налагане на цензу-
ра и всякакъв друг контрол. Типичен пример в това отношение е скан-
далът с Моника Люински, който за малко да коства президентския пост 
на Бил Клинтън – скандалът беше разкрит онлайн, тъй като традицион-
ните медии прецениха, че рискът е твърде голям. “В дигитализираната 
медийна среда нищо не остава скрито за дълго и няма такова нещо като 
„извън протокола”. Политическите актьори трябва да се адаптират към 
тази нова реалност или да загинат под натиска на враждебното общест-
вено мнение” 57.

56 Popkin, Samuel. Changing Media and Changing Political Organization: 
Delegation, Representation and News. In: Japanese Journal of Political Science. Vol. 
8, 2007, p. 71.

57 McNair, Brian. The internet and the changing global media environment. 
In: Routledge Handbook of Internet Politics. Ed. By Andrew Chadwick & Philip N. 
Howard, London and New York: Routledge, 2009, p. 229. 
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4. Какво е качествено новото на новата медийна пуб-
лична сфера?

Ако старите медии са асиметрични и монологични, което ги пра-
ви инструмент за пропаганда, за налагането на съответни идеологии 
на масите „от горе” и отделянето на елити от маси, то новите медии 
са диалогични, интерактивни и поради това и внасящи много повече 
предпоставки за въздействие на масовото съзнание в политиката. Ако 
старите медии благоприятстват разделението на официално и неофи-
циално, публично и частно, то новите медии започват да разрушават 
преградите помежду им. 

Те проявяват такива свойства като:58

1. Превишават всички предходни граници на възможните обеми от 
информация, които могат да бъдат обменяни чрез тях.

2. Правят възможен обмена на информация за всякакви цели в ре-
ално време и пространство.

3. Повишават контрола на потребителите върху получаваните съ-
общения и времето на тяхното получаване.

4. Повишават контрола на тези, които изпращат информацията, 
върху аудиторията, която получава техните съобщения.

5. Децентрализират контрола върху масовата комуникация.
6. Отварят двупосочна улица или създават интерактивни възмож-

ности за старите медии като телевизията, радиото, вестниците 
чрез тяхната конвергенция с новите медии.

7. Икономични са – уеб изданието е неизмеримо по-евтино от вся-
ко друго издание (вестник, радио, телевизия) на традиционната 
журналистика.

Ако трябва да се открои по-ясно различието между старите медии, 
каквито доминират особено силно до 60-те години на ХХ век и новите 
медии, чиито характеристики се появяват с началото на глобализаци-
ята, умножаването на каналите на телевизията след 70-те години и ка-
чествения скок с развитието на интернет технологиите на третата ин-
дустриална революция, можем да ги изразим в следната таблица:

58 Вж. Abramson, J.B., Arterton, F.C. and Orren, G.R. The Electronic Com-
monwealth. New York: Basic Books Inc., 1988, рр. 4–5.
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СТАРИ МЕДИИ НОВИ МЕДИИ
1. Асиметричност и моноло-

гичност при разпространение на 
информацията. Рязко разграни-
чение между създатели и разпро-
странители на информация, от 
една страна, и нейни потребители 
тели, от друга. 

1. Интерактивност, диалогич-
ност и постоянно взаимодейст-
вие между разпространители и 
потребители на информацията. 
Веднага се узнава реакцията на 
потребителя и се съобразяваш с 
нея. Самият потребител може да 
бъде генератор на информация.

2. Масификация, т.е. разпрос-
транение на еднотипна информа-
ция, която формира еднотипни 
интерпретации, норми и ценнос-
ти у голямо количество хора и е 
предпоставка за развитие на ма-
сово общество и масов индивид. 
Медиите допринасят за разделе-
нието на обществото на елити и 
маса. Потребителите на медиите 
са фрагментирани и конститу-
ирани като маса. Влияе се върху 
масовото съзнание.

2. Таргетизация и специализа-
ция, насочване на информацията 
към специфични групи и в резул-
тат на това тенденции на демаси-
фикация на обществото. Може да 
се отчитат потребности, желания, 
привички на конкретни потре-
бители – индивиди или групи. В 
медийната комуникация човек 
запазва своята индивидуалност. 
Тя влияе върху индивидуалните 
възприятия за време и простран-
ство. 

3. Разпространение на инфор-
мация от типа „един към много” 
или от „елитите към масите”. Цен-
трализирано предаване на инфор-
мация от единен източник, което 
концентрира много власт в тези, 
които владеят средствата за раз-
пространение на идеологии, цен-
ности, политика. Така доминира-
щи икономически и политически 
елити благодарение на собстве-
ността или политическата власт, 
могат да владеят и медии, чрез 
които налагат хегемонни интер-
претации на събитията и оправ-
дават и легитимират своята власт.

3. Обмен на информация във 
всички възможни варианти на 
отношения между субектите – от 
типа „от много към много”, „от 
всеки към всеки”, „един към един”, 
„един към много”, „много към 
един”. Децентрализация на раз-
пространение на информацията и 
тенденции на деконцентрация на 
властта. Корпоративната собстве-
ност върху медиите, която е била 
много важна по-рано за налага-
не на определени информации, 
новини, интерпретации, идейна 
хегемония сега започва да губи 
предходното си значение.
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4. Публична информация и 
официален дискурс, чрез който 
тя се изразява като се потребява 
повече или по-малко като такава 
дори в дома. Това е особено типич-
но за печатните медии. Възниква 
клишето като най-характерна осо-
беност на езика на официалната 
комуникация. Това е една от пред-
поставките за ясно разделение 
между публична и частна сфера.

4. „Доместификация” на по-
треблението на информация, коя-
то започва най-напред с телевизи-
ята и умножаващите се програми 
в нея, насочени към частната, се-
мейната, личната сфера и се стиг-
не до персоналните компютри. 
Постепенно потреблението и съз-
даването на информация се прех-
върлят в домашна обстановка. Тен-
денция на размиване на границите 
между публична и частна сфера.

5. Тенденция на предлагане на 
информация, която се разглежда 
като „отражение” на действител-
ността, а като дълг на журналис-
тиката се разглежда представяне 
на „фактите, такива каквито са”. 
Повече или по-малко се смята, че 
има категорични истини, които 
могат да стигнат до хората и пред-
ставят света, такъв какъвто е.

5. Изчезва представата за беза-
пелационна истинност на едно или 
друго съждение или оценка, за това, 
че лесно може да се удостовери не-
говата обективност. В интернет 
всичко се оспорва, няма текст, кой-
то да не среща възражение, дори и 
най-парадоксалните. Информаци-
ята много повече изглежда не като 
отражение, а като инструмент, чрез 
който се твори светът.

6. Отделеност на различните 
медии – вестници, радио, теле-
визия – една от друга като специ-
фични канали на информация.

6. Конвергенция на медиите, 
които всички технологично са 
свързани с дигитализирани сиг-
нали – взаимно влияние на само в 
препредаване на информация, но 
и в различни форми на съчетава-
не на традиционно и онлайн при-
съствие на една и съща медия

7. Формиране и налагане на 
професията на журналиста като 
специализирана дейност и като 
властова позиция.

7. Размиване на контурите на 
журналистическата професия и 
възход на така нар. „граждански 
журнализъм”, при който всеки 
гражданин може да качва нови-
ни в киберпространството и да 
участва в създаването и разпрос-
транението на новини.
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8. Структурата и значимостта 
на поднасяните новини и теми се 
определят от издателите и жур-
налистите, които извеждат съ-
ответно най-важната новина на 
първа страница с големи букви, а 
другите се подреждат на различ-
ни места по-назад. Същото е и в 
подредбата и отделеното време 
на новините по радиото и теле-
визиите. Това дава възможност 
за централизирани манипулации, 
интерпретации, пропаганда. 

8. Дава се възможност читате-
лят на съответния информационен 
сайт в интернет да получи информа-
ция в различни форми за интереса 
на читателите към една или друга 
информация, т.е. показва се по този 
начин структурата на интереса на 
потребителите и информационни-
ят поток се определя според зна-
чимостта, която те му придават. За 
това се ползват различни средства. 
Най-разпространено е към всеки 
материал в интернет изданието да 
има брояч, който да дава броя на 
прочитите. Разпространено е също 
използването на графични схеми, в 
които с различна големина и дебели-
на на буквите е показан различният 
интерес към различни теми от стра-
на на читателите.

9. Предлагат се текстове. Ин-
формациите и материалите, кои-
то се поднасят са сами по себе си, 
отделени от сходни информации 
и материали, излъчвани или пуб-
ликувани от същата медия или 
други медии. 

9. Феноменът хипертекст, т.е. 
ядра от информация, при които 
всеки информационен елемент е 
част от мрежа, придаваща съот-
ветната достоверност на инфор-
мацията. Системата от линкове е 
предпоставка за нов тип идеоло-
гизация и налагане на ценностни 
позиции и интерпретации.

10. Старите медии са подат-
ливи на държавен контрол, до-
колкото чрез тях едно малцин-
ство говори на мнозинството, а 
това малцинство трудно може да 
се контролира. Те могат да бъдат 
инструмент за стратификация и 
неравенство.

10. Новите медии са много по-
трудно податливи на държавен 
контрол, защото при тях всеки 
може да говори с всеки, което не 
може да се контролира както по-
рано. Така съдържат в себе си де-
мократизиращи предпоставки.
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5. Конвергенция и хипертекстове като характеристики 
на новата медийна публична сфера

5.1. Конвергенцията и новата журналистика
Парадигмата за конвергенцията на старите и нови медии е най-по-

пулярната при обясненията на това, което става с прехода от предходни-
те печатни и електронни медии към интернет средата.59 Конвергенцията 
започва с технологиите – всички медии минават на дигитални техноло-
гии. И традиционните печатни, фотографски, кино, телевизионни ме-
дии започват да се основават на дигитални технологии, което прави лес-
но прехвърлянето на една информация от тях в различни платформи в 
интернет. Така телекомуникациите, предаването на данни и масовите 
комуникации стават неотделимо свързани едни с други.

Освен това протича процес на функционална конвергенция при 
различни типове медийни продукти, в които се съчетават преди това 
отделени функционални възможности – мобилните телефони например 
конвергират с дигитални камери, интернет конвергира не само с каме-
ри, но и с различни телефони. Предходните, изпълнявани с аналогови 
технологии функции, се реализират сега чрез дигитални технологии.

Всичко това, от своя страна, благоприятства конвергенция на съ-
ответните производители на технологии и продуктите от тях – телеко-
муникационни компании, медийната индустрия и информационните 
технологии започват да се сливат във взаимопреплитащи се корпора-
тивни и социални субекти. Едни и същи компании например предлагат 
на потребителите едновременно пакет от услуги – цифрова телевизия, 
кабелен интернет, стационарна и мобилна телефонна връзка.

В крайна сметка това води до конвергенция на традиционната ме-
дийна публична сфера и на новата мрежова публична сфера на интер-
нет, които започват да обменят свои характеристики. Традиционните 
печатни и електронни медии получават и интернет издания, които оба-
че заживяват свой интерактивен живот, част от който се прелива към 
тях чрез коментари, откриване на теми, автори, непрекъснато мерене на 
рейтингите на различните предавания, засилване на интерактивността 
и на традиционните медии. Традиционните медии се трансформират 
в нещо различно от това, което са били преди появата на дигиталните 

59 Вж. Van Dijk, J. The Network Society: Social Aspects of New Media. London: 
Sage. Vidich, 1999; Flew, T. New Media: An Introduction. 3-rd ed., Oxford University 
Press, 2008. 
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комуникации. Рязко се увеличава скоростта на предлагане на информа-
цията и това променя поведението на радиото и телевизията, при които 
все по-голяма част от информацията не е на предварителен запис, а се 
излъчва директно в ефир при появата на определено събитие. Телевизи-
ите и радиостанциите въвеждат системата на “прекъсване на новините” 
за съобщаване на важно събитие, процъфтяват реалити шоута.

Конвергенцията се проявява и в това, че се появяват мултимедийни 
платформи, съчетаващи различни традиционни форми на комуника-
ция – чрез букви, звук и образи. Така на сайта на едно радио можем да 
прочетем новините или на сайта на вестник можем да видим клипове 
на определени събития онлайн. Едно и също съдържание може да бъде 
предадено и възприето чрез множество медийни канали. Традиционни-
те медии, които са свързани със специфичен комуникационен и сензо-
рен канал на въздействие, стават мултимедии.

Всичко това променя характера на традиционната журналистика. 
С нарастващата роля на отделните граждани и интерактивните медии 
се засилват опасенията, че журналистиката, каквато я познаваме, си 
отива. Появяват се дори страхове, че тази професия губи смисъла си 
с участието на милионите граждани в интерактивните медии. Въпре-
ки тези развития обаче, не може да се очаква, че журналистиката ще 
отмре и изчезне, всъщност тя интензивно се развива и променя. Но-
вите технологии дават на журналистите нова възможност за контакт 
с публиката без ограничения за време, пространство или размер на 
текста. При печатните медии цикълът на новините традиционно е на 
двадесет и четири часа, а сега те вървят непрестанно през цялото де-
нонощие без каквото и да е прекъсване. Това, от своя страна, увелича-
ва разнообразието на медиите, но не води до изчезване на едни медии 
за сметка на други. Интернет и мобилните комуникации не заменят 
старите медии, а по-скоро осигуряват нов канал за комуникация, па-
ралелна на традиционните медии – той взаимодейства със “старите” 
медии и ги променя. Те не само придобиват виртуална версия и ста-
ват много по-интерактивни, но получават възможност за много по-
точна оценка на аудиторията си, основни техни информации влизат 
в мрежата от хипертекстови линкове. Голяма част от информациите 
за едни или други събития хартиената версия на вестника получа-
ва вече чрез интернет и сайтовете на институции и фигури, които се 
следят като информационен източник от страна на вестниците. Така 
по същество новите медии все повече стават своеобразни хибриди, 
различаващи се от традиционните си варианти.
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Същевременно, наред с традиционните журналисти се появяват 
онлайн журналисти, работещи за специализирани онлайн инфор-
мационни издания, които нямат свои традиционни вестници, радио, 
списания, но тяхната информация прониква чрез препечатване в тези 
издания, както е например у нас с информационни агенции от типа на 
„Фокус”. Една голяма част от онлайн медиите обаче правят точно обра-
тното – вземат голяма част от информацията си от традиционните ме-
дии или други сайтове. Появява се и нов тип журналистика, съответ-
стваща на промяната на традиционните медии и преобразуването им 
под влияние на интернет мрежата. Започва да се прави разлика между 
стара и нова журналистика, следствие на конвергенцията на медиите, 
на нарастващите връзки между традиционните медии, уеб мрежата и 
мобилните телефони. Така се появява идеята за журналистика, която е 
свързана с използването на различни медийни технологии, действаща 
в дигитален и кросмедиен контекст, наричана „мултимедийна журна-
листика”60 или „конвергентна журналистика”61. При нея се извършват 
непрекъснато трансфери на новини и информация от една медийна 
платформа към друга като стремежът е към синергетичен ефект, т.е. 
взаимодействието между различни медии да увеличи рязко ефектив-
ността на въздействието, което да стане по-силно отколкото е въз-
можно с всяка от отделните комуникационни технологии, взети сами 
по себе си. Във всеки случай се запазват йерархии на престижа като 
работата в традиционните медии и по-специално в радиото и телеви-
зията носи повече престиж в сравнение с работата само в онлайн ме-
дии. Съчетаването пък на традиционната журналистика с ползването 
на допълнителна медия, конвергирането на различни платформи носи 
допълнителен престиж.62

60 Вж. Deuze, Mark. What is Multimedia Journalism. In: Journalism Studies. 
2004, Vol. 5, № 2, pp. 139–152.

61 Вж. Huang, Edgar, Rademakers, Lisa, Fayemiwo. Moshood A. and Dunlap, 
Lillian. Converged Journalism and Quality: A Case Study of the Tampa Tribune News 
Stories. In: Convergence: The International Journal of Research into New Media Tech-
nologies. 2004, Vol. 10, № 4, pp. 73–91.

62 Вж. Erdal, Ivar John. Cross-Media (Re)Production Cultures. In: Convergence: 
The International Journal of Research into New Media Technologies. 2009, Vol. 15, 
№ 2, pp. 225–226.
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5.2. “Постмодерната ситуация” и преходът от текст към хи-
пертекст 

В този контекст интернет пространството внася характеристики 
в публичното пространство, които дават основания за появата на фе-
номен, който понякога се характеризира като „постмодерна ситуация”. 
Променя се разбирането за това какво е факт и новост, истина и неисти-
на, обоснованост и необоснованост. В предходната епоха на няколко го-
леми национални медии – вестници, радиостанции, телевизия се създа-
ва нагласата, че те отразяват света такъв, какъвто е, и основна задача на 
добрия журналист е да представя фактите такива, каквито са, а добрият 
редактор бди за това. На националните медии се гледа най-често като 
своеобразен екран на фактите и реалностите, те са репрезентация на 
действителността. Такава е модернистката либерална нагласа за твърдо 
и обективно знание, която макар и непрекъснато критикувана, че крие 
зад себе си идеология, в развитите страни е много силна до 60-те години 
на ХХ век. 

След това всичко се променя. Популярни още с масовизацията на 
телевизията и умножаването на телевизионните канали стават нагла-
сите, че медиите не отразяват света такъв какъвто е, предлагат „симу-
лакруми” – нови виртуални реалности, които са далеч от това, което 
претендират да отразяват и по-скоро създават, а не отразяват събити-
ята. Жан Бодрияр разглежда четири фази в развитието на образите в 
медиите – образът като отражение на базисна реалност; образът като 
маскиране и изопачаване на някаква базисна реалност; образът като 
маскиране на липсата на базисна реалност; образът като нямащ никак-
во отношение към реалността и представляващ чист „симулакрум”.63

Възходът на интернет засилва тези нагласи. В дигитализирания свят 
всичко лесно може да се променя, преобразува, манипулира – фотогра-
фии, филми, документи, идентичности. Предходните информационни 
авторитети губят значимост в една виртуална реалност, в която можеш 
да намериш всичко и то да се предлага като еднакво достоверно. Чове-
кът е заливан от огромно количество трудно проверими факти, слухо-
ве, предложения, конструкции като за голямата част от тях може да се 
срещнат противоположни оценки. Те заживяват свой живот и могат 
при всяка ситуация да влияят върху света извън тях. При това позици-
ята на някогашния редактор, който проверява текстовете и достовер-
ността на фактите, става все по-трудна като се има предвид скоростта 

63 Вж. Baudrillard, J. Simulations. New York: Semiotext(e), 1982.
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на появата на нова информация и нови данни. Редакторският състав 
има много по-малко време за изследване и проучване на определени 
процеси. Грешките от липсата на потвърждение и на погрешна инфор-
мация стават много по-вероятни. Медиите, които държат на своята 
добра репутация, са изправяни все повече пред въпросите за достовер-
ността на информацията, която достига до тях. Мненията все повече 
са трудно различими от фактите, особено в контекста на огромна ин-
формационна лавина, течаща чрез интернет и идваща от най-различни 
посоки от всякакви възможни източници. В бързината моментално да 
се представи новината много често новините се пораждат направо в 
медийното пространство, а не се отразяват в него. При наличието на 
милиони субекти, пораждащи новини, трудно може да се контролира 
какво е достоверно и какво не. В тези условия новината все повече из-
глежда не като съвкупност от значими социални факти или събития, 
а такива събития, които може да породят нови типове комуникации. 
При ускорението на информационните потоци и при огромната кон-
куренция все по-голямо внимание започва да се отделя не на отразя-
ването на факти и новости, а на пускането на информация, която да 
има съответни следствия, да генерира трафик и да създаде мрежа от 
взаимовръзки. Отчита се не какво е истинно, а какво е значимо. Колко-
то по-грубо се стимулира аудиторията, за да се получи обратна връзка, 
да има нейна реакция и да има повече посещения в съответния сайт, 
толкова по-голяма е печалбата от него. Така се променя и критерият 
за достоверност при възприемането на една или друга информация. 
Предходното отношение между недостоверна и достоверна, неистинна 
и истинна информация все повече се заменя с отношението „плосък 
текст” – „хипертекст”.

Така нар. „плосък текст” или „линеен текст” притежава линейна 
структура. Той представлява съобщение, което не е свързано с хиперлин-
кове към други текстове и звучи по-малко достоверно от тези, които са 
свързани с такива линкове. В традиционния текст има линейна комуни-
кация, в съвременния дигитален хипертекст има мрежова комуникация. 
На човек се предлага поток от разнородни теми, новини и интерпрета-
ции, несвързани една с друга, при това променящи се непрекъснато. Пот-
ребяват се сами по себе си, което придава мозаечност на възприятията и 
мисленето. Това е предпоставка за разпространение на идеи за появата на 
така нар. «мозаечна култура». 

Хипертекстът има мрежови характер, на него му липсва непрекъсна-
тостта на традиционния текст, той е фрагментарен и формиран на прин-
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ципа на монтажа, предполага скок към други страници, които не произ-
тичат директно от логиката на наличния текст. Той притежава интерак-
тивност и се актуализира чрез различни връзки с други текстове в най-
различни възможни съчетания и разрушава детерминираността и едноз-
начността на всяко възможно съобщение.64 Всяка информация, новина, 
материал се поднасят в съответен контекст благодарение на линковете 
към сходни информации, новини, материали. Най-популярният начин е 
към всяка статия да има информация с линкове в същото издание със 
сходни статии или информации за същото събитие или обект от предиш-
ни периоди, даващи възможност да се види проблемът в развитие, чрез 
по-голяма съвкупност от факти и да се разбере по-добре. Другият начин е 
създаване на хиперлинкове към сайтове, които изясняват допълнително 
един или друг проблем. Това обаче си има и своите рискове, тъй като чрез 
линковете става възможно създаване на различни контексти на всяка ин-
формация и много по-масирано въздействие в посока на определени цен-
ности, идеологии, виждания. Хипертекстът получава епистемологическа 
натовареност. Не традиционните репрезентационистки теории за исти-
ната, според които нещо е достоверно или истинно, ако отразява обек-
тивни факти и отношения, а възможността да се създаде колкото се може 
по-голяма мрежа от взаимодействия се поставя като цел в предлагането 
на информация и създаването на една интернет платформа и сайт. Това 
влиза непрекъснато в конфликт с традиционната достоверност и създа-
ва проблемни ситуации. Непроверена или невярна информация, качена 
в един сайт, може да стане предмет на коментар и позоваване в друг, да 
влезе в мрежа от хиперлинкове, да се препечати в текстови варианти на 
вестници като новина и да започне да се предлага като реалност, но на 
практика да не е така. Това може да предизвиква скандали, недоразуме-
ния, проблемни ситуации в реалния свят на реалните отношения. Така 
все по-важно става как се борави с информацията в интернет, доколко се 
доверяваш на всичко и доколко непрекъснато го подлагаш на съмнение.

5.3. Как да завоюваш внимание в свят, в който милиарди 
хора говорят едновременно?

Разпространението на книгата и възможността да се записва лесно, 
бързо, евтино голям обем от информация с възхода на книгопечатане-
то нерядко се смята за фактор, който води до закърняване на важни ка-

64 Вж. Калмыков, А. А. и Л. А. Коханова. Интернет-журналистика. М., 
Юнити, 2005, с. 186–190.
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чества на човека, особено на неговата способност да усвоява и запомня 
голямо количество информация наизуст. Сега обаче с възможността 
да се направи справка чрез Google за всяко нещо почти веднага, про-
цесът на намаляване количеството на устойчивите факти, присъства-
щи в главата на човека и рязкото увеличаване на преходната и бързо 
обновяваща се информация, придобива особена значимост. Трафикът 
в мрежата стремглаво се увеличава – с 55 % през 2008 г. и с още 74 % 
през 2009 г.65 По оценки на IBM количеството дигитална информация 
през 2010 г. ще се удвоява на всеки 11 часа.66 Човек е изправен пред оке-
ан от дигитална информация, който вече превишава като обем всичко, 
което се съхранява в момента от човечеството в традиционните хра-
нилища на информация. Мащабите на усещането за информационна 
претовареност върху индивидуалната и колективна психика нарастват. 
Получава се парадоксът, че колкото повече са хората, участвуващи в 
процеса на комуникация, толкова по-малко време има всеки от тях да 
чуе другите. И обратното, колкото по-малък е размерът на една група 
и комуникиращите в нея, толкова повече време има да се чуе и разбе-
ре другият. Проблемът за ориентацията в този океан от непрекъснато 
променяща се информация и способността за използването ѝ, за от-
делянето на достоверната от недостоверната и адекватният ѝ анализ 
става все по-значим. Започва битка за привличане на вниманието на 
човека в един свят, в който до него стигат едновременно милиарди гла-
сове. Така стремежът да бъдеш забелязан, да станеш видим, да завою-
ваш вниманието чрез съответната информация се превръща в един от 
най-важните ресурси в новата културна ситуация. Неслучайно става 
популярно наименованието “икономика на вниманието”, свързано със 
ситуацията на привличане на вниманието към твоя продукт сред ог-
ромно количество други. Но не в по-малка степен този проблем стои 
и като политика на вниманието, т.е. как да бъдеш устойчиво видим и 
значим политически в свят на гигантска конкуренция за вниманието 
на хората.

С нарастващото количество информация определени източници 
и форми на информация може да получат предимство и да дадат въз-
можност на човека да намали сложността на средата, в която е включен 
и да изказва съждения за това, което е важно край него. Подборът и 

65 Вж. What Recession? Internet Traffic Surges in 2009. In: TeleGeography Feed. 
Washington DC, 15 September 2009.

66 Вж. The Coming “Technology Avalanche”. In: http://newsroom.cisco.com/
dlls/2007/hd_060407.html, June 4, 2007.
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ориентацията на обикновения човек най-често се оказват подчинени на 
въздействието на няколко основни фактора:

Първият от тях е свързан с конвергенцията на старите и новите ме-
дии. Старите медии, независимо от промените, запазват в значителна 
степен своя централизиращ ефект, излъчването от едно малцинство 
към много хора. Затова обикновено, за да станеш например знамени-
тост в интернет, трябва да станеш най-напред в старите масови медии 
като телевизията, а чрез конвергенцията получаваш тези възможности 
и в интернет. Символният капитал в други сфери подпомага видимост-
та и в интернет.

Вторият е когнитивният дисонанс – известният синдром от психо-
логията на възприятията, свързан с ориентацията на хората по прин-
цип към информация, която потвърждава техните нагласи, ценности, 
идеологически стереотипи и пренебрегването на алтернативна инфор-
мация като недостоверна.

Третият фактор е хипертекстуалната обвързаност на определена 
информация, нейната поднесеност в контекста на мрежа от допълни-
телни обяснения, разклонения, интрепретации, значения.

Четвъртият фактор е свързан с механизми, установени от теорети-
ците на медиите още от 60-те години на ХХ век насам (Ги Дебор, Жан 
Бодрияр) – масата от хора е по-склонна да се ориентира към информа-
ция и факти, разделящи света на „добри” и „лоши”, предлагащи забавле-
ние или скандал.

Петият фактор е свързан със самоограничаване, стесняване на общ-
ността, в която говориш и която си готов да слушаш. Така интерактив-
ността, включваща милиарди хора в комуникацията и глобализираща, 
т.е. правеща независим от локалното пространство процеса на кому-
никация, по същество благоприятства фрагментацията на общуването, 
разделянето на милиардите говорещи хора в милиони отделни общно-
сти, където те могат да бъдат чути от другите. Човек може да говори 
едновременно на шест милиарда души, но може да бъде чут само в една 
микрогрупа.

Шестият фактор е промяната в поведението на медиите, които се 
опитват все повече да индивидуализират и насочват предлаганата от 
тях информация, за да съответства тя максимално на очакванията, ин-
тересите, потребностите на отделните потребители. Интернет води до 
революция в микромаркетинга и възможностите за много по-голямо 
центриране на предлаганата информация.
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В този контекст се променят езикът и стилът на общуването, основ-
ните характеристики на мисленето и изразяването, породени от печат-
ната култура, така както ги описва Маклюън. Известно е, че наративите 
или големите разкази, в които се разказва някаква история от началото 
до край, получават мощен стимул като културен феномен с развитието 
на печатната машина и особено с появата и развитието на съвременния 
роман. Човек потъва в определена интрига, преживява, задържа внима-
нието си за дълго върху нея. Писменият или устен наратив, изискващ 
време и концентрация, показващ разгръщането на определени събития, 
е основа на културата и идентичността. Сега интернет с непрекъснато 
появяващата се нова и обновяваща се информация променя способнос-
тта за концентрация и обмисляне на отделния човек. Големите и про-
дължителни текстове, изискващи дълго време и съсредоточено четене 
в интернет трудно могат да намерят аудитория. Там процъфтяват крат-
ките и ударни форми на чата, нови съкращения, търсенето на всякак-
ви начини за спестяване на време, фаворизирани от голямата част от 
участниците в мрежата. Бързината на реакцията и нейната краткост, а 
не големите наративи, се превръщат в доминанта на основната част от 
общуването във виртуалното пространство.67

6. От Web 1.0 към Web 2.0 и глобалните безжични мрежи 

Скоростта на промени в дигиталните комуникации е толкова голя-
ма, че само няколко години след всяко нововъведение то се превръща в 
общоразбираем език и технология, ползвана от милиарди хора. Да взе-
мем само някои от по-популярните днес интернет системи. Hotmail се 
появява през 1996 г., Google през 1998, Wikipedia през 2001 г. От нача-
лото на новото хилядолетие започват своя ход Web 2.0 и такива негови 
платформи като MySpace през 2003 г., Facebook през 2004, YouTube през 
2005 г. Може би събирателното име засега на най-значимите промени 
през последните години е Web 2.0. – наименование дадено на виртуално-
то пространство от Тим О’Райли през 2004 г., за да разграничи едно ново 
поколение уеб базирани услуги.

За да разберем неговото значение следва да имаме предвид, че една 
от популярните класификации на информационните технологии раз-

67 Вж. Macintyre, Ben. The Internet is Killing Storytelling. In: The Times. Novem-
ber 5, 2009.
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граничава три основни групи, всяка от които има специфични полити-
чески следствия:68

1. Технологии за преобразуване на данни, каквито са компютрите, 
чрез които се събира, запазва, обработва, манипулира, използва 
голямо количество информация. Тези технологии са свързани 
преди всичко с ролята на експерти и водят до менажерска или 
технократични форми на демокрация.

2. Технологии за масово участие, каквито са традиционните сред-
ства за масова комуникация като радиото и телевизията, които 
разпространяват информация от един централен източник до хи-
ляди и милиони хора. Тези технологии насърчават плебисцитни 
форми на организация и могат да засилят ролята на популизма.

3. Интерактивни технологии, чрез които се осъществява хоризон-
тална комуникация между индивиди и организирани групи. Те 
дават възможност за организирането на различни субгрупи и съ-
ответни плуралистични системи. Ранни форми на такива техно-
логии са пощенските комуникации с писма и особено телефонът, 
който днес получава глобални възможности чрез мобилните те-
лефонни комуникации. Паралелно с него новият инструмент на 
тази интерактивност, при която, за разлика от предходни етапи, 
виртуалното пространство е резултат от дейността на милиарди 
хора, днес се нарича Web 2.0.

Елементи на тези три типа технологии съществуват в различни про-
порции във всички съвременни демокрации, но колкото по-развита е 
една страна, толкова по-голяма е ролята на интерактивните технологии. 
И тук централна се оказва ролята на Web 2.0. Ясната представа за вли-
янието на Web 2.0 върху обществото и политиката неизменно минава 
през отбелязването на неговите разлики с Web 1.0, което доминира от 
създаването на интернет до края на ХХ век. Трудностите в тяхното де-
финиране са предизвикани от липсата на утвърдена и общовалидна де-
финиция на двете понятия.

В най-общ план Web 1.0 се разглежда като начален етап на раз-
витие на глобалната интернет мрежа, в който съществуват ограниче-
ния на възможностите на потребителя главно до търсене на различ-
на информация, докато при Web 2.0 потребителят на информацията 
вече сам може да публикува и разпространява такава. Казано с други 

68 Вж. Wring, Dominic and Ivan Horrocks. Virtual Hype? The Transformation 
of Political Parties? In: New Media & Politics. Eds. Barrie Axford and Richard Huggins, 
London: Sage, 2001, pp. 193–195.
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думи, комуникацията в Web 1.0 е от типа „един с много” и в това от-
ношение още е много сходна с традиционните радио и телевизионни 
средства за масова информация, в която потребителите имат повече 
или по-малко пасивна роля. За разлика от нея, при Web 2.0 се наблю-
дава комуникация на „много с много”, на милиони отделни индивиди 
с милиони други индивиди. В третото издание на книгата си “Нова 
медия” Тери Флю описва разликите между двете версии на световната 
мрежа в едно единствено изречение, което разбира се не може да об-
хване сложността на проблема, а още по-малко предизвикателствата 
пред обществените науки, но дава сравнително ясна представа за ня-
кои от ключовите разлики между двете понятия. Според него те се за-
ключават в “движение от лични уеб сайтове към блогове и агрегати от 
блогове, от публикуване към участие, от уеб съдържание като голямо 
предварително инвестиране към постоянен и интерактивен процес, 
от системи на управление на съдържанието към връзки, основани на 
обща съвкупност от данни”69. Определението на Тим О’Райли, изследо-
вателят, с когото много тясно се свързва развитието на идеята за Web 
2.0, гласи: “Web 2.0 е мрежа, представляваща платформа, обхващаща 
всички взаимосвързани механизми; Web 2.0 приложенията предлагат 
софтуера като една непрекъснато осъвременявана услуга, която става 
толкова по-добра, колкото повече хора я използват, потребявайки и 
комбинирайки данни от множество източници, включително и от ин-
дивидуални потребители, докато в същото време предлага свои собст-
вени данни и услуги във форма, която позволява комбинирането им 
от другите, създавайки мрежови ефекти, чрез една „архитектура на 
участието” и предлагайки богат опит на потребителя”70. Така, докато 
при Web 1.0 потребителите могат главно да потребяват информация-
та в интернет, при Web 2.0 те могат и да публикуват информация, да 
общуват помежду си, да създават социални мрежи и пр. Затова като 
синоними на Web 2.0 нерядко се употребяват понятия като „общува-
щи медии”, „групови медии”, „интерактивни медии”, „партиципаторна 
мрежа”. Неслучайно Мануел Кастелс преформулира знаменитата фра-
за на Маклюън „Медията е съобщението” в „Мрежата е съобщението”, 
имайки предвид, че мрежата e по-важна от съдържанието, че тя не 
е неутрално средство, а инструмент, чрез който се трансформира и 

69 Flew, Terry. New Media: An Introduction. 3rd ed., Oxford: Oxford University 
Press. 2008, p. 4.

70 Sholz, Trebor. Market Ideology and the Myths of Web 2.0. In: First Monday. 
2008, Vol. 13, № 3, p. 3.
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формира всяко послание, приемащо съдържание, силно обусловено 
от характера на новите медии.71

Самата мрежа може да бъде дефинирана като съвкупност от обек-
ти, свързани един с друг чрез нелинейни взаимодействия, т.е. относи-
телно малко количество информация в мрежата може да има огромни 
следствия. По това тя се отличава от каузалните взаимодействия или 
от понятия като матрица, представляваща обединение на множество 
линейни зависимости. Ако на ранни етапи от комуникационните взаи-
модействия връзките са доминиращо линейни, то колкото се идва към 
модерната епоха и особено с появата на интернет и мобилните кому-
никации, на преден план излизат мрежовите комуникационни взаимо-
действия.72

Възходът на интернет като интерактивна мрежа, в която започват 
да се размиват границите между създател и потребител на информа-
ция има мощни следствия, усилващи съществуващите политически и 
социални процеси. В степента, в която в тези процеси има положителни 
и отрицателни тенденции, интернет може да има разнопосочни след-
ствия, т.е. да се проявява „двоен ефект”, чрез който да усилва налични 
противоречия. Огромното количество информация в него започва да 
се възприема чрез известния психологически принцип за „когнитивния 
дисонанс”. Хората избягват или не забелязват информация, която е в 
разрез с техните ценностни нагласи и са склонни да се ориентират и 
търсят информация, съответстваща на и подсилваща тези нагласи. Така 
интернет проявява тенденция да засилва поляризацията и радикализа-
цията на различните видове възгледи.

Тези следствия са предпоставка за съществуването на противопо-
ложни мнения за влиянието на Web 2.0 върху обществото и политиката, 
като всяко от тях се основава на различни следствия от сложния процес 
на взаимодействия и функциониране на световната мрежа. Една част от 
изследователите разглеждат нейните положителни черти, други обръ-
щат по-голямо внимание на отрицателните.

Според поддръжниците на Web 2.073 (Пиер Леви, Дон Тапскот, Тим 
О’Райли и др.) новите възможности за комуникация между гражданите, 

71 Вж. Castells, Manuel. The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Busi-
ness and Society. Oxford: Oxford University Press, 2001, pp. 1-8.

72 Вж. Назарчук, А.В. Теория коммуникации в современной философии. 
М.: Прогресс-Традиция, 2009, с. 17–18.

73 Вж. O’Reilly, Tim. What is Wеb 2.0? Design patterns and business models for 
the next generation of software. In: www.oreilly.com/lpt/a/6228, November 12, 2007.
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между гражданите и държавните институции, безпрецедентното коли-
чество информация и пр. в най-общ план водят до повишаване отго-
ворността на политиците и институциите, до упражняване на по-силен 
граждански контрол върху тях, до обединяване на гражданите в защита 
на определени цели и интереси, а това подпомага развитието на обще-
ството, тъй като повишава отговорността в политиката, участието, кре-
ативността и пр.

Според критиците74 (Майкъл Зимер, Требор Шолц, Матю Алън, 
Дейви Силвър) Web 2.0 всъщност представлява: 1) средство на полити-
ческите и икономическите елити за формиране на обществено мнение, 
а потребителите, ползващи се от възможностите на Web 2.0, са пренеб-
режимо малко и не могат да се конкурират с налагания от елита дневен 
ред на обществото; 2) Web 2.0 не представлява нищо ново и е същест-
вувал под една или друга форма преди въвеждането на понятието от 
Тим О’Райли през 2003–2004 г.; 3) постоянният поток от данни включва 
и лични данни, което представлява заплаха за личния живот на граж-
даните, тъй като могат да бъдат използвани от корпорации и политици 
за извършване на престъпления; 4) използване на свободния труд на 
потребителите за извличане на комерсиална печалба и пр.; 5) основни-
те сайтове на Web 2.0 всъщност се държат от големи мултинационални 
компании като Майкрософт и Гугъл.

Очевидно е, че недостатъците на Web 2.0 се крият в неговите пре-
димства и че не може да се достигне до еднозначно заключение дали 
новият вариант на световната мрежа представлява нещо полезно, или 
нещо вредно за обществото и политиката. За да посочим по-обстой-
но предимствата и недостатъците на Web 2.0, ще използваме някои от 
основните му характеристики, описани от Тим О’Райли в книгата му 
“Какво е Web 2.0? Образци на дизайна и бизнес модели за софтуеъра от 
следващо поколение”75.

1) Интернет представлява платформа за политически дискурс. 
Web 2.0 дава възможност за обсъждане на политически проблеми и по-
стигане на множество политически цели. Намаляването на цената на 

74 Вж. Zimmer, Michael. Preface: Critical Perspectives on Web 2.0. In: First 
Monday. Vol. 13, № 3, 2008.

75 Вж. O’Reilly, T. What is Web 2.0? Design patterns and business models for the 
next generation of software. 2005, www.oreilly.com/lpt/a/6228, November 12, 2007; 
Вж също: Chandwick, Andrew and Howard, Philip. New directions in internet 
politics research. In: Routledge Handbook of Internet Politics. Ed. By Andrew Chad-
wick & Philip N. Howard, London and New York: Routledge, 2009, pp. 4–8.
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комуникациите води до по-плуралистична медийна среда, позволяваща 
не само различни мнения, но и създаване на социални мрежи, които 
оказват влияние върху политиката чрез обединяване в защита на опре-
делени цели и интереси. 

2) Колективно съзнание. Това означава, че потребителите произ-
веждат колективно информация, която често може да функционира по-
добре от концентрираните в един източник информационни ресурси. 
Липсата на йерархия позволява на всеки потребител да публикува ин-
формация, чрез която интернет се превръща в информационен източ-
ник, съдържащ едва ли не цялото човешко познание. Въпросът е обаче 
как предимствата на това “колективно съзнание” се съотнасят към не-
говите недостатъци? Отговорът отново не може да бъде еднозначен, но 
в конституциите на либералните демокрации е записано, че свободното 
боравене с лични данни е недопустимо. В България с тази функция се 
занимава комисията за защита на личните данни. Очевидно е също така, 
че отговорът на този въпрос трудно може да бъде намерен на национал-
но ниво. Важното в крайна сметка е, че цялото това колективно съзнание 
вече е достояние на всеки един индивид, което води до нова социална, 
интелектуална, политическа и научна ситуация. Сам по себе си обаче ин-
тернет не може да осъществи този си потенциал – той трябва да бъде из-
ползван интелигентно и целенасочено от едно информирано население.

3) Значимост на данните. В настоящата епоха на все по-масово на-
влизане на информационните технологии и по-специално на интернет 
значително се усилва ролята на информацията и този, който притежа-
ва и контролира информационните източници и ресурси, придобива 
доминиращо спрямо останалите индивиди положение. Според защит-
ниците на Web 2.0 основната част от данните се създава от доброволци 
или представлява продукт от взаимодействието между потребителите. 
Опонентите им обаче говорят за възможността да се събират лични дан-
ни и за опасността от наблюдение в интернет, както и от комерсиална 
и политическа употреба на лични данни. Обръщат внимание, че нали-
чието на лични данни създава предпоставки, при които “прославяната 
свобода на политическо изразяване чрез лично публикуване и удоб-
ството на улеснените връзки в социалните мрежи на Web 2.0 също така 
предлагат множество възможности за автоматично събиране, сортира-
не и прицелване”76. Те твърдят още, че всъщност не гражданите са тези, 

76 Chandwick, Andrew, Howard, Philip. New directions in internet politics research. 
In: Routledge Handbook of Internet Politics. Ed. By Andrew Chadwick & Philip N. Howard, 
London and New York: Routledge, 2009, p. 6.
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които публикуват информацията, тъй като тя се контролира предимно 
от групи, които имат икономически и политически интереси. Макар в 
тези твърдения да има истина, трябва да се посочи, че традиционните 
медии дават много повече възможности за контрол и прокарване на 
скрити или открити политически и икономически интереси. 

4) Безкрайно експериментиране в публичното пространство. Упо-
требите на Web 2.0 водят до нови форми на обществено експеримен-
тиране, свързано с промени в социалното и политическо поведение на 
гражданите. Новата среда на взаимовръзки от типа „много с много”, 
т.е. на множество субекти с множество други такива, подпомага рязко 
увеличаване на социалните и политическите взаимодействия и създава 
нови измерения на техния живот. Появяват се все по-нови и нови форми 
и методи на употреба на интернет, които влияят върху безпрецедентно 
количество политически и социални взаимодействия. Осъзнаването на 
тези възможности подтикна през последните години все повече полити-
ци да използват интернет. 

5) Опит на потребителите в политически уеб сайтове. Тази ха-
рактеристика е свързана с улесняване на интерактивността, бързо при-
добиване, промяна и съхранение на данни. Значението ѝ е предимно за 
създаваното от потребителите политическо съдържание, а често и за 
предприемането на онлайн координирани действия. То може да бъде 
ясно илюстрирано с YouTube, където се качват множество филми с 
действия или думи на политици, неуловени от традиционните медии, 
но станали общо достояние чрез интернет. По подобен начин стои и 
въпросът с най-голямата онлайн енциклопедия Уикипедия, която по-
стоянно се попълва от потребителите със съдържание, което често се 
определя от политическите им предпочитания. 

Според критиците на Web 2.0 увеличаването на възможностите 
пред потребителите, съответно пред гражданите, води до изкривяване 
на информацията, до изваждането ѝ от контекста, до публикуване на 
неверни данни и материали и пр. Анонимността, възможността да при-
криеш или да смениш своята самоличност по форуми и блогове позво-
лява да се разпространяват безотговорно слухове, сплетни, непровере-
ни факти, открити клевети, да се развихря черен пиар. Наистина така-
ва тенденция съществува и се определя от липсата на отговорност във 
виртуалното пространство, но увеличаването на ролята на гражданите 
в политическия процес не може да бъде разглеждано като вредно в нито 
една либерална демокрация, в която суверен е народът или с други думи 
гражданите. Още повече, че тези слабости се наблюдават и при тради-
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ционните медии. Те се засилват и от конкуренцията им с онлайн меди-
ите, които имат възможността да публикуват информацията в много 
по-кратки срокове.

6) Създаване на микроформи на политическо включване чрез по-
требление и разпространение на политическо съдържание, което има 
множество различни приложения. Така се увеличава властта на гражда-
ните. Голяма част от данните, притежавани от държавните институции 
и партиите, не могат да бъдат скрити или отказани на потребителя, тъй 
като това би било политически нецелесъобразно.

Web 2.0 има своите недостатъци, както и всяка социална мрежа и 
всеки тип човешки взаимодействия. Идеални човешки, социални и по-
литически взаимоотношения няма и не може да се очаква, че във вирту-
алното пространство те ще бъдат по-различни. Възможностите, които 
Web 2.0 дава обаче, са далеч по-големи, отколкото осъзнаваме и далеч 
по-големи, отколкото неговите недостатъци. Ключовите сайтове на Web 
2.0 стават широко известни като места, превръщащи се в центрове на 
индивидуална и колективна социална власт, подпомагащи участието в 
медийното производство и културното изразяване.77

Когато говорим за бъдещето на дигиталните комуникации следва 
да имаме предвид и тенденциите на все по-голямо съчетаване и сли-
ване на интернет с мобилните комуникации, чиято скорост на разви-
тие и разпространение през последното десетилетие е по-голяма дори 
от тази на интернет технологиите. Мобилните телефони са най-бързо 
разпространяващата се технология в световната история. Първите ко-
мерсиални телефонни мрежи се появяват през 80-те години на ХХ век. 
През 2004 г. вече около два милиарда души ползват такива телефони, а 
във високоразвитите страни те се ползват от над 70 % от населението.78 
Те могат да бъдат непрекъснато у потребителя и служат за незабавен 
контакт от всяка точка на планетата, обвързвайки милиарди хора в 
мрежа от взаимодействия. Това се съчетава с ускореното развитие през 
последните години на безжичния и широколентов интернет, софтуеър 
за мигновено включване на компютъра и свързването на интернет ус-
лугите с новите поколения мобилни телефони – различни версии на 
така нар. «смартфони», което преодолява предходните ограничения в 
общуването само от дома или офиса. Това сливане на интернет с мо-

77 Jarrrett, Kylie. A Critical Investigation of Web 2.0. In: First Monday. 2008, Vol. 
13, № 3, p. 2.

78 Вж. Arminen, Ilkka. Mobile Communication Society? In: Acta Sociologica. 
2007, Vol. 50, № 4, p. 431.



140

билните комуникации и взривното увеличаване на потребителите на 
интернет очевидно през следващите години ще бъде ключов фактор 
за политически и културни промени, за трансформация на личната 
и публична сфера, както на локално и регионално равнище, така и в 
глобален план. Разгръща се онлайн световно общество, при което се 
очаква всеки да бъде в наличност за контакт по всяко време и нався-
къде. То развива свои норми на взаимоотношения, етикет, реакция на 
съобщения. Мобилното присъствие на всеки индивид, независимо от 
разстоянието, може да има разнопосочни следствия като се почне от 
разрушаване и стигне до засилване на непосредствените взаимодейст-
вия. Мобилните комуникации създават силно развита форма на «мре-
жово общество», в което се налагат “безвремево време“ (‘timeless time’) 
и “безпространствено пространство“ (‘spaceless space’).79 Мрежите се 
разрастват далеч извън местоположението на отделните индивиди и 
техните времеви зони и създават свое време-пространство, което се 
разширява към всекиго навсякъде и към всички времеви зони, бла-
годарение на мобилните телефони. “Безжичните комуникации рязко 
увеличават информационната и комуникационна власт на хората из-
общо, правейки ги по-независими от официалните източници на ин-
формация.“80

Човечеството навлиза в епоха на качествен скок на комуникаци-
ите и това неизбежно променя и ще променя неговия политически и 
социален живот. Създава се едно ново виртуално пространство, кое-
то започва да ангажира голяма част от индивидуалното време на сто-
тици милиони хора по света.81 Поради скоростта и многопосочността 
на тези промени обаче много неща трудно могат да бъдат предвидени. 
През декември 1995 г. авторитет като Робърт Меткалф, един от бащите 
на интернет, създател на такава негова по-ранна версия като Етернет, 
прогнозира, че интернет ще рухне през 1996 г. Прогнозата не се сбъдна 
и много от това, което става с мрежата по-късно, съвсем не е било про-
гнозирано.82 Но и днес ще срещнем прогнози, изпълнени със страхо-

79 Вж. Castells, M., Fernandez-Ardevol, M., Qiu, J.L. and Sey, A. Mobile Com-
munication and Society: A Global Perspective. Cambridge. MA: MIT Press, 2007.

80 Castells, M., Fernandez-Ardevol, M., Qiu, J.L. and Sey, A. Mobile Communi-
cation and Society: A Global Perspective. Cambridge. MA: MIT Press, 2007, р. 256.

81 Вж. Цацов, Димитър. Пролегомени към виртуалното. С., Фабер, 2009; 
Дулов, В. Виртуална реалност и виртуално общество. С., 2002.

82 Вж. Viles, Charles L. Internet and the World Wide Web. In: Encyclopedia of 
Communication and Information. Vol. 2, Ed. by Jorge Reina Schement, New York et 
al.: Macmillan Reference USA, 2002, p. 471.
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ве. Джонатан Цитрейн в своята работа „Бъдещето на интернет” вижда 
това бъдеще като своеобразен електронен апокалипсис на човечество-
то. Според него интернет в условия на свободния пазар се превръща в 
инструмент на всякакви негативни явления като се почне от терори-
зма и се стигне до организираната престъпност. През 2006 г. около 80% 
от световния обмен на е-мейли е бил спам. Огромно количество виру-
си и програми, създаващи компютри “зобмита“, използвани за чужди 
нужди и разпространяващи милиони послания без знанието на своите 
собственици, се превръщат в често срещано явление. Възниква въз-
можност за тотален контрол върху човешкия живот и загуба на лично 
пространство. Всичко това носи нови и непознати опасности.83 Подоб-
ни мрачни прогнози идват да покажат, че дигиталните комуникации и 
техните следствия трябва да бъдат видяни в целия сложен комплекс от 
взаимодействия на съвременните общества. Те влияят върху процеси-
те в тях, но от своя страна също са зависими от икономическите, кул-
турните и политически реалности. Показателно за тази сложност е из-
следването на бъдещето на интернет, проведено от световния център за 
емпирични социологически изследвания “Пю рисърч сентър“ в края на 
2004 г., когато се организира анкета сред 1286 специалисти по интернет 
комуникации. Факт е, че по всички въпроси за бъдещето на интернет 
те демонстрират различни мнения, независимо че при някои отговори 
можем да открием натрупване на повече сходни мнения.84

Днес се говори за перспективите на трето поколение уеб базира-
ни услуги (семантичната Web 3.0). Гугъл вече пробва възможностите 
за директен автоматичен превод и възможността на тази основа за 
преодоляване на езиковите бариери в общуването. На мястото на пер-
соналните компютри се появява т.нар. таблет компютър, ориентиран 
към дейности като браузване/четене, слушане на музика и гледане на 
филми. С него се взаимодейства не с традиционните клавиши, а чрез 
сензорни екрани, гласови команди и ръкописен почерк. Така се появи 
iPhone през 2007 г. и бързо устройствата с чувствителни на допир ек-
ран наводниха пазара. Те водят до засилваща се конвергенция между 
интернет и мобилните комуникации, превръщащи все повече чрез мо-
билния интернет включеността в глобалната мрежа във възможност 
от всяка точка на планетата. През октомври 2009 г. Skype програмата 

83 Вж. Zittrain, Jonathan. The Future of the Internet–And How to Stop It. Lon-
don: Allen Lane, 2008.

84 Fox, S., Аnderson, J. Q. and Lee Rainie. The Future of the Internet. Pew Inter-
net & American Life Project, http://www.pewinternet.org. January 9, 2005.
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за безплатни телефонни разговори по интернет има регистрирани вече 
521 милиона потребители.85 Това променя навиците на потребителите, 
които все по-малко започват да се интересуват и ползват стационарен 
интернет. Разгръщат се ускорено нови версии на мобилен софтуеър, 
даващ възможност за трансфер на пари, услуги и търсене на интер-
нет, независимо от това къде се намира човек. Следващото поколение 
интернет слива в едно телефонната връзка и видеовръзката. В ход е 
разгръщането на видеоинтерактивни мултимедии, които се очаква да 
станат неотделима част от всекидневието. Всички отрасли от финан-
совите услуги и целият бизнес от здравеопазването до образование-
то и науката се очаква да претърпят на тази основа коренни промени. 
При това се разгръща тенденция на персонализация на порталите и 
връзките, съответстващи на интересите и личния опит на отделните 
индивиди.

Очевидно анализът на следствията на дигиталните комуникации за 
политиката и политическите комуникации следва да отчита тези тен-
денции и цялата сложност на социалните взаимодействия, които те съз-
дават, но на които те също така стават посредници. 

85 Вж. Schonfeld, Erick. Skype Hits 521 Million Users And $185 Million In 
Quarterly Revenue. In: TechCrunch. October 21, 2009.
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Трета глава

ВИРТУАЛНИТЕ ОБЩНОСТИ  
И ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА  

НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Промените в политиката в резултат от дигитализацията на ко-
муникациите, започват от трансформацията на публичната сфера и 
гражданското общество, стоящи в основата на съвременните партии, 
партийни и политически системи. Това е така, тъй като партиите не мо-
гат да съществуват без подкрепата на определени групи в обществото, 
чиито интереси те се опитват да защитават – класи, социални или про-
фесионални прослойки, етнически групи и пр. Гражданското общество 
в съвременния смисъл на думата се разбира преди всичко като инсти-
туции, организации, общности и индивиди, които са нещо различно 
от държавата и не са свързани с икономически връзки, а имат харак-
тера на доброволни асоциации, основаващи се на комуникационната 
структура на публичната сфера. Индикатор за наличието на граждан-
ско общество е неговата способност да оказва натиск върху държавата 
за постигане на определени цели и задоволяване на съответни интере-
си на социалните общности, а основно средство в осъществяването на 
тези цели са медиите, които формират общественото мнение, от което 
партиите са зависими. Досега мястото, където се разиграваше този „те-
атър”, бяха старите традиционни медии, днес той се прехвърля в интер-
нет, а това води до промяна в политиката. 

1. Електронните трансформации и промени във форми-
рането и функционирането на социалните общности

1.1. Промени в комуникациите и типове социални общности
Политиката и нейните особености винаги са били свързани не само 

с индивидите и техните права, но и с различни общности. Политиците 
по принцип би трябвало да се стремят да защитават интересите на тези 
общности. Затова промените в политиката са тясно свързани с проме-
ните в социалните общности, чиито особености са силно зависими от 
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възможностите и обхвата на комуникационните взаимовръзки между 
хората. В същото време можем да кажем, че историята на човечеството 
в много отношения е история на социалните връзки, мрежи, общно-
сти, които от своя страна са тясно свързани с промените в комуника-
ционните технологии. Промените в комуникациите през последните 
няколко века са значим фактор за изменения във взаимодействията на 
индивидите, за формиране на идентичности и в крайна сметка за изме-
нения в общностите, в които те живеят. Появата на модерната нация 
като „въображаема общност” става възможна с развитието на печатни-
те медии, масовото образование и изграждането на тази основа на общ 
официален език, единна история и възприятия за единна идентичност 
на големи групи от хора. Те, от своя страна, се превръщат в суверена, 
стоящ в основата на модерната държава и междудържавните отноше-
ния. Модерната държава е възможна благодарение на модерната нация, 
а тя пък се развива благодарение на интензивните комуникации и на 
първо място в резултат от Гутенберговата култура на печатната книга, 
която е предпоставка за масово ограмотяване и опосредствана комуни-
кация чрез общ език посредством книги, вестници и списания, което е 
предпоставка за изграждане на единни национални общности с един-
на идентичност и солидарност помежду си на определена територия. 
Именно печатната книга и вестникът правят възможна националната 
интелигенция и литература, които се превръщат в основен фактор за 
формиране на нацията като единна териториална общност. Ако наци-
ята като модерна общност е продукт в много висока степен на Гутен-
берговата епоха на печатните медии и на първо място на вестника, то 
радиото и телевизията на своя ранен етап до 60-те години на ХХ век 
стават основата за утвърждаване на масовите комуникации и масови-
те общества като исторически тип общности, характерни за периода на 
най-мощно развитие на националната държава като институция за за-
щита на суверенитета в определени териториални граници и на наци-
ята като териториална „въображаема общност”, ако използваме думите 
на Бенедикт Андерсън.1

До развитието на електронните медии основните неконтактни общ-
ности, свързващи голямо множество от индивиди, които лично може 
да не се познават, са териториално локализирани и териториално зави-
сими, обединени от географска близост и възможности за съвместни 
дейности в даден пространствен ареал. Дори представата за развитието 

1 Вж. Anderson, Benedict. Imagined Communities. London-New York: Verso, 1983.
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на класите в модерната държава се опира на идеята, че те могат да се 
самоосъзнаят като такива чрез събирането в големите предприятия на 
хиляди работници, които непосредствено контактуват. Преди появата 
на модерните информационни технологии и на интернет общностите 
се дефинират според териториален признак, според класов признак, 
според особеностите на съвместната им дейност и пр. Още Карл Маркс 
смята, че революцията на пролетариата ще се зароди в големите индус-
триални предприятия, където хората работят заедно, общуват помежду 
си, създават работнически колективи, обсъждат своите проблеми и в 
резултат се обединяват и организират, за да извършат т. нар. пролетар-
ска революция. 

Днес обаче понятието за общност е значително по-размито. Диги-
талните комуникации в много висока степен откъсват формирането на 
общностите от определена територия, водят до процеси, които можем 
да характеризираме с неологизма „детериторизация” на общностите. 
Компресирайки пространството, правейки общуването независимо от 
него, те водят до рязко намаляване на неговата роля както като фактор 
за формирането на общностите, така и като значим белег при формира-
нето на тяхната идентичност.

1.2. Особености на виртуалните общности
С развитието на дигиталните комуникации наблюдаваме две основ-

ни тенденции. Едната е, че почти всички досега съществуващи общно-
сти и организации са склонни да създават свои интернет сайтове и сис-
тема на виртуално общуване, но тя има спомагателно значение спрямо 
традиционния им начин на функциониране във физическото простран-
ство. Втората е, че благодарение на интернет се появяват нови вирту-
ални общности или стари общности, които са губели значимост полу-
чават нов живот, в който доминират виртуалните връзки, но възник-
налите в интернет общности също могат да получат проявления и във 
физическото пространство. В единия случай се върви от съществуващи 
досега общности, които получават виртуално измерение, а в другия 
виртуалните общности получават и съответно физическо измерение. 
Като пример можем да вземем такъв традиционен тип общности, ка-
квито са религиозните. Всяка от основните религии като се почне от ис-
ляма и християнството, мине през будизма и зороастризма и стигне до 
различните протестантски деноминации и нови религиозни движения 
са представени в киберпространството, използвано активно за рекру-
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тиране на нови вярващи и засилване на тези общности. В същото време 
се появяват нови религии и съответни общности, уникални за интернет 
киберрелигии с виртуални храмове и виртуални поклонничества като 
например технопаганизмът (техноезичеството), представляващ адап-
тация на така нар. неоезичество към новите технологии или така нар. 
“Първа църква на киберпространството”.2 За нас в случая от значение 
ще бъдат виртуалните измерения на предходните общности или доми-
нирането изобщо на виртуалните форми на общуване във функциони-
рането на една общност.

В литературата ще срещнем различни термини със сходно съдър-
жание – “общностни мрежи”, “свободни мрежи”, “граждански мрежи”, 
“компютърни мрежи”, “електронни общности”, “виртуални племена”, 
“кибер-общности”, “кибер-общества”, “дигитални общности”, “вирту-
ални общности”, “разпръснати общности”, “информационни общно-
сти”, “онлайн общности”. Всички те имат една основна характеристи-
ка – достъпът до идеи, възможността за публикуване, споделяне на 
информация и общуване с хора по целия свят са променени по без-
прецедентен в човешката история начин като се извършват чрез съ-
временните дигитални технологии. Може би поради скорошното му 
навлизане в масова употреба, няма общоприета дефиниция на поня-
тието, изразявано чрез тези различни термини. Най-общо то може да 
бъде определено като общности, в които компютърно опосредства-
ната комуникация играе водеща роля в организацията и функциони-
рането им, а отделните участници могат да бъдат пространствено 
разпръснати на различни места. Съществени във взаимодействията 
им са не географското пространство и физическите контакти, играли 
в предходни периоди много важна роля, а общи езикови практики, съ-
кращения на думи, неологизми и съвкупности от общи значения. Ако 
по-рано пространствената близост е много важен фактор в появата 
и развитието на една общност, то сега тя губи тази своя роля. За да 
се включи активно в една виртуална общност човек трябва да може 
да каже нещо по темата, която се обсъжда в нея, да разбере какво се 
крие зад тази дискусия, да е наясно със ситуацията, която е довела 
до нея, да има предвид идентичността на събеседниците си, техните 
конвенции, кодове, норми, ценности и стил на отношения. Появява 
се дори понятието “нетикет” (от мрежа- “нет” и “етикет”), за да опише 

2 Вж. Brasher, B. Give me that online religion. San Francisco: Jossey-Bass, 
2001.
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специфичния речник, който се ползва от участниците в интернет об-
щуването.3 

В “Енциклопедия на общността: от селището към виртуалния свят” 
Карън Фишер и Кристин Дюранс описват виртуалните общности чрез 
следните характеристики:4

1) Те възникват благодарение на създаваните от новите комуника-
ционни технологии възможности за обмен на информация като 
осигуряват пространство, където тя може да бъде постоянно пуб-
ликувана и обновявана, натрупвана и анализирана, което е невъз-
можно с помощта на други технологии; изграждат връзки с друга, 
съотнасяща се към разглеждания проблем информация; потре-
бителите могат да бъдат анонимни и да разширят своите знания 
по съответния проблем почти веднага, правейки връзки с множе-
ство други сайтове по съответната проблематика.

2) Формират се благодарение на взаимодействието между разноо-
бразни по своя характер индивиди и групи, които обаче споделят 
общ интерес и информационни ресурси.

3) Събират хора със сходни интереси и потребности като в тяхното 
формиране територията играе второстепенна роля.

4) Преодоляват лесно всякакви предходни пречки при обмена на 
информация и на първо място препятствията, свързани с време-
то и пространството.

5) Подсилват и разширяват съществуващи комуникации между от-
делни участници и включват допълнително знания за различни 
други подобни групи.

По-специално бих обърнал внимание на четири изключително ва-
жни признака на виртуалните общности. Първият е, че територията не 
е фактор за появата, съществуването и развитието им и техните членове 
могат да се намират във всяка точка на планетата, т.е. да са независими 
от пространството. 

Вторият признак се отнася до характера на връзката, която някои 
автори наричат „мрежова социалност” и противопоставят на традици-
онното понятие за общност, идващо от работите на социолози като Дюр-

3 Вж. Baym, Nancy K. Online Communities, Communication in. In: Encyclopedia 
of community: from village to virtual world, Ed. by Christensen, Karen and Levinson, 
David, Vol. 3, London: Sage, 2003, pp. 1015–1016.

4 Вж. Fisher, Karen E. and Joan C. Durrance. Information Communities. In: 
Encyclopedia of community: from village to virtual world. Ed. by Christensen, Karen 
and Levinson, David, Vol. 2, London: Sage, 2003, pр. 659–660.
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кем и Тьониес през ХІХ век. Традиционното понятие за общност пред-
полага стабилност, цялостност, усещане на всеки член за принадлеж-
ност към групата, дълготрайни връзки, възприятия за близост и обща 
история. То се свързва с така нар. „наративна социалност”. „Мрежовата 
социалност” е много по-нестабилна, нетрайна, ефемерна, свързана с 
бърза променливост на идентичностите на участниците. Отношенията 
между участниците са основани на информационни взаимодействия, а 
не на обща история. Ако при традиционните общности връзките се ос-
новават преди всичко на споделен опит, съвместна дейност, общо прос-
транство, то при мрежовите на преден план е споделената информация 
и зависимостта от съответни комуникационни технологии. „Мрежова-
та социалност” характеризира като цяло особеностите на общностите 
на съвременния етап, който в едни случаи се нарича „късна модерност”, 
а в други – „мрежово общество”.5

Третият е, че те са лишени от възможностите на директния физи-
чески и емоционален контакт и взаимодействия във виртуалното прос-
транство, но за сметка на това в тях много по-значимо място заема ин-
формационното взаимодействие, взаимното обучение, генерирането на 
знание и в този смисъл знанието има ключова роля в тяхното функцио-
ниране, те в по-висока степен от реалните общности се приближават до 
идеята за общности в “обществата, основани на знанието”. Затова и иг-
раят много важна роля именно в развитието на икономиките, основани 
на знанието. Интернет-икономиката по същество се основава на идеята 
за генериране, споделяне, използване на определена информация в ин-
тернет колективите. 

Четвъртият признак се състои в това, че за разлика от така нар. “въ-
ображаеми общности” от типа на нациите, в които участниците не мо-
гат да комуникират непосредствено един с друг, виртуалните общности 
притежават някои характеристики, типични за традиционните малки 
контактни общности, в които всеки се познава с всеки и непосредствено 
общува с него. В този смисъл те не са нито традиционните териториал-
ни общности, нито традиционните “въображаеми общности”. След като 
в защита на дадени политически интереси общност може да бъде съз-
дадена от индивиди, намиращи се на хиляди километри едни от други, 
традиционните целеви групи на партиите и интересите, защитавани от 
политиците, следва да претърпят промяна. Пример за това е създаване-

5 Вж. Wittel, Andreas. Toward a Network Sociality, In: Theory, Culture & Society, 
2001, Vol. 18, № 6, pp. 51–55. 
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то на партия на българските емигранти под името “Другата България”, 
чиято цел е защитата на емигрантските общности. Но тези общности са 
разпръснати по цялата планета и единственият начин да бъде осъщест-
вена комуникацията между тях и дори да стигнат до идеята за създаване 
на партия на българските емигранти е чрез интернет. Така целевата гру-
па вече не е дадена териториална група, класа, социална, професионална 
или етническа прослойка от населението, живеещо на територията на 
една държава, а хора, живеещи по всички краища на планетата. Разбира 
се, обединението може да бъде пак на социален, професионален, класов, 
етнически, идеологически и пр. признак, но без предходната територи-
ална ограниченост на комуникациите при формирането и функциони-
рането на съответните общности. Това често създава проблеми пред 
политиците и държавата, които се сблъскват с анонимността на редица 
от тези комуникации и с възможността за много бързи процеси на взаи-
модействие или мобилизация в интернет от различни групи, които оказ-
ват натиск. Така например, един привърженик на неонацизма, живеещ 
в откъснато от света селище, винаги може да намери единомишленици, 
ако не в градчето или селището, в което живее, то на хиляди километри 
от него, да формира общност или да се включи в такава, която впослед-
ствие да нагнетява социални напрежения и подрива устоите да държа-
вата. По подобен начин стои и въпросът с терористичните групи, които, 
намирайки се в различни краища на планетата, комуникират помежду 
си посредством интернет с единствената цел да отнемат човешки живот 
в защита на своите вярвания и кауза.

Тези характеристики на виртуалните общности са предпоставка за 
промени в няколко основни посоки:

– запазване и подсилване на редица от съществуващите досега со-
циални общности – приятелски и лични, политически, профе-
сионални, религиозни, бизнес общности – чрез създаване на нов 
канал за комуникация;

– бързо увеличаване на виртуалните бизнес общности и нарастване 
на количеството дейности, които човек извършва от дома – през 
2009 г. според Forrester Research – изследователски мозъчен тръст, 
занимаващ се с изследвания в областта на технологиите и марке-
тинга, около 25% от служителите в компании над 100 души персо-
нал работят дистанционно, а до 2012 г. се очаква те да се увеличат 
до 33%6;

6 Вж. Георгиев, А. Mobile First. В-к. Капитал. 20–26 февруари 2010, с. 51.
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– разгръщане на процеси на плурализация на общностите, на от-
слабване на предходните общности, формирани на основата на 
масовата култура и свързаните с нея комуникационно-информа-
ционни технологии;

– рязко увеличаване на хоризонталните взаимодействия между ин-
дивидите и групите вътре в общностите, за разлика от наличие-
то на силни пирамидални и йерархически взаимовръзки между 
множество общности от периода на масово общество и силна на-
ционална държава;

– превръщане на общностите от физически в информационни 
– това често подтиква изследователите да говорят за нов тип ин-
дивидуализъм в рамките на общностите, като резултат от липсата 
на директен физически контакт между общуващите индивиди, но 
при наличието на чувство за принадлежност;

– огромното количество информационни общности се различават 
по своята дейност и цели, но интернет значително подсилва въз-
можността за сътрудничество между тях, динамиката на взаимо-
действието им, скоростта на включване и изключване на отделни 
индивиди в и от различни общности;

– премахване на границите на националните държави чрез въз-
можността за интензивно общуване на индивиди и групи, което 
радикално променя международните отношения, защото в тях 
могат да се включват нарастващо количество глобални граждан-
ски организации, а всеки индивид в отделните държави може да 
участвува в международното взаимодействие;

– възниква възможност за засилване разпространението на край-
ни, радикални, фундаменталистки общности, на общности с 
отклонено поведение, които по-трудно могат да се формират на 
териториален признак – сега всеки, дори с най-ретроградни и 
антисоциални възгледи, може да намери между шестте милиар-
да души на планетата съмишленици и чрез общуването с тях да 
бъдат взаимно подсилени определени нагласи и виждания, които 
иначе не могат да се проявят или остават незабележими; типичен 
пример за такива радикални общности са на ислямски и други 
фундаменталисти и терористи;

– могат да се появяват нов тип общности, близки до традиционния 
тип тълпи от хора, които не се познават, но имат някакво колек-
тивно поведение – такива са т. нар. “flash mob” – бързо създавани 
общности, събиращи изведнъж на едно място непознати хора с 
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някаква често пъти много екзотична цел, които след това се разо-
тиват.

Интернет се оказва мощно оръжие за обединяване, активност и за-
щита на своите права и интереси от страна на маргинални групи, ли-
шени от определени права и възможности, които досега в човешката 
история не са могли да се самоорганизират и борят за тези права. Те 
могат да влязат в контакт с индивиди и групи, изправени пред сходни 
проблеми, с които до възникването на това технологично средство не 
са имали възможност да общуват. Интернет им позволява не само да се 
самоорганизират – чрез него те могат да получат огромно количество 
знания и информация, които сами по себе си имат значение за проявата 
на едни или други качества. Чрез него те влизат в активни комуникации 
с други групи и институции, могат да представят своите искания, да ги 
защитят и популяризират, за да получат подкрепа от различни посоки.7

Труден при наличието на анонимност често е въпросът за лидерство-
то и за начина на вземане на решения в информационните общности, 
тъй като отслабването на предишните социални йерархии и хоризон-
талността на връзките помежду им, както и липсата на предходния тип 
организация, може да възпрепятстват влиянието им върху физическия 
свят и възможността да постигат поставените си цели, които нерядко са 
с политически характер. Разбира се, това често зависи от конструкцията 
на самия сайт и от правилата за функциониране на общността, но как да 
се формира лидерство например при географски отдалечени групи или 
индивиди? Отговорът се крие в обстоятелството, че характеристиките 
на виртуалния свят не са толкова различни от тези на физическия свят. 
Така например, лидер е този, който контактува с други организации с 
цел организиране и подсилване на общността, споделя по-голямо ко-
личество информация и подпомага другите участници в достъпа им до 
нея, развива методи за комуникация извън географски и други бариери, 
използва интернет като средство за организиране, изразява мнение, в 
което другите са склонни да се вслушат и пр. Разликата е, че във вирту-
алната среда лидерството също претърпява своята метаморфоза. Във 
физическия свят са нужни такива характеристики като ораторско май-
сторство, авторитет, физическо излъчване и пр., докато във виртуалния 
свят основното качество, необходимо на лидера са неговите организа-
ционни умения и способността да координира действия и информаци-
онни взаимовръзки, а не да командва и заповядва.

7 Вж. Rahman, Hakikur. Empowring Marginal Communities with Information 
Networking. Hershey et al.: Idea Group, 2006.
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Променя се не само личният свят на хората, но и начинът, по кой-
то те взаимодействат помежду си. И въпреки че всички приемат тези 
промени, съществуват съществени различия в начина, по който те въз-
приемат отражението на информационните технологии върху личност-
та, социалното и политическо участие. Въпреки тези противоположни 
оценки за ролята и перспективите на виртуалните общности не може 
да се отрече, че новите комуникационно-информационни технологии 
премахват ограниченията във времето и пространството, позволяват 
достъп до много повече индивиди и дават възможност хората да осъ-
ществяват немислими в предходните периоди връзки и взаимоотноше-
ния. Освен това, формирането и разширяването на новите общности 
не изключва съществуването на социални общности върху основата на 
споделено местоживеене – напротив, дори ги допълва и развива като им 
предоставя нови комуникационни канали.

Редица виртуални общности са изправени пред предизвикателства, 
свързани с политически или корпоративен натиск, което възпрепят-
ства тяхното развитие, и с недостига на финансови ресурси за функци-
онирането им, но ниската цена на новите комуникации и готовността 
за доброволен труд на участниците през свободното им време, инве-
стиране на лични средства и набиране на средства чрез интернет, са 
фактор за преодоляване на недостига на средства, който по-рано е бил 
много важно ограничение. Но какво тогава подтиква индивидите да 
участват в онлайн общности, ако на пръв поглед те нямат пряк интерес 
от това? Според Питър Колок има три причини за това, които той на-
рича съответно реципрочност, изграждане на репутация и чувство за 
ефективност.8

Реципрочността означава, че индивидите се включват в социални 
общности, защото получават възможност за взаимно споделяне на по-
лезна информация за събития, за решаване на дадени проблеми и пр. 
Изграждането на репутация означава, че участниците могат да получат 
популярност и съответна неформална позиция чрез участието си в да-
дени общности – да придобият известност, да спечелят финансови сред-
ства, да представят своето мнение, да публикуват профилите си и пр. 
Неслучайно в последните години все повече политици, общественици, 
учени и обикновени граждани регистрират свои блогове и страници. 
Чувството за ефективност означава, че индивидът усеща, че може да 

8 Вж. Kollock, P. The Economies of Online Cooperation: Gifts and Public Goods 
in Cyberspace. In: Communities in Cyberspace. Marc Smith and Peter Kollock (eds.). 
London: Routledge, 1999.
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повлияе върху света чрез собственото си мнение и виждания за него, а 
една от основните идеи на демокрацията е, че гражданите имат право да 
влияят върху правителствата и на входа на политическата система като 
цяло. Макар всеки човек да има собствена мотивация за участие в дадена 
социална мрежа, посочените три мотива са достатъчно общи, за да мо-
гат да обхванат множество по-конкретни мотиви за участие. Конкретен 
мотив за участие би могло да бъде извършване на терористична атака, 
а основният мотив да е свързан с чувството за ефективност; конкретен 
мотив може да бъдат бедността или невъзможността потребителят да 
намери лекарство срещу рядко заболяване, а основният мотив да е свър-
зан с реципрочността в действията на потребителите и пр. 

Известен факт е, че “хората обичат да бъдат свързани; човекът е со-
циално животно, а онлайн общностите създават чувство за общност”9. 
Лекотата на комуникацията с много хора улеснява връзките, които оти-
ват отвъд наличните физически групови граници и дава възможност 
виртуалните отношения и общности да придобият своя собствена сила 
и динамика. Участващите в тях могат да имат съответни междулично-
стни чувства, усещане за принадлежност, споделена идентичност.

В същото време обаче, потопен в гигантската глобална информа-
ционна система, отделният индивид е изправен повече от всякога пред 
проблема за начина на реагиране на лавината от заливаща го разноо-
бразна информация. Тази проблемна ситуация се отнася не само за об-
щата и безлична информация, но и за това, което той потребява като 
лична кореспонденция. Да вземем е-мейл общуването, което на първо-
началния етап на развитие на интернет се възприема като инструмент 
за повишаване на възможностите и свободата на човека, но днес се по-
явяват сериозни изследвания, които говорят за „тирания на е-мейла”. 
Средният служител на една американска корпорация получава над 200 
мейла всеки ден – лични писма, бизнес и колегиална информация, спам, 
опити за кражба на идентичност, препращания на информация по ня-
какъв проблем на много хора или сигнализация от някакъв сайт, на кой-
то е регистриран, че може да получи съответна информация там, и пр. 
Да си представим, че тази кореспонденция трябваше да се реализира 
чрез предходният тип комуникации – 200 писма на хартия или 200 теле-
фонни обаждания всекидневно, на които да се реагира. Очевидно това 
е извън човешките възможности. При това потокът от послания расте 

9 Lucas, Jr., Henry C. Inside the Future: Surviving the Technology Revolution. 
London: Praeger, 2008, p. 49.
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непрестанно с увеличаването на хората, свързани в мрежата. Нараства-
ща част от времето отива в общуване по мейла като свързването на мо-
билните комуникации с интернет прави това постоянен проблем и про-
цес. Човек се чувства сред голяма тълпа от хора, с които непрекъснато 
говори почти едновременно и няма време за обособяване и усамотение, 
за непосредствени и лични връзки. Все по-голяма маса хора се чувстват 
свръхпретоварени от тази комуникация и все повече стои проблемът 
как тя да бъде селектирана и ограничена, как да се освободи време от „е-
мейл пристрастяването”.10 В този контекст всъщност възникват и ще на-
растват проблемните ситуации в световната мрежа. Все по-съществен 
проблем става и ще става изборът на информационна взаимовръзка, 
предпочитанието в коя виртуална връзка да се ангажираш, кои отноше-
ния да поддържаш и от кои да се откажеш. Възможността да се включиш 
в разнообразни контакти нараства в такива огромни мащаби, че повече 
от всякога включеността в една или друга общност е въпрос на индиви-
дуални ограничения и избор. Ще се увеличават проблемните ситуации, 
изискващи не само култура и индивидуален избор на ограничаване на 
информацията, но и култура и индивидуален избор на ограничения на 
общуването, на включването в едни и отказа от участие в други общно-
сти, мрежи, контакти.

1.3. Социалните мрежи и виртуалните общности
Възходът на Web 2.0 и особено появата на социални мрежи като 

Facebook, MySpace, Classmates online, Orkut, Sonico, Digg, Bebo, Twitter 
и пр., както и на новите поколения мобилни телефони през последните 
години водят до ускорено формиране на нови общности и трансформа-
ция на общностите, формирани в резултат на комуникациите от вре-
мето на Гутенберговата печатна машина през ХV век до националните 
телевизии през ХХ век. Само за пет години например Facebook създа-
де такива общности от 350 милиона души и ако беше държава щеше в 
края на 2009 г. да бъде четвъртата най-голяма държава в света. Същото 
се отнася и за останалите програми за социални мрежи и обмен на ко-
муникация. Twitter, която дава възможност директно през смартфона 
си да изпращаш кратки блог-постове в размер до 140 символа, стана 
най-популярната дума в англоезичния свят през 2009 г. Създателите на 
Facebook създадоха нови надстройки, даващи възможност всеки потре-

10 Вж. Freeman, John. The Tyranny of E-mail: The Four-Thousand-Year Journey 
to Your Inbox. Scribner, 2009.
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бител сам да определя степента на “частност” на публикуваната инфор-
мация и тези, с които той е готов да я споделя, дали да бъде достъпна 
само за приятели, за приятели и техни познати или за всички посети-
тели. Всъщност преди появата на Facebook е малко срещано явление 
някой да предложи на друг да бъдат приятели. Сега можеш да следиш 
колко приятели имаш като индикатор за твоя статус, да преглеждаш 
списъци на приятели, да попълваш твоя собствен списък.11 Чрез тях в 
интернет се натрупва огромно количество лична информация за граж-
даните, превръщаща се в основа на маркетингови стратегии на нара-
стващо количество компании, търсещи начин да стигнат до колкото се 
може повече потребители. 

Всяка от традиционните организации (партиите, държавите, семей-
ството) използва дигиталните комуникации, за да подобри своето функ-
циониране, да стане по-ефективна. Същевременно се създават и нови, 
базирани в мрежата групи с различен характер, цели и конфигурации. 
Възникват онлайн социални клубове, познавателни мрежи, епистемич-
ни общности, онлайн ресурсни мрежи, приятелски общности, общности 
по интереси, бизнес-общности, потребителски общности, общности на 
геймъри и пр. с различна степен на устойчивост, цели, каузи и големи-
на. Участниците качват лични снимки, разнообразни данни за себе си и 
своите познати, любопитни линкове. По интернет се търсят приятели, 
брачни партньори, съмишленици в обща кауза, идея, политика, включи-
телно и външна, споделят се интереси, цели, проблеми. Включеността в 
мрежата предполага съответна зависимост от нея, тя има своя собствена 
динамика, чрез която въздейства на участниците във взаимодействия-
та, влияе върху техните навици, върху начина, по който хората чувст-
ват, знаят, за кого се женят, от какво зависят. По начало всяка мрежа от 
взаимовръзки се превръща в нещо повече от сумата от участниците в 
тях, придобива съответна автономност от всеки от включените в нея 
и му въздейства, така както системата или цялото влияе върху своите 
части. Възниква опосредствана зависимост, при която може да се ока-
же, че “приятелите на нашите приятели в мрежата” ни въздействат по 
съответен начин. Проучванията на интернет поведението показват, че 
чрез интернет социалните мрежи можем да наблюдаваме в не по-малка 
степен, а в някои случаи дори по-силно известни социалнопсихологи-
чески феномени на социално подражание и заразяване. Според превър-

11 Вж. Vanderkam, Laura. You Say Potato, I’ll Say Potato. How social networks 
influence our behavior and outlook. In: City Journal. 18 November 2009.



156

нало се в бестселър изследване на Николас Христакис от Харвардския 
университет (обявен от списание “Тайм” за една от стоте най-влиятелни 
личности в света през 1989 г.) и Джеймс Фаулър от Университета в Сан 
Диего, в което те картографират над 50 000 различни приятелски, род-
нински, емоционални взаимовръзки между 12 067 човека в световната 
мрежа, пълните хора са склонни да се сприятеляват с пълни хора, сла-
бите – със слаби и изобщо подобните индивиди установяват връзки с 
подобни, взаимно влияейки си и засилвайки едни или други свои черти. 
Нещо повече, установявайки и поддържайки връзки с определени хора, 
ти усвояваш определени техни характеристики и дори, ако не си напри-
мер с наднормено тегло, а в мрежата много от тези, с които общуваш са 
с такова тегло, това може да повлияе – колкото и невероятно да изглежда 
– и на тебе, ти да започнеш да се храниш така, че да повишиш теглото 
си. Пълнотата може да се разпространява чрез социалните мрежи като 
вирус при заразяване. Христакис и Хаулър изследват това своеобразно 
“мрежово” или “виртуално заразяване” по отношение на множество раз-
лични физически симптоми и действия на човека – от болките в гърба 
до самоубийството, сексуалните практики и политиката. Мрежата зада-
ва чрез включеността на индивида в съответните общности съответни 
норми и стандарти на поведение. Дори емоциите могат чрез виртуалната 
мрежа да се предават от човек на човек. Оказва се например, че бивайки 
свързан в мрежата с човек, който се чувства щастлив, вероятността и ти 
да започнеш да се чувстваш щастлив е с 15 % по-висока, т.е. усещането 
за щастие е виртуално заразително. Според двамата изследователи полу-
чаването на 10 000 долара например е по-малко вероятно да те направи 
щастлив отколкото наличието на щастлив приятел, с който контактуваш 
в мрежата. При това въздействието може да бъде и опосредствано в сми-
съл, че например това, че най-добрият приятел на мъжа на сестра ти е 
щастлив, да въздейства чрез контактите в мрежата и на самият тебе или 
ако той се откаже да пуши и това стане част от проблемите на обсъждане 
в мрежата, която сте създали, това да въздейства и на тебе, дори ако не си 
срещал съответния човек никога в реалното физическо пространство.12

Ускореното развитие на социалните мрежи води до взривно разра-
стване на виртуалните общности. Според доклад на глобалната инфор-
мационна и медийна компания „Нилсен” от март 2009 г. две трети от 
участниците в интернет през 2008 г. са посещавали социална мрежа или 

12 Вж. Christakis, Nicholas A. and James H. Fowler. Connected: The Surpris-
ing Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives. New York-Bos-
ton-London: Little, Brown, 2009.
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блог и за това е било отделено около 10% от времето, в което хората са 
били в интернет. Те са изпреварили по скорост на развитие и значение 
обмена на лични мейли. В такива общности е било по това време около 
50% от онлайн населението на Швейцария и Германия, както и около 
80% от това на Бразилия. Времето, прекарвано във Facebook от учас-
тници в мрежата, се увеличило между декември 2007 и декември 2008 г. 
с 566% и той се е превърнал в най-големия играч на глобалната сцена, 
доминиращ в много страни. Очаква се скоро броят на „жителите” на 
Facebook да надмине населението на Китай. Ускореното увеличаване на 
количеството време, което хората отделят за тези сайтове, е променило 
не само тяхното онлайн поведение, но има следствия за начина, по който 
се държат и взаимодействат в нормалните си всекидневни отношения.13 
Разгръща се феноменът „социални медии”, включващ освен Facebook, 
Twitter, и различни други платформи и блогове. Те удовлетворяват съот-
ветни човешки потребности и емоции – потребността на човека да бъде 
чут, възможността да стигне до много други хора, да защитава опреде-
лени позиции. По данни от 2009 г. 15 от 20-те най-популярни сайта в ин-
тернет са или социални мрежи или са възникнали с други функции, но 
са включили възможността да функционират и като социални мрежи.14

Вътре във всяка общност, формирана от социалните мрежи, се 
създават различни типове връзки с различни баланси на отношение-
то между частно и публично, стилове на самопредставяне, социокул-
турна идентификация, по-хлабави или по-силни поведенски норми.15 
Влиянието им е както на усилване на определени отношения, особено 
на приятели и близки хора, така и на двоен позитивен и негативен 
ефект в сравнение с различни други фактори. Бързо се разгръщат из-
следвания на психологията и поведението на хората, включени в тази 
мрежа, на потребностите, които тя удовлетворява, на типичния по-
требител и пр.16

13 Вж. Global Faces and Networked Places. A Nielsen Report on Social Network-
ing’s New Global Footprint. March 2009.

14 Вж. Virtual Community Practices and Social Interactive Media: Technology 
Lifecycle and Workflow Analysis. Ed. Demosthenes Akoumianakis, Hershey-New 
York: IGI Global, 2009, p. XVIII.

15 Вж. Papacharissi, Zizi. The virtual geographies of social networks: a 
comparative analysis of Facebook, Linked In and A Small World. In: New Media & 
Society. February/March 2009, Volume 11, № 1-2, pp. 199–220.

16 Вж. Bernstein, E. How Facebook Ruins Friendship. In: The Wall Street Journal. 
August 25, 2009.
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В парламентарните избори през юли 2009 г. в България за първи 
път Facebook игра също важна роля в мобилизацията на гласоподава-
тели и рязкото покачване на избирателната активност.17 Гражданите, 
участващи във виртуални социални мрежи, получават възможността 
да се организират в подкрепа на дадени каузи, което значително за-
силва ролята на гражданското общество във формирането на държав-
ните политики. Типичен пример са студентските протести в България 
в началото на 2009 г., които бяха организирани чрез Facebook и които 
оказаха съществен натиск върху държавните институции. Резултатът 
беше разклащане на държавата и нейните институции, което доведе 
до приемане на основната част студентските искания. През следващия 
период голямата част от гражданските реакции на едни или други про-
блемни ситуации в управлението започнаха да отекват в социалните 
мрежи, превръщащи се в ключов посредник и мобилизатор на граж-
данска активност.

Бързото развитие на социалните общности на основата на виртуални 
социални мрежи води до опити за тяхното активно използване от страна 
на държавни институции, партии и политици. Известно е, че Пентагона 
започна да разпространява информация чрез социалните мрежи с цел да 
достигне до по-голяма аудитория и обяви приемането на нови тактиче-
ски разпоредби в Афганистан първо в мрежата, а след това в официално 
комюнике. Иранските власти блокираха достъпа до Facebook, за да огра-
ничат възможностите на опозицията да влияе чрез него.

В същото време особеностите на социалните мрежи са включени ак-
тивно в обмена на лична информация и възниква въпросът как евенту-
ално Facebook, My Space или Xing могат да гарантират, че няма да се зло-
употребява с личните данни, че личната информация, получена от тях, 
няма да бъде използвана от традиционните медии или за други цели. 
Показателен в това отношение стана случаят със съпругата на бъдещия 
шеф на британското разузнаване сър Джон Соърс, която не е и подози-
рала, че ще бъде обвинена в разкриване на държавни тайни, качвайки 
снимки на съпруга си по бански във Facebook. Ангажираността със со-
циалните мрежи в работно време води до оплаквания от компаниите, 
че от това губи бизнесът и че през сайтовете изтича конфиденциална 
корпоративна информация. Затова и съществува тенденция от страна 

17 Вж. Александрова, Ели. Facebook те призовава да гласуваш. Каузи, пар-
тии и политики във Facebook. юни 2009, http://www.fmd.bg/?p=3302,16 юли 
2009.
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на корпоративния бизнес да се опитва да да налагат правила на своите 
служители за използването на социалните мрежи.

1.4. Трансформационно-конвергентна концепция за ново 
засилване на териториалните и локалните общности

Развитието на интернет общностите ражда алтернативни концеп-
ции, обясняващи как това е свързано с промените в социалните общно-
сти изобщо. Става дума за противоречиво взаимодействие с разнопо-
сочни следствия, които пораждат противоположни обяснения на един 
и същ феномен. Сами по себе си технологиите са само предпоставка, а 
социалните фактори са тези, които предопределят засилването или от-
слабването на различни характеристики на общностите. Тази противо-
речивост нерядко не се осъзнава и възникват противоположни теории. 
Според едни от тях интернет води до отслабване на традиционните те-
риториални и локални общности, според други той ги подсилва. Бих 
направил условно класификация на три основни групи концепции, кои-
то ще нарека съответно песимистично-оптимистична, негативистично-
песимистична и трансформационно-конвергентна.

Песимистично-оптимистичната концепция изхожда от тенден-
циите на ерозия на предходните социални общности в масовото обще-
ство през 60-те-80-те години на ХХ век, отслабващите връзки както в 
микрообщностите, така и в макрообщностите. Голямо количество авто-
ри говорят за нарастващия индивидуализъм и намаляващия социален 
капитал и търсят изход от тази ситуация. В този контекст всъщност се 
появява идеята за виртуалните общности в едноименната книга на Ха-
уърд Райнголд през 1994 г. Според него те се появяват като реакция на 
празнотата на модерния живот и тяхното развитие допълнително ще 
отслаби предходните общности. В същото време обаче той смята, че мо-
жем да гледаме с оптимизъм в бъдещето. Независимо от отслабването на 
предходните общности, това ще се компенсира с възможността за пре-
създаване на общностите във виртуалната мрежа.18 След това немалко 
от изследователите се съгласяват с формулираната от Рейнголд теза, че 
интернет разполага с реалния потенциал да поправи разрушените през 
предишните десетилетия социални връзки и старомодни обществени 
институции, макар за други липсата на физическо присъствие да води 
до упадък на връзките между хората, дефицит на доверие и формиране 

18 Rheingold, Howard. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic 
Frontier. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1994.
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на един нов тип индивидуализъм.19 Разбира се, техните оценки зависят 
от изследваните характеристики на влиянието на мрежата върху об-
ществото. Факт е наистина бързо нарастващата социална динамика и 
масовизацията на обществата отслабва всички предходни общности и 
неслучайно популярна тема през ХХ век е за отчуждението на човека, за 
самотата на човека в градската тълпа. Затова на първоначалния етап от 
развитие на интернет имам естествен технологичен оптимизъм и очак-
вания, че новите технологии биха могли да допринесат за ново развитие 
на общностите. За това допринася и реалният психологически факт, че 
в много случаи е възможно наистина изолацията и самотата на човек 
във физическото пространство да се компенсират чрез активност във 
виртуалното пространство.

Негативистично-песемистичната концепция интерпретира ин-
формационните технологии като водещи до разрушителни следствия 
за съществуващите общности. Те не само не водят до нови социал-
ни взаимовръзки, а допълнително изолират хората едни от други.20 
Леонсео Ангсиоко отбелязва: “Интернет ни позволява да се крием 
зад екрана, вместо да взаимодействаме лице в лице с други хора. Той 
изолира индивидите, които забравят какво представлява истинска-
та общност… онлайн общностите увеличават фрагментацията в об-
ществото”21. Интернет наистина като че ли на пръв поглед действа 
деструктивно спрямо досега съществуващите териториално форми-
рани и локализирани общности като нациите, съседските, семейни-
те общности. Размиват се съществуващи единни национални иден-
тичности и има тенденция на възраждане на предходни етнически 
идентичности и конфликти, на които се противопоставя политика на 
мултикултурализъм. 

Аз бих подкрепил и ще развия аргументи обаче за една трета кон-
цепция, която бих нарекъл трансформационно-конвергентна, според 
която развитието на виртуалните общности като обща тенденция вза-
имодейства позитивно със съществуващите традиционни общности, 

19 Вж. Hampton, Keith. Networked sociability online, off-line. In: The Network 
Society. A Cross-cultural Perspective. Ed. by Manuel Castells, Edward Elgar Publishing, 
Inc., 2004, pp. 217–232.

20 Вж. Kolko, B., Reid, E. Dissolution and Fragmentation: Problems in On-Line 
Communities. In: Cybersociety 2.0: Revisiting computer-Mediated Communication 
and Community. Ed. by S.G. Jones, Thousand Oaks, CA: Sage, 1998, pp. 212–219.

21 Angsioco, Leonceo. Addiction to Virtual Connections Can Have Heavy Toll 
on Real Communities. In: The Seattle Times. 2003, August 24, p. 4.
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променя ги и ги подсилва. Социалните общности и обществото като 
цяло са в процес на непрекъсната промяна от индустриалната рево-
люция насам и заслугата на интернет е в развитието на един започнал 
преди близо две столетия процес. “Промените в транспорта и кому-
никациите са направили възможни далеч преди появата на интернет 
големи общности от хора, които не живеят на едно място и са раз-
пръснати на голяма територия. Първоначално хората се страхували, 
че индустриализацията и бюрократизацията ще разложат предходни-
те общности и ще оставят на тяхно място само изолирани отчуждени 
индивиди. След това изследователите открили, че общностите про-
дължили да съществуват, просто не са били локални групи, позицио-
нирани в едно селище.”22

Нека да видим например какво става с нацията, за която много чес-
то се казва, че като че ли започва да се размива като общност. Модер-
ната нация и модерната държава, които са основополагащи единици на 
международните отношения и международната политика, започват да 
търпят радикални трансформации. Засилва се диалогът, рязко се ин-
тензифицират комуникациите, и взаимодействията между индивиди и 
групи от различни държави без посредничеството на държавите и без 
традиционните канали на международни отношения. В същото време 
обаче започва да се променя и развива и модерното понятие за нация, 
което традиционно е свързано с определена територия и суверенитет 
на тази територия. В условия на нарастваща емиграция и движение на 
големи маси от хора от една точка на планетата към друга се оказва, 
че благодарение на дигиталните комуникации хората навсякъде могат 
да контактуват със своите сънародници, да гледат една и съща онлайн 
телевизия, да четат едни и същи вестници, да участват в общи форуми, 
да общуват чрез мобилните комуникации или чрез Skype. Така се про-
меня представата за предходните диаспори. Появяват се и са в актив-
но взаимодействие най-различни дигитални диаспори от хора, които, 
независимо къде се намират, се чувстват част от едно цяло, създаващи 
съвместно и участвуващи съвместно интерактивно в една обща пуб-
лична сфера, в която взаимодействието изглежда даже много по-актив-
но и непосредствено, отколкото преди това в териториалната нацио-
нална държава.23

22 Boase, Jeffrey, Wenhong Chen,and Barry Wellman. Effects of Internet. In: En-
cyclopedia of Community: from village to virtual world. Еd. by Christensen, Karen and 
Levinson, David, Vol. 2, London: Sage, 2003, p. 777.

23 Вж. Everett, Anna. Digital Diaspora. SUNY Press, 2009.
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Би могло да се каже, че “концепцията за общността е също толкова 
централна за днешните проучвания върху интернет, колкото през ран-
ните години на социологията. Основната разлика изглежда е в преори-
ентирането на ударението от географско място към усещане или чувство 
за колективност”24. Разбира се, това не означава, че локалните общности 
изчезват. Напротив, те също продължават своето развитие – проучва-
нията сочат, че този път комуникацията в тях все по-често се осъщест-
вява чрез интернет. През 60-те години на ХХ век, още преди появата на 
интернет, когато се разгръщат международни радиопредавания и е във 
възход телевизията, Маклюън очаква превръщането на света в „глобал-
но село”, но тези негови очаквания характеризират по същество само 
една тенденция, доминираща по негово време. Още през 80-те години 
обаче се появява и противоположна тенденция на засилване на връзки-
те между предходни малки общности, възраждане и реконструиране на 
стари идентичности, своеобразно „етническо възраждане”. Малки на-
ции като уелската, които почти са забравили своите езици, започват да 
се връщат към автентичния си език, традиции, култура. Обяснението 
на този процес е сходно с обясненията на това как пазарното функцио-
ниране на печатните медии от ХVІ век насам води до превод и издаване 
на книги не на езика на съществуващите политически елити, а на от-
делни общности. През последните десетилетия на ХХ век рязкото уве-
личаване на броя на радио и телевизионните канали и глобализацията 
на техния обхват в условия на засилваща се конкуренция помежду им е 
много важна предпоставка редица от тях, търсейки потребители, да се 
насочат към специфични езикови, културни, религиозни ниши и така 
да ги усилват, налагат, укрепват. Имигрантите и малцинствата вече не 
са склонни да приемат асимилационния модел на идентичност, който 
е бил характерен в епохата на „Гутенберговата галактика” и на ранния 
етап на развитие на електронните аналогови медии. Те сега могат да 
поддържат както чрез евтиния транспорт, така и чрез интернет и мо-
билните комуникации, непрекъснати обвързаности със своите страни, 
близки, място на произход. Това всъщност е една от предпоставките за 
възхода на множество концепции за мултикултурализма и за поставяне 
под въпрос на предходните национални културни политики.

Изследване на американския “Пю рисърч сентър”, публикувано 
през ноември 2009 г. за това как интернет и мобилните телефони влияят 

24 Jankowski, N.W. Creating Community with Media: History, Theories and Sci-
entific Investigation. In: The Handbook of New Media. L. Lievrouw and S. Livingstone 
(eds). London: Sage, 2002, p. 37.
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върху социалните взаимовръзки и дали те утвърждават установената 
в средата на 80-те години на ХХ век тенденция на нарастваща социал-
на изолация на американците, показва преобръщане на тази тенденция 
и увеличаване и разнообразяване на връзките при тези, които ползват 
новите технологии. Имам засилване на контактите между близки и род-
нини, както и в рамките на локалните общности. Притежаващите мо-
билни телефони и ползващите активно интернет по-често дискутират с 
хората, с които са включени в мрежа от отношения, най-различни про-
блеми. В разрез с очакванията, че използването на интернет насърчава 
преди всичко контактите на големи разстояния, се оказва, че те засилват 
и близките контакти в локалните общности. Използването на интернет 
от социалните мрежи води до засилване на приятелските общности. Не 
се оказват точни предположенията, че интернет активността е за сметка 
на ограничаване на участието на хората в техните локални физически 
общности. Оказва се, че повечето интернет активности са положител-
но свързани със засилване на участието на хората в техните локални 
общности. Това се проявява особено силно, когато интернет се използ-
ва активно за контакти между членовете на тези локални общности, а 
не само за връзки извън тях. Установява се също, че тези, които по-ак-
тивно ползват интернет, са по принцип по-активни и във физическите 
контакти с хората в различни локални публични пространства.25 

Ако на ранните етапи на модернизацията при прехода на големи 
маси от селото към града в условията на масови комуникации и масово 
общество са чести оплакванията и описанията в литературата на тен-
денциите на разкъсване на връзки между хората, отчуждение, обосо-
бяване, изолация, самота в градската тълпа, то сега можем да кажем, 
че новите медии засилват връзките между индивидите, давайки въз-
можност за много лесен, евтин, бърз, моментален контакт помежду им 
чрез интернет или мобилните телефони. Персонализиращата роля на 
новите комуникационни технологии дава възможност чрез тях инди-
видът да подбира и организира личното си пространство с хората, ко-
ито са важни за него, да създава своя система от постоянни контакти 
и силни взаимовръзки. По-рано относителният дял на писмата по по-
щата, които си пращат хората, включително и роднините, е малък и се 
увеличава обикновено, когато се пращат картички за Нова Година или 
Коледа. Сега интернет и мобилните комуникации дават възможност за 

25 Hampton, Keith N. and Lauren F. Sessions, Eun Ja Her, Lee Rainie. Social 
Isolation and New Technology: How the internet and mobile phones impact Ameri-
cans’ social networks. Pew Internet Report. November 2009.
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непрекъснати контакти, включително и за улесняване и уговаряне на 
директни физически срещи между приятели, роднини, колеги, съседи. 
Това като цяло рязко засилва и уплътнява социалните взаимодействия 
и отношения между хората. Все повече проблем става не изолирането, 
самотата на човека от ранните етапи на модернизация, а свръхпрето-
варването с постоянни и непрекъснати контакти. 

В много страни, включително и в България, във възход са най-раз-
лични регионални медии, особено радиа и кабелни телевизии, създава-
щи регионални публични пространства на интензивен дебат.26 Това е 
предпоставка за разгръщането, наред с глобализацията, на силни тен-
денции на регионализация, което се превръща в предпоставка за възхо-
да на регионализма, за исканията за прехвърлянето на повече правомо-
щия от централните към местните органи на власт.

Интернет не спира, а благоприятства този процес, независимо от со-
циалната мобилност. Благодарение на дигиталните комуникации можем 
да наблюдаваме ново засилване и ангажиране на хората в своите локални 
общности. Якоб Голденберг и Моше Леви изследват този процес, проуч-
вайки каква е обикновено дистанцията, на която се изпращат мейлите в 
САЩ. Те откриват, че в огромната си част мейлите се изпращат в рамките 
на един и същ град или селище, а не извън тях. След това те се опитват да 
допълнят своите изводи, изследвайки как се разпространяват имената на 
малките бебета в различни райони. Те изхождат от хипотезата, че когато 
родителите дават име на своето дете, те се влияят от взаимодействията 
с други родители, с които общуват и разпространението на определени 
имена дава картината на тези взаимодействия. Те събират данни за раз-
пространението на имената, давани на децата в различни градове и щати 
в периода между 1970 и 2005 г. и откриват, че до началото на 90-те години 
вероятността едно бебе да получи име, вече популярно в съответния град 
или щат, е по-висока отколкото да получи друго име, което не е попу-
лярно. Между 1995 и 2005 г. обаче този ефект се проявява много по-сил-
но. Относителният дял на новородените деца с обичайни за съответния 
щат и за близките съседи имена нараства над 30%. Двамата изследователи 
приписват този резултат на възхода на интернет и на ефекта, който той 
има за засилване на локалните връзки и взаимодействия.27

Този ефект рязко нараства с мобилните комуникации и тяхната кон-
вергенция в различни варианти на така нар. iPhone, iPod, smartphones, 

26 Вж. Кастелс, Мануел. Информационната епоха: Икономика, общество и 
култура, Том ІІ, Силата на идентичността. С., Изд. „ЛИК”, 2006, с. 230.

27 Вж. Babies’ names and the Internet. In: The Economist. July 1st, 2009.
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чиито цени непрекъснато падат и са достъпни за милиони хора. При 
това чрез съответни отстъпки по тях може да се говори почти безплатно 
с определена група хора. Това дава възможност за рязко увеличаване на 
контактите между пространствено отдалечени индивиди, които обаче 
имат някакви лични и емоционални връзки. В предходните историче-
ски периоди дългата пространствена раздяла, големите разстояния бла-
гоприятстват разпада на лични и емоционални връзки, защото за дълго 
време се губи информация за това кой къде е и какви проблеми има. Една 
от първите художествени истории на човечеството за раздялата на Оди-
сей и Пенелопа вече не e възможна, защото днес те всеки ден биха могли 
да говорят по мобилните си телефони или по Skype. Робинзон Крузо не 
би могъл да остане на своя самотен остров години, защото днешният му 
съвременник вероятно ще има iPhone или GPS система за установяване 
на координатите. Темата за дългата раздяла пронизва цялата предходна 
световна литература, но тя няма да създава сюжети през ХХІ век. Съ-
щото се отнася за предходната традиция на загубената любов, защото 
дълго време не си получил вест от любимия, който е бил принуден да 
тръгне на далечен път. В процеса на модернизация, при който старите 
локални общности с патриархални семейства мигрират към градовете, 
в които пък местоработата е отделена от местоживеенето, резултатът 
е разпад на емоционалните връзки в големите семейства и свиването 
на семейната единица до нуклеарното семейство. Пространствената 
отделеност на месторабота и местоживеене се превръща в съществен 
фактор за нестабилността и относително лесния разпад на емоционал-
ните връзки в това семейство. Домът, като локално място на среща, от-
носително кратко време събира семейството заедно и това се отразява 
на емоционалната обвързаност. Сега с мобилните комуникации нещата 
се променят. Разделеното през деня не само нуклеарно семейство, но 
и по-разширеният кръг от близки – родители, братя, сестри, роднини 
от всякакъв род не са зависими в контактите си от пространственото 
разделение. При наличието на емоционална обвързаност тя може да се 
запазва, засилва, поддържа и може да се очаква, че това тепърва ще дава 
отражение върху характера на личните отношения. 

Голямо представително проучване на въпроса как интернет и мо-
билните комуникации влияят върху семейните взаимовръзки, напра-
вено от “Пю рисърч сентър” през 2008 г., показва, че днешните кому-
никационни технологии дават възможност за нови форми на семей-
на взаимосвързаност като плътността и количеството на контакти се 
увеличават. Модерната епоха създава разделението между месторабота 
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и местоживеене, която отделя за голяма част от времето членовете на 
семейството един от друг и е една от предпоставките за кризата му. 
Сега благодарение на комуникационните технологии има тенденция 
границите между тези сфери на човешки живот да започнат да се раз-
миват. Семействата остават в контакт през целия ден чрез мобилните 
комуникации и интернет, а след завръщането си в дома обсъждат до-
пълнително проблеми, за които е ставало дума в дигиталната връзка. 
Технологиите са позитивно обвързани с интензивността на семейните 
контакти и координирането между членовете на техните разписания 
за деня и общи дейности. При отговора на въпросите една четвърт от 
анкетираните отговарят директно, че сега връзките в тяхното семей-
ство са по-тесни и близки отколкото преди използването на интернет 
и мобилните телефони.28

Предходният тип разделения на семейства и приятели, поради раз-
стоянията, правещи невъзможна комуникацията помежду им, вече са 
невъзможни. В края на Втората световна война например милиони, 
напуснали своите родни места хора, в продължение на години търсят 
близките си, с които са били разделени. При подобна ситуация днес 
търсещият просто ще влезе в най-близката база данни или в Google и 
сравнително лесно ще разреши проблема.29 Чрез новите дигитални ко-
муникации пространството вече не е ограничение за тези връзки, не 
благоприятства отслабването им поради това, че хората живеят или ра-
ботят на разстояние един от друг. Те могат много по-често от по-рано 
да общуват. Там, където има отношения, свързани с идентичности, емо-
ции, лични връзки, това благоприятства тяхното засилване, укрепване, 
стабилизиране.

Същевременно глобалната мрежа играе важна роля в създаването 
на такива връзки. Ако предходните поколения срещат приятелите си 
и се социализират в училище или в общи публични пространства, сега 
нарастващ дял от тези събития става онлайн. За това благоприятства 
нейната мултимедийност – това, че в нея можеш да качваш не само тек-

28 Kennedy, Tracy L.M. and Aaron Smith, Amy Tracy Wells, Barry Wellman. 
Networked families: Parents and spouses are using the internet and cell phones to 
create a “new connectedness” that builds on remote connections and shared internet 
experiences. October 19, 2008, PEW INTERNET & AMERICAN LIFE PROJECT 
1615 L ST., NW – SUITE 700 WASHINGTON, D.C. 20036, 202-419-4500 http://
www.pewinternet.org/.

29 Вж. Akst, Daniel. If Odysseus Had GPS. In: The Wall Street Journal. Novem-
ber 27, 2009.
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стове, но и музика, картини, снимки, клипове, да комуникираш визу-
ално чрез Sкype. Поради това все повече мрежата се превръща в едно 
от основните места за търсене на емоционален и брачен партньор, осо-
бено за по-стеснителните, тъй като тя има двойствени функции – от 
една страна, дава възможност за анонимност, за общуване с псевдоним, 
за представяне с характеристики, които не са типични за участващия 
в комуникацията, а от друга – тя е място, където бързо се заличават 
границите на личното пространство и лесно може да се научат твърде 
много неща и голямо количество данни почти за всеки. Нещо повече, 
ражда се своеобразна “култура на ексхибиционизма”, особено сред мла-
дото поколение, за разлика от предходната култура на строга защита на 
личното пространство. В страните с развит интернет бързо нараства 
броят на браковете, резултат на интернет запознанства, и в мрежата 
вече има хиляди специализирани сайтове за запознанства, като голя-
ма част от тях дават възможност да се търси партньор в зависимост от 
индивидуалните предпочитания. Разбира се, мрежата благоприятства и 
изневярата, но чрез нея се увеличават и възможностите за контрол вър-
ху поведението на брачния партньор, тъй като всяко влизане в интернет 
оставя следи и само много голям специалист би могъл да заличи всич-
ко. Освен това непрекъснато се появяват нови софтуеърни програми 
за проследяване и контрол на интернет поведението, чрез които може 
да се проникне в електронната поща на прегрешилия партньор, да се 
проследят посетените сайтове, въстановят набраните телефонни номе-
ра, разговори по чата. Сред най-популярните програми е PC Pandora, 
която, като се инсталира на “контролирания” компютър, може да краде 
пароли и на определен период да снима екрана му и да праща информа-
ция на следящия.

Първоначалното развитие на интернет благоприятства възхода на 
ролята на английския език в глобален план, тъй като неговите създатели 
са в САЩ, от там идват основните програми, основните инструкции са 
на английски, адресите са на английски, голяма част от информацията 
е на английски. Предположенията са, че това е част от процеса на уни-
фикация на света и безперспективността на малките култури и на близо 
5000 хиляди езика, на които говорят различни общности в света, някои 
съвсем малки. Но от октомври 2009 г. бе взето решение имената на до-
мейните да бъдат не само на латиница и английски, а и на други азбуки 
и езици. Във възход са силни езикови локални интернет пространства, 
бързо се разгръщат технологии за автоматичен превод. Основни тър-
сачки като Google ги предоставят за ползване с едно кликване и колкото 
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и да са несъвършени, те благоприятстват възможността за ползване на 
информация на локален език. Това също е предпоставка за засилване на 
локални общности и идентичности.

Явно е, че и териториалният признак играе роля. Типичен пример 
в България е създаването на интернет-партия, която може да обхваща 
индивиди от емигрантските общности, но същевременно има за целева 
група живеещите на територията на страната граждани. Общото между 
участниците в подобна инициатива е, че те рядко се познават директно, 
но редовно се срещат в интернет, обменят мнения и идеи, събират фи-
нансови средства и с все по-масовото навлизане на световната мрежа ще 
започнат да играят все по-голяма роля. Това в известна степен говори 
за разпадане на стария тип общности и формирането на един нов тип, 
базиран на информационните технологии. И политиците все повече за-
почват да се съобразяват с новите реалности. В момента почти не съ-
ществува партия без собствен сайт, политик или общественик без собст-
вен блог и пр. Интернет-форумът на в. „Сега” например има постоянен 
състав от хора не са само в страната, но и извън нея, които реагират на 
отпечатаното, обменят идеи и образуват своеобразна общност.

1.5. Умните тълпи 
Понятието „умна тълпа” (smart mob) се появява за пръв път през 

2002 г. в превърналата се бързо в бестселър книга на Хауърд Райнголд, 
един от най-известните изследователи на социалните последствия от 
въвеждането на комуникационно-информационните технологии – „Ум-
ните тълпи: следващата социална революция”.30 Веднага след това тази 
тема се подема от други автори и става предмет на поредица от изслед-
вания, в които се търси отговор на въпроса как глобалната интерактив-
на мрежа се превръща в мощен когнитивен инструмент за генериране 
на колективна рационалност, как чрез нея се формират различни общ-
ности, играещи ролята на колективни когнитивни системи.31

Заглавието на книгата на Райнголд, с което се въвежда основната 
идея, изглежда парадоксално, защото както в обикновения език, така и 
в социалните науки от времето на класическите работи на Густав Льо-

30 Вж. Rheingold, Howard. Smart Mobs: The Next Social Revolution. Cam-
bridge, MA: Basic Books. 2002.

31 Вж. Surowiecki, J. The Wisdom of Crowds. London: Little, Brown, 2004; Sun-
stein, Cass R. Infotopia: How Many Minds Produce Knowledge. New York: Oxford 
University Press, 2006; Collective Intelligence and E-Learning 2.0. Eds. Harrison 
Hao Yang and Steve Chi Yin Yuen, Hereshey-New York: IGI Glоbal, 2010.
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бон насам понятието за „тълпа” се свързва с ирационалност, стихий-
ност, неорганизираност, агресивност и прилагателното „умна” изглеж-
да неприложимо към него. Самата му употреба обаче носи със себе си 
двойствени значения, защото английският термин “mobs” прави алю-
зии и с мобилни комуникации. Идеята е, че новите комуникационни 
технологии, включващи интернет и мобилните комуникации, както и 
техните различни съчетания, рязко увеличават способностите на чове-
ка да си сътрудничи с другите, дават възможност на хора, които не се 
познават едни други, да действат съгласувано и това променя качест-
вено нашата култура – от ритуалите на ухажване между младите хора 
и поздравленията за различни празници през стила на политическата 
им активност до бизнес практиките. За разлика от традиционната тъл-
па от множество индивиди, чието поведение е подчинено преди всичко 
на емоционално заразяване и стихийност, умната тълпа се държи инте-
лигентно и ефективно благодарение на експоненциално нарастващите 
връзки между индивидите, даващи им възможност да обменят знания, 
да се влияят и допълват, да координират своите действия.

Райнголд прави интердисциплинарен анализ, ползвайки идеи, идва-
щи от социологията, концепциите за изкуствения интелект, инженерни-
те науки, антропологията, за да покаже тенденциите към конвергенция 
на феномени като поп културата, най-новите технологии и социалните 
движения за различни каузи. Описва как пространствено разпръснати 
групи, свързани само с тънките нишки на комуникационните техноло-
гии – мобилни телефони, мейли, уеб сайтове – могат да бъдат събрани 
заедно за някаква цел. Интервюира различни групи от хора по света, 
които работят и живеят в свободното си време с тези технологии, виж-
дайки как те бързо успяват да обменят информация и да се организи-
рат по някакъв повод, демонстрирайки характеристики на колективна 
интелигентност. Открива например как група японски тийнейджъри 
си прекарват деня, бивайки на съвсем различни места, изпращайки си 
и получавайки текстове и картинки на техните свърхмодерни телефони 
(iMode telephones). Показва как при демонстрации в Сиатъл и Манила 
демонстрантите успяват да се изплъзнат от преградите, които им съз-
дава полицията, координирайки своите действия по мобилните телефо-
ни, и тяхното поведение е съвсем различно от традиционните действия 
на стихийните тълпи. В Манила, препредавайки си съобщения по мо-
билните телефони, те успяват да създадат организация, която да свали 
режима – нещо, което не би било възможно без тези комуникации. В 
Токио и Хелзинки се появява практиката младежите чрез SMS-и да орга-
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низират бързо големи групи за някакво честване или съпровождане на 
някаква знаменитост. Този, който пръв узнава слуха или информацията, 
я изпраща на няколко свои приятели, те на няколко други, те съответно 
на следващите и така се получава бързо геометрична прогресия от хора, 
които получават определена информация и се събират по съответен по-
вод. След това понятието за умна тълпа започва да се прилага към вся-
ка бързо формираща се и демонстрираща колективна интелигентност 
общност от непознати хора в интернет. Такава е например групата от 
непознати хора, които координирайки действията си, създават „Уики-
педията”. Множество разпръснати и анонимни участници, които рядко 
влизат в директен контакт и поради това не могат да им влияят фактори 
като престижа и йерархическата позиция на всеки от тях, могат успешно 
да предлагат, коригират, развиват знанията по определени въпроси.

Като пример на „умна тълпа” се дават действията на участниците 
в известната интернет платформа eBay, представляваща място, където 
различни хора продават и купуват на аукцион различни неща чрез съз-
дадена и поддържана от тях рейтингова система. Всеки от тях оставя 
позитивна, негативна или неутрална обратна връзка след като е купил 
някакъв продукт и дава оценка на продавача му, от която се образува 
неговият рейтинг. По сходен начин работят и Epinions (даване съвети на 
потребителя, Amazon (продажба на книги, компакт дискове, електро-
ника), Slashdot (публикации и форуми), които се създават чрез прино-
са на милиони потребители, които чрез съответната система за оценка 
определят качеството на предлаганите за продажба книги и провежда-
ните сделки. Такива системи на оценки има и в редица български сайто-
ве – например при виртуалните книжарници. Така ценността на пазара 
зависи директно от съвкупните оценки на неговите потребители, които 
определят и степента на доверие към конкретен продукт или услуга.

Съчетанието на мобилни комуникации и интернет създава съвсем 
нови възможности за координация на поведението и обмен на инфор-
мация от групи хора, независимо от разстоянието и това доколко се 
познават помежду си. Центровете на безжичен интернет по кафенета, 
хотели, квартали, както и новите модели iPhones, в които се конверги-
рат в едно цяло компютър, мобилен телефон, камера и всякакви други 
функции, водят до качествени промени във възможността за осъщест-
вяване на контакти и споделяне на информация, а оттук и за коорди-
нация на всякакви действия. Става дума за съвсем нов начин, по който 
хората се ангажират с групови или колективни действия. Това носи със 
себе си една нова тенденция, свързана с властовите отношения и поли-
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тиката, защото води до появата на субект, характеризиран от Райнголд 
като „ад хокрация” (от латинската фраза „ad hoc“ – „за специфична цел”, 
„по повод”). Това е нов тип социална общност, различна от устойчивите 
и дългосрочни социални групи, с които борави социологическата нау-
ка. В резултат от конвергенцията на мобилните комуникации и компю-
трите хората получават възможността да се обединяват временно във 
връзка с информация, интереси, действия, значими за тях. И колкото 
по-значим е социалният капитал в едно общество, т.е. колкото повече 
хората са готови да се доверяват един на друг, толкова в по-висока сте-
пен става възможно те да се обединяват бързо в „умни тълпи” за обмен 
на информация и различни действия. Затова Райнголд обръща особено 
внимание на проблема за репутацията и доверието като културни пред-
поставки за формирането на дадени общности. Хората се доверяват на 
източник, който има определена репутация пред тях и на когото вярват, 
че това, което организира, информацията, която им праща са значими 
и достоверни и те, от своя страна, могат да я разпратят на много други 
свои познати, образувайки мощна информационна вълна, която има 
като следствие и съответни действия.

Всъщност този тип координация започва да се проявява все по-ак-
тивно по време на избори, когато в последния момент комуникацията 
чрез съвременните технологии създава условия определени групи хора 
да променят своето избирателно поведение и за броени часове да оп-
ровергаят радикално прогнозите на социолозите за изборните резулта-
ти. Този феномен се прояви може би най-отчетливо в Испания, където 
всички прогнози бяха за победа на управляващата Народна партия на 
14 март 2004 г., но на 11 март, т.е. три дни преди изборите, бяха извър-
шени терористични атаки в Мадрид. За съвсем кратко време обменът 
на информация с критично отношение към правителството във връзка 
с тези атентати доведе до промяна в решението на голяма група неопре-
делили се и колебаещи се избиратели и изборите бяха спечелени от опо-
зиционната Испанска социалистическа партия. Сходна бе ситуацията 
у нас при парламентарните избори през 2009 г., когато в последния мо-
мент фразата на Ахмед Доган, че той държи лостовете на разпределение 
на средства в държавата, както и страховете, че е възможно да се получи 
патова ситуация и да не може да се състави правителство, доведоха до 
вълна, променила съществено очакванията за резултатите от изборите, 
за която значима роля изигра и интернет. Същата ситуация се случи 
няколко месеца по-късно при изборите в Германия, когато в последната 
седмица преди вота прогнозите сочеха съвсем близки резултати между 
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двата основни съперника – Германската социалдемократическа партия 
и Християндемократическия съюз, а в последните два дни нагласите се 
преобърнаха и ГСДП изостана значително.

Разбира се, възможността за появата на „умни тълпи”, т.е. на бърза 
групова координация на информацията и действията на хора, които са 
непознати помежду и се намират на разстояние един от друг, може да 
бъде използвана за различни цели. Тя създава предпоставки за коорди-
нация на терористични и престъпни групи, на хора, които са склонни 
към насилствено поведение. Възможна е също появата на манипулации 
от страна на диспечерите и посредниците, контролиращи информацион-
ната система и имащи възможност да изпращат бързо съобщения към 
някаква група и да я насочват към определени действия. Това е също един 
от механизмите на заличаване на границите между публично и частно, 
защото ако искаш да сътрудничиш с други хора, трябва да знаеш за тях 
повече, както и те за тебе, а с това се предават и лични данни за всеки.

Няколко години след като Райнголд създава понятието „умна тъл-
па” под негово въздействие влиза в активна употреба и става популярно 
сред медиите още едно понятие – “Флаш Моб” (“Flash Mob” – буквално 
„светкавична тълпа” или „мигновена тълпа”). Това е специфична форма 
на „умна тълпа” – група хора, повечето от които не се познават, вземат 
решение чрез контакти предимно в социалните мрежи и блоговете или 
чрез масирано автоматично разпращане на мейли и SMS-и, което им 
позволява да се събират внезапно на публично място и след това да се 
разпръснат. В словоупотребата на медиите обаче днес нерядко „светка-
вичната тълпа” или „флаш моб” се употребява за всяка форма на „умна 
тълпа”. “Флаш мобовете са истинска, триизмерна версия на блогването 
и всички останали социални тенденции, свързани с Web 2.0 – доказател-
ство за това, че за нас е все по-важно да бъдем чути и видени, да кажем 
на света, че съществуваме. Това са Facebook, Blogspot и Myspace на живо, 
това са петнайсет минути слава на най-голямата арена на гладиаторите 
за внимание – Youtube”32. При това нерядко те се формират от младежи 
просто за забавление с измислени поводи. Така например в Ню Йорк 
150 човека влизат едновременно в мебелния отдел на магазина Macy’s 
и молят за „любовен ковьор” за градската комуна; в Рим 300 души вли-
зат в книжарница и питат за несъществуваща книга; в Дортмунд тълпа 
хора се събира около изложение на перални машини и започва да яде 
банани. Това са примери на някои варианти на „флаш моб” – мигнове-

32 Петков, Йордан. В-к “Капитал Лайт”. бр. 1, 08 януари 2009.
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но стълпотворение от хора за кратко време просто за забавление.33 В 
голяма част от случаите такива срещи се правят за осъществяване на 
спонтанен хепънинг, но съществуват и техни политически прояви, по-
ради което има очаквания, че именно този тип организация може да се 
реализира в перспектива като нова форма на протест и антиавторитар-
ни действия.

Протести, организирани от „светкавични тълпи” или „умни тълпи”, 
бяха проведени и в България през юли 2007 г. от природозащитници в 
очакване на решението на Върховния административен съд по повод 
жалбата на фирма, опитваща се да изгради вилно селище в Природен 
парк Странджа. Възходът на този род моментални общности, които 
изневиделица се създават и след това изчезват, създава на много места 
нови проблеми, свързани с факта, че те не са демонстрации от тради-
ционен тип, които по закон предполагат предварително уведомяване и 
организация, а се появяват внезапно на публични места, водят до де-
зорганизация и проблеми там, като се има предвид, че често пъти зад 
тях не стои някаква значима публична цел, а се създават за удоволствие, 
развлечение или други не толкова значими цели.

Онлайн общността е нов феномен, превърнал се в реалност в ре-
зултат от развитието на интернет. Тя създава нови възможности пред 
най-различни хора, с най-различен социален и икономически статус, 
които започват да играят все по-важна роля в политическия живот. 
Политик, който си позволи да пренебрегне онлайн общностите, пое-
ма голям риск, макар че в мрежовото общество индивидите няма да 
изоставят и социалните си връзки на основата на територията, коя-
то обитават. Компютърно опосредстваната комуникация подпомага 
развитието на по-широки, по-разнообразни социални мрежи, тя дава 
възможност за нови форми на организация в общностите и за активи-
зиране на участието на гражданите в политическия живот. Променят 
се личните и колегиалните връзки, възможността да намериш прияте-
ли и брачен партньор, бизнес-организациите, политическите обеди-
нения. Погрешно е и да се смята, че онлайн общностите са по-добри 
или по-лоши от аналозите им във физическия свят. Те са част от една и 
съща социална система, защото се допълват и в едни случаи подсилват 
позитивните си черти, а в други – негативните, което е характерно и за 
териториалните общности.

33 Вж. Мень, Екатерина. Еще раз об умной толпе. В: Критическая масса. 
2003, № 3.
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2. Интернет, трансформацията и глобализацията на 
гражданското общество

Днес интернет се разглежда като неразделна част от понятия като 
гражданско общество, публична сфера и др. Тази негова особеност идва 
от способността му да бъде пространство за разгръщане на разнообраз-
ни локални, национални и глобални общности, които се обединяват и 
организират на основата на определени принципи, идеи и интереси. Ре-
зултатът е не само споделяне на информация, а и координация на съ-
ответни онлайн действия. Организирането на редица протести на ан-
тиглобалисти от всички континенти; на акции в защита на човешките 
права; събиране на средства за бедстващи страни в Африка, Латинска 
Америка и Югоизточна Азия; световни кампании като например кампа-
нията за забрана на наземните мини, която обедини около 1300 органи-
зации, оказали натиск върху 89 държави – всичко това става възможно 
поради способността на интернет да бъде форум за евтина и бърза ко-
муникация между индивидите, което се очаква да изиграе значима роля 
в бъдещото развитие на човечеството. 

2.1. Виртуални идентичности и homo interneticus
Променяйки начина, по който общуваме и действаме, интернет оказ-

ва съществено влияние върху почти всички сфери на личния и общест-
вения живот: организацията на свободното време, служебната дейност, 
начина, по който действа държавата и се осъществяват демократичните 
процедури, върху това как функционира обществото, върху формира-
нето на множество виртуални или реални, лъжливи или истинни иден-
тичности, а оттам и върху собственото “Аз”. Тази промяна в “Аз-а” кара 
някои изследователи да говорят за формиране на нов тип личност, която 
те наричат “homo interneticus”. Тя е резултат не на физическа промяна на 
човешкото тяло, с която се занимават историци и изследователи на чо-
вешката еволюция, а на еволюцията на комуникативните способности. 
Новото, което се появява, е свързано с психологическия и социалния, 
а не с физиологическия статус на индивидите. Концепцията за “homo 
interneticus” е по-обстойно развита от Уолтър Онг в книгата му “Орал-
ност и грамотност”, в която изследва промените на хомо сапиенс в ре-
зултат от развитието на методите и формите на общуване34. Според него 
е безспорно, че след като комуникационните технологии влияят върху 
човешкото съзнание и начин на мислене, те неминуемо влияят и върху 

34 Вж. Ong J., Walter. Orality and Literacy. London: Routledge, 2002.
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човешкият вид като цяло. Преходът, например, към масово използва-
не на писмените комуникации, които заменят голяма част от предход-
ните форми на общуване, води до такава промяна. Тази промяна не е 
еднозначна и предполага съответната приемственост – “homo literalis” е 
следващият етап в развитието на “homo oralis”, тъй като индивидите не 
спират да говорят, а просто придобиват едно ново умение и тяхната реч 
претърпява изменения в резултат на психологическите промени, въз-
никващи от четенето. Уменията, свързани с устната традиция и устна-
та грамотност, са различни от уменията, необходими за писмената гра-
мотност и писменото общуване с двете му измерения – четене и писане. 
Самият „четящ човек” минава два етапа, свързани съответно с домини-
рането на ръкописната комуникация и комуникацията чрез печатната 
машина, водеща до появата на “homo typographicus”. По подобен начин 
стои и въпросът с “homo interneticus”, който представлява продължение 
на “homo typographicus” с произтичащите от новата промяна последици, 
свързани с ефектите, които интернет оказва върху обществото и инди-
вида. Така “homo interneticus” е както читател, така и писател, но той не 
е ограничен от правилата, налагани в типографската ера като например 
размера, съдържанието и стила на текста. В крайна сметка “светът в ки-
берпространството е на екрана. Той има свои собствени правила, своя 
собствена архитектура, разделена и отдалечена от телесната реалност, 
създавана само от зрението и върха на пръстите върху клавиатурата и 
мишката”35, а промяната на средата и правилата, по които индивидът 
живее, се отразява и върху начина, по-който той мисли и действа. Така, 
както писменото слово и книгата налагат потребността от определен тип 
подготовка и способности, свързани с понятието за грамотност – умение 
да четеш и пишеш, сега възниква потребността от нов тип умения, свър-
зани с киберграмотност (“cyberliteracy”).36

При това интернет дава възможност за анонимни взаимодействия, 
но е предпоставка също за премахването на анонимността, характерна 
за потребителите на традиционните средства за масова информация и 
за персонализация на поведението и отношенията в мрежата.37 Всъщ-
ност още първоначалните употреби на интернет като инструмент за 
мейл връзка го правят персонална, а не традиционна масова медия, 

35 Goldhaber H., Michael. The mentality of Homo interneticus: Some Ongian 
postulates. In: First Monday. Vol. 9, № 6, 2004, p. 8.

36 Вж. Gurag, Laura G. Cyberliteracy. Navigating the Internet with Awareness. 
New Haven & London: Yale University Press, 2001.

37 Вж. Wellman, Bary. Cybersocieties. In: Encyclopedia of Community, Sage. 2003.
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дават възможност за лични контакти с предпочитани хора и за огра-
ничаване контактите с нежелани или непознати лица. Информацията 
може да се филтрира и така човек да общува само с предпочитани от 
него лица, да получава предпочитана от него информация. Чрез съот-
ветните програми на Skype или Google mail той може да дава сигнал на 
тези, с които лично общува, че е онлайн и да осъществява незабавен 
личен контакт.

Настъпват промени в психиката и познанието на човека, преодоля-
ването на времето и пространството, дематериализирането на инсти-
туциите, в сетивните усещания, възприемането по възрастов, полов, 
расов принцип и пр. Начинът, по който човек чувства, вижда, възприе-
ма и участва в заобикалящия го свят, опосредствано чрез дигиталните 
технологии е предпоставка за появата на т. нар нетизън.

2.2. Нетизън – мрежовият гражданин и мрежовото граждан-
ство

За гражданство може да се говори по два начина. Първият е в нор-
мативен план – какво значи да си гражданин и какви права предполага 
гражданството, а вторият е фактически, свързан с фактическата реа-
лизация на гражданството. Във всеки случай неговата поява и разви-
тие в модерната държава са тясно свързани с развитието на печатните 
технологии и формираното с тяхна помощ публично пространство и 
обществено мнение от ХVІІІ век насам. Развитието на медиите всъщ-
ност има като една от функциите си посредничество между граждани-
те и правителствата като в този процес се развива и самото граждан-
ство и се умножават свързаните с него права – политически, правни, 
социални, културни и пр., които се включват в него. 

Новите комуникационно-информационни технологии променят на 
първо място фактическото, но чрез него влияят и на нормативно разби-
раното гражданство. В книгата си “Дигитално гражданство: Интернет, 
обществото и участието” Карън Мосбъргър, Каролин Толбърт и Рамо-
на Макнийл определят дигиталното гражданство като възможност да се 
участва онлайн в обществено значими дейности. Според тях “дигитал-
ни граждани са тези, които използват технологията често, за да получат 
политическа информация, за да изпълнят своя граждански дълг, както и 
тези, които използват технологията в работа за икономическа печалба”38.

38 Mossberger, Karen, Tolbert, Caroline J. and McNeal, Ramona S. Digital Citi-
zenship: The Internet, Society, and Participation. Cambridge: The MIT Press, 2008, p. 1.



177

За да оценим това определение, трябва да имаме предвид, че граж-
данството не може да се дефинира нито единственo чрез отношенията 
между гражданите, нито с някакви административни документи – на-
пример документите за самоличност – а преди всичко със способнос-
тта за оказване на натиск и влияние върху трите основни части от по-
литическата система – законодателна, изпълнителна, съдебна – вър-
ху техния вход, съдържание и изход. Осъществяването на правата и 
задълженията на гражданина е невъзможно без комуникация между 
него и обществото, между него и властовия елит. А комуникацията е 
невъзможна без съответните комуникационни технологии. Граждани-
нът всъщност става възможен с развитието на комуникационните тех-
нологии от Новото време насам, позволяващи на отделните индивиди 
да общуват помежду си, да формират колективно мнение, да оказват 
натиск върху политиците. С развитието на националните държави и 
печатните медии, чрез които голямо количество хора общуват и об-
менят мнения, критикуват и атакуват тези, които ги управляват, сред-
новековните поданици се превръщат в граждани. Съвременното ев-
ропейско съдържание на понятието гражданство се развива с появата 
на печатната машина и продукцията, която тя създава. Възникването 
на масовия вестник ускорява процеса на формиране на обща идентич-
ност в развиващите се национални държави през ХVІІ–ХІХ век. Елек-
тронните комуникации, и особено телевизията с откритите линии за 
въпроси на слушатели и зрители, дори създават очакване за граждан-
ска активност, чрез която може да се мине към определени форми на 
пряка или полупряка „теледемокрация”. Като цяло обаче, средствата за 
масова информация имат асиметричен характер и движението на ин-
формацията е еднопосочно, независимо от това, че тя благоприятства 
гражданската активност.39

Говорейки за гражданина, ние всъщност говорим за неговите по-
литически, граждански, индивидуални права, за начина, по който той 
ги ползва и за влиянието, което могат да оказват те върху процеса на 
вземане на решения от политиците. При това става дума не само за тра-
диционни права и задължения на гражданина, които сега се реализират 
с помощта на една нова комуникационна среда, но и за трансформа-
цията на тези права и задължения в новите условия – като се почне от 
правото на свобода на словото и се стигне до защитата на личния жи-

39 Вж. Coleman, Stephen. The Transformation of Citizenship. In: New Media 
and Politics. Ed. by Axford, B. and R.Huggins, London: Sage, 2001, pp. 111–116.
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вот и свободи. В интернет човек като че ли има повече възможности 
да реализира своите традиционни граждански свободи и задължения, 
но и повече възможности да не бъде контролиран, надзираван, просле-
дяван.40 „Нетизънът” получава възможност да пътува във виртуалната 
реалност, неограничаван от пространствените зависимости на физиче-
ската реалност. Съществува в свят, където степента на принуда е раз-
лична от тази в реалния свят, много по-малко е ограничаван от нацио-
налната държава. 

Появяват се движения за кибер права, според които една от най-
важните граждански свободи е даване възможност на гражданите, не-
зависимо от раса, пол, етническа и верска принадлежност, да ползват 
интернет, и настояват това да се обяви за универсално човешко право, 
което всички са длъжни да спазват. Основните права, за които започва 
битка са:41

– Правото на гражданите да се обединяват в общности онлайн. По-
литиците следва да не възпрепятстват този процес, а гражданите 
да проявяват отговорност и да са способни да се самоорганизи-
рат.

– Правото да се говори свободно срещу цензурата в интернет. При 
това нерядко се отбелязва, че понятието за авторски права има 
много по-ограничена територия в интернет.

– Правото на защита на личния живот онлайн и максимално из-
ползване на защитни механизми, които възпрепятстват събира-
нето на лична информация.

– Правото на достъп по всяко време, независимо от доходите, мес-
тоживеенето, расата, пола, етническата и верска принадлежност.

Движенията за кибер права гледат на своята дейност като на ин-
струмент за изграждане на демокрацията в една дигитална среда. В съ-
щото време дигитализацията на гражданството с неговите права и за-
дължения има двойствени измерения, защото интернет функционира в 
определена социалноикономическа среда, в която едни и същи причини 
може да имат различни следствия. Тази двойственост се проявява и във 
факта, че в научната литература съществуват две алтернативни вижда-
ния за въздействието на интернет върху проявата на граждански пози-
ции – песимистично и оптимистично.

40 Вж. Longford, Graham. Pedagogies of Digital Citizenship and the Politics of 
Code. In: Techne: Research in Philosophy and Technology. 2005, Vol. 9, № 1.

41 Вж. Robinson, Malila N. Cyber Rights. In: Encyclopedia of Activism and Social 
Justice. Eds. Gary L. Anderson and Kathryn G. Herr, London-New York: Sage, 2007.
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Според песимистичното новите технологии имат редица недос-
татъци, които заплашват ефективното влияние на гражданите над по-
литическия процес. Като такива недостатъци се сочат снижаването на 
равнището на политическо говорене в мрежата в резултат на масовиза-
цията на интернет участието и огромното количество блогове и фору-
ми; увеличаването на информационното неравенство между индивиди-
те; подкопаването ролята на политическите партии и организации, на 
традиционните медии като класически посредници между гражданите 
и държавата; засилващата се намеса на корпоративния сектор и пр.42 Ан-
тъни Вилхелм смята, че „вместо да бъдат противоотрова на демократич-
ните болести… новите информационни и комуникационни технологии, 
както сега се проектират и използват, поставят огромни пречки пред 
достигането на един по-справедлив и хуманен обществен ред в диги-
талната епоха.”43 Поради това колкото и правителствата да се стараят да 
осигуряват публичност на водените от тях политики, те не биха могли да 
имат успех, а често липсва и волята това да бъде направено. Основната 
част от решенията продължават да се вземат „на тъмно” от група поли-
тици, експерти и заинтересовани лица, които в повечето случаи дори не 
са пряко избрани, а са назначени от съответния изборен представител 
– един процес, който се наблюдава по целия свят в резултат от усложня-
ване и динамизация на всички решения, които трябва да се вземат. От 
една страна, възможностите за пряко участие на гражданите нарастват, 
но, от друга страна, ситуациите, с които се сблъскват политиците и ин-
ституциите стават все по-сложни, рискови, кризисни и потребността от 
експертно знание и бързото му прилагане нараства. Това в редица слу-
чаи ограничава възможността на гражданите да оказват влияние върху 
политиката. Размива и отговорността за вземането на решения, тъй като 
тези, които ги вземат, в много случаи не са пряко избрани от гражданите 
и не носят политическа отговорност. В същото време избраните от граж-
даните представители не могат да следят всяко действие или решение на 
своите експерти, което ги поставя в ситуация да носят отговорност за 
действията на трети лица. Разбира се, има и много случаи, в които взе-
мането на дадено решение е част от провеждането на обществен дебат, 
но въпреки това крайният резултат зависи почти винаги от политиците 
или експертите. В такъв случай тяхното решение може да бъде промене-

42 Вж. Bellamy, C and Taylor, J. A. Governing in the Information Age. 
Buckingham: Open University Press. 1998.

43 Wilhelm, Anthony G. Democracy in the Digital Age: Challenges to Political 
Life in Cyberspace. London: Routledge, 2000, р. 6.
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но чрез убеждение в рамките на дебата и чрез силен публичен или поли-
тически натиск, но относителният дял на въздействието на обикновения 
гражданин, група граждани или отделна гражданска организация не е 
висок. За момента дори в страните с най-масово навлизане на информа-
ционните технологии гражданите, участващи в процеса на вземане на 
решения, остават малка част от населението.

Според оптимистичното виждане за ролята на интернет той дава 
значителни възможности на гражданите да влияят и да упражняват 
контрол върху решенията на своите представители в местната и цен-
трална власт, както и върху административните решения, взети от 
различните министерства, държавни агенции, местни администра-
ции и дори върху международни организации.44 С все по-масовото 
навлизане на информационните технологии, и в последните години 
на интернет, държавните агенции и институции започват да общуват 
с гражданския сектор, което осигурява още една възможност за де-
мократичен контрол върху вземането на решения и отговорност на 
институциите.

Кои са основните характеристики на публична активност, чрез кои-
то отделните индивиди се превръщат в граждани, борещи се за съответ-
ни каузи, цели, интереси и участват в процеса на вземане на решения?45

1) Интернет позволява много по-лесно изразяване на личните пред-
почитания на индивидите към определена политика, партия, алтерна-
тива, политик, които партиите и институциите използват като основа 
за вземане на решение. Тези предпочитания са свързани преди всичко 
с гласоподавателното поведение, с участие чрез правото на глас, но и 
чрез възможността за изразяване на мнение в публичното простран-
ство и това мнение да бъде чуто.

2) Чрез комуникационните технологии индивидите се включват в 
делиберативния процес за постигане на консенсус около дадено реше-
ние – участие чрез обсъждане. Предходните различия между произво-
дител и потребител на информация, типични за средствата за масова 
комуникация, започват да се заличават и възникват виртуални публич-
ни пространства на граждански диалог, в който ролята на властовите 
йерархии отслабва в резултат на равенството, произтичащо от хоризон-

44 Вж.Dutton, W. H. Society on the Line: Information Politics in the Distal Age. 
Oxford: Oxford University Press, 1999.

45 Вж. Elster, John. The Market and the Forum: Three Varieties of Political Theory. 
In: Foundations of Social Choice Theory. Ed. by John Elster & Aanund Hylland, Cam-
bridge University Press, 1989.
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талните връзки, от анонимността в мрежата, от факта, че там никой не 
стои над другия, независимо от собствения си социален статус.

3) Публичната активност чрез комуникационните технологии ут-
върждава и подсилва личните граждански качества, правещи хората 
активно съпричастни с някаква общност – участието като проява на 
граждански добродетели и средство за тяхното изграждане и утвържда-
ване.

4) Интернет дава възможност да се натрупва и използва огромно 
количество информация, да се анализира и дискутира, да се получава 
бързо обратна връзка от органите на управление, което по-рано не е 
било възможно. На предходни етапи управленската информация е ос-
тавала затворена в съответните политически елити или експерти, била 
е трудно достъпна за голямо количество граждани и те в по-малка сте-
пен са могли да се отнасят към управлението на основата на достатъчно 
информация за това, което се прави и може да се направи. Възникват 
възможности за много по-активно публично участие на гражданите, за 
рационализация на обратната им връзка с политиците и подобряване 
на вземаните решения чрез съучастие на гражданите в информацион-
ния обмен.

За да се проявят тези характеристики е необходимо определено 
ниво да публично участие, което по обясними причини трудно може да 
обхваща всеки гражданин, но е добре да бъдат включени максимален 
брой хора с необходимите знания и опит, които могат да допринесат за 
приемане на най-доброто решение. Гражданинът в мрежата не е просто 
човек, който влияе върху решенията на политиците и може да упражня-
ва политическите си права пряко и персонално, но и част от по-големи 
общности, в които винаги могат да бъдат открити индивиди с подобни 
виждания по даден кръг проблеми и дори с подобни виждания по един 
единствен въпрос, пък бил той и със слабо значение за по-голямата част 
от гражданите в една държава. Включването в подобен тип общности 
често води до колективно поставяне на проблемите пред институциите 
и в крайна сметка, когато липсва желаният резултат, това може да дове-
де до координирани и организирани онлайн протести. И нещо повече, 
нерядко към гражданите, изразяващи колективна воля срещу дадено 
решение, се присъединяват и граждани, които нямат пряко отношение 
към него, но изразяват солидарност. Очевидно е тогава, че само с пуб-
ликуване на взетите решения и възможностите за тяхното коментиране 
не може да се спомогне достатъчно за увеличаване на прозрачността и 
гражданското участие. В подобна ситуация гражданинът често е поста-
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вен пред свършен факт и мнението му не влияе върху самото решение, а 
е само афективна реакция на свършен факт. Това означава, че трябва да 
се търсят пътища за увеличаване, оптимизиране и зачитане мнението 
на гражданите чрез целенасочена държавна политика. Проблемът тук 
се корени във факта, че досегашният опит сочи, че колкото повече дър-
жавата се намесва в определянето на правилата, по които функционира 
интернет, толкова повече това води до присвояване на мрежата от дър-
жавните институции и корпоративните интереси, до налагане на цензу-
ра, на нови правила и пр., което де факто означава удар върху свободата 
и в крайна сметка има обратен на първоначално предвидения ефект. 
Ето защо изготвянето на подобен тип правила следва да се осъществява 
от държавата, но с активното съдействие на потребителите на мрежата 
и на гражданските организации. Трети вариант е изготвянето на общи 
за всички държави и потребители правила в глобален мащаб, но раз-
нообразните интереси, политически и икономически системи на този 
етап не позволяват предприемането на подобна мярка. Въпреки всички 
посочени фактори, положителни и отрицателни, обаче е безспорно, че 
интернет разполага с потенциал да демократизира обществото и да уве-
личава гражданското участие.

Променя се профилът на гражданите, които участват в различни 
активности и равнището на такова участие. Съществува статусно раз-
деление в използването на интернет в глобален план и особено между 
развитите и развиващите се страни. Потребителите на мрежата в нито 
една държава не представляват представителна извадка от цялото насе-
ление. Те в повечето случаи са млади, образовани хора с прилични до-
ходи, но именно това са гражданите, които разполагат с необходимите 
познания и опит, за да участват в процеса на вземане на решения. Ин-
тернет дава възможност обаче за увеличение не само на количеството, 
но и на качеството на участниците. Включват се граждани, които преди 
това никога не са имали възможността да участват. Преразпределени-
ето на участието в гражданска и политическа активност е свързано и 
с отношението между възможностите за участие между гражданите и 
корпоративния сектор. Макар корпоративният сектор да продължава 
да има водеща роля и да навлиза все повече в мрежата, той вече не е 
пълновластен господар, тъй като гражданите могат да оспорят всяко 
едно негово действие. Нещо повече, да оспорват много по-активно 
политически решения, взети под корпоративен натиск. Популярна в 
публичното пространство е тезата за криза на участието през втората 
половина на ХХ век, но напоследък започват да се появяват индикации 



183

за увеличаване на гражданската активност в резултат употребата на 
интернет. Типичен пример е спечелването на президентските избори 
в САЩ от Барак Обама, които бяха белязани не само с безпрецедентна 
активност в мрежата, но и с невиждана през последните 50 години из-
бирателна активност. Трудно може да се прогнозира дали става въпрос 
за единичен случай, или за тенденция, която се развива най-напред в 
държавата с най-мощно проникване на мрежата в обществено-полити-
ческия живот. Трудно е да се каже и дали резултатът не е обусловен от 
други фактори.

Тонът или начинът на изразяване, безспорно също търпят промени 
в резултат на взаимодействията с мрежата. Първо, по принцип всеки ин-
формационен източник налага и предполага различни средства за изра-
зяване и начин за възприемане на информацията. Интернет в първона-
чалния си вид, преди появата на You Tube и Skype, е печатен посредник, 
а начинът, по който се възприема печатната информация и още повече 
печатната информация в мрежата, е по-различен от този при други ко-
муникационни посредници. Много неща, които могат да бъдат казани 
с устното слово или чрез съпътстващата го невербална комуникация, 
не могат да бъдат написани по същия начин, а това променя начина, 
по който се възприема съобщението. Включвайки характеристики на 
всички предходни комуникационни канали, интернет води до проме-
ни и в представяне и възприемане на информацията. Второ, аноним-
ността и трудностите при упражняването на цензура в интернет дават 
възможност на всеки потребител да напише каквото си пожелае, а това 
е нещо, което отсъства при физическия контакт, където човек може да 
изпитва притеснения от общуването, тъй като неговата личност може 
да бъде идентифицирана от останалите участници. Към това се прибавя 
и обстоятелството, че дори при физически контакт човек често променя 
своето поведение в зависимост от средата, в която се намира – той на-
пример се държи по един начин в контактите си в семейството и по друг 
начин в публичните си контакти, но дори и в семейството, по думите на 
Аристотел, патриархът се държи по един начин с жената, с децата и със 
слугите. И на трето място – тонът, стилът или сложността на речта на 
отделния потребител или блогър и на професионалния журналист се 
различават значително.

Идеите, свързани с гражданското участие, представляват един от 
най-съществените фактори в активността чрез мрежата, тъй като от-
съствието на полезни идеи лишава от смисъл участието на гражданите 
в процеса на вземане на решения. Интернет е източник на нови идеи 
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дори само от гледна точка на факта, че потребителят винаги може да 
публикува своето мнение по който и да е въпрос, колкото и нестан-
дартно да е то. Проблемът е, че тези идеи намират трибуна, но рядко 
могат да бъдат забелязани и реализирани, тъй като безпрецедентната 
фрагментация на мрежата предполага и тяхната по-трудна откривае-
мост. Втори проблем е, че дори тази идея да бъде забелязана, не съ-
ществува гаранция, че ще бъде реализирана – на първо място, защото 
тя трябва да бъде видяна от индивид, разполагащ с ресурси за нейната 
реализация, и на второ място, защото дори тези ресурси да са налични, 
няма гаранция, че самата идея ще бъде разбрана, подета и реализирана. 
Въпреки тези негативни фактори обаче, е трудно да се отрече, че все 
по-честата употреба на интернет от държавните институции и агенции 
или чрез прякото общуване на политиците и потребителите на мрежа-
та дава възможност все повече идеи да се включат в публичния оборот. 
При неправителствените онлайн организации чуваемостта на идеите 
все повече се увеличава. Това е така, защото неправителствените ор-
ганизации често разполагат със стотици хиляди, а нерядко и милиони 
членове, чието мнение среща чуваемост далеч по-често от това на от-
делния потребител, тъй като политиците трябва да отговорят на инте-
ресите и на вижданията на много по-голям брой граждани. В крайна 
сметка в демократичните държави, а все по-често и в международен 
план, политиците зависят от свободния избор на същите тези гражда-
ни, което повишава политическата отговорност към изпълнението на 
техните искания.

Конфликтният потенциал на интернет се свързва с това доколко 
той води до смекчаване или изостряне на конфликтите. Това е въпрос, 
който има две страни. От една страна, чрез общуването си в мрежата 
потребителите се сближават с други хора, успяват да се срещнат с други 
култури и да научат нещо повече един за друг. Проблем е, че те често 
общуват със себеподобни, което възпрепятства реалното развитие на 
този потенциал. Във “Facebook” всеки потребител създава свой профил, 
на базата на който останалите потребители решават дали имат сходства 
помежду си и дали да общуват с него. Хората по-лесно се обединяват в 
зависимост от сходни интереси и виждания и така се отделят от оста-
налите. От друга страна, може да се смята, че нерядко интернет всъщ-
ност задълбочава различията. Той може да бъде използван например 
от терористични групировки, с което даден конфликт да бъде задъл-
бочен. Самата идея за сблъсъка на цивилизациите в основата си е идея 
на сблъсък на културите. Важно е обаче, че това са конфликти, които 
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съществуват и без мрежата, въпреки че те в голяма степен се дължат на 
глобализацията и сблъсъка между културните ценности на различните 
народи. Конфликтите са съществували и преди, а интернет представля-
ва само още едно бойно поле, което прави възможно глобалното пред-
ставяне и въздействие на всеки един локален конфликт. Протестните 
действия в една страна лесно могат да прераснат в протестни действия 
в друга страна. Терористичните актове в един регион да повлияят върху 
поведението на хора в друг регион.

Възприятията или начинът, по който индивидите възприемат 
действителността, също търпят съществени промени в резултат от вза-
имодействията с мрежата. Потребителите на интернет имат не само по-
вече информация, която възприемат различно, но тя влияе върху начи-
на, по който те възприемат управлението и политиците, както и върху 
свързаните с това действия.

Прозрачността на обществените процеси, на властовите действия 
нараства. Благодарение на дигиталните мрежи и технологии всеки ас-
пект на политическия, институционалния, административния, юриди-
ческия, икономическия, културния живот става все по-прозрачен за 
гражданите. Това им дава възможност да упражняват много по-силен 
контрол, да осмислят това, което става, да подлагат на непрекъснат ана-
лиз вземаните решения от страна на управленските органи.46

Развитието на тези тенденции води до масово навлизане на интер-
нет в политиката и активизация на гражданското участие. Успешните 
промени в тази посока изискват правителствата и потребителите да 
действат съвместно, водейки една глобална политика по отношение 
на мрежата, която да наложи еднакви правила за всички граждани на 
планетата. Все пак интернет е глобален информационен посредник и 
не може да се заключи в границите на една държава, чиито ръководите-
ли, водейки силно рестриктивна вътрешна политика по отношение на 
мрежата, се надяват тя да не бъде изложена на вредни външни влияния, 
които евентуално пък биха застрашили тяхната политическа кариера, 
техните политически решения, водените от тях политики и дори вида 
политическа и икономическа система.

46 Вж. Coleman, Stephen. The Transformation of Citizenship. In: New Media 
and Politics. Ed. by Axford, B. and R. Huggins, London: Sage, 2001, pp. 118–119.
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2.3. Интернет и възможностите за самоорганизация на 
гражданите за постигането на общи цели

“От джунглата на Амазонка до Босна, от Чиапас до 
Тибет интернет технологиите позволиха на виртуалните 

общности в кризисни ситуации да се обединяват, за да се 
противопоставят на правителствата…. Те поставиха 

своите проблеми пред международния съд на общественото 
мнение, чието влияние върху правителствата нарасна…”47

Интернет днес се възприема от все повече изследователи не прос-
то като посредника на гражданското общество, а като важен фактор за 
противодействие на опасностите от: упадък на гражданската активност 
и организации в резултат на бързи промени в социалната структура на 
обществото, разпад и голяма подвижност на различни общности, все 
по-голяма заетост и мобилност на хората, затрудняващи трайното им 
свързване с някаква организация. Оказва се обаче, че ускорената соци-
ална и пространствена мобилност на хората, която затруднява създава-
нето и функционирането на предходните граждански организации, се 
компенсират през последните две десетилетия от интернет, който пра-
ви участниците в гражданските организации независими от простран-
ствената дистанция помежду им. Променят се не само политическите 
организации, но и организациите на гражданското общество. Тази про-
мяна е не само в техните методи за организация и действие, но и в тях-
ната структура, в опитите и методите за оказване на натиск от страна 
на неправителствените организации, които все по-често влияят не само 
върху политическите решения, но и върху решенията в корпоративния 
сектор. Рязко се увеличава броят на субектите, които използват и кон-
тролират една или друга информация.

Възниква серия от нови възможности за самоорганизация на граж-
даните и рязко разширяване обхвата на гражданските организации, не-
зависимо от времето и пространството. 

1) Интернет увеличава възможностите за засилване на връзките 
между гражданите и различни организации, укрепва солидарността 
между тях и създава инструмент за обща защита на дадена кауза. На-
сърчава участието на гражданите и обсъждането на проблемите, което 
засилва тяхната ангажираност в гражданското общество при осъщест-

47 Rothkopf, David J. Cyberpolitik: the changing nature of power in the 
information age. In: Journal of International Affairs. 1998, Vol. 51, № 2, p. 329.



187

вяване на различни дейности за постигане на значими цели. Осигурява 
пространство потребителите и гражданските организации да публику-
ват своите мнения и да спечелят подкрепа в публичната сфера за раз-
лични каузи, цели, интереси. Създава предпоставка за увеличаване на 
властта не само на регионално, но и на глобално равнище на различен 
тип недържавни субекти – от терористични групи до организации за 
защита на човешките права, антиглобализационни, екологически и пр. 
движения. Именно чрез тези организации глобалната политика, която 
преди това е била изцяло активност на националните държави, все по-
вече се превръща в дейност, която ангажира хиляди други най-различ-
ни организации.

2) Фактът, че интернет включва звук, текст, снимки, видео, т.е. съ-
четава възможностите на вестниците, книгите, радиото, фотографията, 
телевизията, телефона, компютъра, на всички предходни комуникации 
( без комуникацията лице в лице във физическото пространство), води 
до това, че информацията може да бъде представена комплексно и в 
максимална пълнота според предпочитанията на нейния източник, с 
което може да бъде засилена една или друга гледна точка и тя да привле-
че необходимата подкрепа. Интерактивните особености на мрежата и 
участието на гражданите в различни дейности чрез мейли, чатове и пр. 
позволяват засилване на солидарността в гражданските организации 
и по-успешното им включване в защита на различни каузи. Чрез нея 
може да се следи общественото мнение и да се получава обратна връзка 
за потребителите и поддръжниците на определени позиции. И не на по-
следно място, интерактивността на интернет предоставя форум за де-
бат, където потребителите могат постоянно да разменят гледни точки, 
да си поставят цели, да организират кампании и пр.

3) Интернет позволява по-висока скорост и по-ниска цена при осъ-
ществяването на комуникацията, при това премахвайки ограниче-
нията във времето и пространството. Ниските цени за поддържане и 
администриране на сайтовете на гражданските организации предос-
тавят възможност техните послания да достигнат до всеки жител на 
планетата.

4) Организациите на гражданското общество и потребителите могат 
да използват интернет, за да съобщават и препращат към други потре-
бители информация за последните събития, нови кампании и акции, 
тъй като сайтовете могат да се обновяват много по-често и бързо, както 
и благодарение на факта, че информацията моментално става достъпна 
за всеки жител на планетата.
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5) Интернет позволява на потребителите и организациите да об-
щуват пряко и да не се съобразяват с традиционните медии, което на 
практика означава, че те могат да публикуват информация, която при 
други обстоятелства не би могла да попадне в медиите, а оттам и да ста-
не обект на внимание от страна на гражданите.

6) Като интерактивен инструмент интернет води до формирането 
на едно по-интегрирано гражданско общество, свързвайки неговите ор-
ганизации чрез вътрешни връзки (между централата на организацията 
и нейните филиали) и външни връзки (между гражданските организа-
ции и други субекти – групи по интереси, медии, държавни институ-
ции, близки по идеи групи, организации и индивиди).

7) Интернет предлага нови възможности за провеждане на кампа-
нии, тъй като дава на организациите достатъчно пространство за 
разширяване и развиване на техните идеи, методи на действие, органи-
зиране на протести, осъществяване на стратегии, тактики и пр. Зна-
чителна популярност през годините например доби т. нар. “електронно 
гражданско неподчинение” в различни форми – “виртуална бомбарди-
ровка”, свързана с изпращане на електронни писма с цел блокиране на 
електронната поща; “наводняване” на сървъра или “виртуални седен-
ки”, които са резултат от масови посещения, насочени към блокиране на 
достъпа до даден сайт. Интернет все по-често се използва и за органи-
зиране на виртуални петиции и подписки.

8) Интернет улеснява комуникацията между националните и локал-
ните клонове на дадена организация, както и между членовете на ло-
кални, национални и транснационални коалиции и така рязко засилва 
техните организационни възможности. Той благоприятства едновре-
менно две противоположни тенденции – от една страна, плурализация 
на гражданските организации, а от друга – плурализация на граждан-
ското общество.

9) Интернет позволява формирането на дискусионни групи между 
индивиди, които са заинтересувани от един или няколко специфични 
въпроса като по този начин насърчава взаимодействието помежду им. 
Той води до увеличаване на плурализма на мненията и позволява на 
гражданите и на нови организации да изразяват своето мнение, да се 
организират, да предизвикват установения ред или да се борят за про-
мяна.

10) Интернет дава възможности за набиране на средства за защита 
на дадена кауза, което често провокира някои критици да гледат на чле-
новете на базираните на мрежата организации като на “чекова книжка”, 
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като на хора, които само събират средства, но не участват в акциите и в 
процеса на вземане на решения.48

Всички тези нови възможности, които интернет предлага на потре-
бителите и на организациите на гражданското общество, позволяват из-
пълняването на няколко основни функции:

1) Обезпечаването с ресурси е важно за функционирането на орга-
низациите на гражданското общество. В сайтовете на повечето от тях 
има възможност за регистриране, членство и дарения онлайн. Някои от 
тях, като например “Амнести интернешънъл” или “Оксфам”, предоста-
вят възможност за реклама. Въпреки това събирането на средства не е 
основното за тези организации. То има значение дотолкова, доколкото 
трябва да се финансира дадено мероприятие или да се привлекат нови 
членове или поддръжници на каузата.

2) Осигуряването на информация за целите, мисията, успехите, 
структурата, историята, архивите, последните новини за кампаниите 
и акциите и пр., посредством лесната достъпност до интернет е също 
функция на организациите на гражданското общество. Възможностите 
на интернет да осигурява постоянно нова информация и да увеличава 
достъпността на организацията за гражданите улеснява привличането 
на нови привърженици.

3) Създаването и развитието на контакти с други подобни ор-
ганизации и с потребителите е основна функция на базираните в и 
използващите интернет организации. Хиперлинковете към локални 
групи, международни клонове и близки по идеи и цели организации 
показват, че интернет е довел до безпрецедентна децентрализация 
в осигуряването на необходимата информация. Това обаче понякога 
може да се превърне в нож с две остриета, тъй като централният клон 
на организацията трудно може да контролира информацията и да бъде 
нейният основен източник, което нерядко води до пускане на инфор-
мация, различаваща се от официалната позиция на организацията. 
Връзките с организации със сходни виждания, цели, интереси и мето-
ди на действие са много полезни с оглед организирането на съвместни 
кампании.

4) Участието е последната, но най-важна функция на базираните 
в и използващите активно интернет организации на гражданското об-
щество. То може да приема различни форми: от обикновено членство 

48 Ward, S. Political Organisations and the Internet: Towards a Theoretical Frame-
work for Analysis. Paper prepared for the ECPR Joint Sessions. Grenoble,_http://www.
essex.ac.uk/ecpr/jointsessions/ grenoble/papers/ws3/ward.pdf. 6–11 April 2001, p. 3.
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и даряване на средства, през организиране на кампании в мрежата, до 
организиране на мощни анти-протести.

Всички тези функции на използващите интернет граждански орга-
низации улесняват провеждането на техните кампании. Това води след 
себе си до две основни следствия. На първо място, старите и традици-
онно функциониращи граждански организации получават повече въз-
можности за оптимизация и повишаване на ефективността при органи-
зиране и функциониране на своите дейности и, на второ място, много 
по-лесна става появявата на нови организации, които да съберат доста-
тъчно подкрепа, за да придобият способността да се превърнат в мощни 
субекти не само в традиционните рамки на националната държава, но и 
лесно да глобализират своите послания и действия.

Конкретни примери по отношение на първата група действащи лица 
са например организациите “Приятели на земята”, “Грийнпийс” или “Ам-
нести интърнейшънъл”, създадени преди появата на интернет, но рязко 
разширяващи своята активност благодарение на него и включващи ог-
ромно количество нови участници на глобално равнище. И това е обяс-
нимо като се има предвид, че те са избрали за своя кауза защитата на зна-
чими за цялото човечество проблеми като замърсяването на планетата 
и защитата на човешките права. Този тип организации често са децен-
трализирани, тъй като включват индивиди с общи гледни точки върху 
дадени проблеми, но намиращи се на хиляди километри един от друг. За 
да бъде постигната целта, тези индивиди следва да се обединят по няка-
къв начин, а основната предпоставка за това обединение е наличието на 
достатъчно ефективни средства за комуникация помежду им. В крайна 
сметка “този тип организации имат нуждата да мобилизират възможно 
най-голям брой членове, за да могат да осигурят необходимите ресур-
си, за да подкрепят своите професионални тела. Всички те се обръщат 
към каузи, които могат да привлекат широко разпространен консенсус 
сред публичното мнение”49. И това е напълно нормално с оглед на факта, 
че тези организации действат на територията на цялата планета, което 
изисква сериозна мобилизация на всички възможни ресурси. Благода-
рение на това те провеждат редица кампании, които постигат сериозен 
успех при оказването на натиск върху правителствата. Типичен пример е 
кампанията на “Грийнпийс” през 2007 г., съвместно с други организации, 
за оказване на натиск върху аржентинското правителство за приемане 
на законодателство за защита на горите. В резултат на това се събират 

49 Diani, Mario. Social movement networks: virtual and real. In: Culture and Politics 
in the Information Age. Ed. by Webster, Frank, London: Routledge, 2001, p. 123. 
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1,5 млн. подписа, които принуждават властите да се поддадат на натиска. 
Интересна е и акцията на “Амнести интърнейшънъл” срещу мъченията 
на затворници в базата “Гуантанамо” в Куба, които мобилизираха недо-
волството на стотици хиляди граждани на планетата, популяризираха 
проблема и оказаха сериозен натиск върху решението на американския 
президент Барак Обама да затвори базата.

Вторият тип организации се създават в интернет и действат посред-
ством мрежата. Подобна организация е например придобилият извест-
ност в България форум “bgmama”, който играе основна роля в редица 
протестни кампании, онлайн и офлайн подписки по отношение на от-
пуските и компенсациите за майчинство, социалното законодателство, 
липсата на места в детските градини и др. Изключително успешна ин-
тернет група, която се базира върху интернет, е “MoveOn.org”. Появила 
се по времето на президента Клинтън в САЩ, тя ускорено се включи в 
масовата мобилизация на гражданите, давайки възможност те да изра-
зят своите политически тревоги и искания, формирайки и насочвай-
ки недоволно обществено мнение с електронни средства, атакувайки с 
писма и искания едни или други членове на конгреса или на американ-
ската администрация. Началото ѝ е поставено от едно американско се-
мейство през 1998 г. като организация, свързана с вижданията на Демо-
кратическата партия, но постепенно тя включва множество различни 
участници от различни места, които вършат своята дейност безплатно. 
По време на избори играе активна роля при номинацията и подкрепата 
на кандидати на тази партия и демонстрира феноменални успехи при 
набирането на доброволни дарения за изборните кампании. Получава 
славата на място за обединяване и комуникация на масово недоволство 
по различни проблеми. По ключови въпроси за обществото, вълнуващи 
гражданите, организира електронни петиции, под които се подписват 
милиони хора. Придоби особена популярност по време на протестите 
срещу войната в Ирак през 2003 г., като стана изразител на недоволство-
то в САЩ на повече от 800 000 човека, а от Европа над 1,5 млн. човека 
изразиха своя протест именно чрез този сайт. На призива през 2003 г. 
да се намерят 50 000 долара за голяма реклама срещу войната в Ирак на 
страниците на вестник Ню Йорк Таймс, сайтът успя да събере за кратко 
време 400 000 долара като всяко отделно дарение е било не повече от 
40 долара, т.е. включили са се около десет хиляди човека.50 “MoveOn” и 
свързаните с нея организации имат за цел да върнат интереса към по-

50 Вж. Mack, Timothy C. Internet Communities: the future of politics?, In: Fu-
tures Research Quarterly. Spring 2004, pp. 66–67.
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литиката. С над 3,2 млн. членове само в САЩ през 2009 г. и общо 850 
хиляди членове през 2003 г. – “от дърводелци и домакини до бизнес ли-
дери – ние работим заедно, за да реализираме прогресивно бъдеще за 
нашата държава. MoveOn е услуга – начин заетите, но заинтересовани 
граждани да намерят своя политически глас в една система, доминирана 
от големите пари и големия бизнес”51, се прокламира на сайта на орга-
низацията.

Типични граждански организации са отделните църкви – традици-
онни и нови. Чрез интернет традиционните църкви, особено големите 
вероизповедания, лесно започват да работят на глобалната сцена и да 
завоюват допълнителни привърженици. Особено активни в това отно-
шение са католическата църква и ислямът, които чрез огромно количе-
ство сайтове се опитват да привличат вярващи и да утвърждават своите 
позиции. Същевременно обаче чрез интернет множество непрекъснато 
появяващи се нови религиозни организации и движения бързо привли-
чат привърженици и се интернационализират.

Интернет дава възможност за повишена активност не само чрез една 
или друга гражданска организация, а и чрез сайтовете на социалните 
мрежи като “Facebook” или “MySpace”, които обединяват различни ин-
дивиди с общи интереси. Така хората обменят своите ценности и тран-
сформират възприятията на всекидневния си опит. Предходни граници 
между общностите може да отслабват, но други може да се засилват. 
Новите комуникации играят ключова роля в процесите на формиране 
на идентичности и национални държави през ХІХ и ХХ век. Сегашна-
та промяна в тези комуникации носи със себе си различни измерения 
на държавата, колективните и индивидуални идентичности. Проблеми, 
ценности и идентичности не зависят в предишната степен от йерархии 
и териториални условия.

Често идентичността приема опасни форми в лицето на терорис-
тичните организации, които след 11 септември 2001 г. промениха по-
ведението на държавите – те затегнаха граничния контрол, увеличиха 
наблюдението над своите граждани, засилиха контрола в интернет и пр. 
Погледнато обективно, антисистемните движения в лицето на терорис-
тичните организации оказаха далеч по-голямо влияние върху между-
народната политика и върху въпросите за войната и мира, отколкото 
която и да било неправителствена организация или движение. Те не 
използват властта на убеждението или натиска за постигане на своите 
цели, а залагат на страха.

51 http://moveon.org/about.html. 19 май 2009 г.
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Разбира се, гражданската самоорганизация чрез интернет може да 
има различни цели. Светът чрез мрежата не изглежда обективистки 
единен за всички, а е съвкупност от възприятия през различни перс-
пективи, свързани с исторически, културни, икономически, политиче-
ски особености и условия на участващите в процеса на комуникация 
индивиди и общности. Става възможна много по-лесна връзка на прес-
тъпни групи и глобализация на престъпността. Чрез интернет е много 
по-лесна комуникацията на различни групи, които имат екстремистки 
и фундаменталистки характер, заплашват обществото, носители са на 
информация и призиви за действия, които носят със себе си насилие. 
Ал-Кайда разпространява видео материали за своите действия и рек-
рутира привърженици. Чрез интернет директно може да се целят съот-
ветни социални групи, да се утвърждават политики на идентичност и 
граници на различни общности.

Интернет се превръща в нова територия за завоюване от класически 
организации, действащи отделено от държавата като граждански орга-
низации, каквито са различните църковни деноминации. Днес почти 
няма църковна група или деноминация, която да не се опитва да използ-
ва интернет за контакти със свои съмишленици и завоюване на вярва-
щи. През 2010 г. папа Бенедикт ХVІ отправи към свещениците призи-
ва „Вървете и блогирайте!”, настоявайки те да изпратят посланията си 
чрез най-новите технологии. Самият папа използва всички възможни 
мултимедийни инструменти, за да транслира посланията си и да води 
диалог с други религии и култури. През 2009 г. той пусна свой канал в 
YouTube, а отделно Ватикана създаде портала Pope2You, на който публи-
кува информация за пътуванията и речите на папата. В специално при-
ложение на Facebook бе създадена възможност вярващите да изпращат 
поздравителни картички с лика на Бенедикт и откъси от негови речи.

Като цяло може да се каже, че трансформирайки пространствената 
реализация на социалните отношения, интернет предоставя нови огро-
мни възможности за комуникация, формиране и действия на общности 
на най-различен принцип, освободени от териториални ограничения. 
Дава възможност индивидът непосредствено да ползва и да се опира на 
невъобразими потоци от информация. Реализацията на тези възмож-
ности обаче в много висока степен е обусловена от икономически, по-
литически, културни фактори. Интернет съчетава и обединява комуни-
кационни средства, които по-рано са били относително отделени – вест-
ници, радио, телевизия, бази данни, компютри, фотография, филми – и 
следствията от него може да бъдат разнородни – от повишено участие 
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на гражданите в социалните процеси и по-ефективно управление до ин-
формационно претоварване и необмислени и прибързани решения.52

3. Дигитално неравенство и дигитални права

Неравенството е традиционен проблем на политиката и полити-
ческата философия, а различните идеологии се различават по вижда-
нията си по този въпрос. Една от отличителните особености на глоба-
лизиращите се и дигитализиращи се общества от последните няколко 
десетилетия е по-ускореното от всякога в историята нарастване на со-
циалноикономическите неравенства, както вътре в държавите, така и 
между тях. 

През 1800 година богатите държави са произвеждали 44 на сто от 
световния БВП. По БВП на човек от населението различието между 
САЩ и Китай е 1,2 пъти, а между САЩ и Индия 1,4 пъти. За две сто-
летия тези разлики стават – между САЩ и Китай 15.4 пъти, а между 
САЩ и Индия 21,7 пъти.53 Отношението между средните доходи в 20-те 
от сто най-богати и 20-те от сто най-бедни държави в света нараства 
от 9 към 1 в края на ХІХ век към над 60 към 1 през 90-те години на ХХ 
век. Средното семейство в САЩ е било 60 пъти по-богато от средното 
семейство в Етиопия. От 1950 г. процентът на населението, живеещо в 
бедни държави, се е увеличил с 250 на сто, а този в богати държави – с 
по-малко от 50 на сто.54 Колкото по-основани на знанието и информа-
цията са икономиките, толкова по-бързо нараства неравенството.

Телефонът е изобретен през 1876 г., но през 2001 г. все още 80% от 
населението в света никога не е говорило по телефон, а само в Лондон 
хората, които са използвали по това време интернет, са били повече, от-
колкото в цяла Африка.55 “Дигиталното разделение заплашва да изостри 
и без това широките дупки между богатите и бедните, вътре в държави-
те и между тях. Залозите наистина са високи. Навременният достъп до 

52 Вж. Dartnell, Michael. Communicative practice and transgressive global pol-
itics: The d’ua of Sheikh Muhammed Al–Mohaisany. In: First Monday. July 2005, Vol. 
10, № 7.

53 Вж. Яковец, Ю. В. Формирование постиндустриальной парадигмы: ис-
токи и перспективы. В: Вопросы философии. 1997, № 1, с. 9.

54 Вж. Birdsall, Nancy. Life is Unfair: Inequality in the World. In: Foreign Policy. 
Summer, 1998, pp. 79, 76–77.

55 Вж. Shaw, Debra Benita. Technoculture: The Key Concepts. Oxford-New 
York: Berg, 2008, p. 32.
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новини и информация може да подпомогне търговията, образованието, 
работата, здравето и благосъстоянието. Един от отличителните беле-
зи на информационното общество – откритостта – е основна съставна 
част на демокрацията и доброто управление. Информацията и знание-
то са също така сърцевина на усилията за засилване на толерантността, 
взаимното разбирателство и уважението към разнообразието”56. Тези 
думи на бившия главен секретар на ООН Кофи Анан кратко и ясно оп-
исват опасностите и перспективите, въобще важността, която имат ди-
гиталните права и дигиталното неравенство. То е резултат от три основ-
ни фактора: 1) икономически, защото основна причина за дигиталното 
неравенство е липсата на икономическо развитие в различните части 
на една държава и в различните части на света; 2) социални, защото об-
разователното равнище, социално-икономическият, етническият и пр. 
статус предполагат различни възможности за намиране и осъществя-
ване на достъп до интернет и 3) политически, защото държавата чрез 
нейните регулации и политики по отношение на интернет ограничава 
или подпомага достъпа.57 Това са трите основни фактора за дигитално-
то разделение и за наличието или отсъствието на дигитални права, но 
какво всъщност представляват те?

Терминът “дигитално неравенство” или “дигитално разделение” се 
появява в средата на 90-те години на ХХ век в резултат от оценка на 
следствията от развитието на интернет технологиите. Най-общо той 
е свързан с идеята за неравномерното разпределение на комуникаци-
онно-информационните технологии. В литературата е възприето да се 
говори за “имащи” и “нямащи” достъп до информация, което поставя 
индивидите в различни изходни позиции по отношение на почти всяка 
сфера в техния живот. Дигиталното неравенство е свързано с разде-
лението на “имащи” и “нямащи” достъп до информация, включени в 
и изключени от мрежата, информационно богати и информационно 
бедни. Индивидите, боравещи с информационни технологии и ресур-
си, имат възможността много по-бързо да се сдобиват и да обработват 
определена информация, което им дава предимство пред останалите. 

56 Annan, K. ‘Secretary-General’s Message’ [delivered by Amir Dossal, Executive 
Director, UN Fund for International Partnerships], paper presented at the ‘Net World 
Order: Bridging the Global Digital Divide’ conference, New York, 18 June 2003.

57 Milton, Daniel and Rogerson S. Kenneth. Internet diffusion and the digital 
divide The role of policy-making and political institutions. In: Routledge Handbook 
of Internet Politics. Ed. by Andrew Chadwick and Philip N. Howard, Routledge, 2009, 
pp. 415–416.
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Те имат по-лесен и бърз достъп и до държавните институции. Така те 
притежават определени “дигитални права”, които макар и да не се от-
казват на останалите индивиди, са практически неприложими от тях. В 
разгръщащото се мрежово общество ключово различие между индиви-
дите е свързано със степента на включеност и изключеност на всеки от 
тях в различни мрежи и на първо място в глобалната мрежа. Чрез нея 
той може да получи достъп до информация, знания, контакти, които са 
значим ресурс за развитието в това общество. В съвременния глобален 
свят, в който все повече неща зависят от мрежата и включеността в нея, 
изключването на големи групи от възможности за достъп означава тях-
ната маргинализация и изпадане от развитието.

В един свят, в който информацията е ключов ресурс за развитие, 
информационно по-богатият има стратегически предимства пред ос-
таналите. Информационното неравенство, от своя страна, може да ум-
ножава и засилва всички останали видове неравенства, включително и 
политическото неравенство. Наличието на рационален и информиран 
гражданин, който пълноценно да участва в политиката, е важен фактор 
за функционирането на сложни политически системи в динамични об-
щества. Така дигиталното неравенство се превръща в предпоставка за 
огромни дисбаланси и неравенства в политиката.

В този контекст именно се поставя въпросът за разширяването на 
правата на човека по отношение на нов тип права – дигиталните права, 
свързани с достъпа до мрежата и възможността да ползваш, преработ-
ваш и разпространяваш информация в нея. В тях често в тесния смисъл 
на думата се включват технологиите за контрол на достъпа, използвани 
от издатели и притежатели на авторски права за ограничаване на не-
разрешеното използване на защитени произведения в цифров вид и/
или устройства.58 Но това е само едно от техните измерения, докато в 
широкия смисъл те са свързани най-общо с осигуряването на достъп и 
възможността да се борави с информация. От тази гледна точка “диги-
талното разделение” и “дигиталните права” представляват две взаимос-
вързани явления, които взаимно се обуславят. Те, от своя страна обаче, 
са зависими от множество други социални фактори. Различни други 
неравенства могат да бъдат фактор за появата и засилването на диги-
талните неравенства, а самото дигиталното неравенство е предпостав-
ка за засилване на останалите неравенства. Дигиталното неравенство е 
многоизмерен феномен, защото е корелирано със серия от други нера-

58 http://bg.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management, 25.05.2009.
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венства, което прави изключително трудна реализацията на идеята за 
равенство в дигиталните права на всички граждани.

Първо. Неравенство в дигиталната собственост. Разграничение 
може да бъде направено според разделението по отношение на соб-
ствеността – оттук и разделението на богати и бедни, което условно ще 
наречем типологизация според класата. На първо място то е свързано 
със собствеността на дигиталните комуникации и особено на интернет 
комуникацията. Наличието на икономически, политически и идеологи-
чески интереси оказва влияние върху контрола на инфраструктурата на 
дигиталните комуникации, а оттук и върху тяхното съдържание. Освен 
това индивидите, разполагащи с повече средства, могат да си позволят 
разходите за компютър и интернет, с което да упражняват повече власт 
по отношение придобиването на икономически, политически, социални 
и друг тип изгоди. На другия полюс стоят бедните, които нямат достъп, 
а това им дава по-малко възможности за развитие. Това води до увели-
чаване на пропастта между бедните и богатите. Различни изследвания 
показват, че именно неравенството в собствеността е значим фактор и 
за дигиталните неравенства. 59 И обратното, дигиталните неравенства 
са фактор за засилване на имуществените неравенства.

За да компенсират това основно неравенство, през последните годи-
ни правителствата в развитите страни започнаха да отделят все по-голя-
мо внимание на намаляването на тази пропаст като инсталират интер-
нет в училища, библиотеки и други публични институции, а световните 
организации разгърнаха кампании за раздаване на евтини портативни 
компютри сред бедните в развиващите се страни.

Второ. Геоикономически и териториално обусловени дигитални 
неравенства. Тези неравенства идват от разделението по географски 
признак, което ще наречем типологизация според географията. Тя вър-
ви по отношение на разделението център, периферия и полупериферия, 
Изток – Запад; Север – Юг. Независимо кой от тези три критерия ще 
поставим за изходна база е ясно, че в държавите в центъра, за които 
обикновено се смятат Северна Америка и Европа, навлизането на ин-
формационните технологии е много по-масово, което им дава редица 
предимства по отношение на страните от периферията и полуперифе-
рията. “Дигиталното разделение е дълбоко и всепроникващо в разви-
ващите се страни, където навлизането на интернет често се влачи под 

59 Вж. Chen, Wenhong аnd Keith Hampton, Barry Wellman. Digital Divide. 
In: Encyclopedia of Community. New York-London: Sage, 2003.
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10%. В тези държави има абсолютен контраст между тези, които живеят 
в големите урбанизирани центрове и имат по-добро образование, по-
висок доход и връзки с развитите страни и тези, които са в периферията 
дори на собствените си страни”.60 Така, докато едни държави могат да 
използват информационните технологии, за да обезпечат своето бъде-
що развитие, останалите изостават и то при положение, че са поставени 
в ситуация на догонващо развитие. Все пак може да се предполага, че 
в държавите от периферията и полупериферията интернет ще навлиза 
все по-масово, но с далеч по-бавни темпове.

В големите градове интернет инфраструктурата е по-добре развита, 
образованието е на по-високо ниво и в резултат потребителите на мре-
жата са значително повече, отколкото в селските региони. Към това се 
прибавя и обстоятелството, че в повечето случаи жителите на големите 
градове получават по-добро образование и са по-склонни към социал-
ни контакти, отколкото жителите на малките градове и селата. От друга 
страна е известно, че в световен мащаб едни региони са по-развити от 
други. Така например проникването на интернет в САЩ и Европа е зна-
чително по-високо от проникването на Интернет в Африка.

Трето. Лингвистично обусловени дигитални неравенства. Раз-
деление според езика или лингвистична типологизация на знаещи и 
незнаещи даден език. В глобалната система има хегемонния на опре-
делени нации и езици в мрежата, на които е и основният информаци-
онен масив. В света има над 5000 езика, които обаче са крайно нерав-
номерно представени в мрежата. Оттук и неравенството в достъпа до 
възможната информация е лингвистично обусловено. В момента това 
се отнася в най-голяма степен за английския, който, както вече беше 
споменато, е най-употребяваният език в мрежата. Така за знаещия ан-
глийски дадена информация и възможностите, които тя предоставя са 
налице за разлика от незнаещия. Към 2000 година само 20% от уеб сай-
товете в мрежата са били на език, различен от английския и повечето 
от тях са били на японски, немски, френски, испански, португалски 
и китайски. Но в огромната част от света хората говорят на съвсем 
други езици и дори да имат достъп до компютър не биха могли да се 
възползват от информацията в мрежата с нейната англосаксонска хе-
гемония.61

60 Encyclopedia of Community: From the Village to the Virtual World. Ed. by 
Christensen, Caren and Levinson, David, Vol. 2, Thousand Oaks: Sage, 2003, p. 406.

61 Вж. Keniston, Kenneth. Introduction: The Four Digital Divides. In: IT 
Experience in India. Eds. K. Keniston and D. Kumar, Delhi: Sage Publishers, 2004.
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Четвърто. Политически обусловени дигитални неравенства. 
Разделение според държавния контрол върху информационните пото-
ци или типологизация според степента на демократизация. Тук в ос-
новата стои разделението според степента на цензура и контрол върху 
интернет. След падането на Берлинската стена, което много изследова-
тели отдават основно на информационните технологии и възможността 
на индивидите да получават информация за случващото се отвъд Же-
лязната завеса, се смяташе, че се навлиза в една нова ера на свобода на 
информацията, информационните потоци, на словото и пр. Наистина 
тези процеси се наблюдават и днес е очевидно разграничението между 
свободата на достъпа в Северна Америка и Европа, от една страна, и 
в Югоизточна Азия и Китай, от друга. Това беше един процес, който 
всички смятаха за даденост преди атентатите от 11 септември, но те по-
казаха, че безконтролният достъп до информация може да бъде опасен, 
поради което и в САЩ, и Европа се прибягна до затягане на контрола. 
Все пак, докато в тези държави все още се наблюдава свобода на инфор-
мацията, това не може да се каже за държавите с авторитарни ограниче-
ния. Основното при тях е, че се стремят да поддържат информационен 
суверенитет на своята територия, като бъдат единствения или основен 
източник за поддаване на информация към гражданите. А когато ин-
формацията идва отгоре, държавата получава възможността да влияе 
върху нейното съдържание, а оттам и да моделира възприятията и све-
тогледните нагласи на гражданите. Това води до съществено огранича-
ване на свободата и на правата на гражданите в интернет.

Пето. Неравенство, основано на различната степен на внедреност и 
употребата на информационни технологии в държавните институции 
и политиката. По отношение на гражданите – употребяващи и неупотре-
бяващи, и по отношение на институциите – внедряващи и невнедрява-
щи информационни технологии. Това са две взаимосвързани тенденции, 
тъй като развитието на електронното правителство например има свое-
то отражение върху социалното включване и политическото участие на 
гражданите. По време на междинните избори в САЩ през 2006 г. 31% от 
всички потребители на интернет се включват в кампанията чрез изпра-
щане и получаване на мейли, публикуване на съдържание по отношение 
на кампанията в блогове и коментари (8%) или просто с четене на новини 
онлайн (15%) и пр.62 Паралелно с това потребителите имат възможността 

62 Вж. Mossberger, Karen. Toward digital citizenship: Addressing inequality 
in the information age. In: Routledge Handbook of Internet Politics. Ed. by Andrew 
Chadwick and Philip N. Howard, London and New York: Routledge, 2009, p. 174. 
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за достъп до държавните институции, за поддаване на молби и оплак-
вания, за попълване на формуляри, за получаване на информация и пр., 
което им дава значително предимство пред потребителите, които не из-
ползват мрежата, и им предоставя права, които гражданите без компю-
тър и интернет нямат.

Шесто. Неравенства, следващи от образованието – разделение 
на ниско образовани и на високо образовани. Според Ричард Сивил 
масовото навлизане на интернет води до “появата на разделено на две 
общество на имащи и нямащи информация”, тъй като притежаването 
и използването на информационни технологии се намира в ръцете на 
една малка част от образованото население.63 Всички проучвания сочат, 
че образованието е много значим фактор за употребата на информаци-
онни технологии, най-вече защото “притежаването и употребата на на-
преднали технологии се разпределя непропорционално между високо 
образованите и по-богати индивиди”64. Високо образованите имат спо-
собността и възможността да използват информационните технологии, 
а това увеличава разликата между тях и ниско образованите, които не 
могат да използват информационни технологии и оттам не могат да уп-
ражняват редица дейности и да придобиват свързаната с това изгода.

Седмо. Неравенства, свързани със способността да се борави с 
интернет – на притежаващи и непритежаващи съответните умения и 
способности. Този проблем е свързан в най-голяма степен с дигиталната 
грамотност и възможността бързо да се усвояват новите приложения и 
възможности на дигиталните комуникации. Нейното обяснение можем 
да разберем най-добре чрез концепцията на Стейаерт65 и Ван Дайк66 за 
трите вида дигитални способности. На първо място, това са операци-
онните способности – да се търси, намира и обработва информацията. 
На второ място, това са информационните способности, които могат да 
бъдат два типа – формални (способността да се работи с формалните 
характеристики на интернет) и съществени (способността да се нами-

63 Вж. Civille, Richard. The Internet and the Poor. In: Public Access to the Internet. 
Ed. by Brian Kahin and James Keller, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995, p. 175.

64 Wilhelm G., Anthony. Immune to Progress: Reconceptualizing America’s Infor-
mation and Telecommunications Underclass. In: Democracy in the Digital Age: Chal-
lenges to Political Life in Cyberspace. London and New York: Routledge, 2003, p. 69.

65 Вж. Steyaert, J. Digitale Vaardigheden: geletterdheid in de informatiesamen-
leving (Digital Skills: literacy in the information society). The Hague, Netherlands: 
Rathenau Instituut, 2000.

66 Вж. van Dijk, J. A. G. M. The Deepening Divide: inequality in the information 
society. Thousand Oaks: Sage. 2005.
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ра, обработва и оценява информацията в дадени източници). На трето 
място, стратегически умения – способността да се използва интернет 
за постигане на определена цел, която би подобрила твоя социален ста-
тус. Например да се намери информация за болници, лекарства и пр.67 
Тук обаче бихме могли да добавим и други значими способности – да 
генериращ информация, да се самообучаваш, да се отнасяш творчески 
и да можеш да правиш избор между алтернативни информации за едни 
и същи събития, да реагираш успешно на гигантския информационен 
масив на съвременните дигитални комуникации.

Това са седем измерения на съвкупността от фактори, с които е ко-
релирано дигиталното разделение и невъзможността за равенство в ди-
гиталните права, които ни дават ключовите зависимости, обуславящи 
това явление. Дигиталните неравенства са обвързани в различна сте-
пен с останалите неравенства, част са от система от неравенства, пре-
одоляването на които е път към дигитално равенство, справедливост 
и свобода. Разбира се, могат да се търсят и други корелации, с които да 
се обвърже дигиталното неравенство – пол, възраст, етническа принад-
лежност, мотивация за участие, качество на връзката и пр. Това, което 
обаче обединява всички тези типове дигитално разделение е, че те са 
свързани с достъпа, възможността и способността да бъдат реализи-
рани дигиталните права. Същественото е, че дигиталното неравенство 
не следва да се разбира просто като възможности за технически достъп 
до компютърни и телекомуникационни услуги, а като съвкупност от 
социални възможности, свързани с наличието на определени доходи, 
собственост, образование, езикова подготовка и пр.

На дигиталните права може да се погледне и от една друга гледна 
точка, а именно по отношение на законовите регулации на интернет, 
даващи възможност за следене, блокиране на информация или на дос-
тъпа, защитата на авторските права и пр. Повечето държави се опитват 
да упражняват известен контрол върху съдържанието в мрежата, но 
често това се оказва невъзможно. Интернет е медия, която всекиднев-
но инкорпорира в себе си милиони човешки взаимоотношения, публи-
кации и пр. и няма държава, която да може да оказва пълен контрол, 
най-малкото защото това струва огромни средства на данъкоплатците, 
а ефектът е минимален. Опитите за регулации зависят от съответния 
политически и икономически режим, както и от това, което в дадения 

67 Вж. van Dijk, J. A. G. M. One Europe, digitally divided. In: Routledge Hand-
book of Internet Politics. Ed. By Andrew Chadwick and Philip N. Howard, London 
and New York: Routledge, 2009, p. 294.
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момент може да бъде определено като национален интерес. Контролът 
от държавата върху факти и информация, особено за функционирането 
на нейните органи, винаги е бил оправдаван с националните интереси и 
защитата на националната сигурност. Но не само държавата, а и партии-
те винаги са защитавали една или друга информация за себе си и своето 
функциониране и не са допускали другите до нея. Нещо повече, опитът 
да се проникне и да се достигне до такава информация често се забраня-
ва и чрез закона. Държавата се опитва да наложи колкото може повече 
ограничения, но в съвременните либерални демокрации е подложена 
на натиск за прозрачност. Затова най-често това става индиректно при 
формална свобода на печата, медиите, информацията и манипулация с 
информацията.68 В съвременния свят се налага като образец свободно-
то функциониране на информацията, което се разглежда като типич-
но за западните либерални демокрации. В тях се създават и съответни 
граждански организации, които се опитват да правят сравнение меж-
ду отделните държави от гледна точка на това доколко те ограничават 
функционирането на информация. Така например създадената в САЩ с 
активната роля на съпругата на американския президент Рузвелт орга-
низация ”Фрийдъм хаус”, която се опитва да оценява света през призма-
та на американската либерална представа за свобода на функциониране 
на публична информация, в свое проучване от 2008 г. изследва свобода-
та на медиите в 195 държави и открива, че едва в 18% от тях се наблю-
дава пълна свобода на медиите, включително на интернет. Най-големи 
ограничения на свободата се наблюдават в страните от Близкия Изток, 
Латинска Америка и Китай. Проучването отново доказва, че в страните 
с най-голяма липса на гражданска и индивидуална свобода се наблюда-
ва най-силен контрол върху политическото съдържание – както върху 
това, което може да бъде прочетено в интернет, така и върху това, което 
може да бъде публикувано. Проучването разкрива още, че държавите 
обикновено внедряват контролиращи и цензуриращи интернет техно-
логии за справяне с някакъв труден за обществото проблем, като впо-
следствие използват технологиите за налагане на контрол върху друг 
тип съдържание. Започват с един мотив за филтриране, като впослед-
ствие се отклоняват към друг. Това е вторият проблем при налагането 
на контрол: веднъж наложен върху дадено съдържание, той постепенно 
се разширява върху друго, а крайният резултат остава непредвидим. В 

68 Вж. Чомски, Ноам. Медиите под контрол. Забележителните постижения 
на пропагандата. С., Агата-А, 1994.
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даден исторически момент гражданите могат да се превърнат в обект на 
тотална цензура от страна на държавата.

Друг проблем, свързан с контрола върху интернет, са гражданските 
права и свободи. Основните нарушени права са свободата на словото и 
свободата на изразяване, които са залегнали в конституционните прин-
ципи на либералните демокрации и са смятани за основен двигател на 
човешкото развитие. Това оказва влияние върху демократичните прак-
тики. Необяснимо от тази гледна точка е например филтрирането на 
съдържание в страни като Франция и Германия (на съдържащо нацист-
ка пропаганда) или в САЩ, където след 11 септември част от интернет 
съдържанието беше блокирано, като за това се използват аргументите 
за защита на националната сигурност и твърденията, че определена ин-
формация би могла да се използва от терористи и от всякакви други 
хора, заплашващи сигурността на страната. И дори това да изглежда 
оправдано от гледна точка на националния интерес и националната си-
гурност, то нарушава основни права и свободи на гражданите и често е 
противоконституционно, в зависимост от конкретните конституцион-
ни постановки.

Остава отворен и въпросът за честата липса на прозрачност при 
осъществяването на контрол. Важни в случая са критериите за негово-
то налагане, които в различните общества варират според фактори като 
формата на държавно управление, моралните стандарти в обществото 
или социалната група, историческите традиции и др. Но начинът на 
вземане на решение за налагане на контрол върху информацията в ин-
тернет задава тон за нивото на прозрачност и отвореност на процеса, 
на това доколко ще се уважават свободата на словото и изразяването. 
Прозрачността се отнася предимно до нивото на уведомяване на граж-
даните за налагането на контрол, даването на информация за това кое 
съдържание е блокирано, за да могат в крайна сметка гражданите да 
са наясно дали нарушават правилата, или не. Характерното е, че в по-
вечето случаи държавите не заявяват точните критерии за блокиране, 
а гражданите рядко получават информация защо дадено съдържание 
им е било отказано. Някои държави дори прикриват факта, че налагат 
контрол или цензура. В това отношение съществуват редица техники: 
филтриращият механизъм може да генерира грешка при достъпа до да-
деното съдържание или връзката на потребителя да бъде прекъсната за 
определен период от време, като субектът на цензура остава невидим за 
обекта на цензура.
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След атентатите от 11 септември на Запад особено голямо значе-
ние придоби контролът върху съдържание, подбуждащо към религи-
озен фундаментализъм. С някои условности той също трябва да бъде 
разглеждан като политическо съдържание: първо, защото субектът на 
цензурата е държавата; второ, защото информацията в религиозните 
сайтове се разглежда като заплаха за държавата; и трето, защото в голя-
мата си част те преследват повече политически, отколкото религиозни 
цели. Неимоверни са усилията на правителствата да ограничат достъпа 
до подтикващо към религиозен фундаментализъм съдържание, но те не 
могат да доведат до желания резултат, преди да отговорят на няколко 
основни въпроса за религиозната свобода. Проблемът с религиозната 
толерантност е залегнал още в постановките на Джон Лок, които стоят 
в основата на всяка модерна либерална демокрация, поради което вся-
ко необмислено ограничение на свободата на вероизповедание поставя 
под въпрос конституционните принципи на модерната държава. Започ-
нат ли веднъж да контролират системите от вярвания, правителствата в 
модерните демократични държави неминуемо нарушават установените 
конституционни права на гражданите. Наистина задължение на всяко 
правителство е да пази тяхната сигурност и техния живот, но огранича-
ването на базирани на религиозни вярвания общности не може да бъде 
разглеждано като полезно или продуктивно. Практиката показва, че та-
къв род политики винаги пораждат, от една страна, омраза към дадена 
религиозна общност, а от друга страна – омраза от страна на религиоз-
ната общност. Крайният резултат винаги е един и същ – увеличаване, 
а не намаляване на екстремизма. Според много наблюдатели например 
обявяването на “война срещу тероризма” не само не е довело до негово-
то намаляване, а напротив, активизирало е терористичните групировки 
и е предизвикало ислямофобски настроения в САЩ.

След като дигиталното неравенство и дигиталните права са двете 
страни на една и съща монета е повече от очевидно, че спазването на 
дигиталните права предполага дигитално равенство. Това равенство 
обаче е свързано с по-базисни равенства, сред които на първо място са 
социално-икономическото и образователно равенство – въпроси, кои-
то не може да бъдат решени само чрез усилията на една единствена дър-
жава. В този смисъл проблемът за дигиталното неравенство е на първо 
място социален проблем, а не просто проблем на достъпа до компютър 
или до интернет. Намаляването на дигиталното неравенство не би мог-
ло да дойде просто чрез програми за осигуряване на физически достъп 
до Интернет, а като резултат на множество други фактори – образова-
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ние и грамотност на хората, удовлетворяването на базови потребности, 
общо развитие на информационната инфраструктура на едно обще-
ство.69 Когато става дума за социални и социално-икономически раз-
деления днес този проблем придобива все повече глобални измерения. 
По същество сегашната световна мрежа не просто отразява социално 
неравенство чрез неравен дигитален достъп, но и увеличава много бър-
зо допълнително социалното неравенство в един взаимосвързан свят. 
Тя може да играе усилваща роля по отношение на неравенствата, да 
задълбочи рязко тези неравенства. Затова голяма част от решенията не 
могат да се търсят на национално или регионално равнище, а само на 
световно. В такъв случай, ако бъде намерено едно глобално решение на 
въпроса за виртуалните права и за виртуалното равенство, защо да не 
може да се намери глобално решение на въпроса за реалните права и за 
реалното равенство?

4. Eфектът YouTube

YouTube е една от най-популярните и бързо развиващи се световни 
платформи, на която може да се качват и разменят видео, телевизи-
онни, музикални клипове. Създаден е на 15 февруари 2005 г. от трима 
бивши служители на компанията PayPal, а първият клип е качен на 23 
април същата година. За месеци той се превърща в един от най-бър-
зо развиващите се сайтове и само шест месеца след неговото пускане 
вече се гледат между 60 и 100 милиона клипа на денонощие. В същото 
време се качват средно около 65,000 клипа всеки ден. В края на 2006 г. 
всеки месец около 20 млн. души са посещавали YouTube и са гледали 
100 млн. видеоклипа на ден. През ноември 2006 г. е купен от компа-
нията Google, превръщайки се в нейно поделение. Такава роля играе 
и Google Video. Основната част от неговото съдържание се качва от 
милиони индивиди по целия свят, но той се ползва и от огромно ко-
личество традиционни медии и безброй организации от всякакъв вид. 
Качването на видеоматериали, които са свързани с криминално пове-
дение, обидни текстове, порнография или нарушаващи авторски права 
е забранено по условията на ползване. През февруари 2007 г. YouTube 
е петият най-посещаван сайт в света след Yahoo.com, msn.com, Google. 

69 Вж. Владимиров, Желю. „Дигитално разделение” или информацион-
но измерение на социалното неравенство. сп. Социологически проблеми. 2008, 
№ 3-4, с. 214–231.
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com и Baidu.com70. Вярно е, че голяма част от качваното в него съдър-
жание са фриволни филмчета, правени от тийнейджъри, но някои от 
тях са от терористи, от защитници на човешки права, от американски 
войници в Ирак и разкриват истини, които иначе биха останали скри-
ти – отнасящи се до нарушени човешки права, глобалното затопляне, 
корупцията, нелегалната емиграция. Други се опитват да разпростра-
няват дезинформация. 

Известно е, че за изтеглянето на САЩ от Виетнам много силно вли-
яние оказва една нова сила – телевизионния екран с кадрите на насилие 
от американските войници, с изгаряните с напалм хора и селища, Това 
потресе американското обществено мнение, надигна мощна антивоен-
ната вълна в резултат на факта, че за първи път милиони хора могат 
да наблюдават директно войната на своите телевизори и американското 
правителство беше принудено да отстъпи. Може да се каже, че когато 
става дума за Ирак и създаването на мощно обществено мнение срещу 
войната там, довело на власт Барак Обама, който обеща да изтегли аме-
риканските войски, ролята на телевизията вече е заместена от онлайн 
видеоматериалите и информацията в Интернет. При това следва да се 
има предвид, че американското министерство на отбраната разгръща 
специална пропагандна кампания със свои клипчета, които дават пози-
тивен образ на войната, създавайки сайт за обмен на видеоматериали – 
‘MNFIRAQ’ (‘Multi-National Force – Iraq’). Опитите за противопоставяне 
на лавината от критични видеоклипове, качвани в YouTube, Google Video 
и други сайтове, описващи незаконните, брутални, насилствени и ан-
тисоциални действия на военните в Ирак обаче се оказаха несполучли-
ви.71 При това голяма част от тях бяха правени от американски войници 
в Ирак с техните мобилни телефони. В крайна сметка победители в про-
пагандната война в интернет се оказаха критиците на иракската окупа-
ция, защото американското обществено мнение бе превърнато в неин 
противник. При това става дума за радикална промяна в сравнение с 
първата иракска война в началото на 90-те години на ХХ век, когато ня-
маше още интернет, а американското командване, поучено от загубата 
на пропагандната битка по време на Виетнамската война, осъществява-
ше изключително строг контрол върху информацията, идваща от во-
енните действия, недавайки възможност за критичен поглед върху нея. 

70 Вж. Christensen, Christian. Uploading dissonance: YouTube and the US 
occupation of Iraq. In: Media, War & Conflict. Sage, Vol. 1, № 2, 2008, p. 162.

71 Вж. Christensen, Christian. Uploading dissonance: YouTube and the US 
occupation of Iraq. In: Media, War & Conflict. Sage, Vol. 1, № 2, 2008, pр. 155–175.
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Интернет направи невъзможни предходните едностранни пропагандни 
отразявания на войните.

Ефектът YouTube е свързан с факта, че дигитализацията дава въз-
можност все повече отделни граждани да изнасят в публичното прос-
транство случаи, изискващи институционална и политическа реакция, 
които иначе биха останали безконтролни. Това позволява рязко засил-
ване на контрола в политиката. Става дума за заснемане, напоследък 
най-често с мобилни телефони, на скандални събития, които се вкарват 
в интернет. Това води до политически сътресения и повишава радикал-
но възможностите на организациите за защита на човешките права да 
доказват случаи за тяхното нарушаване. Често те са дело на частни лица 
и светкавично се разпространяват из целия свят. Така беше със случая 
със затворниците в затвора Абу Гариб в Ирак, където малтретирането 
им бе заснето с мобилни телефони и изнесено в интернет. Подобна бе 
ситуацията с тайното заснемане на обесването на Садам Хюсеин. Схо-
ден бе случаят с наш затвор, когато бяха заснети скандални кадри меж-
ду затворници, а също и кадрите с българските войници в Ирак, които 
се държат по не много приемлив начин с местни жители.

Ефектът на YouTube идва от това, че макар големите телевизии и 
информационни компании да могат да наемат хиляди професионал-
ни журналисти, те никога не могат да бъдат така вездесъщи като ми-
лионите и милиардите обикновени граждани с мобилни телефони или 
камери. ”Този феномен допълнително се усилва от ефекта на двойното 
ехо: първото ехо се получава, когато материалът най-напред се публи-
кува в мрежата, а след това се излъчи от някой основен телевизионен 
канал. Второто възниква, когато телевизионните кадри, дори и най-бе-
глите, получават постоянно присъствие благодарение на блогърите и 
активистите, които наново ги разпространяват чрез уебстраници като 
YouTube”.72 Фактът, че видеоматериалите имат различен и често по-го-
лям ефект от писаните материали, води до все по-голямото им значение 
за въздействието върху световното обществено мнение. Към това се 
прибавя и обстоятелството, че те се възприемат като информация, ко-
ято изглежда много по-достоверна и със значително по-голяма доказа-
телствена мощ. Това разбира се не означава, че не може да се извършва 
монтаж или заснетите кадри да бъдат манипулирани. Затова крайният 
резултат от употребата на YouTube зависи в много голяма степен от из-

72 Moises, Naim. The YouTube Effect. In: Foreign Policy. January/February 2007, 
p. 103.
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точника на публикувания материал. Няколко са основните участници в 
разпространението и използването на материали онлайн:

Отделните граждани представляват основния източник на виде-
оклипове в YouTube, с което поставят предизвикателство пред поли-
тиците. Всеки с камера или мобилен телефон може да заснеме дадено 
събитие, да хване политик в неудобна ситуация и по този начин да по-
влияе върху общественото мнение. Това се превърна в един от основ-
ните канали за реакция на общественото мнение спрямо действия на 
правителството на САЩ през последните години – снетите с мобилни 
телефони и качени в мрежата издевателства срещу затворници в Абу 
Гариб и Гуантанамо, сцените с обесването на Садам Хюсеин, перверзи-
ите и стрелбата по цивилни в Ирак от страна на американските военни 
доведоха до сериозно компрометиране на образа на САЩ, потресоха 
международната общност и предизвикаха протести в редица страни. По 
подобен начин стои и въпросът с публикувани от потребители клипове, 
хващащи политици в неудобни ситуации, компрометиращи техния об-
раз. Типичен пример в това отношение е кандидатурата на република-
неца Джордж Алън за член на американския Сенат, който засяга един от 
активистите на своя политически опонент на расова основа наричайки 
го “macaca” (обиден епитет за индианското население). Заснетият клип 
с обидната фраза бе качен в интернет и предизвика сериозно общест-
вено недоволство и загуба на изборите за сметка на неговия опонент 
от Демократическата партия Джим Уеб. Публикуваните от потребители 
материали в YouTube изиграха значителна роля и по време на студент-
ските протести в България през януари 2009 г., когато там бяха качени 
кадри, показващи побоя на полицаите над протестиращите. През съ-
щата година подобни материали публикува и българският “електронен 
вестник” с цел да бъде организирана кампания срещу полицейското на-
силие и произвол. Макар този тип кампании да не оказаха съществено 
влияние върху политиците, те изиграха своята роля при формирането 
на общественото мнение. “Милионите блогъри, които постоянно на-
блюдават, сравняват фактите и изобличават грешките са могъщ пример 
за „мъдростта на масите” в действие. Разбира се, пазарите и демокра-
циите често се провалят или разочароват. Но откритостта, която под-
помагат тези политически и икономически сили, сега е подкрепена от 
технология, която е навсякъде, където сме и ние”73. По думите на Юлия 

73 Moises, Naim. The YouTube Effect. In: Foreign Policy. January/February 2007, 
p. 103.
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Роне това е резултат от факта, че “отношението медия – потребители е 
заменено с отношението потребител – потребител. Информацията не 
се излъчва, а се препраща. Това може да стане само с активно участие и 
ангажираност от страна на потребителите. Появява се понятието «за-
разни клипове» (contagious). Тези клипове проникват без разрешение в 
живота ни, обсебват ни.”74

Държавата също представлява източник за създаване на клипо-
ве в YouTube, като най-често това се прави с цел пропаганда. Типичен 
в това отношение бе създаденият от Министерството на отбраната на 
САЩ канал за “Мултинационални сили в Ирак” в YouTube в началото 
на 2007 г., който целеше да представи американските военни в по-до-
бра светлина и да подобри накърнения международен имидж на САЩ. 
“Каналът (който до март 2008 е имал над 400,000 посещения) публи-
кува серия от кратки клипове заснети от американските сили в Ирак 
и се стремеше да „даде на зрителите по света представа за воюващите 
войски от гледната точка на техните участници”. В основата си каналът 
беше създаден с цел да представи американските войски в Ирак в по-
позитивна светлина чрез публикуване на клипове, показващи войници, 
включени в множество положителни социални дейности”75. Осъзнавай-
ки опасността от публикуването на материали в YouTube, държавите 
прибягват и до методи, свързани с възпрепятстване на потребителите 
да гледат клиповете. Известни са опитите на Иранското правителство 
да намали скоростта на връзката с цел да ограничи достъпа, а така също 
и забраната на американското правителство неговите войници да засне-
мат и публикуват видео материали в интернет.

Съвместно между държавата и потребителите. Този тип видео ко-
муникация придоби особена популярност при провеждането на прези-
дентските избори в САЩ през 2008 г. Типичен пример е организирани-
ят от СиЕнЕн и YouTube дебат между кандидатите на демократическата 
партия Барак Обама и Хилъри Клинтън. До фактическото започване на 
дебата са били получени над 2,300 филмчета с въпроси на гражданите 
към двамата кандидати. Подобни процеси се наблюдават и в България, 
където през месец януари 2008 г. президентът Георги Първанов проведе 
пресконференция, на която отговаряше на поставени чрез видеоклипове 
въпроси на граждани. Подобна тактика беше възприета от руския прези-

74 Роне, Юлия. Интернет агората. В-к. Култура. Брой 13 (2540), 01 април 
2009 г.

75 Christensen, Christian. Uploading dissonance: YouTube and the US occupa-
tion of Iraq. In: Media. War & Conflict. Sage, Vol. 1, № 2, 2008, p. 155.
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дент Владимир Путин и от Барак Обама. Това е може би най-полезният 
тип комуникация чрез видео материали, тъй като премахва дистанцията 
между гражданите, употребяващи интернет и държавните институции и 
ръководители, тъй като те влизат в контакт помежду си.

Партиите и партийните активисти, особено в период на предиз-
борни кампании, са основен източник за създаване на видеоклипове, 
които целят да покажат във възможно най-добра светлина собствена-
та партия и кандидат или да формират негативен имидж на опонента. 
Средствата, необходими за изготвяне и излъчване на предизборното 
послание в интернет мрежата, откъдето то може да се разпространи в 
голямо количество сайтове, включително и да бъде показано като но-
вина по телевизионните канали, са далеч по-ниски от средствата, не-
обходими за неговото излъчване директно по телевизионните канали. 
Това, в случай че се превърне в практика, може значително да намали 
цената на предизборните кампании. Друга положителна черта на този 
тип комуникация с избирателите е, че посланието не се натрапва, но 
може да бъде видяно по всяко време и от възможно най-много граж-
дани. Днес повечето предизборни клипове, които се излъчват по теле-
визиите, могат да бъдат намерени и в YouTube, като същевременно там 
могат да бъдат публикувани и клипове, които не се излъчват по телеви-
зиите. Въпреки това се наблюдава конвергенция между телевизиите и 
излъчваните в YouTube материали. Все по-често публикувани в интер-
нет видеоматериали се излъчват по телевизионните канали, с което се 
достига до възможно най-голям брой хора. Това не се отнася за предиз-
борните кампании, тъй като тогава телевизиите поставят изискването 
за заплащане.

Антисистемните движения и терористичните организации също 
виждат в YouTube възможност да го използват като инструмент за про-
паганда, за да влияят върху политиката на правителствата, да формират 
обществени нагласи, да привличат поддръжници за своята кауза, да съз-
дават страх и пр. Най-известната международна терористична организа-
ция “Ал-Кайда” например създаде свое звено за медийно производство 
(“Ал Сахаб”), което публикува материали онлайн, подемани от големите 
телевизии, с което достигат и извън интернет аудиторията. Множество 
клипове на задържани от терористични организации заложници и дори 
екзекуции също се публикуват от тези организации. За това благоприят-
ства фактът, че публикуваното онлайн видео може да бъде проследено 
много по-трудно, като в същото време посланието става достояние на 
жителите на цялата планета.
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Организациите на гражданското общество също започват все по-
често да публикуват материали, които целят да подпомогнат защитава-
ната от тях кауза – защита на човешките права, борбата с глада и бед-
ността, защитата на природата, борбата с климатичните промени и пр. 
В средата на май 2009 г. в YouTube могат да бъдат намерени например 
4,780 клипа на “Амнести интърнейшънъл”, които показват провеждане-
то на акции, пресконференции, нарушавания на човешките права и пр. 
Те включват кадри на изтезания на противници на президента на Зим-
бабве, кампании срещу замисъла на иранското правителство да приеме 
закон, постановяващ смъртни присъди за блогъри, които публикуват 
обидни коментари, искания за забрана на оръжията за палестинските 
групировки “Хамас” и “Фатах” и пр. Към същия период подобни кли-
пове могат да бъдат намерени и на организации като “Оксфам” (4,010 
клипа) или “Война срещу бедността” (124,000 клипа) и др.

От казаното до тук става ясно, че макар да е сравнително нов фено-
мен, YouTube вече играе съществена роля в политиката. Това в голяма 
степен се дължи на факта, че “вместо да позволява еднопосочен поток 
на информацията, което се наблюдава при телевизията и вестници-
те, сега той става многопосочен, позволяващ на множество изпраща-
чи/получатели на различни места, с различни биографии и култури да 
участват”76. YouTube разполага с огромен потенциал, но за да бъде реа-
лизиран, е необходимо преди това да бъде осъзнат. Краткото време, за 
което съществува обаче е достатъчно, за да бъде ясно очертана мощ-
ната тенденция на много бързи промени, свързани с неговото влияние 
върху политиката. Чрез него „студените медии” на Маклюън стават по 
същество процес, реализиран интерактивно от милиони хора и съпре-
живяван от милиони хора. Чрез тях не само всяко по-значително съби-
тие в реалното физическо пространство, но и огромна част от личните 
събития, стават част от едно гигантско публично пространство, в което 
правилата се определят все повече не от централизирани корпоративни 
собственици на телевизионен канал или от държавата, а от самите зри-
тели, които са едновременно и създатели на съдържанието, което пот-
ребяват. При това самите зрители, качващи съдържание в платформата 
наименуват, категоризират, класифицират видеоматериала – действия 
известни като „тагинг” или създаване на „тагове” – ключови думи към 
всяко видео, което дава възможност за класификационна организация 
на материалите и не просто улеснява тяхното търсене и откриване, но 

76 Jefferson, T. The Use of ICTs in Regional Conflicts, War, and Terrorism. In: 
The Journal of Information and Knowledge Management Systems. Vol. 37, № 1, 2007, 
p. 14.
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по същество им дава съответна интерпретация, придава им съвкупност 
от значения.

Една немалка част от качените материали в YouTube, особено във 
връзка с политически фигури и събития, но и във връзка със спортни, 
военни, здравни и други проблеми, получават линкове към различни 
блогове или са сваляни и популяризирани от тези блогове, а редица 
от тях намират място и по телевизионните канали. Това допълнител-
но усилва въздействието и значението на едни или други материали, 
качвани в сайта. То поражда страхове, че е възможно манипулиране от 
заинтересовани групи и сили, от съответни посредници в разпростра-
нението на едни за сметка на други видеоматериали.77

Паралелно с YouTube се разгръщат множество други системи на 
онлайн видеоматериали. Почти всяко значимо политическо действие 
на един или друг деец може да бъде видяно вече в интернет. За това 
допринася и фактът, че телевизионните канали създават свои интернет 
версии и там всяка от информационните им програми може да бъде ви-
дяна по всяко време. Така политическото видео става неотделима част 
от политиката. В различни предизборни кампании в САЩ започват да 
се дават награди за най-добро политическо видео. Отделните кандидати 
за едни или други позиции създават свои онлайн „стаи” със свое ви-
део. Чрез мобилните комуникации то може да бъде видяно от отделния 
гражданин във всяка точка на света. Така имиджът като ключова харак-
теристика в съвременната политика придобива всеобхватен характер, 
благодарение на конвергенцията на традиционната телевизия, интернет 
и мобилните комуникации.

5. Интернет и промените в архитектониката на властта

Една от основните характеристики на реалния свят е, че в него – 
от появата на държавата в античността, преобладават вертикалните 
структури на власт и подчинение. В предприятието, в институцията, 
на работното място и на множество други места властта предполага 
ресурси, чрез които хората са подчинявани на волята на тези, които 
стоят по-горе в йерархията. Интернет обаче представлява доминиращо 
хоризонтална структура. Вярно е, че може да бъде ползван и от йерар-
хически организации, които чрез него функционират в глобален план 
– например от транснационални корпорации, но и те са с много по-

77 Вж. Gehl, Robert. YouTube as archive: Who will curate this digital Wunderkam-
mer? In: International Journal of Cultural Studies. 2009, Vol. 12, № 1, pp. 43-60.
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„сплесната” структура в сравнение с техните предшественици от преди 
четвърт век. Така виртуалното пространство се превръща в антипод 
на реалния свят, от който в голяма степен се отличава с анархистич-
ната си природа и редица възможности, липсващи в реалните отноше-
ния. Традиционните централизирани сили започват да се конкурират с 
децентрализираните сили на мрежата и това води до формирането на 
нови отношения на власт и подчинение. Резултатът е, че човечество-
то навлиза в нова епоха, различна от предходната индустриална епоха, 
която се характеризира с еднопосочно разпространение на информа-
ция от типа “един към много”.

Промените в комуникационните технологии бързо трансформират 
ежедневието на човека, социалните и политически институции и за-
коните. Властовите връзки винаги са били пряко свързани с това как 
комуникираме и каква информационна технология използваме, как се 
контролират достъпът, употребите и последствията от технологиите в 
дадена област и пр. Който владее средствата за комуникация, може да 
налага съответна идейна, културна, идеологическа хегемония. Интернет 
трансформира радикално информационните взаимодействия, а инфор-
мацията е важен инструмент за реализацията на властови зависимости. 
Поради това винаги е била силна тенденцията на различни субекти с 
различни интереси да контролират информационните технологии и ко-
муникацията. И сега правителствата и различни корпоративни субекти 
се опитват да въздействат върху новите медии в своя собствена полза.78

Промените във властовите зависимости и политическите взаимо-
отношения могат да бъдат характеризирани в различни категории. На 
първо място, това са промените, които настъпват в държавата и нейни-
те три вида власти – законодателна, изпълнителна и съдебна. На второ 
място, са промените на сцената на отношенията между държавите, както 
и между държавите и множество други недържавни субекти. На трето 
място са промените, настъпващи в политическите партии. На четвърто 
място, това са промените, които настъпват в недържавни организации 
и институции, които оказват влияние върху политиката.

Първата и основна промяна по отношение на държавата е свърза-
на с кризата на либералната демокрация. Това е криза на легитимност-
та, която е поставена под натиска на различни организации – с мирни 
цели (организациите на гражданското общество) и силови организации 

78 Вж. Altheide, David. The Place of Law in Cyberspace. In: First Monday. 2002, 
Vol. 7, № 6.
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(свързани предимно с тероризма). В резултат либералната държава за-
силва наблюдението и контрола върху гражданите като все по-често по-
тъпква техните граждански свободи и демокрацията срещу обещанието 
за сигурност. Развитието на тази тенденция в либералните демокрации 
е получило названието “авторитарна демокрация”.

Втората промяна е свързана с обстоятелството, че държавата все 
по-трудно може да налага на гражданите господстваща идеология, коя-
то поддържа властта на господстващите класи чрез контрол върху иде-
ите в публичната сфера. “Независимо дали масовите медии са средства 
за поддържане или подкопаване на демократичния процес, средства за 
поддържане на класово господство или осигуряване на продължителна 
циркулация на мощни елити и господстваща култура, ключът е в кому-
никацията между елита и масите”79. Подобни процеси се наблюдават и в 
недемократичните държави, които се сблъскват с все повече проблеми 
при опита да наложат информационен суверенитет на своята територия 
и по-трудно могат да поддържат директно някаква господстваща идео-
логия. Дори в страни като Китай и Иран се наблюдава известна свобода 
по отношение на световната мрежа. Факт е, че начинът, по който хората 
мислят, определя съдбата, нормите и ценностите, около които се кон-
ституира и гради едно общество. През месец юни 2009 г. след изборите 
в Иран за пореден път беше показано, че новите информационни тех-
нологии не могат да бъдат контролирани от държавата, а възможността 
за по-продължително съществуване на всеки репресивен режим е на 
практика несъществена. В доказателство ще приведем един дълъг, но 
показателен цитат: “Почти цялата информация, която изтичаше за съ-
битията в ислямската република, идваше през канали като Twitter, Flickr, 
You Tube и беше дело на обикновени иранци, държащи да разкажат как-
во са видели и какво мислят. Те прескочиха много препятствия, поста-
вени от властите, и пренебрегнаха реалната опасност да станат жертва 
на репресия в страна, която „Репортери без граници” наричат враг на 
интернет…”, а хората ”доказаха, че след определено ниво на разпрос-
транение на интернет цензурата вече е невъзможна”80. В публикацията 
си “Комуникация, власт и контравласт в мрежовото общество” Мануел 
Кастелс посочва още няколко промени в резултат на информационните 
технологии. Първо, държавата, която традиционно е основен източник 

79 Davis, Aeron. Whither mass media and power? Evidence for a critical elite 
theory alternative. In: Media. Culture & Society. Sage, 2003, Vol. 25, p. 670.

80 Събитията в Иран: Другата революция. В-к Капитал. 27 юни – 3 юли 
2009 г., с. 9.
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на власт, е изправена пред предизвикателствата на глобализацията, ко-
ято ограничава възможността за вземане на суверенни решения; натиск 
от страна на пазара, който намалява нейните възможности за намеса; 
криза на политическа легитимност, което отслабва влиянието на дър-
жавата над гражданите. Второ, промяна на културата на колективизма 
или комунализма (характеризираща се чрез свързаността на индивиди-
те с помощта на обща религия, нация, територия, етнически произход, 
пол и околната среда) в култура на индивидуализма, проявяваща се в 
пазарно потребителство, нов тип социалност на основата на мрежовия 
индивидуализъм и желание за индивидуална автономност на основата 
на лични проекти за живота.81

Всичко това води до промени във всяка от трите основни власти на 
държавата – изпълнителна, законодателна и съдебна.

Промени се наблюдават на първо място в изпълнителната власт. 
Възниква възможността да бъде улеснен значително достъпът на граж-
даните до институциите на изпълнителната власт чрез т. нар. „елек-
тронно правителство”. Гражданите разполагат и с повече политически 
новини, откогато и да било преди в историята, и с повече информация 
от всякога за действията на изпълнителната власт. “Промените в инфор-
мацията променят въпросите, които заемат централно място, а с това и 
природата на политическата конкуренция, тъй като политиците, реаги-
райки на променящи се новини, променят разпределението на властта 
вътре в правителствата и в политическите партии”82. На практика това 
означава и промяна в процеса на вземане на решения, тъй като прави-
телствата трябва да отговарят на нови и различни проблеми, поставени 
от дневния ред на обществото, а не от политиците. Вече не толкова по-
литиците, а медиите поставят дневния ред на обществото. Това води до 
естественото заключение, че политическата власт се измества от прави-
телствата към гражданите и организациите на гражданското общество. 
Те не са овластени да вземат политическите решения, но политиците 
трябва да отговарят на техните искания, ако искат да се задържат на 
власт. Новото е във възможностите за придобиване на информация и 
предприемането на конкретни действия от страна на гражданите и тех-
ните организации.

81 Вж. Castels, Manuel. Communication, Power and Counter-power in the 
Network Society. In: International Journal of Communication. 2007, № 1, pp. 239–240.

82 Popkin, Samuel and Kabashima, Ikuo. Introduction: Changing Media, 
Changing Politics. In: Japanese Journal of Political Science. Cambridge UP, 2007, Vol. 
8, № 1, p. 1.
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Промени се наблюдават и по отношение на законодателната власт. 
Тук, разбира се, също присъства възможността за по-лесен и ефективен 
достъп до институциите, както и за оказване на влияние върху органите 
на държавната власт, но има и нещо по-важно. То е свързано с промя-
ната на концепцията за представителството. Наличието на много по-
обилно количество информация за дейността на изборните представи-
тели в законодателните органи води до промяна на представителството 
от делегиране на дадена дейност към представителство на дадени ин-
тереси. Когато гражданите не разполагат с достатъчно информация за 
дейността на своя представител, резултатът е, че представителят може 
да си прави каквото си пожелае, след като веднъж са му делегирали да-
дена власт за определен период, а гражданинът няма друг избор, освен 
да се примири с последствията. Сега избирателят разполага с постоянна 
информация за дейността на своя избраник, може да участва в процеса 
на дебатиране на решенията и оттам по-ефективно да защитава своите 
интереси. Друга промяна по отношение на представителството е свър-
зана с все по-голямата актуалност на концепцията за кръстосано пред-
ставителство. Както вече стана дума, щом решенията за развитието на 
процесите в дадена държава се вземат в друга държава, тази държава 
следва да има представители в законодателните органи на другата.83

Промени се наблюдават и по отношение на съдебната власт. Те 
се изразяват основно в даване на гласност на случаи на нарушения от 
страна на органите на съдебната власт – неоправдани присъди, забавя-
не на делата, излизане на случаи на корупция и въобще за всяка дейност 
на съдебните власти, която може да се разглежда като неадекватна. На 
второ място е възможността, която интернет дава за придобиване на 
юридическа информация и правна помощ. Интересна е например ор-
ганизацията “Виртуална справедливост”, чиято основна цел е да помага 
на хора, които нямат възможност да защитят сами правата си.

Промените, които настъпват в държавата и нейните три власти имат 
една обща характеристика и тя се състои в това, че все повече власт се 
съсредоточава в гражданите. Тази власт не се състои във възможността 
за вземане на политически решения чрез структурираните вертикални 
връзки на власт и подчинение, а във възможността за оказване на на-
тиск към вземане на определени решения чрез осъществяване на хори-
зонтални връзки – от една страна с политическите представители, а от 
друга – с граждани със сходни проблеми.

83 Вж. Тофлър, Алвин. Трусове във властта. С., Народна култура. 1996, с. 516.
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Промени настъпват и в международните отношения. Те са пряк ре-
зултат от факта, че най-отличителната характеристика на интернет е, 
че той е световен посредник, който функционира без ограниченията на 
времето и пространството. Хората могат да стават свидетели на съби-
тия, които са далеч от тях самите. “В този взаимосвързан чрез мрежата 
свят безпрепятствените информационни потоци са критични за поли-
тическите, икономическите, социалните и културни системи на различ-
ните държави, по-близко свързани от когато и да било”84. Обитателите 
дори на най-отдалечените кътчета на планетата могат да взаимодейст-
ват с най-богатите центрове на цивилизацията. Резултатът е, че моно-
полът върху властта и върху съзнанието на хората вече не е в ръцете 
на националната държава. От една страна, участието в международната 
политика, контролът върху транснационалните комуникации, правдо-
подобността на източниците на точна информация – сега се упражня-
ват от много по-широк кръг играчи. От друга страна, благодарение на 
интернет гражданите могат да заобикалят традиционните посредници, 
които контролират традиционните медии – националните правителства, 
транснационалните корпорации, посолствата и пр. “В резултат непра-
вителствените организации, академичните експерти, диаспорните етни-
чески общности и индивидите използват интернет, за да създават свои 
собствени глобални платформи и да оказват политическо влияние”85. В 
употреба в публичното пространство навлизат нови понятия, които са 
необходими, за адекватно описване на дигитализираната политика:

– “Нетполитика” (мрежова политика) е термин, който описва един 
нов тип дипломация, която се стреми да използва възможност-
ите на интернет да оформя политиката, културата, ценностите и 
персоналната идентичност. “Но за разлика от Риалполитиката 
– която се стреми към напредъка на политическите интереси на 
нацията чрез аморално насилие – Нетполитиката се занимава с по 
“по-меки” въпроси като моралната легитимация, културната иден-
тичност, ценностите в обществото и публичната перцепция”86.

84 Beaudoin, E. Christofer. The internet’s impact on international knowledge. 
In: New Media & Society. Sage, Vol. 10, № 3, 2008, p. 456.

85 Bollier, David. The Rise of Netpolitik: How the Internet Is Changing International 
Politics and Diplomacy. A Report of the Eleventh Annual Aspen Institute Roundtable on 
Information Technology. February 2003, p. 1. 

86 Bollier, David. The Rise of Netpolitik: How the Internet Is Changing International 
Politics and Diplomacy. A Report of the Eleventh Annual Aspen Institute Roundtable on 
Information Technology. February 2003, p. 2.
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– “Киберполитика”, “в която участници са вече не само държавите, 
а традиционната използваща принуда власт може да бъде предиз-
викана или укрепена чрез информационната власт”87.

– “Ноополитика”, представляваща един „подход към държавни-
ческото изкуство, предприеман както от държавни, така и от не-
държавни актьори, който подчертава ролята на меката власт в 
изразяването на идеи, ценности, норми и етични принципи чрез 
всички видове медии”88.

Развитието на този тип политици и политика на сцената на меж-
дународните отношения създава напълно нова среда. Както казва ма-
кедонският президент Борис Трайковски: “Властта в глобалното ин-
формационно общество зависи не толкова от територията, военната 
сила и природните ресурси. Вместо това информацията, технологиите 
и институционалната гъвкавост имат нарастващо значение в между-
народните отношения. Силата на знанията, убежденията и идеите са 
основните инструменти на участниците в политиката за постигане на 
техните цели.”89

Корпорациите и бизнесът също винаги са се стремели да оказват вли-
яние върху политиката на правителствата с цел формиране на възможно 
най-голяма печалба. Това води до няколко тенденции – от една страна, 
бизнесът се стреми да използва възможностите на интернет и новите ин-
формационни технологии за постигане на тази цел, от друга – гражда-
ните получават възможността да се противопоставят на бизнеса, да по-
лучават информация относно некоректните действия от негова страна, 
да се организират и да противодействат, от трета страна – гражданите 
получават информация за защитаваните от политиците корпоративни 
интереси, след което могат да се противопоставят и дори да свалят съ-
ответния представител, както и получават възможност да влияят върху 
политиците да спрат защитата на тези корпоративни интереси.

Все още се дискутира дали възможността на интернет да създаде 
една нова публична сфера, макар и различна от тази на Хабермас, може 

87 Rothkopf, David. Cyberpolitik: The Changing Nature of Power in the 
Information Age. In: Journal of International Affairs. 1998, Vol. 51, № 2, p. 326.

88 Arquilla, John and Ronald, David. The Emergence of Noopolitik: Toward 
an American Information Strategy. Santa Monica, CA: RAND National Defense 
Research Institute, 1999, p. 29.

89 Bollier, David. The Rise of Netpolitik: How the Internet Is Changing International 
Politics and Diplomacy. A Report of the Eleventh Annual Aspen Institute Roundtable on 
Information Technology. February 2003, p. 4.
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да върне гражданите към политиката и да повиши гражданското учас-
тие. От една страна е ясно, че узурпирането на световната мрежа от 
политически и икономически интереси ще навреди на този процес. От 
друга страна, узурпирането на интернет от такива интереси изглежда 
практически невъзможно, поради силната децентрализация в мрежата 
и възможностите за гражданско участие, които предоставя Web 2.0. От 
трета страна, по-голямата част от сайтовете на Web 2.0 са собственост 
на големи международни корпорации като Гугъл и Майкрософт.

От всичко казано дотук може да бъдат обобщени следните тенден-
ции: първо, пренасочване на властта от правителствата и държавата към 
гражданите и неправителствените организации; второ, промяна в на-
чина на функциониране на политическите партии; трето, изместване 
на властовите лостове от полето на националната държава към полето 
на международните институции; четвърто, пренасочване на властта от 
политиците към медиите; пето, върви се от отношението “корпорати-
вен сектор – държава” към отношение “корпоративен сектор – граж-
данско общество”.
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Четвърта глава

ДИГИТАЛНИТЕ КОМУНИКАЦИИ  
И ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ПРОТЕСТНИТЕ, 
ОПОЗИЦИОННИТЕ И АНТИСИСТЕМНИТЕ 

ДВИЖЕНИЯ

1. Променящите се комуникации като фактор за тран-
сформации в протестните, опозиционните и антисистем-
ните движения

Социалните движения представляват мрежа от неофициални вза-
имодействия между множество индивиди, групи и организации, анга-
жирани в политически или културен конфликт на основата на споде-
лена колективна идентичност.1 Традиционно протестните, опозицион-
ните и антисистемните движения и организации, които действат извън 
институционалните рамки на наличната политика, са силно свързани с 
директния контакт между техните участници. Това е особено типично 
за домодерните селски движения, както и за работническите движе-
ния в ранния им стадий на развитие, които са тясно свързани с хомо-
генна среда и социална локализация. Прякото взаимодействие води до 
процеси не само на предаване на информация, но и на психологиче-
ско влияние, заразяване, внушение, агитация, които са много важни 
във всеки протест, реализиращ се в конкретното физическо публично 
пространство. Той се осъществява или нелегално в тайни квартири, 
или чрез партизански формирования по места, които са трудно дос-
тъпни за официалните власти, или, когато протестът е легитимен и в 
рамките на системата, обикновено в центровете на големите градове.

Печатните медии през последните два века дават възможност тези 
организации да действат като използват позиви, рекламни листовки, 
вестници, чрез които стигнат до повече хора. Радиото и телевизията, 
телефоните, факс- и копирните машини, които увеличават информа-

1 Diani, M. and Eyerman, R. (Еds.) Studying collective action. London: Sage, 1992, 
р. 13.
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ционното въздействие и имат много по-голям обхват, започват бързо 
да разширяват възможностите на тези движения след 50-те години на 
ХХ век. Появяват се така нар. „нови социални движения” – нови леви, 
комунитаристки движения, студентски движения, движения за граж-
дански права, екологични движения, движения за мир, нови религиоз-
ни движения, феминистки движения и пр. Те обаче са изправени пред 
ситуацията на масовите медии, които действат по логика на предаване 
на информация от типа на “един към много”, т.е. чрез тях собствениците 
на медиите и държавата могат да облъчват голямо количество хора и да 
налагат съответни хегемонни идеологии и интерпретации на ставащо-
то. Антисистемните и протестни движения трудно могат да предложат 
алтернативни визии за това, което става в господстващите медии. Зато-
ва от самото начало те се опитват да създават свои алтернативни медии, 
чрез които да стигат до евентуални привърженици, но възможностите 
им за това са ограничени. Те водят битка за адекватно присъствие на 
своите каузи в съществуващите медии, протестират че собствениците на 
вестници и държавата се опитват да представят техните протести през 
призмата на своята ограничена гледна точка, тъй като реално средства-
та за разпространение на информацията се владеят от хора, които на-
лагат хегемонията на определени идеи, враждебни към каузите на про-
тестиращите антивоенни, студентски, нови леви движения. През 1968 г. 
ляво-радикално ориентираните студенти в Германия се опитват дори 
да спрат разпространението на вестниците на издателството Шпрингер, 
които заемат основна част от вестникарския пазар и са враждебни към 
тяхната кауза. Подобни опити правят студентските протестни движе-
ния и в Италия по отношение на вестник „Стампа”, който ги е заклей-
мил като „леви фашисти”. Като противодействие се стремят да създадат 
своя алтернативна инфраструктура от печатни медии.2

Постепенно вътрешните и външни комуникации на тези движения 
рязко се подобряват, те стават много по-видими за големи маси хора, 
защото всеки протест, митинг, сблъсък веднага се превръща в медий-
но събитие, обикалящо целия свят. Това е една от предпоставките за 
неочакваните дори за американското правителство масови протести 
срещу виетнамската война, принудили го да оттегли своите войски от 
там. През 60-те години на ХХ век възходът на комуникациите води до 

2 Вж. Rucht, Dieter. The quadruple ‘A’: media strategies of protest movements 
since the 1960s. In: Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements. Ed. by 
Wim Van De Donk, Brian D, Loader, Paul G. Nixon, Dieter Rucht, London and New 
York: Routledge, 2004, рр. 36–41.
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своеобразно „световно заразяване” в развитите западни страни на ра-
дикалните протести на младите хора от САЩ до Европа. В глобалното 
противоборство на големи политически сили всяка от тях се опитва да 
използва за свои цели едни или други движения, финансирайки ги и 
инфилтрирайки ги с хора, които ги насочват в определена благоприят-
на за тях политическа посока.

Спадането на ляворадикалната вълна и интеграцията на протест-
ните движения в системата в развитите капиталистически страни съз-
дава нагласата, че възходът на телевизионната комуникация по съще-
ство благоприятства нарастваща гражданска пасивност. Изглежда, че 
тезите на Херберт Маркузе за “едноизмерността” на късния капитали-
зъм, който успява да интегрира в себе си всяка опозиция, всеки протест, 
всеки алтернативен възглед, се сбъдват. Към това се добавя и фактът на 
промяна на социалната структура в развитите западни страни – на-
малява относителният дял на предходната работническа класа, която 
е била мобилизирана от левите политически сили и протестни групи 
за антикапиталистически протести. Подобреното материално положе-
ние и увеличаващият се брой представители на средната класа създа-
ват ситуация, при която като че ли социалните основи на протестни и 
антисистемни движения в развитите страни ерозират. Хората отделят 
все повече от бюджета на времето си за радио и телевизия, те запълват 
голяма част от тяхното свободно време, но часовете, прекарани с тях 
са своеобразна приватизация на човешкия живот, която измества дру-
гите активности, свързани с общи социални цели. Затова се появяват 
множество изследвания, които се занимават с въпроса как възходът на 
телевизията води до отслабване на гражданската активност и социал-
ното доверие, как масовите медии хомогенизират аудиторията, налагат 
консумативен и развлекателен тип култура на утвърждаване на статук-
вото, благоприятстват господството на някакъв хегемонен дискурс и 
затрудняват алтернативни и антихегемонни дискурси. Пиер Бурдийо 
ще заключи, че «телевизията предлага една все по-деполитизирана, все 
по-очистена, все по-безцветна визия за света, все повече увлича вест-
ниците в приплъзване към демагогия и подчиняване на комерсиалните 
принуди».3 При това с маркетизацията на медиите все повече тяхното 
поведение е подчинено не на предлагане на информация и истини, а на 
привличане на по-голяма аудитория, която могат да предложат на ре-

3 Бурдийо, Пиер. Ответен огън. С., Унив. издат. „Св. Климент Охридски”, 
2008, с. 78.



223

кламодателите – тенденция, установена още в написаната през 1944 г. 
знаменитата работа на Адорно и Хоркхаймер, посветена на “културната 
индустрия”, а след това подробно изследвана в наши дни от Хабермас, 
който установява как масовите медии “атомизират” публичната сфера. 
Привличането на голяма аудитория обикновено става със скандали, 
шоу, сензации, а не чрез изискваща интелектуални усилия експертна 
информация и предлагане на истини за това, което става. По-късно ня-
кои автори развиват сходни аргументи и по отношение на домашния 
компютър като инструмент, ограничаващ социалното общуване.4

Реалните процеси обаче се оказват по-сложни и не така едно-
странно каузално зависими от характера на комуникационно-инфор-
мационната технология. Ефектът на медиите върху политическата ак-
тивност е значим, но не е директен, а има непряк характер, зависи от 
съвкупност от други фактори, които може да доведат до усилването 
или отслабването му. Оказва се, че в едни условия телевизията може 
да благоприятства пасивност, а в други да повишава социалната ак-
тивност. Нарастването на броя на телевизионните канали през 80-те 
години дава възможност за нарастващ потребителски избор на ин-
формация, а откритите линии в радио и телевизионните предавания 
поставят началото на интерактивност на медиите. За това доприна-
сят и нарастващото количество проучвания на общественото мнение 
и маркетингови проучвания, които създават предпоставка за обратна 
връзка с потребителя на информация. Увеличаващото се количество 
местни радио и телевизионни радиостанции, занимаващи се с пробле-
ми, интересуващи локалните общности, също е фактор за съучастие 
на гражданите във всекидневното конструиране на значения в пуб-
личното пространство, както и за натиск върху институциите при 
вземане на решения, който създава представата за поява на условия 
за плебисцитна и пряка демокрация. В развитите страни се разгръ-
ща движението на така нар. “алтернативни медии”, които се опитват 
да предлагат информация, която отсъства в основните радио и теле-
визионни канали, принадлежащи на корпоративни структури, пред-
ставлява тяхна опозиция и алтернатива, налага контракултура срещу 
хегемонната култура.5 В същото време традиционната работническа 

4 Shah, Dhavan V. and Jaeho Cho, William P. Eveland, JR. and Nojin Kwak. 
Information and Expression in a Digital Age: Modeling Internet Effects on Civic 
Participation. In: Communication Research. 2005, Vol. 32, № 5, p. 534.

5 Вж. Waltz, Mutzi. Alternative and Activist Media. Edinburgh: Edinburgh Uni-
versity Press, 2005.
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класа, която стои зад радикалните политически движения през пре-
дходното столетие, бързо почва да намалява, замествана от увелича-
ващо се количество хора, заети в сферата на различните типове ус-
луги и разрастващите се икономики на знанието. В този контекст се 
появяват нови социални и протестни движения като екологическите, 
феминистките, етнонационалистическите, правозащитните. Тяхната 
значимост в развитите страни нараства, а традиционните етнически и 
религиозни култури получават нови възможности за налагане на кау-
зи, благодарение на променящите се комуникации.

Явлението „Солидарност” в Полша в началото на 80-те години е 
подпомогнато от Запада, но става възможно именно благодарение на 
тези нови комуникации и особено на копирните машини, чрез които 
различни материали бързо се възпроизвеждат и предават на голямо 
количество хора. Двадесет години по-рано такова масово протестно 
движение не би могло да се организира. Нещо повече, развитите ко-
муникационни инструменти започват да се използват активно за под-
риване на определени режими и сваляне на властта от страна на техни 
противници. Във всички събития, свързани с промените през 1989 г. в 
Източна Европа, особено силна роля във формирането и разгръщане-
то на протестни движения играе телевизията и неслучайно за нейното 
овладяване се води жестока битка. Така в края на 1989 г. е организирана 
така нар. „телевизионна революция” в Румъния, когато противниците 
на Николае Чаушеску превърнаха в телевизионен спектакъл пред целия 
свят своя протест и свалиха неговия режим. Овладяването на национал-
ната телевизия става ключова задача на новопоявяващата се опозиция, 
защото по този начин тя се опитва да разруши основния инструмент 
на хегемонен идеологически дискурс в социалистическите страни и да 
наложи противоположен антисоциалистически и антикомунистически 
дискурс. По този начин става възможна организацията на различни 
места – Югославия, Украйна, Грузия и пр. на така нар. „цветни револю-
ции” – масови протестни движения, за чиято организация овладяване-
то на масовите медии има особено значение, защото дава възможност да 
се променят доминиращите интерпретации на това, което става, и води 
до сваляне на съществуващите правителства. У нас по време на масо-
вите протести, нахлуването на тълпите и разбиването на парламента на 
10 януари 1989 г. особено значима роля на координатор, организатор и 
информатор за събитията играе „Дарик радио”.

През 80-те и 90-те години на ХХ век ситуацията във връзка с орга-
низацията на протестни движения радикално се променя в резултат на 
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ускорено разгръщащата се информационна революция и новости в со-
циалната структура на развитите страни. В икономиката и обществото 
рязко се засилва ролята на нарастващото количество високообразо-
вани слоеве, а не на класово пренебрегнатите или маргинални групи, 
които традиционно се разглеждат като субекти на социални протести 
и антисистемни движения. Знанието и информацията играят ключо-
во значение за новите производствени процеси, а образованието е съ-
ществено качество на труда в тези условия. Те благоприятстват появата 
на нови идентичности и нови сфери на мобилизация на групи хора в 
името на защита на различни каузи и интереси. Възходът на интернет 
мрежата, свързана с обмен на знания, информация и активно участие 
в нея, съответства на един нов етап на развитие на съществуващите 
обществени системи.

Трудно е да се приеме тезата на критиците, че Web 2.0 практически 
се контролира от големите медийни корпорации и политиците, които 
формират публичния и политическия онлайн дискурс, тъй като силата 
на Web 2.0 се крие именно в обстоятелството, че потребителите полу-
чават възможността да участват в дискурса, макар и повечето сайто-
ве от този тип да представляват собственост на големи международни 
корпорации като Google или Microsoft. Нещо повече, макар наистина 
голяма част от информацията да се контролира от корпоративни или 
политически интереси, сега потребителите имат възможността да про-
веждат контра дискурс. В интернет корпоративен контрол се осъщест-
вява много по-трудно и дори мнението на големите корпорации и на 
политиците да остава в основата на политическите новини, за първи 
път толкова голяма стойност придобива и мнението на потребителя. 
Онлайн медията ни предоставя възможност да бъдем не само консума-
тори, но и доставчици на информация. Тя ни позволява да видим “об-
ратната страна на медала” не само на политиците, но и на провежданите 
от тях политики. Това показва, че мрежата не е попаднала под масовия 
контрол на корпорациите, на държавата или на партиите. Това, което 
ние знаем и правим сега, е важно, защото е възможно хората по света 
да направят така, че тази нова сфера на жизнен човешки дискурс да 
остане отворена за гражданите.

По-актуален е въпросът доколко участниците в политическия и 
публичния дебат действат рационално, доколко този дебат може да 
доведе до конкретни действия и доколко тези действия отговарят на 
интересите на самите граждани, държавата и обществото. Въпросът за 
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рационалното политическо поведение на гражданите винаги е стоял и 
до ден днешен не е намерил общовалиден отговор. Важно е обаче, че 
докато индивидът може да действа рационално, това е значително по-
трудно осъществимо за групата, тъй като групата често представлява 
сбор от индивиди с противоположни цели и с различна подредба на 
приоритетите на участниците.

2. Интерактивността на мрежата и възходът на протест-
ните, опозиционните и антисистемните движения

Развитието на мрежата води до възход на организации и движе-
ния, които играят опозиционна и антисистемна роля, използвайки 
интернет. Как едното е свързано с другото? На първо място самата 
особеност на глобалната мрежа с нейната интерактивност предполага 
обратна връзка, активно отношение на гражданите по един или друг 
проблем. Емпиричните изследвания показват, че интернет комуника-
цията благоприятства засилването на гражданската активност повече, 
отколкото традиционни комуникационни канали като вестниците и 
телевизията. От своя страна засилената гражданска активност има об-
ратно въздействие върху информационното поведение, върху актив-
ното търсене, консумиране, дискутиране на определена информация.6 
Електронните сайтове на всяка от милионите медии, организации, 
блогове са задръстени от различни коментари на написаното или на 
това, което става. Собствената характеристика на мрежата предполага 
активност дори в страни, в които като че ли гражданските движения 
не изглеждат толкова значими. Национално представително проучва-
не през януари 2008 г. в Китай показва, че около 66 % от 210 милиона 
потребители по това време са проявили активност и са писали някакъв 
текст в един или повече сайтове в мрежата, 32 % са качвали снимки, а 
18 % – филмчета, клипове и всякакви други видеоматериали. Оказва 
се, че сайтовете, в които се изразява опозиция, конфликт, противо-
поставяне, сблъсък, протест, скандал привличат по-голям трафик и 
имат предимство за бизнеса, който се опитва да рекламира своите сто-
ки там, където открива повече посетители. Сайтовете и блоговете с 

6 Shah, Dhavan V. and Jaeho Cho, William P. Eveland, JR. and Nojin Kwak. 
Information and Expression in a Digital Age: Modeling Internet Effects on Civic 
Participation. In: Communication Research. 2005, Vol. 32, № 5, pр. 551–553.
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най-яростни сблъсъци в определен смисъл допринасят и за интернет 
икономиката.7

Основните характеристики на интернет, свързани с неговата ин-
терактивност, позволяват общуване между потребителите под всички 
възможни форми без ограниченията на пространството и времето и 
в крайна сметка са предпоставка за засилване на гражданската актив-
ност. Така се повишава информираността и възможността за дискусия, 
за включване на гражданите в обмен на мнения по различни въпроси, 
което има позитивни следствия за равнището на тяхната ангажираност 
с едни или други социални проблеми. От една страна, се формират оп-
ределени субкултури, ангажирани със съответни каузи, а от друга – се 
появява възможност за връзка между различни неправителствени 
организации, споделящи общи или сходни ценности и преследващи 
своите цели. Те позволяват появата на нови форми на организация и 
политическа активност, които не са били възможни чрез старите сред-
ства за информация. Тези средства вече не са единственият източник 
за формиране на дневния ред на обществото и зависят все повече от 
взаимодействието си с новите информационно-комуникационни тех-
нологии. “Интернет стана дом на опосредствана активност, която се 
стреми да повиши осведомеността на хората, да даде трибуна на тези, 
които нямат такава, да предложи разширяване на правата на хората, да 
позволи на различни хора и каузи да се организират, да формират съ-
юзи и в крайна сметка да бъде използван като инструмент за социална 
промяна”.8

Друго обяснение за възхода на протестните движения е свързано с 
тенденциите в развитието на политическите партии, които все по-труд-
но могат да интегрират в своята дейност интересите на толкова разно-
образни и променящи се групи хора, когато става въпрос за процеси, 
протичащи на национално ниво. В условията на интензивна промяна 
на социални структури, стратификация, общности, позиции непрекъс-
нато се появяват нови групи и дори суб-култури със своите интереси 
и цели, които не са ангажирани с партии и идеологии. Тези групи се 
опитват да се обединяват на основата на един или няколко споделени 
интереси или цели и да оказват натиск върху властовите структури и 
управление. Ускорено се променят и предходното ляво и предходното 
дясно, които са били силно свързани с индустриалните противопоста-

7 Yang, Guobin. Online Activism. In: Journal of Democracy. 2009, Vol. 20, № 3, p. 35.
8 Fenton, Natalie. Mediating hope: New Media, Politics and Resistance. In: 

Intеrnational Journal of Cultural Studies. 2008, Vol. 11, № 2, p. 233.



228

вяния между работническа класа и буржоазия, както и със силната на-
ционална държава, имаща суверенитет върху голяма част от процесите 
на своята територия. Предходните леви започват да изглеждат десни, 
предходните десни възприемат идеи, които не са традиционно десни. 
Нещо повече, има криза и трансформация на формиралите се през 
ХХ век идеологии в техния общоприет смисъл – левите, центристките 
и десните идеологии в голямата си част са принудени да декларират 
сходни ценности, за да повлияят на колкото се може повече избирате-
ли. По този начин обаче, интегрирайки се в глобалния капитализъм, те 
допълнително губят идентичност. Появява се криза на политическите 
идентичности, водеща до изостряне на битките вътре в традиционните 
партии и разпад на редица от тях.

Възниква своеобразен вакуум в резултат на това, че традицион-
ните партии и идеологии със своята тромава бюрократична структу-
ра твърде често не успяват да реагират на промените. Тази реакция 
става по-бърза чрез различни движения и непрекъснато появяващи 
се алтернативни формирования и организации на гражданското об-
щество, извън парламентарния контекст и парламентарната борба, 
претендиращи да реализират „нова политика”, „политика на живо-
та” (‘life politics’), „политика на жизнени стилове” (‘lifestyle politics’), 
„субполитика” (‘sub-politics’). Така формално членството в партиите 
и участието в изборите намалява, а социалната активност и ангажи-
раност може да се увеличават, но чрез различни социални движения 
и алтернативни организации, чиято дейност се стимулира от нови-
те възможности за комуникация между индивидите и алтернативна 
публична сфера.

В същото време в новите условия успешното възникване и утвър-
ждаване на нови партии много по-често от предходни периоди се осъ-
ществява като в началото те се формират като граждански организации 
и социални движения, а след това се структурират като партии. Така 
става с всички опозиционни партии в Източна Европа, които първо-
начално са протестни и дисидентски движения. След това самите те са 
изтиквани от политическата сцена много често от организации, които 
се опитват да използват потенциала на протестни движения. И двете 
партии, които разбиха сложилата се партийна структура в България 
през 90-те години на миналия век, възникнаха като демонстрираха в 
началото характеристики на социални движения и организации – На-
ционално движение Симеон Втори (НДСВ) и Граждани за европейско 
развитие на България (ГЕРБ).
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Появяват се антиглобалистки, екологически, феминистки, кул-
турни, етнически, организации, антиядрени движения, движения за 
защита на специфични интереси, коалиции, граждански мрежи и пр., 
които не намират представителство в политическите партии, а търсят 
алтернативи на съществуващата ситуация. Кибер организирането на 
протести и кампании на фона на отслабващата избирателна активност 
и падащото членство на партиите започва да изглежда алтернатива за 
бъдещето. Това е едно от основанията за оспорване тезата на Франсис 
Фукуяма за настъпването на „края на историята” и на твърденията 
за безалтернативността на либерално-демократичния капитализъм. 
Както посочва Джон Грей в книгата си “Фалшиф изгрев: Делюзиите на 
световния капитализъм”, глобализацията разрушава социалната кохе-
зия, а етническите войни са резултат от безредието, създавано от гло-
балния капитализъм в настоящата му несправедлива версия, водеща 
до по-ускорено от всякога преди в историята нарастване на неравен-
ството. На тази основа той предрича крах на световния капитализъм в 
настоящата му неолиберална форма.9 Макар неговата теза да е спорна 
от гледна точка на предвижданията, тя е твърде актуална от гледна 
точка на констатациите за обратната страна на глобалния корпорати-
вен капитализъм.

Може би първата най-известна форма на електронна съпротива са 
действията в началото на 90-те години на ХХ век от името на така нар. 
Запатистка армия за национално освобождение, радикална мексикан-
ска група, известна по-често като Запатистите. Нейният ръководител 
Маркос и неговата армия разгърнаха партизански „мрежови войни”, 
получавайки статуса на медийни знаменитости.10 След тях различни 
протестни, антикапиталистически, мирни, антисистемни, опозицион-
ни движения се насочиха към глобалната мрежа.

В анализ, основаващ се на проучване на уеб сайтовете и интервюта 
с всички политически групи в Германия през 1996 г., се резкрива, че 
повече от 30% от групите представляват социални движения, следвани 
по своя брой от партиите и техните поделения, организациите на ра-
ботодателите, профсъюзите и други организации. Друго изследване на 
екологическите организации в Германия показва, че две трети от тези, 

9 Вж. Gray, John. False Dawn: The Delusions of Global Capitalism. New York: 
The New Press, 1998.

10 Вж. Brush, Heidi Marie. Electronic Civil Disobedience. In: Encyclopedia of 
New Media. Еd. Steve Jones, London: Sage, 2002.
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които действат на национално равнище през 1997/1998 г., имат свои 
уеб сайтове в интернет.11

През 2002 и 2003 г. се наблюдава възход на глобални антивоенни 
движения, свързани с отношението на американската администра-
ция към Ирак, като за тази цел активно се използва интернет. Появя-
ват се получаващи глобална известност антивоенни и опозиционни 
сайтове като MoveOn (http://www.moveon.org), ANSWER (http://www.
internationalanswer.org), and the United for Peace & Justice (http://www.
unitedforpeace.org), използвани за антивоенна информация и органи-
зиране на различни демонстрации. Възможностите за политически ал-
тернативно мислене и обединение на хората получават допълнителен 
качествен скок с появата на мрежови социални платформи като Twitter 
и Facebook.

Организациите на гражданското общество и антисистемните дви-
жения засилват своето влияние и възможности за действия чрез из-
ползването на новите информационни технологии. Те представляват 
нови центрове на власт, които обединяват огромно количество хора 
и представляват алтернатива и дори антипод на държавните институ-
ции. Създават се контрацентрове на власт, които, при създалата се през 
последните години криза на либералната демокрация, формират нови 
системи от ценности и вярвания, често противоположни на традици-
онните налагани от държавата ценности и вярвания. “В голяма част от 
света идентичността, била тя религиозна, етническа, териториална или 
национална, се е превърнала в източник за придаване на значение и 
вдъхновение за алтернативни проекти на социална организация и из-
граждане на институции”12.

На интернационално ниво засилването активността на опозици-
онни и антисистемни движения, използващи интернет, е свързано с 
неспособността на основни международни институции да реагират на 
проблемите, потребностите и вижданията за развитието на света на 
големи маси хора, които може да се самоорганизират и да се борят в 
защита на определени каузи. Неслучайно повечето организирани чрез 
интернет международни акции са срещу институциите на глобалния 

11 Вж. Donk, Wim Van De and Brian D, Loader, Paul G. Nixon, Dieter Rucht. 
Introduction: Social movements and ICTs. In: Cyberprotest: New Media, Citizens and 
Social Movements. Ed. by Wim Van De Donk, Brian D, Loader, Paul G. Nixon, Dieter 
Rucht, London and New York: Routledge, 2004, р. 14.

12 Castels, Manuel. Communication, Power and Counter-power in the Network 
Society. In: International Journal of Communication. 2007, № 1, p. 249.
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капитализъм – МВФ, СТО, Световната Банка, Г-8 и пр., а техните цели 
са опрощаване на дълговете на страните от Третия свят, защита на чо-
вешките права и околната среда, протекционизъм срещу свободната 
търговия или противопоставяне на войните в Ирак и Афганистан.

Взаимодействието на реалните протестни движения с новите тех-
нологии предизвиква трансформация на тези движения. Основната 
причина за това са промените в процеса на общуване на участниците в 
движенията, в събирането, обмена, използването на информация, а ко-
гато става дума за социални общности характерът на общуването има 
съществена роля в реализацията на техните възможности.

3. Посоки на промяна

Как се трансформират и променят управлението и демокрацията, 
опозиционните и антисистемни организации и движения в информа-
ционната епоха? Без да претендираме за изчерпателност и като имаме 
предвид, че интернет играе ключова, но не единствена роля в този про-
цес, в който действат множество фактори, ще посочим някои основни 
характеристики на тази промяна.

3.1. Мрежова организация
Интернет предполага нови форми на мрежова организация, замест-

ваща предходните йерархии. Той не е просто нова технологична ин-
фраструктура на социалните движения, той им налага своята мрежова 
структура. Хоризонталните връзки премахват цялата сложна бюрокра-
тична организация, характерна за политическите партии. Те не позво-
ляват формирането на йерархия с един безспорен авторитет, в резултат 
на което всички участници са много по-равноправни. Децентрализи-
раните и гъвкави локални, регионални, глобални мрежи без предход-
ните организационни зависимости правят различните опозиционни и 
протестни движения много по-адаптивни и бързо преустройващи се. 
Създаващите се коалиции от организации и индивиди се разгръщат 
във формата на полицентрични мрежи, на своеобразен рояк, на мно-
жество взаимодействащи рояци. Постоянно се появяват нови форми-
рования, коалират се, напускат коалициите и се включват в нови и пр. 
Те могат да приемат най-различни форми – от малки и неформални 
групи до национални организации с редовно членство, от по-малко 
централизирани до по-централизирани, от национални до глобални 
организации. Вместо команди, предавани в йерархически структури 
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отгоре надолу се формира хлабава и гъвкава координация между авто-
номни индивиди и групи с минимум устойчивост на организационна 
структура и най-често липса на членство, формални устави и правил-
ници на организация.

Разгръща се нов начин на правене на политика. За разлика напри-
мер от традицията на представителство, характерна за редица опози-
ционни и протестни партии и други организации, се фаворизира ди-
ректното участие. Те не наблягат толкова на рекрутирането на нови 
членове, политическо представителство чрез вертикални структури и 
битка за идейна хегемония, както правят през модерната епоха анти-
системните партии, а на големи мрежи от разнообразни организации и 
общности, събиращи се чрез информационни структури и координа-
ция под обща шапка във връзка с конкретна цел. Проучванията сочат, 
че в редица случаи участието в нови социални движения е свързано с 
отказ от ангажимент и отхвърляне на традиционната партийна поли-
тика. Анкета сред активисти на такива движения показва връзка меж-
ду недоверието към партиите и представителните институции, от една 
страна, и високото доверие и участие в нови социални движения, от 
друга. Недоверието към бюрократични, основани на представителство 
и делегиране структури, се замества от участие и пряк ангажимент в 
различни мрежови структури. Интернет рязко засилва възможността 
и желанието не да бъдеш представен, а да участваш директно в поли-
тиката.13

Липсва предварително зададена единна идентичност, която да стои 
в основата на целостта на движението, в повечето случаи структурира-
нето на движенията не е по традиционната ляво-дясна политическа ос. 
При огромната част от базираните в интернет и появяващите се благо-
дарение на интернет протестни движения няма устойчиво членство, 
което традиционно е предпоставка за статични и недостатъчно дина-
мични структури. Те по-скоро се опитват да координират действията 
на колкото се може повече хора и организации в името на определена 
кауза, а не да ги правят свои формални членове. 14

Става много по-лесно формирането на големи и гъвкави коалиции, 
те са по-адаптивни и устойчиви на атаки от коалиции, които се изграждат 

13 Вж. Fenton, Natalie. Mediating hope: New Media, politics and resistence, In: 
International Journal of Cultural Studies. 2008, Vol. 11, № 2, p. 236.

14 Вж. Juris, Jeffrey S. The New Digital Media and Activist Networking within 
Anti–Corporate Globalization Movements. In: The ANNALS of the American Acad-
emy of Political and Social Science. January, 2005, p. 197.
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на основата на партньорство на лидерите на големи бюрократични ор-
ганизации от типа например на партиите или държавните институции. 
Интернет мрежата улеснява тази връзка, макар че тя изглежда формално 
много по-хлабава в сравнение с традиционните формални организаци-
онни отношения на партиите. Когато става дума за движения, които са 
мотивирани не от принадлежност към определена професионална или 
териториална група, а от някаква кауза, именно интернет става най-лес-
ният начин те да се формират. Той благоприятства обединението на нете-
риториална основа на хора, които се борят за една или друга кауза – про-
тив генномодифицираните храни, срещу проектозакона за електронните 
съобщения и пр. В сайта на всяка организация има установени адреси и 
постоянни връзки с останалите, а това обвързва множеството протес-
тиращи общности. Така между тях е възможна дифузия на информация 
и взаимна идентификация, чрез които рязко се подобряват техните въз-
можности и нараства организационният им и организиращ потенциал. 
Между отделните участници в мрежата възникват нелинейни отноше-
ния и резултатът от взаимодействието им е много по-мощен, отколкото 
са възможностите на всеки от участниците, взети поотделно. Те взаимно 
съучастват във формирането на позиции, значения и действия, които са 
резултат на това, че те по същество формират заедно сложна система, ко-
ято генерира следствия, различни от това, което биха могли да направят 
отделните участници във взаимодействието.

3.2. Интернет като информационна система и самооргани-
зацията на гражданите

Безспорно е, че интернет рязко увеличава количеството инфор-
мация, която е на разположение на гражданите в обществото. Тази 
промяна, както и всички други промени, свързани с комуникацион-
но-информационните технологии може да има двойствени следствия, 
а това от своя страна ражда противоположни визии за перспективите 
за политиката. Има автори, които смятат, че разпространението на ин-
тернет, телевизията и другите средства за информация води до намаля-
ване на гражданската активност, до нежелание на хората да участват в 
демократичния процес и опит да се скрият в собствения затворен свят 
на информационните развлечения.15 Тук идеята е, че огромна част от 

15 Вж. Boggs, Carl. The End of Politics: Corporate Power and the Decline of the 
Public Sphere. New York: Guilford, 2000; Бурдийо, Пиер. Ответен огън. С., Унив. 
издат. „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 68–69.
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генерираната информация в публичната сфера в нарастваща степен 
не служи за вземането на рационални решения, а е свързана с шоу-
то, забавленията, скандала, слуховете, сплетните за личния живот на 
знаменитостите, с цялостния потребителски тип буржоазна култура. 
Медийните корпорации се грижат не за информираността на граж-
даните, а за подтикването на аудиторията към потребление и за това 
се ползват всички техники на манипулацията, рекламата, маркетинга, 
пиара. В публичното простраство функционира огромно количество 
недостоверна и изопачена информация, която е неподходяща за едно 
пълноценно и рационално обсъждане, от което може да се появи и по-
лезната активност на социално отговорния гражданин.

Не може да се отрекат тези негативни тенденции, нито това, че те 
повличат със себе си една немалка част от гражданите, особено тези с 
недостатъчно образование и тласкани в резултат на цяла серия от дру-
ги фактори към социална пасивност. Обикновеният човек често пъти 
наистина не може да се ориентира в океана от информация и може да 
бъде лесно манипулиран. В същото време обаче не може да се отре-
че, че съществуват предпоставки и за активизация на поведението на 
образования и социално ангажиран гражданин. Интернет е огромна 
информационна система и чрез него гражданите и общностите, които 
могат да се самоорганизират и да протестират, се противопоставят на 
структурите на властта. Много по-лесно днес могат да действат ин-
формирано, със знание за процесите, събирайки и използвайки съот-
ветната информация. Ако по-рано едни или други знания са били огра-
ничавани до групи експерти или само до властови институции, сега те 
могат да бъдат на разположение на всички и гражданите да реагират. 
Социалните движения използват интернет за събиране и публикуване 
на информация, за диалог и координация между различните участни-
ци, за натиск върху тези, които вземат решения. Леснодостъпността до 
такива огромни масиви от информация и възможността те да са почти 
веднага на разположение на гражданите, нарастващата проницаемост 
на структурите на властта са фактори, които рязко повишават потен-
циала на тези движения и организации. Те много бързо могат да споде-
лят опит помежду си и със сродни движения и организации навсякъде 
по света, да наблюдават, обсъждат и осъждат действията на определе-
ни институции, политически лидери, държавни, международни, поли-
тически и икономически организации и пр. Интернет е удобно, бързо 
и евтино средство за откриване на всяка информация за движения, 
групи, събития, процеси. Повече от всякога става ясно, че знанието е 
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сила и на основата на бързо и лесно добивана информация за всякакви 
процеси в обществото гражданите могат веднага да реагират успешно 
на това, което става.

Скоростта на разпространение на информацията и организира-
нето на мероприятия се увеличават значително. Става възможна кому-
никация на всякакво разстояние в реално време, което трансформира 
природата на общностите и междуличностните отношения. Възходът 
на нови социални движения и граждански организации е свързан и с 
факта, че поради своите особености те са способни на много по-бърза 
реакция на процесите в една все по-динамична социална среда, в която 
традиционните институции трудно успяват да реагират ефективно на 
промените. За часове гражданите могат да се организират в резултат 
на появата на някаква проблематика. През 2007 г. една от най-много-
числените демонстрации в историята на САЩ, когато около половин 
милион човека излязоха на улиците на Лос Анжелис с искания за лега-
лизация на нелегалните имигранти, стана възможна благодарение на 
онлайн социалните общности. Традиционните организации не биха 
могли да съберат тези хора, още повече, че голямата част от тях не са 
сред политически активните граждани. Характерен е и примерът с 
парламентарните избори в България през 2009 г., когато чрез интернет, 
българските диаспори в Германия и други страни се организираха бук-
вално за няколко часа в деня на вота под призива “да не позволим да 
ни управляват турците” и това доведе до безпрецедентна избирателна 
активност сред емигрантските общности.

Умножаването на медиите и най-вече появата на онлайн видео ре-
шава проблема, с който са се сблъсквали предходни протестни дви-
жения – влизането на протеста, критиката, противопоставянето 
в публичното пространство чрез медиите. Ако преди един протест 
може да остане незабелязан извън локалното пространство, в което се 
провежда, сега всяка реакция, несъгласие, опозиция стигат до мили-
они хора. Критичните, антихегемонни и опозиционни дискурси могат 
да влязат в локалната и глобална публична сфера по-лесно от всякога и 
да противодействат на доминиращите идеологически интерпретации. 
При възхода на пазарно ориентираните медии протестите и конфли-
ктите, сблъсъците, противопоставянията са най-продаваната стока и 
могат да имат много по-голямо въздействие. Те предлагат конфликт, 
спектакъл, заплаха, сблъсък, т.е. ключови характеристики, за да се пре-
върне нещо в новина по комуникационните канали. Всъщност проте-
стите в една или друга точка на света стават постоянна характеристика 
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на новинарските емисии по телевизиите, а евентуалните грубости на 
полицията, особено престъпването границите на закона, биват лесно 
филмирани и веднага влизат не само в емисиите, но и в многобройни 
сайтове за интернет видео. Чрез интернет всяка информация потен-
циално може да бъде видяна от всеки от жителите на земята, което е 
радикално нова ситуация. Това, разбира се, си има и своята негативна 
страна. Интернет е свръхпретоварен с информация и колкото повече 
става тя, колкото по-бързо се променя, толкова потенциалната види-
мост на всяка информация се превръща в реална невидимост. Може да 
се получи ефект, при който колкото повече е информацията, толкова 
по-малко информиран може да бъде отделният човек и това в крайна 
сметка да запазва и подсилва съществуващите властови отношения. 
Факт е обаче, че значимите протести влизат като информация не само 
в отделни сайтове, а в стотици и хиляди информационни източници 
и могат да стигнат до безпрецедентно по своите мащаби количество 
хора.

3.3. Пространствен обхват, цена и ефективност на движенията
Пространството вече няма значението, което е имало през пре-

дходните десетилетия. Социалните движения използват дигиталната 
мрежа да действат на локално, регионално и глобално равнище, а тех-
ните активисти непрекъснато извършват преходи от виртуална към 
реална политическа активност. Граждани и организации от различни 
държави могат да координират протести в своите страни и по този 
начин самите протести да се глобализират. Възможно е едновремен-
но провеждане и координиране на протести на много места и в много 
страни по един и същ проблем. Повече от всякога има предпоставки за 
световната солидарност с един или друг регион, едно движение или об-
ществена организация да получат бързо подкрепа отвсякъде по света. 
Става възможна интернационална комуникация между неправител-
ствени организации, позволяваща да се реагира на местни проблеми 
като се ползва международна подкрепа в различни форми, включител-
но опит и тактика, което повишава равнището и засилва капацитета на 
локалните протестни действия. 

Цената на протестните действия е значително по-ниска. По на-
чало възможността за налагане на хегемонни идеологии от домини-
ращите икономически и властови групи е силно зависима от цената 
на разпространение на определени идеи. Традиционните печатни и 
електронни медии за масова аудитория обикновено са собственост на 
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корпоративния капитал, а част от тях са свързани с правителствата и 
имат характер на национални медии. Поради това те налагат съответни 
хегемонни дискурси, съответстващи на интересите на техните собстве-
ници. Алтернативни позиции, противоречащи на тези интереси, по-
трудно проникват в тях.

Поевтиняването на комуникационните технологии и улесняването 
достъпа до тях не само като потребител, но и като създател на информа-
ция, благоприятства социалните групи, които нямат достатъчно сред-
ства и дава възможност те да ги използват за алтернативни интерпре-
тации и каузи. Производствената цена на предлаганата информация 
и координация на действията клони към все по-ниски нива и поради 
това и няма необходимост да се съобразяваш с материални разходи и 
рекламодатели, както в традиционните медии. Дигитални комуника-
ционно-информационни технологии като интернет и мобилните те-
лефони са най-достъпните за милиарди хора технологии в историята. 
Чрез тях виртуалната мобилизация на привърженици е много по-лес-
на и евтина. Ако вземем предвид политическите партии, ще видим, че 
всяка една организирана от тях акция поглъща огромни средства за ав-
тобуси, превозващи протестиращите, за трибуни, мегафони, знамена, 
пропагандни материали и пр. При организираните по интернет проте-
сти обаче солидарността е застъпена в много по-голяма степен и всеки 
допринася с каквото може за общата кауза. Това улеснява провеждане-
то на такива действия. Създава се глобална контрапублика с алтерна-
тивни интерпретации на събитията, склонна към различни протестни 
действия срещу доминиращите властови структури.

Рязко се повишава ефективността на социалните, протестните 
и антисистемните движения. Ако предходните асиметрии в знания и 
експертиза между властовите институции и гражданите затрудняват 
ефективността на гражданското неподчинение, протести, противопос-
тавяния, сега тази асиметрия не само рязко намалява, но гражданите 
може да разполагат с алтернативна информация, алтернативна експер-
тиза, бази данни и интерпретация на събитията, което променя дисба-
лансите между властови елити и протестиращи граждани.16 При това, 
ако при предходните медии има големи собственици, които могат да 
пуснат, но могат и да не пуснат съответната информация, т.е. икономи-
ческите и политически елити могат да блокират неблагоприятни за тях 
съобщения и идеи, сега това става много по-трудно.

16 Вж. Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements. Ed. by Wim 
Van De Donk, Brian D, Loader, Paul G. Nixon, Dieter Rucht, London and New York: 
Routledge, 2004, p. 12.
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3.4. Съчетаване на протести във физическото и виртуално 
пространство

Води се дискусия за това доколко и как интернет може да влияе и 
да променя различните видове социални движения. Изказват се съм-
нения, че междуличностните контакти в интернет не могат да заменят 
изцяло реалните междуличностни контакти, че при виртуални демон-
страции не може да ги има емоциите, съществуващи при реални дейст-
вия.17 Други автори изтъкват, че при отношения, основани само на 
интернет комуникации, би липсвало достатъчно доверие.18 Най-при-
емлива обаче изглежда тезата, че съчетаването на реалните протестни 
и граждански движения с използването на информационно-комуни-
кационните технологии е най-успешната посока в развитието на тези 
движения.19 Това съчетаване се реализира в няколко основни форми:

Първата е свързана с ориентирането на традиционни организа-
ции, формирани и действащи извън виртуалното пространство, към 
използването на интернет като допълнителен фактор за организация 
на тяхната дейност. В този случай интернет има спомагателна роля.

Втората форма е самоорганизацията на граждани и организации 
в интернет във връзка със злободневни конкретни проблеми и орга-
низиране на протести за решаването на тези проблеми. Това е най-
бързо превръщащата се в основна форма на протест у нас през 2009–
2010 г. Ключова роля в това отншение започна да играе социалната 
мрежа «Фейсбук», в която всекидневно започнаха да се формират и 
самоорганизират групи, които протестират във връзка с конкретно 
появила се ситуация и проблем, да се появяват лидери и организато-
ри на реални протести. Интернет позволява много бърза самооргани-
зация на множество хора и типичен пример са студентските протести 
в България пред НС през зимата на 2009 г. Група варненци се органи-
зираха в началото на пролетта 2010 г. за протест срещу дупките по 
пътищата. В редица градове се самоорганизираха след осакатяването 
на едно куче в защита на животните и промяна на законодателството 

17 Вж. Donk, W. van de and Foederer, B. E-movements or emotions? ICTs and 
social movements: some preliminary observations. In: Ambitions and limits on the 
crossroads of technological innovation and institutional change. Еd. J. Prints, Cam-
bridge, MA: Kluwer, 2001, pp. 117–127.

18 Вж. Diani, M. Social movement networks. Virtual and real. In: Culture and 
politics in the information age. Ed. F. Webster, London: Routledge, 2001, pp. 117–127.

19 Вж. Etzioni, A. and Etzioni, O. Face-to-face and computer-mediated communi-
ties, a comparative analysis. In: The Information Society. 1999, Vol. 15, № 4, pp. 241–248.
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в полза на такава защита. В сайта “BG mamma” се породи и след това 
се пренесе във «Фейсбук» и в други сайтове протестът срещу Закона 
за генномодифицираните организми и срещу Наредбата за здраво-
словно хранене на учениците. Поредица от такива организирани чрез 
интернет протести бяха насочени срещу отстъпленията на парламен-
та във връзка със забраната на тютюнопушенето. Всъщност почти по 
всеки по-щекотлив политически проблем започват да се образуват 
дискусионни форуми, а в определени случаи и протести, оказващи 
натиск върху законодателната, изпълнителната, местната власт. Об-
щото между организираните по този начин протестни действия и оп-
ити за оказване на натиск върху правителствата е, че те в повечето 
случаи са спорадични, без предварителна организация или конкрет-
но поставени цели, недостатъчно обезпечени с ресурси и често им 
липсва масовост. Това е така, тъй като те трудно могат да обединят 
индивиди от целия свят, а обикновено се характеризират с обедине-
ние на локален признак. Този тип протестни акции не разполагат с 
необходимите средства за провеждането на мащабни акции, нито да 
привлекат хора от различни краища на планетата. Това не са протести 
на хиляди хора от традиционен тип, готвени в продължение на дълъг 
период от съществуващи организации. Възникват във връзка с кон-
кретен проблем и след решаването му хората се разделят. По начало 
събират относително малко хора – 100–200 души, но много активни 
и което е важното, тези протести се отразяват от телевизионните ка-
нали и радиостанциите, от печатните медии и тяхното въздействие 
силно се увеличава. Те се превръщат в доминираща форма на почти 
всекидневни протести у нас, за разлика от предходните протести на 
опозиционни партии и синдикати, които все повече не успяват да съ-
берат по стария начин привърженици.

Третият тип протести се извършват изцяло във виртуалното прос-
транство. В редица случаи, когато има ограничения във възможности-
те за протест в реалното пространство, протестът в мрежата се оказва 
заместител на това, което не може да се направи по традиционния на-
чин. Във виртуалното пространство могат да бъдат приложени много 
методи като подписки, задръстване на правителствени сайтове с по-
сещения, хакване на определени властови или противникови системи, 
онлайн петиции, виртуални бомбардировки, верижни мейлове или 
виртуални седенки. Писането на електронни протестни писма, въпро-
си и пр. може да бъде правено в огромни количества от един човек или 
група, т.е. виртуалният протест може да бъде масов, независимо от 
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броя на хората, които го реализират. Появява се феноменът „електрон-
но гражданско неподчинение” – политическа стратегия, която използ-
ва електронни техники, за да блокира работата на определена инсти-
туция или да попречи на нейното функциониране. Много от неговите 
привърженици смятат, че традиционните форми на гражданско непод-
чинение вече не са ефективни и трябва да бъдат заменени от нови във 
виртуалното пространство, което трябва да стане основна територия 
на протеста. Интернет става място за „виртуални” действия, при кои-
то протестиращи групи увреждат електронните услуги на своите опо-
ненти, изпращат е-мейл бомби, автоматично пренасочват търсещия 
определен сайт към друг, вкарват свои лозунги в сайта им, променят 
страницата му или създават фалшиви уебсайтове с информация, която 
ги компрометира.20 Най-ярка форма на такива дигитални протестни 
действия на много места в света през последното десетилетия е хакер-
ството, когато то се осъществява в името на някаква политическа или 
гражданска цел. Активисти например на „Фронта за освобождение на 
животните” атакуват сайтовете за продажба на кожени изделия и лабо-
раториите за опити с животни.

Не само протестни организации, но и малки групи хора, създа-
ващи популярни протестни сайтове против една или друга организа-
ция или по повод кауза, може да се окажат изключително ефективни. 
Става дума за нарастващия брой на така нар. сайтове на „вечно не-
доволните”, които се създават за да критикуват, осмиват или просто 
досаждат на компании, отделни хора и организации. Световна попу-
лярност доби сайта на Джеймс и Джон Донован (баща и син), в кой-
то те водеха битка срещу нарушения на нефтения гигант „Роял Дъч 
Шел”, публикувайки най-различни критични материали срещу него. 
Независимо от многото си пари и армия юристи „Роял Дъч Шел”не 
успя да му противостои ефективно. Своята кампания бащата и си-
нът започват след като, по техните думи, Shell открадва от тях инте-
лектуална собственост и въпреки заведените дела срещу компани-
ята те не успяват да ги спечелят. Затова създават сайта, чрез който 
започват публична битка с критични материали срещу компанията.  
Само за един месец техният сайт www.royaldutchshellplc.com е имал два 
милиона посещения. Преди това такъв успех на «сайт на вечно недо-

20 Вж. Ayres, J.M. From the streets to the internet: the cyber-diffusion of conten-
tion. In: Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1999, Vol. 
566, № 1, рр. 132–143; Smith, J. Cyber Subversion in the information economy. In: 
Dissent. Vol. 48, № 2.
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волни» има www.mcspotlight.org, занимаващ се с постоянна критика на 
компанията McDonalds. Оказва се, че дори създаването на един сайт, 
който концентрира постоянна критика и недоволство от една институ-
ция, може да има огромни следствия.21

3.5. Колективна интелигентност на движенията
Рязко се повишава колективната интелигентност при провеж-

дането на протестните движения, които стават все по-координирани и 
техните участници действат като „умни тълпи”, което им дава възмож-
ност да избягват противодействията на полицията. Още при първите 
големи антиглобалистки демонстрации срещу СТО в Сиатъл протес-
тиращите използват динамично обновяващи се сайтове, мобилни те-
лефони и тактики на „разпръскващ се рояк”. През 2001 г. във Фили-
пините около един милион демонстранти успяха да свалят президента 
Естрада, организирайки се чрез разпращане на милиони послания по 
мобилните телефони. Характерен пример са и гражданските сблъсъци 
в мюсюлманските квартали в големите френски градове през 2005 г., 
довели до огромни загуби и разрушения. Участвуващите в тях младежи 
непрекъснато обменят по мобилните телефони, блоговете и чрез мейли 
съобщения за организацията на протестите в един или друг район и се 
предупреждават взаимно за полицейските операции. В Германия те са 
най-новата форма на политически протест и се ползват активно от го-
лемите профсъюзи в битките им във връзка със заплащането и продъл-
жителността на работното време. Смята се, че тези форми на протест 
постепенно ще заменят традиционните стачки. Поради това работода-
телите се опитаха да наложат законова забрана за тяхното използване, 
но не успяха. Протестиращи, самоорганизиращи се и събиращи се на 
протест се появяват по повод всякакви каузи – от „светкавични тълпи” 
срещу промените в климата, през спиране разширяването на писти-
те на градското летище до различни нарушения на човешките права.22 
По време на кампанията за парламентарните избори в Германия през 
2009 г. на много от предизборните събрания на Ангела Меркел се поя-
вяваха хора, събрани като „светкавична тълпа”, прекъсващи нейните 
речи със скандиранията си.23 По подобен начин у нас чрез Facebook и 

21 Вж. Hotten, Russell. 92-year-old’s website leaves oil giant Shell-shocked. In: 
The Guardian. 26 October 2009.

22 Вж. Flash Mobs Bound for Germany’s Highest Court. In: Spiegel online. 02.10.2009.
23 Вж. Flash Mobs Confront Merkel With Sarcastic ‘Yeah!’ Campaign. In: Spiegel 

online. 22.09.2009.
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изобщо чрез интернет пространството започват често да се мобилизи-
рат различни групи, обикновено немногобройни, които протестират 
по различни поводи – срещу генно модифицираните организми, срещу 
готовността парламентът да разреши пушенето в заведенията и т.н. По 
този начин често се оформят устойчиви „групи на протеста”, в които 
активни ядра могат да бъдат видяни на някой от поредните протести 
пред сгради на българските институции.

Този тип поведение започва да характеризира голяма част от про-
тестните действия на големи групи хора в различни части на планета-
та. Благодарение на комуникационните мрежи те нямат предходните 
йерархии, не са и традиционните работнически манифестации. Вместо 
тях се появява една култура на слабоструктурирани и децентрализира-
ни протести, които се мобилизират като че ли изведнъж, неочаквано, 
непредвидено и събират големи маси хора за някаква кауза, но в също-
то време много често нямат и предишната устойчивост.

3.6. Фрагментация и хоризонтални конфликти
Ранните етапи на модерната епоха пораждат големите идеологии, 

идеите за радикална промяна на обществото, така нар. «големи нара-
тиви», обединяващи милиони хора по света в радикални и антисис-
темни движения. Тези движения се борят за революционни и радикал-
ни промени във всички сфери на обществен живот. Сега ускорената 
промяна в социалните структури, размиването на предходните големи 
еднородни класови групи, възможностите за вертикален растеж на от-
делните индивиди, акцентирането върху различието и разнообразието 
като характеристика на късния капитализъм правят много по-трудно 
обединението около такива цели. Основна характеристика на протест-
ните, информационните и антисистемните движения в условията на 
революция, свързана с информационно-комуникационните техноло-
гии, е тяхната фрагментация и плурализация, която върви паралелно с 
възможностите за глобализация на движението. Всяко от тях може да 
стане част от по-голяма мрежа, дори да се включи в глобален протест 
и след това да се изключи или включи в други образования. Рязко се 
увеличава броят на движенията и гражданските организации, но всяка 
от тях има глобални възможности. Имам по същество едновременно 
умножаване в огромни размери на възможностите за контакти и об-
мен на информация и същевременно за фрагментация, за разделяне 
на гражданите в множество общности с техни интереси, цели и кау-
зи, които могат да се съберат заедно по някакъв конкретен повод, но 
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след това да се разпаднат. Това не са масовите движения от по-ранните 
периоди на индустриална революция, а хиляди различни общности и 
организации, които се формират благодарение на съвременните кому-
никации, могат според ситуацията да взаимодействат временно в име-
то на някаква кауза или конкретно събитие и след това да се разделят. 
При антидемократични режими те могат да се обединят или да бъдат 
обединени в мрежа за свалянето на тези режими, но много скоро след 
като е изчезнала общата цел, се разпадат на отделните си части, загуби-
ли смисъл на съществуването. 

Характерно за голяма част от съвременните социални движения 
е, че в тях няма ясна организация, те са флуидни, бързо подвижни яв-
ления с неясни граници и ускорени процеси на масово психологиче-
ско въздействие и заразяване. В тях могат да се включват и формални 
организации, но като цяло те не са организация. По принцип са слабо 
структурирани, в тях липсват устойчиви форми на членство, ръко-
водства и формални правила както при партиите. Могат много бързо 
да се разгърнат и да демонстрират масови прояви на протести, а след 
това да останат латентни или да изчезнат. За разлика от политически-
те партии, вътре в които различията са по-ограничени, едни и същи 
протестни прояви могат да съберат участници, мотивирани от проти-
воположни фактори, интереси или цели. При протестите пред парла-
мента на 14 януари 2009 г. студенти протестираха срещу убийството 
на Стоян Балтов и настояваха за по-добри условия в общежитията и 
закрила срещу престъпността, пенсионери протестираха срещу ми-
зерните си условия на живот, а футболни хулигани бяха отишли, за 
да създават безредици. Факт е, че при антиглобалистките реакции се 
събират и протестират заедно коренно противоположни по своя ха-
рактер организации и групи хора – анархисти, комунисти, природо-
защитници и дори неофашисти. Социалните движения може много 
бързо да променят своите форми, стратегия, тактика и цели. В опре-
делен смисъл едно социално движение е „движеща се мишена”, коя-
то трудно може да бъде фиксирана като нещо устойчиво. Това обаче 
прави движенията по-гъвкави и реактивни в нарастващата по своята 
динамика и сложност среда на съвременните, основани на знанието 
общества.24

24 Вж. Donk, Wim Van De and Brian D, Loader, Paul G. Nixon, Dieter Rucht. 
Introduction: Social movements and ICTs. In: Cyberprotest: New Media, Citizens and 
Social Movements. Ed. by Wim Van De Donk, Brian D, Loader, Paul G. Nixon, Dieter 
Rucht, London and New York: Routledge, 2004, р. 2.
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Разширяването на пространството за разнообразни социални 
движения, отслабването на социалните и властови йерархии води до 
ситуация на увеличаване на хоризонталните конфликти между раз-
лични протестни движения за сметка на отслабване на вертикалните 
конфликти, когато тези движения се противопоставят на съществу-
ващата власт. Различни религиозни, културни, етнически и всякакви 
други движения в една мултикултурна среда може да демонстрират и 
оказват натиск, за да получат подкрепа за исканията си, но по същия 
начин може да има противоположни движения с противоположни 
възгледи, които да правят контрадемонстрации. Ето две съобщения на 
информационните агенции за събития в Дрезден и Лондон. Първото 
съобщение от 14 февруари 2009 г.: Близо 6000 неонацисти организира-
ха поход по улиците на Дрезден, за да почетат паметта на жертвите 
на съюзническите бомбардировки през 1945 г. Приблизително същият 
брой – представители на политически партии, профсъюзи, на църква-
та и граждани – се събраха на контрадемонстрация. Второ съобщение 
от 11 септември 2009 г.: Група десни активисти организира, ползвайки 
и интернет, протестен митинг в Лондон срещу строежа на джамия. 
По същото време и на същото място над 1000 души организираха кон-
традемонстрация и двете групи се сблъскаха, в резултат на което 
има арестувани от полицията. Съобщения от този род стават всеки-
дневие за съвременните медии. Демонстрациите и контрадемонстра-
циите стават все по-често явление в един сложен и ценностно полива-
лентен свят. Нещо повече, почти всяка публична изява на президенти, 
министър-председатели, видни политици е посрещана както от техни 
симпатизанти и поддръжници, така и от протестиращи групи от най-
различен характер. Протестите се превръщат във фактор, който съпът-
ствува почти всеки ръководител на правителство или държавен глава в 
съвременния свят. Във всеки момент има недоволни от различни неща 
групи, които се мобилизират за протест.

4. Стратегии и форми на активност

Дигиталните медии улесняват възникването и функционирането 
на слабо структурирани мрежи с разлята идентичност и бързото им 
разрастване. В същото време те създават възможност доскоро слаби 
и лесно изчезващи взаимодействия да станат по-устойчиви благода-
рение наличието на постоянни комуникационни канали чрез интер-
нет. Интернет революционизира медийните стратегии на социалните 



245

движения на локално, национално и глобално равнище, водейки до 
трансформация на техните роля и място в социалния живот. Те зае-
мат част от освобождаваното от страна на традиционните политиче-
ски партии пространство и реагират на проблеми и ситуации, на които 
партиите не успяват. По този начин съучаствуват в идентифицирането 
на важни социални проблеми, които се подемат от партиите и прави-
телствата. Всъщност онези партии, които успеят да бъдат колкото се 
може по-реактивни и кооперативни по отношение на различни соци-
ални движения, се оказват и по-жизнеспособни. Взаимодействието и 
реактивността на партиите към поставяните от социалните движения 
проблеми заместват в някаква степен и отношение отслабващата роля 
на предходното масово партийно членство.

Макар интернет да играе важна роля за информирането, организи-
рането и мобилизирането на протестните движения в информацион-
ната епоха, изграждането на доверие и солидарност предполага и про-
тести в реалното физическо пространство, директни срещи и контакти 
между протестиращите. Само по себе си виртуалното пространство не 
е достатъчно, особено като се има предвид огромното количество раз-
нородна информация в него – среда, в която всеки алтернативен или 
критичен глас просто е удавен в потопа от информация. Типичен при-
мер са така нар. „виртуални петиции” – подписки в защита на някаква 
кауза. В началото на българския преход те са много популярни и в тях 
се подписват десетки известни имена по разни поводи. Четат се по теле-
визията, публикуват се във вестниците. Сега чрез интернет могат да се 
подписват всякакви петиции, но тяхното количество и средата, в която 
са включени, е такава, че по същество откликът на исканията и ефек-
тивността им е най-често минимален. Може да се каже, че шансовете за 
успех на един протест в мрежата се увеличават при конвергенция със 
старите медии, откъдето информацията за него допълнително влиза в 
голямо количество интернет сайтове, мултиплицира се и има повече 
шансове за въздействие. И обратно, протестът чрез старите медии или 
гражданският протест във физическото пространство получават нови 
възможности за нарастваща активност чрез интернет. Типичен пример 
е активността на критиците на Джордж Буш във връзка с нарушава-
щото човешки права затваряне на хора в американския затвор в базата 
Гуантанамо в Куба. Те създадоха такъв виртуален затвор в популярната 
игра Second life.

В Гърция, страна с традиции на масови протести и вълнения, през 
2008 г. беше направен качествен скок в използването на интернет за 
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тази цел по време на бунтовете във връзка с убийството от полицейски 
куршум на 15 годишен младеж. Събитията бяха съпътствани с качване-
то почти в реално време на огромно количество материали в мрежата 
– фотографии и видео на хаоса, породен от протестите, правени с мо-
билни телефони и камери. Чрез програмата Twitter масово се разпрос-
траняваха кратки съобщения за ставащотто по улиците на Атина и то 
не само на гръцки, но и на английски. Като израз на почит към убития 
младеж в YouTube се появи клип от фотоси с музика на популярна рок 
група и за кратко време той бе видят от 160 000 човека. Подобна група 
във Facebook привлече над 130 000 човека, изпращащи послания и лин-
кове към сайтове с информация за протестите. В платформата Second 
Life беше издигнат паметник на младежа. Паралелно с това в мрежата 
се разпространяваха карти, показващи разположението на полицията 
и пътя на демонстрантите. В различните блогове и форуми бяха каче-
ни хиляди фотоси и видеоматериали за протестите, което предизвика 
вълнения в редица други европейски градове и протестът придоби ха-
рактера на глобално движение.25

Запълването от страна на социалните, протестните и антиправител-
ствените движения на вакуум, който партиите отварят, се вижда добре 
от нашата собствена социална реалност. Известно е, че през последни-
те десетина години партиите в България се ползват с такова недоверие, 
че нито една от тях не може да събере големи маси хора на митинг или 
протест. В същото време се оказва, че такива митинги и протести не из-
чезват, но тях могат да ги организират много по-успешно не партиите, 
а граждански движения и организации. От гледна точка на вътрешната 
политика, най-масовият интернет протест на опозиционни неправи-
телствени движения в България, за който вече стана дума, е свързан 
със студентските акции пред сградата на НС от 14 февруари 2009 г., 
когато хиляди студенти и представители на всякакви професионални 
и социални прослойки се организираха посредством мрежата и това 
доведе до сблъсъци с полицията. Благодарение на интернет този про-
тест дойде отдолу, от социалните низини, и не беше организиран или 
оглавен от никоя политическа партия. Протестът се състоя не само оф-
лайн, но и онлайн. Той не само беше организиран чрез интернет, но и 
паралелно се проведе по интернет. Например “стотици изразиха граж-
данска позиция относно работата на правителството, като сложиха на 
сайтовете думата “провал” и я свързаха с линк към страницата http://

25 Вж. Rioters of the world unite. In: The Economist. December 18th, 2008.



247

www.government.bg/.“26 (По подобен начин е предприета и атака срещу 
бившия американски президент Джордж Буш, чиято автобиография се 
появяваше в мрежата при изписване на думите “жалък провал” на ан-
глийски.) Паралелно с това всички, които по една или друга причина 
не можаха да се включат в протеста на 14 януари 2009 г. срещу българ-
ското правителство, направиха това на сайта “feelfriendly.com”, който 
само 24 часа след активирането си регистрира 120 000 посещения. Съ-
щевременно във форумите, “Фейсбук” и “Скайп” се разпространяваха 
текстове, призоваващи за подкрепа и солидарност с протестиращите. 
Един от тези текстове гласеше: “Години наред живеем в най-бедната и 
корумпирана страна в Европа и дори след 2 години членство в ЕС не е 
възприета нито една европейска практика. Няма да търпим безнаказа-
но да избиват колегите, приятелите и надеждата ни. Няма да живеем в 
страх. Години наред живеем на дъното, живеем в страната на мафията, 
беззаконието и амнезията. Писна ни! Да покажем на политиците ни, 
че ни пука, че не спим и че няма да ги търпим“.27 Стотици подобни съ-
общения се разпространяват в мрежата и се препращат на приятели, 
а интернет форумите са задръстени с коментари по въпросите около 
протеста и исканията на протестиращите.

При така нар. «цветни революции» в Източна Европа в края на 
80-те и 90-те години на ХХ век водеща роля за взривната изява на 
протестните движения играят копирните машини и телевизията. Ос-
новното, с което администрацията на САЩ подпомага опозицион-
ното движение “Солидарност” в Полша в началото на 80-те години 
са копирни машини (ксерокс), с които става възможно масово раз-
пространение на посланията му. На всички етапи обаче след това се 
води битка за това кой ще владее телевизията и през 1989–1990 г. за-
воюването на Българската национална телевизия е основна битка на 
тогавашната българска опозиция. При нападението на войските на 
НАТО срещу Югославия по времето на Милошевич една от най-ва-
жните цели, които те разрушават, е телевизионната кула в Белград, 
независимо от това, че тя не е военен обект, но така се опитват да по-
пречат на Милошевич да дава свои интерпретации пред гражданите 
за това, което става. Десетилетие по-късно обаче този род опозици-
онните протести вече са свързани на първо място с използването на 

26 Блажев, Христо. Бомбата SEO* под правителството: има и виртуално 
цунами, което властта не бива да подценява. В-к. Сега. 31 януари 2009 г. 

27 Новков, Митко. Интернет – ново пространство на съпротивата. В-к. 
Сега. 10 януари 2009 г. 
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интернет. През 2009 г. след спечелването на изборите от управлява-
щата партия в Молдова спонтанно чрез използването на блогове и со-
циални мрежи като Twitter и Facebook, за да разпространява новини 
по канали, различни от обичайните, контролирани от властите, опо-
зицията организира масови протести на хиляди хора и тежки сблъ-
съци с полицията. Още по-масови и кървави бяха тези протести през 
същата тази година в Иран срещу спечелилия нов мандат като прези-
дент Ахмадинеджад. При описанието на продължилите дълго време 
масови сблъсъци с полицията западните медии характеризираха това, 
което става в тази страна, с фразата «Иранската туитър революция» 
(“Iran’s Twitter Revolution”), имайки предвид масовото използване на 
известната социална мрежа като инструмент за комуникация, коор-
динация, информация и заобикаляне на намиращите се в ръцете на 
правителството информационни мрежи, свързани с радио и телеви-
зионните предавания. Английски говорещите ирански блогъри пред-
лагаха информация за това, което става не само на персийки, но и на 
английски, давайки възможност за ангажиране много по-активно на 
глобалното обществено мнение и особено на САЩ с това, което става 
в страната. Обаче следва да се отбележи, че това позволи и на иран-
ското правителство и служби за сигурност да следят и да анализират 
много по-внимателно и чрез интернет ставащото и да вземат мерки 
за потушаване на безредиците. Така откритостта на информацията 
има двойствени следствия – подпомага участниците в протестите, но 
същевременно позволява и много по-активни реакции от страна на 
техните противници.28

В глобален план липсват политически партии, които да реагират 
на едни или други общи за хора от различни страни проблеми в ус-
ловията на глобализация. Междудържавните организации в повечето 
случаи не са достатъчно гъвкави. Това определя и ускорената стратегия 
на глобализация на социални движения и международни протести и 
действия, организирани онлайн. Тяхното начало е през втората поло-
вина на 90-те години на ХХ век. Интернет организирана кампания на 
международна мрежа от над 600 организации в 70 страни например 
провали подписването през 1998 г. на Многостранно съглашение за 
инвестициите, водещо до рязка либерализация в тази сфера. Подобни 
кампании десет години по-рано при използването на много по-скъпи 

28 Вж. Morozov, Evgeny. Iran: Downside to the “Twitter Revolution”. In: Dissent.
Fall 2009, pp. 10-13.
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методи и при загубата на много повече време не носят успех.29 Успехът 
на този процес насърчава участниците му и те започват да се готвят за 
декември 1999 г., когато предстои среща на министрите на 135 страни, 
членки на Световната търговска организация в Сиатъл, САЩ – гра-
дът, в който са централите на две световни високотехнологични ком-
пании като Боинг и Майкрософт. Това довежда до масови протести, 
които стават известни под наименованието „битката за Сиатъл”. В тях 
се включват десетки хиляди демонстранти от стотици организации, 
издигащи лозунги като “честна търговия, не свободна търговия” или 
“край на новата тирания” на СТО. Причините за провеждането на този 
протест са прости и лесно могат да бъдат забелязани в “Доклада за раз-
витие” на ООН, според който през 1999 г., най-богатите 20% от населе-
нието на планетата получават 86% от общата консумация на стоки и 
услуги, докато най-бедните 20% получават едва 1,3%. В същия доклад 
се твърди, че богатството на тримата най-богати хора на планетата се 
равнява на богатството на 48-те най-бедни страни, а 200 милиона души 
повече в сравнение с предишното десетилетие, живеят под границата 
на абсолютната бедност.30 Чрез интернет се формира съюз от всякакви 
движения и организации, които се противопоставят на политиката на 
Световната търговска организация. Според някои данни близо 1 200 
неправителствени организации от 87 страни призовават за реформи 
като едновременно координират действията си чрез интернет, а някои 
от тях организират протести в собствените си държави. В същото вре-
ме сайтът на “Международно гражданско общество” (International Civil 
Society) осигурява постоянна информация за протестите. “Демонстра-
цията беше вестител за успеха на транснационалния интернет активи-
зъм от гледна точка на обхвата и размера на мобилизацията, възпре-
пятстването на конференцията на СТО и появилите се в резултат мре-
жи за политически активизъм.”31 Протестите в деня на откриването на 
конференцията са в центъра на глобалните новини и техният резултат 
е възпрепятстване на нейното провеждане. Успехът на протестите се 
дължи на формирането на съюзи между различни неправителствени 

29 Вж. Ayres, J.M. From the streets to the internet: the cyber-diffusion of conten-
tion. In: Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1999, Vol. 
566, № 1, pp. 132–143.

30 Вж. Burbach, Roger. Globalization and Postmodern Politics: From Zapatistas 
to High-Tech Robber Barons. London: Pluto Press, 2001, p. 9.

31 Fenton, Natalie. Mediating hope: New media, politics and resistance. In: In-
ternational Journal of Cultural Studies. 2008, Vol. 11, № 2, p. 234.
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организации със сходни цели, които организират кампании по целия 
свят и все повече усъвършенстват взаимодействието помежду си. По-
добен протест с използването на интернет за мобилизирането на про-
тивници на неолибералната глобализация се провежда във Вашингтон 
през следващата година по време на срещата на финансовите минист-
ри на страните членки на Международния валутен фонд и Световната 
банка, като в него се включват над 500 групи от 55 държави. След това 
подобни протести се организират при всяка от срещите на междуна-
родните икономически организации, включително и при срещите на 
лидерите на Г-8, а по време на световната финансова икономическа 
криза и на лидерите на Г-20.

По време на “Битката за Сиатъл” в интернет се появиха множество 
независими медии като “Индимедия” (www.indymedia.org), и в тях ста-
на възможно публикуване, документиране и организиране на инфор-
мация, която не би могла да намери трибуна в традиционните медии. 
Всъщност по време на протестите сайтът на “Индимедия”, който най-
пълно представяше ставащото, се превърна в централен източник за 
информация за журналистите от традиционните медии. Тогава той е 
потърсен от десетки хиляди хора, а след това – по време на протестите 
срещу срещата на държавите от групата Г-8 в Генуа, „Индимедия” е била 
посетена пет милиона пъти.32 Използвайки отворен софтуеър, създа-
ден от австралийския програмист Матю Арнисон, “Индимиедия” дава 
възможност да се изпращат репортажи директно от улиците на нара-
стващо количество градове, да се създават локални сайтове на локални 
езици. За няколко години се превръща в мрежа с над 50 медийни цен-
трове, служещи като комуникационна платформа, особено при големи 
транснационални протести. Те се увеличават на множество различни 
езици, включително и на български. Локалните сайтове се превръщат 
в център на новини за местни протестни инициативи и действия. По 
време на посещението на Джордж Буш в Англия през 2003 г. и про-
тестите срещу него британската “Индимедия” беше посетена за един 
ден от стотици хиляди хора. Софтуерът позволява потребителите да 
качват аудио, видео и текстови материали и да предлагат коментари и 
мнения към вече публикуваните, без редакторски контрол – всеки сам 
преценява достоверността на информацията, която се предлага от дру-
гите. Сайтът е резултат не на професионални журналисти, а на самите 

32 Вж. Indymedia’s Frequently Asked Questions. In: http://docs.indy`media.org/
view/Global/FrequentlyAskedQuestionEn, 12 September 2009.
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участници в събитията. По време на масови акции стотици активи-
сти носят на улицата видеоапаратура, дигитални фотоапарати, правят 
интервюта и веднага ги качват на сайта. В този смисъл съвременните 
социални движения са силно саморефлексивни, т.е. всичко, което се 
прави се филмира и фиксира информационно, за да се качи веднага 
в медията и да се превърне допълнително във фактор за въздействие 
върху колкото се може повече хора. И това става. Тези материали се 
гледат от милиони хора ежедневно, включително и журналисти от тра-
диционните масови медии.

По подобен начин стоят нещата и с “Алтернет” (http://www.alternet.
org) и стотици други сайтове и организации, които превърнаха интер-
нет в бойно поле в борбата срещу неолибералната глобализация и в 
движеща сила за нова глобална визия за демокрацията. Дигиталните 
технологии са използвани от алтернативни и радикално настроени ан-
тиглобалистки сили да изразят свои антикорпоративни и алтернатив-
ни визии за развитие на съвременните общества.

Ограничаването и отслабването на държавите в резултат на при-
ватизацията, маркетизацията, глобализацията, дерегулацията води 
до това, че все повече решения трудно могат да бъдат реализирани от 
публичните органи и официални институции, които са под контрола 
на традиционните органи на представителната демокрация. За гражда-
ните е все по-трудно да използват конвенционалните, свързани с пред-
ставителната демокрация, канали за участие. Възниква потребност 
от нови форми на демокрацията. Имайки предвид това М.Хардт и А. 
Негри развиват идеята за появата на феномена Multitude (Множество) 
като открита и хетерогенна мрежа в глобален план на различни хора и 
граждански организации, водещи битка с превърналия се в глобална 
«Империя» капитализъм и осъществявайки «нова форма на демокра-
ция» – «управление на всеки от всеки». 33

Важно при всички случаи на организация и предприемане на 
действия срещу институциите на глобалния корпоративен капитали-
зъм е, че участващите организации използват алтернативни комуника-
ционни канали, отразяващи събитията, а стоящите зад тях концепции, 
доводи и дори идеологии представят различна гледна точка от тази на 
традиционните медии. Например, докато традиционните медии обик-
новено акцентират върху насилието, посегателството над собстве-
ността от страна на протестиращите и пр., избягвайки отразяването 

33 Hardt, M. and A. Negri. Multitude. London: Hamish Hamilton, 2004.
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на някои черти на протестите, тези черти се наблюдават с пълна сила 
в сайтовете на интернет медиите. Там могат да се видят снимки с по-
лицейска бруталност, с бедстващи деца в Африка или Близкия изток, 
замърсени с токсични отпадъци реки и язовири, изсечени гори и пр. 
“Тъй като традиционните медии се провалиха в активното дебатиране 
и дори отразяване на глобализацията до появата на енергичното ан-
тиглобалистко движение и рядко, ако въобще, критично дискутираха 
действията на СТО, Световната банка и МВФ, сега има широко цирку-
лиращ критически дискурс и полемика за тези институции”.34

Протестиращите използват глобалната мрежа, за да се организират 
срещу глобализацията, което изглежда като противоречие – бориш се 
с глобализацията със средства на глобализацията. Истината е, че в слу-
чая не става толкова въпрос за противопоставяне на глобализацията, 
колкото срещу методите за нейното осъществяване – методи, поддър-
жащи едрия корпоративен капитал за сметка на дребните предприе-
мачи и наемни служители; методи, фаворизиращи развитието на едни 
страни и региони за сметка на други; методи, водещи до замърсяване 
на околната среда, войни за придобиване на природни ресурси и пр. 
Ето защо много изследователи на темата за глобализацията не говорят 
за антиглобализъм, а за алтерглобализъм.

Организации, които предизвикват установения политически ред 
или система, движения, борещи се за защита на човешките права, про-
тив глобалното затопляне, антиглобалисти и пр., придобиват все по-
голяма власт и получават все по-големи възможности за организация 
и действия в резултат на общуването им по интернет и споделянето на 
информация. Сайтът theyrule.net например позволява да бъдат виде-
ни връзките между политическите и икономическите елити, разглеж-
дайки структурите на корпоративните бордове в мултинационалните 
корпорации. Основна отрицателна характеристика на тези органи-
зации е, че те създават възможности за формиране и разрастване на 
вредни обществени явления като неонацистки, религиозно фундамен-
талистки, терористични и др. движения, които извършват подривни 
дейности. Това обаче не означава, че всички те следва да се разглежда 
като вредни, тъй като обществените и политическите им въздействия 
в огромна степен са полезни, например по отношение на повишаването 
на отговорността на политиците или осъществяването на граждански 

34 Khan, Richard and Kellner, Douglas. Internet Subcultures and Oppositional 
Politics. In: The Post-subcultures reader. Eds. David Muggleton and Rupert Weinzierl, 
Oxford: BERG, 2003, p. 307.
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контрол при взимането на решения, докато посочените недостатъци 
представляват по-скоро изключение.

Стратегиите и формите на активност на различните социални 
движения може да варират от краен радикализъм и използване на 
насилие през различни форми на гражданско неподчинение и натиск 
до прагматизъм и компромисност. Наред с този тип организиране на 
действия, свързани основно с гражданско неподчинение в глобален 
и в локален аспект, следва да се имат предвид и движенията и орга-
низациите, които, отхвърляйки съществуващата западна система на 
глобален капитализъм или съответни либерални ценности, си служат 
с насилствени мерки – крайно леви, крайно десни, религиозни и дру-
ги терористични или маргинални групи. И докато антиглобалистките 
движения по принцип се стремят към демократизация, свобода, защи-
та на околната среда, на човешките права и пр., терористичните гру-
пи внедряват информационните технологии в своята дейност с цел да 
всяват страх, да унищожат демокрацията и да наложат един или друг 
тип диктатура. Лесно един потребител може да влезе в уеб сайта на “Ку 
Клус Клан”, неонацистки сайтове или събрания като например тези на 
„Арийска нация” и редица други действащи извън закона милитари-
стични организации на национално или на локално равнище. Десните 
екстремисти са силно активни в интернет форумите, чатовете и диску-
сионните групи. Нещо повече, те се интернационализират и започват 
да се обединяват, да действат, да събират средства, да привличат при-
върженици, да обменят информация и пр. на глобално равнище. Този 
тип организации са твърде опасни, тъй като извършват крайни анти-
обществени прояви, а понякога и терористични акции като палежи 
на църкви или обществени сгради, поставяне на бомби или бомбени 
заплахи и пр. С помощта на интернет те събират нови привърженици 
за своите идеи и каузи, приобщават ги към своите организации и ги 
подтикват към радикални действия. Днес те намират немалко привър-
женици именно в резултат на глобалния корпоративен капитализъм, 
който увеличава разделенията в обществото, а това води до привли-
чане на нови членове и симпатизанти от отчуждената средна класа, 
отвратена от политическите партии, фрустрирана и готова да хвърли 
вината върху “различните”.

Интернет се използва много активно и от религиозни терористич-
ни групи. Дебатът на тази тема придоби нови измерения след атентати-
те на 11 септември 2001 г., когато терористите използваха интернет, за 
да комуникират помежду си, да планират атаките, да събират средства 
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и да закупуват материали, да си осигурят самолетни билети, да се учат 
да пилотират самолети и пр. И в момента постоянно се появяват и из-
чезват нови сайтове на “Ал Кайда”, на които се извършва пропаганда, 
отправят се заплахи и искания, привличат се членове на организаци-
ята, пускат се видеоматериали и снимки, показващи геройствата и се-
мействата на загиналите в джихада.

Очевидно е, че интернет предоставя множество нови възможности 
за организиране на алтернативни движения, организации и индивиди 
на основата на споделени ценности и интереси, които не разполагат с 
представителство в традиционните политически партии. Тези партии 
почти във всички държави по света са възприели неизбежността на 
глобализацията в нейната неолиберална форма. В своите програмни 
документи и политически действия те рядко обръщат внимание на не-
гативните страни на глобализацията, а когато обръщат, не предприемат 
никакви мерки за редуцирането им. Резултатът е развитието на един 
необуздан глобален корпоративен капитализъм, който оставя “малкия 
човек” на произвола на съдбата. Чрез интернет този “малък човек” на-
мира своите нови възможности да се защити, и нещо повече, да защити 
другите и угнетените. Развива се нов тип солидарност.

В същото време следва да се има предвид, че интернет представля-
ва инструмент за възхода на най-различни социални движения, вклю-
чително и консервативни, расистки, нацистки, фундаменталистки. Той 
поражда солидарност на най-различна основа, включително и на осно-
вата на фрустрация и омраза, които намират своят отдушник в различ-
ни маргинални или терористични организации, в крайно десни, крайно 
леви или религиозни фундаменталистки групи. Използвайки интернет, 
те представляват заплаха за всички нас. И ако искат да спечелят “вой-
ната срещу тероризма”, западните демокрации трябва да намерят нови, 
алтернативни посоки на развитие на глобализационните процеси и по-
литики, които редуцират, вместо да увеличават социалните неравенства 
на планетата.



255

Пета глава

ПОЛИТИЧЕСКАТА БЛОГОСФЕЛА

В книгата си “Общественото мнение” Уолтър Липман пише след-
ното: “репортерите, работещи през всички часове на денонощието, не 
биха могли да станат свидетели на всяко нещо, което се случва по света. 
Няма достатъчно репортери. И никой от тях няма властта да бъде ед-
новременно на повече от едно место.”1 Когато Липман размишлява по 
този въпрос, гражданите все още не разполагат с необходимите техно-
логии, за да изразяват своето мнение публично или да заменят журна-
листи на местата, където те не могат да присъстват. Първата световна 
война и периодът след нея са време на огромно количество съдбовни 
събития и зверства, за които никой никога няма да узнае. Днес обаче 
всеки гражданин с мобилен телефон, интернет, очевидец или блогър 
може да се превърне в журналист. Достатъчно е да е на правилното 
място в правилния момент, да заснеме, да запамети или да запише едно 
събитие и да го публикува в интернет, където то по презумпция може 
да стане достояние на всички над шест милиарда жители на планетата, 
да навлезе в дневния ред на традиционните медии, политиците и об-
ществото. Основна роля за тази радикална трансформация, настъпила 
осем десетилетия след думите на Липман, играе блогосферата като ал-
тернативен на традиционните медии източник на новини. Какво пред-
ставляват блоговете и кои са техните характеристики, които ги превръ-
щат в съставен елемент на съвременната демокрация?

1. Възходът на блогосферата

За създател на първия блог през 1994 г. се счита студентът Джъстин 
Хол. Развитието им обаче започва през 1997 г. Според определението, 
дадено в първия том на „Енциклопедията по политическа комуника-
ция”, блогът представлява “уеб страници с датирани влизания, подре-
дени в хронологичен ред”2. По-точно определение дават Даниъл Дрез-

1 Lippmann, Walter. Public Opinion. New York: Free Press. 1997 (1922), p. 214.
2 Trammell, Kaye D. Sweetser. Blogs, Blogging. In: Encyclopedia of Political 

Communication. Vol.1, Ed. by. Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha, Los An-
geles-London, New Delhi-Singapore: Sage, 2008, p. 59.
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нер и Хенри Фарел, според които блогът представлява “уеб страница с 
минимално до никакво външно редакторство, осигуряваща онлайн ко-
ментари, периодично осъвременявани и представяни в обратен хроно-
логичен ред, с хиперлинкове към други източници”3. Според тях бло-
госферата обхваща цялата вселена от блогове и блогъри. Джордж Бер-
гер, създател и редактор на интернет-дневника Robot Wisdom, за първи 
път използва през декември 1997 г. думата weblog. Тя е образувана от 
фразите logging the web (превежда се като “водя дневник в мрежата”). 
Думата “блог” (blog) е съчетание от думите “уеб” и “дневник” (web log) 
и се появява през 1999 г. През същата година малката компютърна ком-
пания Pyra Labs в Сан-Франциско създава портала Blogger – безпла-
тен, общодостъпен и прост инструмент, даващ тласък на създаването 
на блогосферата. Активната политизация на блоговете започва през 
2000 г. През ноември 2002 г. Дейвид Сифри създава първата търсачка 
за блогове – Technorati.4

Блоговете имат характера на лични дневници, които могат да по-
криват всякакви теми, включително и политически. Техните автори 
често базират на своите страници интересни за тях новини, статии, 
снимки, рисунки, картини, видео или дават линкове, на които те са по-
местени. Блоговете могат да имат само един автор, но могат да предста-
вляват и цяла общност от автори. Възникват и различни корпоративни 
блогове към различни институции – към традиционни медии, бизнес 
групи и пр., както и така нар. „клубни блогове”, обединяващи група 
хора. Част от авторите, пишещи в традиционните медии, създават свои 
блогове, където качват материалите, публикувани в тези медии, както 
и редица материали, които не излизат другаде. Много активно създават 
свои блогове активните политици, опитвайки се чрез тях да си осигурят 
допълнително влияние. По начало има огромно разнообразие от бло-
гове в зависимост от това кое в тях е изведено на преден план – текст, 
произведения на изкуството (artlog), фотографии (photoblog), скици 
(sketchblog), видeo (vlog), музика (MP3 blog) и пр. Съществува и така 
нареченото микроблогиране, характеризиращо се с кратки съобщения. 
Много блогове дават възможност на посетителите да оставят комен-
тари и това води до интерактивна дискусия и развитие на общност от 
читатели и участници в обсъждането на някакъв проблем.

3 Farrell, Henry; Drezner W., Daniel. Introduction: Blogs, politics and power. 
In: Public Choice. 2008, Vol. 131, № 1, p. 2.

4 Вж. Снежный ком: краткая история блогов. http://www.washprofile.org/ru/
node/4539, 23.02.2006.
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Блогът е различна от другите форми на интернет комуникация, ка-
квито са форумите или групите за новини, като спецификата му е, че 
само неговият автор или автори могат да създават нови теми за дискусии, 
те могат да контролират информацията на блога и затова той отразява 
особеностите на интересите, личността, стила на своите притежатели. 
В зависимост от степента на своята интерактивност, той може да пред-
ставлява комуникация от “един с много” при ниска интерактивност, а в 
най-високата си степен на интерактивност представлява комуникация 
от типа “много с много”. Блоговете се пишат онлайн, осъвременяват се и 
допълват онлайн, четат се онлайн и се коментират онлайн.

Множество изследвания показват, че техните създатели са млади 
хора, които в голямата си част са студенти или хора с висше образо-
вание. Увеличаването на блоговете през годините придобива безпре-
цедентни размери като проучванията сочат, че през 1999 г. броят на 
блоговете е под 50, а през май 2007 г. те са около 70 млн.5 Всекидневно 
се появяват над сто хиляди нови блога и то на почти всички езици в 
света. Пак по данни от 2007 г. по това време от стоте най-влиятелни из-
точника на информация 22 са блогове.6 Това, от своя страна, превърна 
блоговете в предмет на нарастващ интерес от страна на рекламните и 
пиарагенциите, откриващи в тях ново поле, чрез което да стигнат до 
потребителите. Успешните блогъри откриват, че това, което са започ-
нали като хоби, може да бъде инструмент за печалба и заработване на 
хиляди долара месечно. С тях рекламните агенции подписват индиви-
дуални договори, на сайтовете им се помества реклама и те получават 
процент в зависимост от броя на посетителите. Определени компании 
плащат немалки суми на блогъри, за да обсъждат тяхната продукция 
помежду си. В много страни се правят годишни рейтинги на най-влия-
телните и успешни блогове и се дават награди.

Повечето изследователи са единодушни, че блоговете представля-
ват нов тип журналистика, но имат съществени различия относно ней-
ната ефективност, актуалност, истинност и дори наименование. Така 
например, когато се обсъжда въпросът за блоговете, Стюарт Алан го-
вори за “персонален журнализъм”7. Други употребяват фразата “да си 

5 Вж. Farrell, Henry; Drezner W., Daniel. Introduction: Blogs, politics and 
power. In: Public Choice. 2008, Vol. 131, № 1, p. 2.

6 Вж. Политика и масс медиа в эпоху интернет. http://n-europe.eu/content/
?p=1702, 07.06.2007.

7 Вж. Allan, S. Reweaving the Internet: Online News of September 11. In: Barbie Zeliz-
er and Stuart Allan (eds.) Journalism After September 11. New York: Routledge, p. 127.
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направиш сам журнaлистика”8, а трети „постмодерна журналистика”.9 
Независимо как ще го наречем обаче, едно е сигурно – блоговете пред-
ставляват нов тип журналистика, чийто субект може да бъде всеки 
един гражданин с компютър и интернет, а не само професионалните 
журналисти. Обект могат да бъдат както гражданите на дадена дър-
жава, така и всички жители на планетата, стига да се интересуват от 
съответната проблематика и да имат необходимите езикови познания. 
“Блогът не е вестник или списание. Но би могъл да бъде успешно при-
ложение към тях. Постингите в блога не са литературни творби. Но 
биха могли да се превърнат в такива. Блогът не е средство за психотера-
пия. Но би могъл да помогне за социализацията на личността. Или да 
стане убежище от суетата на деня. Блоговете не заслужават доверие. Но 
дори един процент от тях да съдържат стойностни неща, блогосферата 
е истинско съкровище.”10

Според Technocrati, един от най-известните световни сайтове, който 
следи състоянието на глобалната блогосфера и връзките между отделни-
те блогове, към март 2008 г. има около 184 милиона блога, от които 26.4 
милиона са в САЩ; 77% от активните интернет потребители четат ин-
формация в блогове, което се равнява на 346 милиона човека. Три чет-
върти от блоговете в света съдържат повече от три различни тематики 
като средностатистическият блог предлага информация и размишления 
поне по пет различни теми. Сред тях през 2008 г. на първо място (54%) 
са лични проблеми, свързани с частното пространство, на второ място 
са размишления и информация по проблемите на технологиите (46%), 
политиката е на пето място – тя присъства в 35% от блоговете в света. 
Съществуват регионални различия в популярността на различни теми в 
блоговете – музиката е по-популярна, а политиката с по-малко популярна 
в Азия, докато личните и религиозните проблеми са по-малко популярни 
сред блоговете в Европа в сравнение с останалите региони. Един от всеки 
четири блогъри се занимава с блога си повече от десет часа седмично.11

8 Вж. Halavais, A. The Rise of Do-It-Yourself Journalism After September 11. In: 
One Year Later: September 11 and the Internet. Pew Internet & American Life Project, 
September 2002, p. 2 http://banners.noticiasdot.com/termometro/boletines/docs/
consultoras/pip/2002/PIP_9-11_Report.pdf.

9 Вж. Wall, M. A. “Blogs over Baghdad”: Postmodern Journalism and the Iraqi 
War. Рaper presented at the Global Fusion conference, Austin, Texas, October. 2003.

10 Петрова, Ила. Убиецът Интернет. В-к. Култура. 20 октомври 2006.
11 Вж. Technocrati: State of Blogosphere/2008. http://technorati.com/blogging/

state-of-the-blogosphere/, 20.09.2009.
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Серия социологически изследвания в САЩ се опитват да изградят 
профила на хората, които създават и активно използват политически 
блогове, откривайки, че техните създатели са преди всичко мъже от 
високодоходни групи с висше образование и активно интересуващи се 
от политиката не само във виртуалния ѝ вариант, а и в традиционната 
ѝ форма. Чрез блоговете те се опитват да засилят своето влияние и да 
наложат своите позиции във виртуалната среда. Особено силно се ак-
тивизират по време на политически кампании. В този смисъл те не са 
представителна извадка от населението, а неговата най-активна поли-
тическа част.12

Кризисните ситуации в един или друг регион водят до нарастваща 
значимост на блоговете. “Всяко спортно събитие, всяка война, всеки 
ураган водят до появата на голямо количество блогъри, които често 
превъзхождат традиционните медии в навременността, географския 
обхват, вътрешната информация и вманиачената детайлност. Човек 
може да чете за войната в Ирак от иракски блогъри, от американски 
войници или от учени…”13 Въпреки че голяма част от блоговете не за-
сягат политически теми, броят на политическите блогове не е малък 
и те оказват своето влияние върху политиката. Възходът на глобална-
та, както и на регионални, национални, професионални блогосфери с 
различно влияние и разпространеност, в голяма степен е резултат и от 
“дигиталното разделение”.

Измерванията на влиянието на един интернет сайт или блог обик-
новено се правят чрез броя на уникалните посещения на интересуващи 
се от него за единица време. Съществува още един способ за измерване, 
който дори се смята за по-точен – брой на линковете, на препратките, 
които можем да срещнем към съответния сайт или блог. По този изме-
рител проучванията показват например през 2005 г., че блогове като 
Instapundit (www.instapundit.com) и Plastic (www.plastic.com), Slashdot 
(www.slashdot.org) са имали повeче линкове от традиционни новинар-
ски агенции като Reuters, Fox News, USA Today, News.com.14

12 Вж. Perlmutter, David D. Political Blogging and Campaign 2008: A Roundtable. 
In: The International Journal of Press/Politics. 2008, Vol. 13, № 2, рр. 160–161.

13 Boxer, Sarah. Blogs. In: The New York Revew of Books. 2008, Vol. 55, № 2.
14 McIntosh, Shawn. Web Review: Blogs: has their time finally come – or gone? 

In: Global Media and Communication. 2005, Vol. 1, № 3, pp. 387–388.
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2. Основни характеристики на политическите блогове

Кои са основните черти на блоговете, които ги превръщат в меди-
ен, политически и обществен фактор, а оттам и в инструмент на демо-
крацията? 

Първо. Блоговете разполагат с хиперлинкове към други сайтове, ко-
ето в известна степен е характерно и за онлайн изданията на вестни-
ци и списания. Блогърите често търсят в интернет интересни новини, 
случки или видеоматериали, свързани с проблематиката, върху която 
пишат. По този начин читателят може да получи допълнителни сведе-
ния по разглеждания въпрос – един проблем, който не може да бъде 
решен чрез офлайн медиите. Самата природа на линковете променя 
начина, по който информацията се комуникира и съответно начина, 
по който тя се възприема. Този ефект се засилва от обстоятелството, 
че материалите, към които водят хиперлинкове, могат да бъдат най-
разнообразни, макар и често да потвърждават гледната точка на самия 
блогър. В резултат “качеството и разнообразието на информация и 
перспективи, достъпни за читателите на един блог-пост, е много по-
широко, отколкото при традиционните посредници”15. Важно в случая 
е обстоятелството, че блогърите нерядко търсят информация и линко-
ве извън традиционните информационни източници като така “под-
чертават аргументи и мнения, които официалните лица са пропуснали, 
игнорирали, отклонили или отказали.”16 Наличието на линкове към оп-
ределен блог е едно от основните проявления на неговото влияние. С 
колкото повече интернет страници е свързан един блог, толкова повече 
читатели набира, защото може да бъде достигнат от много места, а от-
крилите го също създават хиперлинкове към него. В този смисъл меж-
ду отделните блогове има съществени различния по броя на линковете 
и съответно по броя на читателите им. Има и огромни дисбаланси в 
посещаемостта и влиянието на различните блогове и блогъри. Същест-
вуват блогове с милиони посетители, но има и такива с по няколко по-
сещения и коментари, особено когато обсъжданата в тях информация 
е твърде лична и ограничена. За да получи по-голяма аудитория една 
информация на по-неизвестен блогър, той трябва да успее да се свърже 

15 Woodly, Deva. New competencies in democratic communication? Blogs, agenda 
setting and political participation. In: Public Choice. 2008, Vol. 134, № 1–2, p. 115.

16 Woodly, Deva. New competencies in democratic communication? Blogs, 
agenda setting and political participation. In: Public Choice. 2008, Vol. 134, № 1–2, 
p. 115.
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с някой от популярните и посещаваните блогове или да намери някак-
во сравнително евтино средство за реклама. Така се получават огромни 
„паяжини” от блогове, които обаче са неравномерно разпределени и 
част от тях са своеобразни ядра с огромно количество връзки, докато 
други са в периферията на тези „паяжини”. Във всеки случай това дава 
основание да започнат да се правят годишни класации на най-ползва-
ните блогове и най-влиятелните блогъри. Наличието на хиперлинкове 
в блоговете, чрез които можеш да се свържеш със сродни блогове или 
да стигнеш до информация, смятана за значима от даден блогър, има 
своеобразна агрегираща и противодействаща на фрагментизацията 
на медийното и публично пространство роля. Чрез тях читателят се 
включва в мрежа на сходни и свързани значения и интерпретации на 
събитията, включва се в сходна група на такава интерпретация, в спе-
цифична общност. 17

Второ. Блоговете позволяват на обикновения човек да създава съ-
държание, да публикува информация и коментари за събития, които 
иначе не биха могли да влязат в полезрението на традиционните ме-
дии и следователно на обществото. При традиционните медии, осо-
бено тези, които доминират в публичното пространство, по-често е 
възможно ограничаване на определена информация или интерпрета-
ция поради корпоративни, политически или други причини, докато 
при блоговете, независимо от факта, че всеки от авторите им може да 
има своите пристрастия, много по-трудно е определена информация 
да бъде ограничена при наличието на милиони блогове. Има редица 
примери, при които публикувана в лични блогове информация води до 
сериозни политически сътресения, но на тях ще се спрем по-нататък.

Трето. Голяма част от блогърите са независими от икономически-
те и политическите влияния, на които са подложени традиционните 
медии, макар че те могат да имат своите политически и лични прист-
растия, както и интереси. На тях не им се заплаща, макар че възходът 
на блогосферата привлича вниманието на рекламните агенции и има 
тенденция за комерсиализация на блогосферата. Във всеки случай ог-
ромната част от блоговете не са така зависими от икономически ин-
тереси, както традиционните медии, които, за да могат да излизат, се 
нуждаят от огромно количество средства. При блоговете липсата или 
минималното количество икономически вложения, необходими за 

17 Вж. Halavais, Alexander. The Hyperlink as Organizing Principle. In: Joseph 
Turow and Lokman Tsui (Еds.). The hyperlinked society: Questioning connections in 
the digital age. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2009.
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тяхното функциониране, ги прави много по-независими от спонсори 
и интереси. Вярно е, особено блоговете на политици, а често и на жур-
налисти, които създават собствени уеб дневници, могат да изразяват 
определени политически интереси, съществува разделение на леви и 
десни блогъри, на либерални, консервативни и социалистически бло-
гъри, но наличието на милиони блогъри повече или по-малко формира 
една среда на огромен плурализъм.

Четвърто. В блоговете размерът и оформлението на текста ня-
мат същото значение, което имaт в традиционните медии. Чрез пунк-
туацията блогърът може да изрази своите чувства – нещо, което не се 
наблюдава в традиционните медии, които трябва да спазват определе-
ни правила. Стилът на писане в блоговете обаче започва да влияе на 
стила на някои писатели, които искат да привлекат повече аудитория. 
У нас дори се беше разгорял спор около изписването на пълния член 
и запетайките, който се водеше от блогърите и участниците във фору-
мите, от една страна, и от научната общност, от друга. В крайна сметка 
нищо чудно един ден стилът на изразяване в интернет да окаже влия-
ние и върху писмената реч.

Пето. За разлика от професионалните журналисти блогърите не 
са задължени да спазват журналистическа етика и са много по-слабо 
зависими от законодателството за свободата на словото. В този аспект 
особена роля се пада на хоризонталните връзки, които не съществуват 
в традиционните медии, където обикновеният журналист е подчинен 
на главния редактор, който е последната инстанция преди публику-
ването на даден материал – а самите главни редактори са подчинени 
не само на журналистическата етика, но нерядко и на медийните соб-
ственици, на политически, икономически и всякакъв друг тип интере-
си. Въпреки това в много държави се стига до арести на блогъри, огра-
ничаване на съдържанието и пр. Типичен пример през 2008 – 2009 г. 
у нас стана сайтът „Опасните”. Важно е да се отбележи още, че докато 
професионалният журналист трябва да остане неутрален, да разгледа 
проблема във всички негови аспекти и пр. – нещо, което почти на-
всякъде се наблюдава все по-рядко – блогърът не е обременен от тези 
ограничения. Той изразява своята гледна точка и рядко прави достоя-
ние на публиката гледната точка на другите. Но по-важното е, че бло-
гърите често предлагат алтернативни и нерядко новаторски позиции и 
информация, които трудно могат да бъдат намерени в традиционните 
медии. Неслучайно самите политици често четат блогове, за да форми-
рат алтернативно мнение, да формират или разширят собствената си 
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политическа позиция. Тази характеристика на блоговете крие и своите 
рискове, тъй като често води до публикуване на откровено невярна, 
лъжлива или преувеличена информация, а това значително понижа-
ва нейното качество. Проучване на медиите в 10 държави, проведе-
но през 2005 г. от “Globescan poll” сочи, че едва 23% от анкетираните 
вярват на написаното в блоговете.18 Но в случая става въпрос за една 
характеристика, която се отнася не само за блоговете, а за интернет 
като цяло. Според проучване на “Галъп интернешънъл”, проведено в 
началото на 2009 г. в 31 европейски държави, в България доверието 
към политическите новини в телевизията се равнява на 69%, докато в 
ЕС този процент е значително по-нисък – едва 44%. По отношение на 
интернет обаче се наблюдава обратната тенденция. Докато в България 
на новините в интернет вярват едва 12%, в ЕС доверието към мрежата 
се равнява на 16%, което я поставя на трето място по доверие след 
телевизията и вестниците. Въпреки това процентът българи, вярващи 
на новините в интернет, е по-висок от процента българи, вярващи във 
вестниците (6%).19

Шесто. Блоговете променят из основи ролята на публиката в про-
цеса на рационална дискусия и осмисляне на основните проблеми на 
обществото, както и при нейното участие в политическите процеси. 
Тя може да подпомага блогъра с нова информация, коментари или фи-
нансови средства. Нещо, което досега беше невъзможно в резултат на 
еднопосочната комуникация, характерна в една или друга степен за 
традиционните медии. “Човек чете една част, следва линк към ориги-
нала, но би могъл също така да изследва други сайтове, да се върне да 
коментира или с други думи да държи текста отворен”20.

Седмо. Скоростта на публикуване на информацията значително 
надвишава скоростта на публикуване на информация в традиционните 
медии. При вестниците се чака до следващия ден, до следващата седми-
ца и дори до следващия месец, а при телевизията информацията става 
достояние при следващата новинарска емисия. При блоговете, подобно 
на постоянно обновяваните новинарски сайтове, информацията става 

18 Вж. Raynolds, Paul. Blogs: To trust or not to trust? In: BBC News. 2006. http://
news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/technology/4965500.stm

19 Вж. Григорова, Мила. Интернет става все по-надежден източник на по-
литически новини според българите. “Галъп интернешънъл”. В-к. Класа. 22 
септември 2009 г.

20 Wall, Melissa. Blogs of War: Weblogs as news. In: Journalism. 2005, Vol. 6, 
№ 2, p. 162.
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достояние веднага. Блогърите могат бързо да реагират на събитията и 
дори, когато са допуснали фактически грешки, могат почти незабавно 
да ги поправят.

Осмо. Съдържанието на политическите блогове съществено се раз-
личава от съдържанието в традиционните медии не само поради по-
сочените до момента причини (политически и икономически влияния 
или контрол, журналистическа етика и пр.), но и защото те нямат за 
основна цел да публикуват информация, към която публиката изпитва 
силен интерес, тъй като им липсва финансовата зависимост от извър-
шените продажби и пр. Всеки публикува главно собствените си мисли 
и чувства, това което смята за интересно и важно.

Девето. Цената за създаване, организиране и публикуване в бло-
говете е в повечето случаи практически нулева или много ниска. Бло-
гърите нямат нужда от печатни материали, средства за пощенски услу-
ги, заплащане на персонал и пр. Създаването на блогове днес е сведено 
до поредица от кликвания на мишката на компютъра.

Десето. Блоговете в определен смисъл завръщат, но във виртуал-
ното пространство, радикалните партийни, идеологически, полити-
чески позиции. Ако в края на ХХ век партийните вестници, радио и 
телевизионни канали са заменени от медии, които представят различ-
ни гледни точки, то редица от политическите блогове завръщат пре-
дходния тип едностранност. Хора с определена политическа и идеоло-
гическа ориентация поставят в своите блогове новини, факти, статии 
и анализи, подкрепящи техните идеи, като дават и линкове към своите 
единомишленици. Ляво ориентираните блогове дават серия от линкове 
към сходни блогове, а дясно ориентираните – към дясноориентирани 
блогове, поддръжниците на войната в Ирак дават линкове, които по-
твърждават тезата им, както и авторите на блогове, които критикуват 
войната. Блогърите са заинтересовани от представяне и потвърждава-
не на своите позиции. Поради това политическите блогъри постоянно 
преглеждат информацията в интернет и я коментират, възпроизвеж-
дат, дават линкове към нея. В този смисъл политическата блогосфера 
изостря политическите противопоставяния и битки, завръща ясните 
позиции и в нея се образуват различни кластъри от блогове със сходни 
политически и идеологически ориентации.

Единадесето. За разлика от повечето традиционните медии блогъ-
рите организират архиви, с което всяка една публикувана на блога ин-
формация или коментар може да бъдат видени или изкоментирани по 
всяко време. В този смисъл информацията в блоговете, която по всяко 
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време може да бъде реинтерпретирана и използвана, се характеризира 
с по-дългосрочна актуалност.

Очевидно е, че посочените характеристики на блоговете и блогос-
ферата предполагат съществени различия с традиционните медии, а 
оттам и в характера и съдържанието на информацията, в начина на 
нейното възприемане, в нейната актуалност, истинност и пр. Но всич-
ки тези характеристики крият и своите рискове. Те често водят до липса 
на обективност, подвеждане с информация и дори труднодостъпност 
на информацията. При наличие на над 70 млн. блога в целия свят един 
потребител трудно може да попадне точно на блога, на който е публи-
кувана информацията, от която той има нужда. Въпреки това полити-
ческите блогове придобиват все по-голяма популярност и влияние. В 
какво се изразява това влияние?

3. Конвергенция на политическите блогове с традици-
онната журналистика

Блоговете все по-често стават обект на интерес от страна на 
професионалните журналисти. Днес в почти всеки ежедневник или 
седмичник има публикувани коментари от блогове. Нещо повече, 
професионалните журналисти все по-често разчитат на възможност-
та да намерят актуална информация в блоговете, да я публикуват във 
вестниците и да спечелят допълнителна аудитория. Отделни телеви-
зионни канали канят постоянно по-известни блогъри като комента-
тори на определени политически събития. Наблюдава се и обратното 
явление – препечатка в блоговете на линкове и текстове от традици-
онните медии, тъй като в тях обикновено се публикуват коментари 
върху събития, станали обществено достояние благодарение на тра-
диционните медии. Традиционните вестници и телевизионни канали, 
създавайки свои сайтове и качвайки информацията на тях, започват 
да разчитат на блоговете като огромна мрежа за допълнително раз-
пространение на тази информация и засилване влиянието им по съв-
сем нов начин. Проучванията на политическите блогове показват, че 
основната дейност, с която се занимават блогърите, е да информират 
за важни за тях статии, появяващи се в традиционните медии – нещо 
характерно за над 90% от блогърите.21 Блоговете създават линкове и 

21 Вж. McKenna, Laura and Antoinette Pole. What do bloggers do: an average 
day on an average political blog. In: Public Choice. 2008, Vol. 138, № 1, p. 101.
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препечатват информации или вземат непрекъснато отношение към 
публикации в електронните версии на вестниците и сайтовете на те-
левизионните канали, с което стават фактор за допълнително влияние 
на тези публикации.

Днес почти няма печатна или друг тип медия, която да не включва 
в своите предавания мнения в различни блогове. Ако погледнем на-
пример едно проучване на “Университета в Кънектикът” измежду 140 
редактори, репортери, издатели и журналисти в САЩ, ще видим, че 
83% от тях следят блоговете, а 55% използват личен блог в подкрепа 
на своята работа като журналисти.22 Като примери в България могат 
да бъдат посочени вестник “Труд”, който във всеки брой има специ-
ална рубрика “От блоговете”, телевизия “Re:tv”, която има специално 
предаване, в което кани блогъри да обсъждат различни политически 
теми и пр. Нещо повече, все повече журналисти създават собствени 
блогове, на които изразяват своето мнение, качват материалите, които 
са подготвили за традиционните медии, коментират теми във форума 
на личните си блогове и получават въпроси, които впоследствие зада-
ват на политиците. Водещият сутрешния политически блок по “ БТВ” 
Николай Бареков беше един от първите, които създадоха свой поли-
тически блог за въпроси от граждани към участващите в предаването 
политически лица. След напускането на телевизията блогът му стана 
основа на негова Интернет информационна инициатива.

Възходът на блоговете е предпоставка за появата на понятия като 
„гражданска журналистика”, „публична журналистика”, „улична жур-
налистика” или „партиципаторна журналистика”, според които благо-
дарение на интернет всеки гражданин може да се превърне в журналист 
и да предлага информация, коментари, снимки, видео, включвайки се в 
глобалния обмен.23 В редица случаи традиционните медии наемат бло-
гъри, за да им доставят информация. Редица от традиционните медии, 
например вестници, които излизат и онлайн, създават свое паралелно 
блог пространство, което служи за привличане на допълнителна ауди-
тория. Множество телевизионни мрежи, вестници и списания предос-
тавят място за блогове с анализи и мнения в своите уебстраници. Там 
се отпечатват дописки на собствените им кореспонденти, а нерядко се 
наемат онлайн журналисти на пълно работно време. Типичен пример у 

22 Вж. Woody, Deva. New competencies in democratic communication? Blogs, 
agenda setting and political participation. In: Public Choice. 2008, Vol. 134, № 1, p. 118.

23 Вж. Bowman, S. and Willis, C. We Media: How Audiences are Shaping the 
Future of News and Information. The Media Center at the American Press Institute. 2003.
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нас са вестниците „Дневник”, „Капитал” и „Дума” като техният пример 
се възприе и от други медии. Вестник „Капитал” обедини в блог-агрега-
тора „Мегафон” най-интересните според него политически и икономи-
чески блогове, а вестник „Дневник” създаде своя проект „Блогосфера”, 
в който включи, освен повечето блогове на „Мегафон”, и редица други с 
всевъзможни тематики от информационни технологии до фитнес.

Като цяло се смята, че традиционната журналистика, поради про-
фесионализма си и по-големия контрол в нея, е по-достоверна в изла-
ганото съдържание на проблемите, особено когато е свързана с медии 
с дълга традиция, държащи на публичния си имидж и на достовер-
ността на информацията. Това обаче надали е вярно за така наречения 
„жълт печат”. Освен това при утвърдилите се блогове, особено когато 
са свързани с известна личност, държаща на репутацията си, изисква-
нето за етика на поднасяне на информацията се спазва не по-мално 
стриктно. Затова блоговете често се превръщат в инструмент за ко-
рекция на неточна или невярна информация в традиционните медии. 
Като примери се цитират корекциите в информацията за разграбените 
иракски музейни съкровища по време на американската инвазия, до-
шли като реакция на блогъри, критикуващи традиционните медии за 
изнесените данни за броя на изчезналите археологически предмети. В 
множество случаи, реагирайки на неверни факти в традиционните ме-
дии, блогърите предизвикват опровержения и изтеглянето на мастити 
статии, което дава основание да се твърди, че блогосферата играе в све-
товната публична сфера такава роля по отношение на традиционната 
журналистика, каквато гласността по време на перестройката в СССР 
по отношение на дотогавашните официални и контролирани медии.24

Наблюдава се своеобразна конвергенция между професионалната 
и любителската журналистика, като всяка от тях използва другата, ко-
ментира я и подпомага разпространението на материалите й. В тази 
конвергенция има тенденция блоговете да променят характеристиките 
на традиционната журналистика. От една страна, за немалка част от 
блоговете характерна е краткостта, често ироничността на политиче-
ските текстове, което влияе и на традиционната журналистика. От дру-
га страна, се променя характерът на традиционната журналистика, за 
която съществена характеристика е да се опира на фактите и за която 
новината и интересите на публиката са на първо място. Голяма част от 

24 Вж. Drezner, Daniel W. and Henry Farrell. Web of Influence. In: Foreign 
Policy. November/December 2004, рр. 36–37.
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блоговете акцентират обаче не на фактите, а на мненията за фактите, и 
водят до крайност идеята за децентрализация на средствата за масова 
информация. Така те разрушават монопола на големите медийни им-
перии, свързани с телевизионни канали, радиопредавания и печатни 
медии. С възхода на блогосферата по мащаби и влияние разграничи-
телните линии между нея и традиционните медии стават все по-неяс-
ни. По-големите блогове приемат характеристики на традиционните 
медии, а традиционните медии възприемат стилове и формати от бло-
госферата. През 2008 г. 95% от стоте най-големи американски вестни-
ци използват блогъри като репортери.25 Блогосферата преплита в едно 
цяло гласовете на гражданите, политиците и професионалните журна-
листи. Има онлайн вестници с професионален състав, но оформящи 
преобладаващата част от своето съдържание с помощта на „граждани 
репортери”, на които осигуряват минимално заплащане.

С възхода на блоговете постепенно започва да отслабва предход-
ната власт на журналиста и журналистическата професия, на тради-
ционните журналистически институции. Затова най-прозорливата и 
отворена за промените част от журналистите търси спасение от тази 
ситуация в създаване на свои собствени блогове, на които разгръща 
индивидуална журналистическа дейност. Нещо повече, това благопри-
ятства възможностите за нарастване ролята на индивидуалната марка 
(branding) в журналистиката. В досегашната традиция вестникът, спи-
санието, телевизионният канал с името и престижа си са гаранция за 
качество, привличащо потребители на съответната информация. Ин-
тернет допринася за това известните журналисти, към които има зна-
чително доверие, да се превърнат сами по себе си в марка за качество 
със своите имена, без да се нуждаят зад гърба си да имат вестник или 
списание. Те вземат марката на своето име и доверието към нея, пра-
вят своя блог и привличат читатели на персоналната си журналистика. 
Това се вижда като опит и у нас през последните години, когато редица 
журналисти, натрупали опит и популярност, особено по телевизията, 
се насочиха към създаване на свои журналистически блогове, след като 
са напуснали съответната медия. По-известните имена сред тях са Ни-
колай Бареков, Георги Коритаров, Милен Цветков, но паралелно с тях 
все повече журналисти у нас създават и свои блогове, на които могат да 
бъдат открити всички техни статии.

25 Вж. The Use of the Internet by America’s Newspapers. Prepared by Tom Biv-
ings Group, December 18, 2008, p. 20, http://www.bivings.com/thelab/presentations/
2008study.pdf. 
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Съществуват сравнения на сегашната турбулентна ситуация в биз-
неса с новини с безпорядъка при откриването на пeчатната машина, 
когато старите форми на предаване на информация се разпадат, а но-
вите все още се формират, и това създава бъркотия и несигурност. Спо-
ред други сравнения, както появата на печатната машина води до раз-
рушаване на монопола на средновековната църква над информацията, 
така и възходът на интернет разхлабва хватката върху информацията 
на корпоративните медии спрямо обществото.26

Един от значимите фактори в процеса на конвергенция между тра-
диционни медии и блогове е, че огромната част от блоговете по съще-
ство не конкурират традиционните медии, а се явяват особени усил-
ватели на въздействието им. Това е резултат от факта, че голяма част 
от политическите блогове просто препечатват, дават линкове и интер-
претират интересни статии, изнесени в традиционните медии. Така им 
правят по същество реклама и ги разпространяват сред много по-голя-
ма публика. Типичен пример е The Huffington Post – най-знаменитият 
и посещаван политически блог в света. Той е американски либерален 
агрегиращ блог, който се характеризира освен с огромното количество 
коментари и с огромното количество линкове за препечатване или на-
сочване към различни източници на новини и коментари в областта на 
политиката, медиите, бизнеса, начина на живот, световната политика. 
Създаден е през 2005 г. като алтернатива на друг известен блог, имащ 
консервативен характер – Drudge Report. Една от особеностите му е, че 
той препечатва често материали от традиционните медии, но слагайки 
им много по-сензационни и привличащи вниманието заглавия, допъл-
нително разширявайки тяхната аудитория. За огромното му въздейст-
вие можем да съдим по факта, че през 2009 г. върху него читателите 
са правили средно около един милион коментара всеки месец. Според 
класацията Nielsen NetRatings Huffington Post е имал през февруари 
2009 г. 8,9 милиона посещения (за сравнение най-знаменитият десен 
политически блог Drudge Report е имал през този месец 3,4 милиона 
посетители). Сред над 3000 блогъра, участващи в неговото списване, 
са политици, учени, експерти, знаменитости като Барак Обама, Хилари 
Клинтън, Майкъл Мур, Алек Болдуин, Норман Мейлър, Саскиа Сасен, 
Маделин Олбрайт, Робърт Редфорт, Миа Фароу, Гари Харт, Джон Кери 
и пр. Така той играе ролята на гигантска либерална лупа, която усилва 

26 Вж. Massing, Michael. The News about the Internet. In: The New York Review 
of Books. 2009, Vol. 56, № 13.
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въздействието на останалата либерална преса и имаше важна роля в 
победата на Барак Обама на изборите.27

Като част от конвергенцията на блогове и традиционни медии към 
онлайн изданията на големите вестици се създават блогове. Един от 
най-известните блогове, е създаден към британския «Гардиън», кой-
то само за един месец през 2003 г. е имал 7,2 милиона индивидуални 
посетители. Той включвал една главна страница с кратък раздел «По-
следните новини в линкове» и по-голям хронологично подреден раз-
дел. Блокът нямал оригинално съдържание, но претендирал да дава 
линкове към най-доброто, излизащо в медиите в англоговорещия свят, 
подредено по раздели. Имал линкове към конкурентни вестници и 
правителствени организации, а често и към различни интерпретации 
на един и същ проблем.28 Това обаче е само началото на обвързването 
на вестника с блогове. По-късно към него се създават допълнително 
тематични блогове – за новини, за пари, за технологии, за спорт, за пре-
давания по радиото и телевизията, театър и пр. Така вестникът се пре-
връща в своеобразно съзвездие от неговия основен текст и множество 
тематично ориентирани блогове, които са систематизирани по азбучен 
ред и в тях може да се намери всичко най-значимо, подредено по групи 
от теми.

Конвергенцията на политически блогове и традиционни медии се 
проявява и в това, че почти всеки онлайн излизащ вестник създава фо-
руми за обсъждане на съответните материали и така получава обратна 
връзка. Голям проблем при тези обсъждания обаче е, че твърде често 
те са лишени от рационално съдържание и съдържат лични негатив-
ни нагласи, обвинения и обиди. В българското интернет пространство 
може би много повече от другаде присъстват „тролове” – агресивни ко-
ментари без рационални аргументи, свързани с безапелационни лични 
обиди и квалификация, с демонстрация на негативизъм към някого 
или неговата теза. В коментарите просто се освобождава най-често 
анонимно натрупана омраза и комплекси към политици, партии или 
отделни хора, които може да са съвсем непознати на този, който изра-
зява тези емоции – твърде често нецензурно и площадно просташки. 
Има такива, които обиждат всеки и всичко наред, както и хора с ак-
центуации, които превръщат в проблем на постоянна ненавист опре-

27 Вж. The Huffington Post. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Huffington_Post, 
29.09.2009.

28 Вж. Matheson, Donald. Weblogs and Epistemology of the News: Some Trends 
in Online Journalism. In: New Media & Society. 2004, Vol. 6, № 4, p. 450.
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делени политици, характеризирани нерядко с прякори и прозвища. По 
принцип такива коментари би следвало да се коригират или отхвърлят 
от съответни модератори, но поради липсата на интернет регулация 
и етични норми на поведението в тази област, в повечето случаи те се 
запазват, особено ако съответстват на общи нагласи на блогъра или на 
модератора на форума. Характеристиките на голяма част от български-
те форуми дават основание да се каже, че българското интернет прос-
транство е изпълнено с огромно количество тролове, които се отнасят 
негативно към всичко край себе си и са неспособни за рационален раз-
говор по проблемите. Това е една от предпоставките интернет прос-
транството да съществува не само като място за рационална дискусия, 
а и като клоака на негативни емоции.

4. Влияние и употреба на политическите блогове

Когато се говори за влиянието на политическите блогове твърде 
често се изтъква обстоятелството, че те рядко привличат широката 
публика и следователно се четат от малко хора. Но може би въпросът е 
поставен грешно. Може би той не трябва да бъде не “колко”, а “кой”, и 
„как” блоговете влияят върху политиката. 

Основна посока на такова влияние е разпространението на информа-
ция и политически нагласи, които имат значение за избирателните кампа-
нии. Кампаниите, в които се използвани политическите блогове, могат да 
бъдат от всякакво естество – предизборни кампании, кампании в защита 
на човешките права, антивоенни кампании, медийни кампании и пр.

Най-често даваният пример за използване на политически блогове 
по време на предизборни кампании е от кампанията на сенатор Хауард 
Дийн по време на вътрешните избори в Демократическата партия в 
САЩ. Той е първият американски политик обърнал по-сериозно вни-
мание на интернет при организирането на своята кампания. “Кампани-
ята на демократът Хауард Дийн постави силата на блоговете в светли-
ната на прожекторите, когато неговите поддръжници станаха гръмка 
част от онлайн дискурса, привличайки вниманието на медиите и поз-
волявайки нов тип гражданско и политическо включване, където граж-
даните можеха да се информират и да станат част от дискусията, без да 
се налага да напускат своите бюра”29. Неговият блог се характеризира с 

29 Trammell, Kaye D. Sweetser. Blogs, Blogging. In: Encyclopedia of Political 
Communication. Vol. 1, Ed. by. Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha, Los An-
geles-London, New Delhi-Singapore: Sage, 2008. p. 60.
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висока степен на интерактивност, позволявайки набиране на средства, 
обратна връзка с потребителите и дискусии, постоянно осъвременява-
не с нова информация, събиране на поддръжници и включването им в 
кампанията, линкове към други сайтове с негови речи, интервюта и пр. 
На блога си Хауард Дийн публикува също лична информация и лични 
размишления по политически въпроси. Това засилва политическото 
участие, мобилизация и политически дискусии в негова полза. Огро-
мно количество хора се включват в кампанията на Дийн, която събира 
116 000 нови членове между 31 юли и 31 август и 100 000 членове в 
периода между 31 август и 30 септември.30 Интересен парадокс в кам-
панията на сенатор Дийн е, че той влиза в нея с твърде ниска популяр-
ност, която, в резултат употребата на интернет, се засилва значително 
до момента, в който той започва да се изявява в традиционните медии, 
и постепенно губи от своето въздействие. Въпреки неуспеха на кампа-
нията му обаче става ясно, че използването на политически блогове по 
време на предизборни кампании има огромен потенциал за привлича-
не на обществена, политическа и финансова подкрепа.

Двете основни партии в САЩ – Демократическата и Републикан-
ската, започват да акредитират от 2004 г. насам блогъри на партий-
ните си конгреси, разглеждайки ги като представители на медиите. 
И това не е случайно. През 2005 г. петте водещи политически блога в 
тази страна привличат над половин милион посетители на ден.31 През 
същата година световно известното списание Fortune публикува име-
ната на осем блогъра, чието мнение не би следвало да се пренебрегва 
от световната общност. Проучванията по това време показват, че око-
ло 35 млн. от американците са активни читатели на блогове и всеки 
от тях изразходва средно седмично за това около 3.5 часа. Ако това 
би било работно време за него, би могло да се произведе продукция 
за 80 милиарда долара.32 Изследвания от 2007 г. сочат, че половината 
от сътрудниците на Конгреса на САЩ смятат политическите блогове 
за по-полезни за ориентация в съвременната американска политика 
от традиционните средства за масова информация. От своя страна 
37% от американците, четящи политически блогове, сравнявайки ги с 

30 Вж. Kerbel, Mattew R. and Joel D. Bloom. Blogs for America and Civic Envolv-
ment. In: The Harvard International Journal of Press/Politics. 2005, Vol. 10, № 4, p. 7.

31 Вж. Drezner, Daniel W. and Henry Farrell. Web of Influence. In: Foreign 
Policy. November/December 2004, р. 33.

32 Вж. Снежный ком: краткая история блогов. http://www.washprofile.org/
ru/node/4539, 23.02.2006.
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информацията по телевизията, наричат гледането на телевизия „без-
смислена загуба на време”.33

Нарастването ролята на политическите блогове прави все по-труд-
но предварителното планиране на предизборните кампании, защото те 
внасят в тях трудно предвидим анархистичен момент. Те правят много 
по-лесно изтичането на компрометираща информация за партия или 
политическа личност. В редица случаи информация, която тръгва от 
политическите блогове, води до публичен скандал със сериозни поли-
тически последствия. През декември 2002 г. водачът на мнозинството 
в американския сенат Трент Лот е принуден да подаде оставка поради 
скандална информация, тръгваща от блоговете. В свое изказване на 
празненство той изразява отношение с елементи на расизъм. То не е 
забелязано от традиционните медии, но дава храна за лавина от онлайн 
коментари. От тях се пренася в останалите медии, превръщайки се в 
скандал и принуждавайки го да напусне поста си. Подобна е ситуаци-
ята през 2004 г., когато в политически блогове беше оспорена военната 
служба на американския президент Джордж Буш в Националната гвар-
дия, което предизвика огромен медиен шум. Доверието към президента 
падна значително, тъй като в САЩ политиците отбили военна служба 
имат предимство от гледна точка на доверието към тях, докато тези, ко-
ито не са били в армията и са се опитали да се измъкнат, губят подкре-
пата на общественото мнение. Неслучайно голяма част от подкрепата 
за кандидата за президентския пост на републиканската партия през 
2008 г., Джон Макейн, се генерираше на базата на факта, че е служил 
във Виетнам. Той обаче загуби изборите. Немалко значение за загубата 
има не само фактът, че не може да работи с компютър и интернет, но и 
че неговият противник от Демократическата партия превърна именно 
интернет в основно бойно поле в предизборната си кампания.

Недооценката на ролята на интернет изигра своята роля и във 
връзка с опитите да бъде наложена обща европейска конституция. Във 
Франция през 2005 г. по време на референдума за европейската консти-
туция блоговете изиграха огромна роля в организирането на кампания 
срещу нея и в резултат тя беше отхвърлена. Това доведе до сериозни 
сътресения на Стария континент и след редица преговори през 2007 г. 
се прие нов документ известен като Лисабонския договор. Той също 
беше отхвърлен от някои страни като Холандия и Франция, а ролята на 
блогърите в отхвърлянето му не може да се подценява.

33 Вж. Блогополитика. http://www.washprofile.org/ru/node/6555, 04.06.2007.
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По тези причини блогове почват да създават политици, които стоят 
на върха на световната политика, което превръща във важен момент 
от тяхното участие в политиката. Типичен пример е появилият се през 
октомври 2008 г. на сайта на Кремъл видеоблог на президента Дмитрий 
Медведев, даващ възможност на потребителите да коментират показ-
ваното на него видео. След това президентът се появи в Livejournal.com 
и числото на посетитетите му стигна 15 милиона човека, превръщай-
ки се в един от петдесетте най-добри и най-четени блогове в Русия. А 
най-четеният руски блогър Рустем Адагамов редовно е канен в свитата 
на президента при неговите посещения из страната. Самият Медведев 
посвещава немалко време на четене на блогове, откъдето узнава неща, 
които никога няма да види по телевизията. Така той се ориентира за 
ставащото в страната. Медведев очаква и от чиновниците в Кремъл да 
ползват блоговете като източник за информация и за реакция на съби-
тията в Русия.34

Блоговете успешно се използват и за различни антивоенни кампа-
нии и кампании за защита на човешките права, особено в страни, къ-
дето има ограничения в свободата на словото и традиционните медии 
са поставени под държавен контрол. В подобен тип ситуация един от 
малкото варианти за изразяване на алтернативно мнение, различно от 
това на властите, изглежда е в интернет и по-специално в политически-
те блогове. Това се дължи на обстоятелството, че “тъй като съществуват 
виртуално, блоговете могат да си позволят да преодолеят ограничени-
ята на словото, на които може да са подложени традиционните масме-
дии и журналистите в печатните медии, които са по-лесно регулируеми 
от правителството. Следователно блоговете могат да действат като ал-
тернативни източници за информация в една среда, където официално 
санкционираното медийно съдържание е пристрастно или непълно.”35 
Въпреки това в тези държави интернет е поставен под постоянен дър-
жавен контрол, а блогърите, които изразяват алтернативни мнения, са 
преследвани от властите. Най-значими технологии за контрол на мре-
жата са въведени в Китай, където това е официална правителствена 
политика. По подобен начин стоят нещата и в Иран, Саудитска Арабия, 
Куба, Виетнам, Узбекистан.

Особен сред всички тези страни е случаят с Иран, където количе-
ството на блогърите нараства с огромни темпове и според изследвани-

34 Вж. Mitiaďev, Alexandre. Le président électronique. Le Figaro, 16.03.2010.
35 Larsen, Solana and Zephyr Teachout, Mary Joyce. The Election Blogging 

Guide-Version 1.0, 2006, p. 4.
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ята персийският език е четвъртият по употреба език в блогосферата.36 
Блоговете се превръщат в основен източник на информация в тази 
страна и в индикатор за наличието на изключително активно виртуал-
но публично пространство в нея. “С наближаването на избори блогъри 
подпомагат или се противопоставят на участието, критикуват канди-
дати и осигуряват нецензурирани анализи, доклади, статии и сатира. 
Тяхното влияние е толкова голямо, че много политици започнаха да 
блогират”37. Самият ирански президент Махмут Ахмадинеджад има 
политически блог (ahmadinejad.ir), на който помества свои мисли и ко-
ментари на персийски, арабски, английски и френски език, като всеки 
може да влезе и да прави коментар на неговите идеи. При това англий-
ският вариант на блога е пълен с язвителни коментари от страна на 
различни негови опоненти и противници от различни страни, вклю-
чително и от САЩ. В същото време обаче във варианта на блога му 
на фарси няма нито един критичен коментар. И това се отнася за една 
държава, която, за да поддържа нормите на шериата, налага широка 
цензура на своята територия. Съзирайки опасността още през 2003 г. 
обаче, иранското правителство започва да блокира сайтове и блогове 
по ключови думи, да организира арести за блогъри и пр. Характерно 
за Иран е количеството блогове за защита правата на жените, които 
са силно ограничени в ислямската република, и през 2005 г. се стига 
до арести на блогъри, които предизвикват широка международна ре-
акция. През ноември 2009 г. двама ирански интернет активисти – Али 
Бехсадиан Нежад и Омид Лавасани са осъдени на шест години затвор 
за „пропаганда срещу системата”.38

В Китай правителството е постигнало договорености с бизнеса, 
осигуряващ необходимия софтуеър за организиране на блогове. В ре-
зултат на това “услугите могат да функционират само докато изграждат 
цензура в своите софтуерни инструменти и бизнес процеси. Китайски-
те блогъри нямат друг избор освен да приемат тези условия, за да могат 
да блогират”39, и в крайна сметка да имат някаква публика. Това е в 
интерес и на бизнеса, който при други обстоятелства не би получил 

36 Вж. Drezner, Daniel W. and Henry Farrell. Web of Influence. In: Foreign 
Policy. November/December 2004, р. 38.

37 Amini, Asieh. Battle of the Blogs. In: New Statesman. 15 September 2008, p. 34.
38 Keyes, David. Ahmadinejad, the Blogger. In: The Wall Street Journal. December 

2, 2009, p. 14.
39 MacKinnon, Rebekka. Flatter world and thicker walls? Blogs, censorship and 

civic discourse in China. In: Public Choice. 2008, Vol. 134, № 1–2, p. 35.
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разрешение от властите да осъществява своята дейност на територията 
на Китай. За да помогне на критично настроените към своите прави-
телства блогъри, през 2005 г. организацията „Репортери без граници” 
поддържа сайт с имената на всички арестувани блогъри и следи непре-
къснато ограниченията по света в това отношение. Освен това тя пусна 
в интернет „Наръчник за блогъри и кибер-дисиденти”, в който се дават 
съвети как да си създадеш анонимно онлайн дневник и да избегнеш 
натиск от страна на цензурата.

Особена роля блоговете играят и по отношение на алтернативно 
отразяване на военни действия, което рязко затруднява легитимира-
нето им от страна на този, който ги води, и променя по начало ситу-
ацията с подкрепата на общественото мнение при водене на война от 
страна на глобални хегемонни сили каквито са САЩ. Доскоро медиите 
в голяма степен зависеха от правителствените политики и корпоратив-
ния контрол. Дори ако погледнем войната в Ирак ще видим, че тради-
ционните медии са далеч по-малко критични от общественото мнение 
и от блогърите, които се явяват основните критици на военните дейст-
вия в тази държава. Нещо повече, активността на блогърите по целия 
свят срещу войната води до редица онлайн и офлайн протести, което 
подтиква някои изследователи да говорят за първата истинска интер-
нет война. “Едни блогъри включваха военния персонал в Ирак, ирак-
ски граждани, учени, журналисти, дипломирани студенти, работещи в 
офиси и технологични специалисти. Някои блогъри подкрепяха вой-
ната; някои й се противопоставяха, а трети бяха неутрални”.40 При това 
може да се каже, че някои блогъри дават много повече информация 
за процесите в Ирак, отколкото традиционните медии. Особена попу-
лярност придобива още в периода преди нахлуването на американски-
те войски в Ирак името на Салам Пакс, известен още като Багдадския 
блогър – псевдоним на 29-годишен иракски архитект, чийто онлайн 
дневник описва със сарказъм и прямота наблюденията на автора за 
военновременния живот. Неговата аудитория достига милиони хора, 
а “Ню Йорк таймс”, Би Би Си и английският вестник “Гардиън” цити-
рат разказите му. По-късно той подписва договори за книга и филмови 
права, а много други започват да правят същото, представяйки реал-
на картина на това, което става в Ирак. Популярност придобива също 
информацията, давана от блогъра Зеяд, чийто сайт „Изцеляващият се 

40 Wall, Melissa. Blogs of War: Weblogs as news. In: Journalism. 2005, Vol. 6, 
№ 2, p. 159.
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Ирак”, става основен информационен канал за всички, които искат да 
знаят какво се случва в окупирания Ирак. Появяват се блогъри с висо-
ко чувство за отговорност, почти веднага информиращи за ставащите 
събития, превръщащи се в източник за информация и на професио-
налните журналисти. Според списание „Форин полиси”, ако първата 
война в Залива роди “ефекта Си Ен Ен”, то втората направи премиера 
на блогинга.41 Може да се добави, че ако при монопола на Си Ен Ен 
върху информацията по време на първата война в Залива, тази инфор-
мация можеше да бъде манипулирана и насочвана по определен начин 
от американското командване, при втората война това се оказа невъз-
можно на първо място поради невъзможността да се контролират бло-
говете, както и поради появата на алтернативен телевизионен канал за 
отразяване на събитията, какъвто е „Ал Джазира”. Блогингът направи 
невъзможен контрола върху информацията и изигра съществена роля 
за глобалния негативизъм към американската инвазия в Ирак. Създа-
деният негативизъм беше използван от Барак Обама в неговата пре-
дизборна кампания – той се опря на вълната на подкрепата, осигурена 
не просто чрез традиционните медии, а чрез интернет, включително и 
чрез блогосферата.

Много по-заниженият контрол и анонимност често са предпостав-
ка за създаване на блогове, които се превръщат в окоп за атаки или 
черен пиар и постоянна негативна кампания срещу институции и от-
делни личности. По принцип всичко може да се заяви за всеки и въз-
можността за оклеветяване или систематични кампании за сриване на 
нечия репутацията рязко нараства. Голяма част от блоговете не носят 
отговорност, особено индивидуалните блогове. Там могат да се раз-
пространяват всякакви слухове, манипулации, заклеймявания, изопа-
чавания и измислици както на политическо равнище, така и за лично-
сти или кампании. По време на предизборната кампания за президент 
в САЩ през 2008 г. привърженици и на двете страни разпространяваха 
измислици и манипулации съответно по адрес на Сара Пейлин и на 
Барак Обама. Десните блогове разпространяваха масово информация, 
че Барак Обама е фалшифицирал своя акт за раждане и не е амери-
кански гражданин. По подобен начин при засилване на напрежението 
във връзка с президентските избори в Иран през 2009 г. и обвиненията 
срещу новоизбрания ирански президент във фалшификация чрез бло-

41 Вж. Drezner, Daniel W. and Henry Farrell. Web of Influence. In: Foreign 
Policy. November/December 2004, р. 32.
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говете започнаха да се разпространяват множество фалшифицирани 
видеоматериали и мейлове, които заблуждаваха за реалната ситуация 
в Иран.

В България също има немалко такива блокове, насочени конкрет-
но към негативна кампания срещу определени политици. Те се стре-
мят да разрушат публичния имидж на тези политици. Могат да бъдат 
посочени блоговете срещу българския президент Георги Първанов 
(gotze.net) и срещу Бойко Борисов (boikob.blogspot.com), които обаче 
нямат значителен ефект върху имиджа им. Нерядко такива блогове 
се създават от хора, напуснали определени институции или изгонени 
поради определени причини и превърнали в своя фикс идея посто-
янната негативна кампания срещу тях, събирането на всякакви не-
гативни факти и интерпретации с цел уронване на техния престиж. 
Специфично проявление на блогове, които водят черна пропаганда и 
постоянна негативна кампания, има в отношенията между България и 
Македония. Типичен пример е водещият антибългарска кампания ма-
кедонски блог http://vasiot_sosed.blog.com.mk/, като реакция на който 
пък бе създаден антимакедонски блог – http://antimake.blog.com.mk/. 
Двата блога водят яростна, изпълнена с крайности и емоционални на-
ционалистически оценки битка помежду си. Войната стигна до равни-
ще, при което български хакери унищожиха скандалния македонски 
блог, но скоро след това той бе възстановен отново с десетки антибъл-
гарски материали на него.

От информацията в блогове активно започнаха да се интересуват 
различни разузнавателни агенции. През 2005 г. ЦРУ се абонира за 200 
групови и 1500 индивидуални блога, за да следи евентуално полезна 
информация в тях. След известно време броят им бе сведен до 125, из-
глеждащи най-полезни.42

Влиянието на политическите блогове се определя на първо място 
от това доколко гражданите на съответното общество ги използват за 
получаване и дискутиране на новини и други въпроси от политическия 
и обществен дневен ред. Както вече беше споменато, възможността за 
индивидуален контрол върху източниците на информация, за полити-
ческо участие и дебат, значително разширени от блогосферата, й позво-
ляват да се превърне в алтернативен информационен източник, който 
по един своеобразен начин се явява контрапункт на контролираната в 

42 Kaplan, David E. Wikis and Blogs, Oh My! In: U.S. News & World Report. Vol. 
141, № 17, 11.06.2006, p. 53.
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голяма степен информация в традиционните медии. Този трудно ос-
порим факт би следвало да привлича потребители с алтернативно ми-
слене и алтернативни мнения, които трудно могат да бъдат намерени 
или изразени в традиционните медии. Въпреки това повечето проуч-
вания сочат, че за момента блоговете оказват слабо и индиректно вли-
яние върху политиката и върху гражданите. Те все още предпочитат да 
придобиват информация от утвърдените традиционни медии, които в 
голямата си част би следвало да се характеризират ако не с висока, то 
поне с някаква степен на професионализъм. И ако това е една от при-
чините традиционните медии да привличат по-голяма аудитория, то 
други причини могат да бъдат намерени в огромното количество бло-
гове и в дигиталното разделение, в резултат на което дори в развитите 
общества гражданите все още нямат достатъчно масов достъп до ком-
пютър с интернет.

Въпреки тези факти блоговете стават все по-ефективен инструмент 
за комуникация, обсъждане на проблеми и за мобилизация. В това от-
ношение те в известна степен се доближават до сайтовете за социални 
мрежи като “Фейсбук” или “Май спейс”. Участниците се обединяват за 
организиране на определени действия. Вече бяха дадени няколко при-
мера за това. Важно в случая е, че индивидите, които използват ин-
тернет блоговете за събиране на информация, са значително по-добре 
информирани от тези, които не ги използват и разчитат единствено 
на информацията от традиционните медии. В някои случаи това може 
да доведе и до промяна в техните собствени виждания. Нещо повече, 
“читателите на блогове са директни преки участници и производители 
в събирането на информация и дискурсните възможности на всеки от-
делен блог. По този начин блоговете са комуникативно пространство, 
характеризиращо се с диалог между заинтересовани равни – форма за 
политическа комуникация, която е много по-различна от комуника-
тивните способности, употребявани от и подходящи за традиционните 
медии.”43

Имайки предвид тези особености на блогосферата, създателят на 
Уикипедията – Джими Уелс публикува в интернет на 4 юли 2006 г. „От-
крито писмо към политическата блогосфера”. В него той заявява, че над 
50 години вече живеем в епохата на телевизионната политика. Под вли-
яние на телевизията политическите кампании все повече започнаха да 

43 Wall, Melissa. Blogs of War: Weblogs as news. In: Journalism. 2005, Vol. 6, 
№ 2, p. 121.
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се приспособяват към нейните особености и в момента в много отно-
шения са се превърнали в телевизионно шоу. В същото време в начало-
то на ХХІ век блоковете и wiki системите образуваха в интернет ново 
информационно пространство – блогосферата, която може да доведе 
до нова ера в политиката. За разлика от досегашните кампании новата 
политика ще бъде по-интелектуална, по-близка до хората и ще предпо-
лага участие на всеки гражданин. В бъдеще професионалните съветни-
ци, вземащи участие в политическите кампании, ще трябва непрекъс-
нато да следят блогосферата и да координират с нея своите действия. 
Ще спечели изборите само този политик, който успее да създаде във 
виртуалното пространство широка общност от въвлечени в неговите 
идеи участници. За да стане бъдещето реалност, Уелс призовава всички 
да се регистрират в новия сайт Campaigns Wikia, създаден специално за 
провеждане на политически кампании, както и да се абонират за сай-
та, на който ще се обсъждат въпросите как да се премине от телепо-
литиката на телевизионната ера, отиваща постепенно в миналото, към 
интелектуалната политика, основана на блоговете, която всъщност е 
политиката на бъдещето.44

5. Българската политическа блогосфера

Според статистиката на сайта Socialtext в края на септември 2009 г. 
в българската блогосфера е имало около 35 000 блога, използващи 16 
различни блог платформи. Сред тях най-много са ползвали блог-плат-
формата blog.bg, която е имала около 28 000 потребители, а след нея е 
била blogger с 8 600 потребители. Останалите са имали максимум до 
няколко стотин потребители. Започват да се правят по различни кри-
терии класации за популярността на различните блогове. Съществуват 
вече няколко такива класации. Според една от тях, правеща през ок-
томври 2007 г. класация на „Топ 100 на българските блогове”, на първи-
те три места са класирани съответно Eenk.com, Ayanev.com, NovaVizia.
com, Yovko.net и Nabludatel.info.45

Потенциалът на интернет блоговете по време на предизборни кам-
пании очевидно е разпознат и от българските политици, които също 
създават свои уеб страници. За първи път те навлизат по-масово в 

44 Wales, Jimmy (Jimbo). An open letter to the political blogosphere. July 4, 
2006, http://campaigns.wikia.com/wiki/Mission_Statement.

45 Вж. Bulgarian Blogosphere. In: Socialtext. http://www.socialtext.net/loicwiki/
index.cgi?bulgarian_blogosphere, 20.09.2009.
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България през 2006 г., когато блогове създават Ивайло Калфин, Юли-
ана Николова, Петър Стоянов, Николай Камов и др. По време на мест-
ните избори през 2007 г. със свои блогове се включват кандидатът на 
десницата Мартин Заимов и на левицата Бриго Аспарухов. Общо по 
това време около 50 от действащите и бившите български политици 
имат блогове, като най-много са тези на политици от ДПС – общо 19, 
от СДС са с 9 блога, а от НДСВ – със 7. Големият брой на ДПС се дължи 
главно на факта, че всички с изключение на един от техните канди-
дати за евроизборите, са си направили еднотипни блогове в безплат-
ния сайт blog.bg. Сред най-колоритните политици, които са и интернет 
блогъри, са Любен Дилов-син и Иво Атанасов, които си позволяват да 
публикуват на тях лични и несвързани с политиката неща. Любен Ди-
лов-син например публикува снимки, в които е подпийнал, а Иво Ата-
насов – множество информации за личния си живот, снимка по бански 
на Червения площад в Москва, както и футболни прогнози, свързани с 
тиражите от тотото.

Политическите елити все по-често използват блогове за своя 
собствена употреба, да проучват дебатите и алтернативните мнения, 
да привличат поддръжници, да оценяват своето влияние. Защото вли-
янието на един политик във виртуалното пространство лесно може да 
се провери и чрез броя на посещенията на блога му и реакциите на 
информацията в него. Като цяло обаче все още блоговете на полити-
ците не заемат достатъчно активно място в българското политическо 
пространство до 2007-2009 г.

Основна черта на тези блогове е, че те са кампанийни и се изоста-
вят след приключването на кампанията. В много от тях авторите не 
присъстват достатъчно активно дори по време на самата кампания. 
Така например, независимо че ДПС има най-много блогове на полити-
ци, почти никой от тях не е написал нито ред дори по време на кампа-
нията за евродепутати с изключение на един – Пенчо Загорски, който 
е написал три кратки текста, но неговият блог е създаден още преди 
кампанията.

Мнозинството от политиците-блогъри у нас използват лично-
то си интернет пространство за политически партийни цели, т.е. те 
са подчинени изцяло на тяхната политическа роля. Блоговете им са 
най-често трибуна, канал за политическа комуникация и PR.46 Осо-

46 Кирова, Марина. Блогосферата на политиците. В-к. Култура. Брой 13 
(2540), 01 април 2009 г.
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бено активен в блога си е Мартин Димитров и това може би е един 
от факторите, които му помагат при общопартийните избори в СДС 
за лидер да спечели пред останалите. В него той изказва мнения по 
всички проблеми – за здравната реформа, зимните гуми, антирада-
рите, каруците в столицата, газа, критикува остро „тройната коали-
ция” преди изборите в 2009 г. и след това. От БСП най-активно обно-
вяваният и посещаваният блог през 2007–2009 г. е на Иво Атанасов, 
но той е пренебрегнат като кандидат за депутат и за евроизборите, и 
за парламентарните избори, поради което неговата активност не до-
принася за привличането на избиратели към БСП, а по-скоро демон-
стрира разочарование от политическа дейност. Готвейки са за избори 
за кмет, много активно започна да води през 2009 г. своя блог Георги 
Кадиев, но в него за дълго време доминират проблеми, свързани с 
вътрешнопартийни битки за власт в БСП срещу Станишев. Той има 
предимството, че негови материали в блога често са препечатвани в 
традиционните печатни медии.

Политическите блогове в България се характеризират също с една 
трайна особеност на нашия политически живот – те се използват срав-
нително рядко за изразяване на собствени позиции и значително по-
често за критикуване на опонентите.

Както и в другите държави, българските политици използват сво-
ите блогове, за да препечатват там интервюта, статии, стенограми, от-
читане на свършена от тях работа, в случай, че тя може да бъде раз-
глеждана като общественополезна и пр., но рядко дават нещо ново за 
разлика от гражданите със собствени блогове. Общото между всички 
тези блогове е, че при тях се наблюдава засилване на активността един-
ствено по време на избори, след което рязко спада. Типичен пример е 
Сергей Станишев, който като премиер малко преди изборите през юли 
2009 шумно огласи началото на своя блог, а след изборите блогът му 
по едно време даже стана недостъпен. Най-вероятно слабата активност 
на българските политици в блогосферата се дължи на недостатъчното 
проникване на интернет в България, което ограничава възможността 
за генериране на достатъчно политическа подкрепа онлайн.

Дори когато блоговете се четат и коментират предимно от обик-
новените граждани, ако техният брой придобие по-големи размери, 
може да се стигне до организиране на конкретни действия, както е с 
посочения вече случай с протестите срещу застрояването на приро-
ден парк “Странджа” или протсетите срещу генномодифицираните 
организми. Тук мобилизацията се осъществява значително по-лесно 
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в резултат на още един фактор – участниците в даден блог често имат 
споделени виждания и гледни точки по проблемите. Но нека не за-
бравяме, че дори когато говорим за традиционните медии, граждани-
те правят подбор на новините. Постепенно обаче политическата роля 
на блоговете и в България нараства. При предизборната кампания за 
кмет на София през 2009 г. политически блогъри, обединени във Фо-
румно общество „Де зората”, излязоха с призив за издигане на свой 
кандидат за кмет на София и номинираха като такъв интензивния 
блогаджия и бивш активен политик Теодор Дечев. Самият Дечев за-
яви в блога си, че воденето на блог скоро ще се превърне в задължи-
телно условие някой да бъде номиниран за изборна длъжност, защото 
отказът от такова общуване е израз на некомуникативност и високо-
мерие, нежелание да даваш на избирателите редовно информация за 
своята дейност.47

Значителен шум в българското интернет пространство предизви-
ка случаят с привикването в полицията на блогъра Михаил Бозгунов, 
тъй като според властите в блога си той “подбужда към нарушаване 
на обществения ред, изразяващо се в “подтикване към гражданско 
неподчинение – блокиране на движението на възлови кръстовища в 
гр.София, както и струпване на камъни, тухли и други строителни ма-
териали пред централния вход на ВАС”.48 В конкретния случай става 
въпрос за протестите срещу застрояването на природен парк “Стран-
джа” и опит от страна на властите да заглушат свободата на словото и 
правото на граждански протест. “Протестът се изразява в блокиране 
на кръстовището на “Орлов мост, организиран е чрез интернет, като 
най-голяма роля изиграва блогът на Михаил Бозгунов. Интересно е, че 
при този случай протестите и нередностите при незаконното застро-
яване на природния парк са значително по-слабо отразени в традици-
онните медии, отколкото в блогосферата. В резултат блогърът, макар и 
да не е арестуван, получава предупреждение да спре да подтиква към 
протести, което е открито посегателство върху свободата на словото. 
Според българското законодателство “Публикуването на информация 
в Интернет, в това число на блог, е форма на правото на свобода на 
изразяване, което е гарантирано от чл. 39–41 от българската конститу-

47 Дечев, Теодор. Блогърите искат нормалност в политиката. http://
teodordetchev.blog.bg/drugi/2009/09/25/teodor-dechev-blogyrite-iskat-normalnost-
politikata.404202, 25.09.2009.

48 МВР предлага тактика офлайн за събития, които са онлайн. Mediapool. 
17 юли 2007 г.
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ция, чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека и чл. 19 от 
Международния пакт за гражданските и политическите права”.49

Когато се говори за българската блогосфера трябва да се има пред-
вид също, че в нея негативизмът към всяко управление е много по-си-
лен отколкото в традиционните медии. Затова тройната коалиция на 
БСП, НДСВ и ДПС, независимо че се опита да използва активно интер-
нет в своите предизборни кампании през 2009 г., загуби тези кампании 
във виртуалното пространство. А първите и постепенно засилващи се 
критики към новото управление на ГЕРБ след това прозвучаха най-на-
пред пак в това пространство.

49 Програма “Достъп до информация” обезпокоена от привикването на 
блогър в МВР. Mediapol. 19 юли 2007 г.
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Шеста глава

ПАРТИИТЕ  
ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

В тази глава ще се изследват промените в информационните техно-
логии, които водят до изменения в основния институционален субект на 
модерната политика – политическите партии, тяхната организация, взаи-
моотношения с партийната членска маса, отношенията с другите партии, 
мястото и ролята на партийните елити, привличането на нови симпати-
занти, политическата реклама, пропагандирането на идеи, цели и пр. Това 
предполага последователното решаване на няколко основни проблема:

– какво става с традиционните идеологии при срещата им с инфор-
мационните технологии и можем ли да разграничим различни 
идеологически виждания за начина, по който се реализира диги-
тализацията на политиката;

– промяната във функционирането на политическите партии в ре-
зултат от внедряването на информационните технологии и поя-
вата на нов политически феномен – дигитализираната партия;

– промените в мястото и ролята на отделните членове на партията 
с разгръщането на дигитализирано партийно членство;

–  промените в поведението на партийните лидери, които, поставе-
ни в една съвършено нова реалност, са принудени да отговарят на 
много повече критерии. Това е така, защото медиите са основният 
източник за формиране на обществено мнение, а един политик не 
може да съществува без необходимата подкрепа от гражданското 
общество.

1. Информационни технологии и идеологии

Известно е, че понятието за идеология е многозначно и същест-
вуват различни разбирания за него, „предизвикващи бъркотия и кон-
фузия между изследователите”.1 В „Енциклопедия на политическата 

1 Freeden, Michael. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. 
New York: Oxford University Press. 1996, p. 1.
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мисъл” на издателство „Блекуел” идеологията е дефинирана като „схе-
ми от символично натоварени вярвания и изрази, които представят, 
интерпретират и оценяват света по начин, който има за цел да офор-
ми, мобилизира, направлява, организира и оправдае едни начини или 
пътища на действие и да анатемоса други”2. Идеологията представлява 
система от идеи, свързани с ценности и норми, от които следват изводи 
за това какво да се промени или запази в обществото. Те са в основа-
та на действията на различни социални субекти и на първо място на 
политическите партии. Поради това появата и развитието на полити-
ческите партии е неотделимо свързано с определени идеологии. В този 
план изследването на промените в партиите в дигиталната епоха не 
може да не започне с анализ на въпроса какво става с идеологиите в ре-
зултат от промените в политическите комуникации. Този въпрос има 
две основни измерения. Първото е как се променят ролята, мястото и 
функционирането на идеологиите изобщо в процеса на промени на ко-
муникациите, а второто е какви са идеологическите интерпретации на 
ролята и мястото на новите дигитални технологии и на първо място на 
интернет. По-нататък ще се спрем по-подробно на второто измерение 
на проблема за идеологиите.

Средствата за масова информация играят основна роля във фор-
мирането и разпространението на идеологиите и за тяхното прилагане 
в практиката. Който владее тези средства, той може да наложи своя-
та идеологическа хегемония. Така например вестниците са основният 
фактор, който благоприятства появата, възхода и разпространението 
на основните секуларни идеологии в края на ХVІІІ и първата полови-
на на ХІХ век – либерализмите, консерватизмите, социализмите и ко-
мунизмите, които дават възможност за политическо обединяване на 
големи групи от хора, поддръжници на тези идеологии. На по-късен 
етап тази роля започва да играе радиото, което се превръща в основен 
инструмент за пропагандиране на различни радикални идеологии след 
30-те години на ХХ век, но играе и много важна роля за разпростране-
нието и хегемонията на либералната демокрация в развитите страни. 
Известно е също така, че за победата на ислямската революция в Иран 
през 1979 г. значимо влияние имат първоначално радиопропагандните 
изяви на Хомейни от емигрантските позиции в Ирак, а след като е изго-
нен оттам, той записва своите проповеди на касети, разпространявани 

2 Идеология. В: Блекуел Енциклопедия на политическата мисъл. София, 
Център за изследване на демокрацията. 1997, с. 155.
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в големи количества и слушани в джамиите в Иран, допринасяйки за 
ерозията на режима на шаха.

С появата и постепенното масово навлизане на телевизията през 
втората половина на ХХ век обаче започва да се наблюдава размива-
не и трансформация на предходните идеологии в резултат от поява-
та на нови играчи, претендиращи за авторство върху нови идеологии 
(неправителствени организации, граждански движения, партии на зе-
лените и пр). Резултатът е криза и трансформация на традиционните 
идеологии и размиване на разграниченията между ляво, център и дяс-
но, което е особено видимо в западните либерални демокрации. С по-
явата на интернет тези процеси се засилват и се стига до още по-голя-
ма фрагментация в идеологическо отношение. Това се наблюдава при 
крайни идеологии като нацизъм, комунизъм, анархизъм и пр., които 
получават нова трибуна за разпространение и за обединяване на граж-
даните. На второ място се появява и феноменът, при който гражданите 
не обръщат толкова голямо внимание на самата идеология като така-
ва, а се ангажират с един или няколко конкретни проблема, след което 
се обединяват за тяхното разрешаване. Посочените тенденции се за-
силват допълнително от все по-задълбочаващите се глобализационни 
процеси. Т. нар. партия на българските емигранти „Другата България” 
например не изразява определени идеологически виждания за света, а 
обединява хората от общия интерес за защита на техните права като 
емигранти.

Масовото навлизане на интернет в обществено-политически жи-
вот принуди политиците да се отнесат сериозно към този нов инфор-
мационен източник за формиране на обществено мнение и едновре-
менно с това да отреагират на новите предизвикателства, предимства, 
недостатъци и заплахи. Този факт доведе до, макар и зародишни на 
този етап, опити за формиране на интернет идеологии. Под интернет 
идеологии разбираме пренасянето на традиционните различия меж-
ду консерватори, либерали и социалисти, отнасящи се до социалния 
свят край нас, към виртуалния свят на интернет, властовите отноше-
ния в него, връзката между граждани и властови институции. Впрочем 
това не са толкова идеологии като виждания за света, колкото опити 
да се формира отношение към интернет и към неговата употреба. В 
случая дори се стои повече в полето на идеите, отколкото на идеологи-
ите. Липсва онази важна брънка от ясно, последователно и йерархично 
структуриране на система от идеи, която стои в основата на всяка една 
идеология. Въпреки това използваме понятието идеология, тъй като то 
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в една или друга степен е отражение на съществуващите в реалния свят 
леви, центристки и десни възгледи. Това е напълно нормално с оглед на 
факта, че партиите отразяват именно такъв тип идеологии.

Идеологиите се класифицират по множество признаци и за тези 
признаци и класификации се водят непрекъснати дискусии. Смята се, 
че един от фундаменталните признаци, по които се делят те, е свързан 
с отношението към равенството – колкото повече една идеология ак-
центира върху равенството, толкова по-лява е тя, и обратното, десните 
идеологии са по-склонни да оправдаят неравенството. Оттук следват и 
други характеристики на идеологиите, някои от които са тясно свър-
зани с отношението към равенството. Друго деление на идеологиите е 
на социалдемократически (и социалистически), либерални (и либерта-
риански), консервативни. В най-общ план те могат да бъдат разграни-
чени чрез отношението на държавата към икономиката и гражданина. 
Социалдемократическите и социалистически идеологии в тяхната до-
минираща версия през ХХ век подкрепят държавната намеса в иконо-
миката и в личния живот на гражданите, опитвайки се да предложат 
равенство в максимално количество области – в удовлетворяването на 
минимални потребности, в здравеопазването и образованието, в дос-
тъпа до различни услуги, в реализацията на различни права. Те се стре-
мят да подпомагат социални системи като образование, здравеопазва-
не, хора в неравностойно положение, изравняване на неравенствата в 
обществата, подпомагане на работниците, по високо данъчно облага-
не за бизнеса и пр. Либералните (и техните крайни версии – либерта-
рианските) идеологии фаворизират ролята на свободата на отделния 
индивид и на частната инициатива, като в същото време разглеждат 
държавата като „нощен страж”, който следва да се намесва дотолкова, 
доколкото трябва да наказва нарушаването на закона и човешките пра-
ва. Консервативните идеологии подкрепят равенството във възмож-
ностите, ненамесата на държавата в икономиката, както и традицион-
ни институции като семейството, църквата, религията, морала и пр. Те 
се противопоставят на свъхакцентирането от страна на либералите и 
либертарианците на индивидуалните права и на пренебрежението към 
задълженията и общностите.

Проекции на тези три идеологически семейства можем да откри-
ем и във възприятието им за интернет, неговата роля и перспективи, 
правата на гражданина в интернет, ролята на държавата в интернет. 
Нагласите за отношение между гражданин и общество, гражданин и 
държава, индивидуални права и сигурност, характеризиращи тради-
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ционно отделните идеологии, започват да се пренасят и към нововъз-
никващите казуси във виртуалното пространство. Това се отразява в 
разбирането за ролята на държавата и нейните контролни механизми 
и дава възможност да разграничаваме различни идеологически интер-
претации на интернет или различни интернет идеологии.

1.1. Либерални и либертариански интернет идеологии
Традиционно идеята за свободата на словото и сдруженията е 

свързана със защитата на класически либерални ценности и права. В 
знаменитата книга „За свободата” един от класиците на либерализма 
Джон Стюарт Мил пише, че нищо не би следвало да ограничава сво-
бодата на мисленето, дискусията, словото.3 Подобни идеи, приложени 
към свободата в интернет, предлагат днешните киберлиберали и ки-
берлибертарианци.

Либералните идеи по отношение на интернет се пропагандират с 
особена сила и от манифеста на Международната организация на биб-
лиотечните асоциации и учреждения” (IFLA), който определя основ-
ните принципи в отношението към интернет, както следва:

• „Интелектуалната свобода е правото на всеки човек да има и да 
изказва собствени възгледи, да иска и да получава информация; тя 
е основата на демокрацията и същност на библиотечните служби.

• Свободата на достъп до информацията, независимо от държав-
ните граници, е основна задача на библиотеките и на всички ин-
формационни специалисти.

• Осигуряването от библиотеките и от останалите информацион-
ни центрове на безпрепятствен достъп до интернет съдейства на 
отделната личност и на обществото като цяло да постигнат сво-
бодата, процъфтяването и развитието.

• Необходимо е преодоляването на каквито и да е прегради по пътя 
на разпространяването на информацията и на първо място на 
тези, които водят до неравенство, бедност и безизходица.” 4

От либералните виждания за интернет се възползват бизнесът и 
корпоративният сектор, които се стремят да придобият контрол и да 
максимализират печалбата посредством мрежата. Те правят това по 
следния начин:

3 Вж. Мил, Д.С. За свободата. С., Център за изследване на демокрацията. 1993.
4 Манифест на ИФЛА за Интернет. http://www.lib.bg/prevodi/ManifestIfla.

htm, 18.07.2009.
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– използват т. нар. “дот коми”, които представляват изцяло интер-
нет базирани частни инициативи. Бизнесът и частният сектор се 
отнасят с недоверие към държавния контрол, но в случая с „дот 
комите” са поставени в ситуация, в която рядко имат думата и 
трябва да се съобразяват с решенията на правителствата;

– създават високо технологични компании като например Майкро-
софт или IBM. За разлика от “дот комите” тези компании разпо-
лагат с необходимите ресурси за оказване на влияние върху по-
литическите решения. Въпреки това те често са изправени пред 
неприятни за тях правителствени решения, с които се налага да 
се съобразяват. Според тях интернет трябва да бъде свободен от 
държавна намеса, но все пак подкрепят правителствени реше-
ния, които могат да спомогнат за увеличаване на печалбата, като 
например облагането с данъци;

– съществуват и т. нар. “Bricks and Mortars”, които не използват ин-
тернет и осъществяват бизнес по “старомодния” начин. По тази 
причина те се обявяват за налагането на възможно най-голям 
брой регулации, тъй като интернет подкопава техния бизнес.

Когато се говори за интернет либертарианството най-често можем 
да срещнем името на Джон Пери Барлоу. През 1996 г. Джон Пери Бар-
лоу, основател на фондацията “Electronic Frontier Foundation”, публику-
ва онлайн своята станала знаменита „Декларация за независимостта 
на киберпространството”, пледираща за независимост на киберпрос-
транството от правителствата. Непосредственият повод за това е гла-
суването на закона за телекомуникациите в САЩ по това време. В нея 
той заявява тържествено: „Правителства на индустриалния свят, вие 
досадни гиганти от плът и стомана, аз идвам от Киберпространството, 
новият дом на Ума. От името на бъдещето ви моля вие от миналото 
да ни оставите сами. Вие не сте добре дошли между нас. Вие нямате 
суверенитет, който да увеличавате при нас.”5 Той обвинява САЩ, че ня-
мат съгласието на управляваните да налагат закони на интернет. Остро 
критикува Китай, Германия, Франция, Русия, Сингапур, Италия, че се 
опитват да задушават интернет. От своя страна смята, че единствено-
то правило, на което трябва да се основава интернет като свободно от 
правителствата пространство, е така нар. „златно правило”, което има 
морален характер и се налага от самите участници в интернет – „не 

5 Barlow, John Perry. A Declaration of the Independence of Cyberspace. http://
homes.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html, 19.07.2009.



291

прави на другите това, което не искаш да правят на тебе”. Неговият 
призив става така популярен, че след девет месеца декларацията му е 
копирана и качена на около 40,000 сайта в интернет. Около нея започва 
дискусия. Крайно анархисткият й характер е подложен на критика и 
осмиване, той е обвиняван в идеализъм и откъсване от сложните реал-
ности. Факт е обаче, че тя поражда една огромна дискусия за границите 
на свободата в интернет.6

В тази дискусия крайни поддръжници на свободата в интернет са 
киберлибертарианци от типа на Барлоу. Киберлибертарианците са ос-
новните привърженици на интернет и свободата на участие на гражда-
ните в него, но ако ги оценяваме от гледна точка на отношението им към 
собствеността и пазара, сред тях можем да открием както десни, така и 
леви либертарианци. Главни поддръжници на този тип идеи са издате-
лите и пишещите в списанието “Wired”, чиято основна цел е пропаган-
дирането на свободата в интернет, и следователно на свободата в самата 
мрежа. Според тях интернет не представлява проблем, а ако създаде да-
ден проблем, разполага с потенциал да го реши. Те отричат необходи-
мостта от намеса на държавата в дейността на интернет, тъй като всяка 
държавна намеса представлява основна предпоставка за ограничаване 
на индивидуалната свобода. Единствено потребителите са в ситуация 
да контролират интернет. “За тях всеки, който предлага обществото, 
чрез своите легитимно избрани правителствени лидери, да играе роля в 
оформянето на мрежата ‘просто няма да го получи’”7. Киберлибертари-
анците издигат лозунга “Долу ръцете от Интернет!” и заявяват, че поли-
тиците и държавата не трябва да се месят в него. Създават множество 
сайтове, в които пропагандират тези идеи. Типичен в това отношение е 
сайтът на “Фронта за технологично освобождение”. Неговата презумп-
ция е, че новите технологии увеличават способността на човека да из-
бира, те са основен инструмент за освобождението на човека, но в ника-
къв случай не трябва да оставим правителствата да правят това вместо 
нас. “Да живее технологичната революция”, заявяват те, имитирайки в 
поведението си лозунги на революционната левица.8

6 Вж. Morrison, Aimée Hope. An impossible future: John Perry Barlow’s 
‘Declaration of the Independence of Cyberspace’. In: New Media & Society. February/
March 2009, Vol. 11, № 1–2, pp. 53–71.

7 Atkinson, Robert D. and Ham, Shane. Digital politics. In: The New Democrat. 
May 1, 2000. p. 1.

8 Вж. About Technology Liberation Front. http://techliberation.com/about/, 15 
September 2009.
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Киберлибертарианците са против комерсиализацията на интер-
нет, защото тя може в определени случаи също да застраши свободата. 
С навлизането на повече потребители обаче, властта на мрежата неиз-
бежно нараства и това като цяло увеличава свободата на гражданите. 
Свободните граждани в интернет могат да се обединяват и да оказват 
съпротива на опита на правителствата да ограничават техните права. 
По въпроса за опасностите, които носи мрежата за навлизане в лич-
ното пространство на индивида, либертарианците нямат мнение или 
по-скоро смятат, че това е въпрос на отделния потребител и на никой 
друг.

Естественият изход е не да се борим срещу опасностите в интернет, 
а да потърсим средства за неговото развитие по начин, който може да 
донесе най-много облаги едновременно на отделния индивид, на обще-
ството и на всички граждани на планетата. За целта обаче най-напред 
е необходимо: на никого да не се отрича възможността да разполага с 
интернет, освен ако той не е злоупотребил с правата си при използване 
на мрежата; достъпът до мрежата да бъде евтин и универсален; да не 
се налага цензура върху информацията за възрастни и зрели индиви-
ди – предпоставката за това е, че е по-добре човек да бъде информиран, 
отколкото невеж; да не се ограничава достъпът до интернет и да бъдат 
положени всякакви усилия за предоставяне на интернет на тези, които 
нямат възможността да си го позволят; да не се позволява доминация-
та на бизнес интересите в мрежата.9

Като либерали те вярват, че на всяка цена трябва да има конкурен-
ция в мрежата, тъй като това води до по-ниски цени за потребители-
те и следователно увеличава възможността за навлизане на все повече 
потребители. Това обаче е своеобразно противоречие, защото не дава 
отговор на въпроса как се съчетава този проблем с некомерсиалното 
използване на мрежата.

Един от основните проблеми при интернет е въпросът за интелек-
туалната собственост, на който повечето интернет идеологии обръщат 
съществено внимание. Но за киберлибертарианците въпросът с инте-
лектуалната собственост не стои. Според тях с интернет идва и краят 
на интелектуалната собственост. На практика идеите на киберлибер-
тарианците са до такава степен крайно либерални, че на моменти гра-
ничат с анархизма. За тях държава в интернет няма, не трябва да има 
и няма да има. Те се обявяват за минимална държава, като в същото 

9 Вж. The Internet Manifesto. http://www.hippy.com/manifesto.htm, 2 юли 2009.
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време помежду им съществуват различия на леви и десни анархисти, 
анархо-социалисти и анархо-капиталисти, либерали и пр. В конкрет-
ния случай обаче киберлибертарианците стоят по-близко до левицата, 
доколкото, обединени около списание „Wired”, се противопоставят на 
комерсиалното използване на мрежата и са склонни да пренебрегват 
въпроса за интелектуалната собственост.

По своята същност интернет представлява една силно либерална 
система, граничеща в много отношения с анархизма, което подтиква 
някои изследователи да се отнасят критично към нея. За тях Нетизмът 
представлява грешна система, основно защото дигиталното разделе-
ние поставя едни граждани в по-изгодно положение от други. По логи-
ката на либерализма „никой не е свободен да остане извън свободния 
пазар”. Днес не само правителствата, но и бизнесът, социалните движе-
ния, интелектуалците и артистите, всички искат да наложат мрежата. 
Това широко движение очевидно не търси само печалба. То е идеологи-
ческо движение, търсещо идеологическо налагане. “Стремежът към на-
лагане, универсализъм и експазионизъм, както и тяхната принудител-
на природа, са основата за несъществуване на свободата – което прави 
либералните структури грешни. Това се отнася до свободния пазар и е 
присъщо на интернет” 10.

1.2. Социалдемократически и социалистически интернет 
идеологии

Традиционната социалдемократическа загриженост за равенство-
то в условията на възход на интернет поставя на преден план въпроса 
за преодоляване на неравенствата по отношение на достъпа до интер-
нет или така нар. „дигиталното неравенство”. Смята се, че интернет е 
една много мощна информационна и комуникационна система, която 
създава нови възможности за преодоляване на традиционни неравен-
ства, но може и да засилва тези неравенства, ако не се реши проблемът 
за равенството на достъпа до него и възможността за получаване на 
дигитална грамотност. Изтъква се също потребността от акцент върху 
нови права, отнасящи се до промени в границите на частния живот и 
защитата на личната информация, за ограничения върху опитите на 
капиталистите да използват дигиталните технологии за контрол и сле-
дене на работниците.11 Паралелно се предполага, че бизнес употребата 

10 Internet as Hyper-Liberalism. In: Telepolis. 1996.
11 Вж. Кеarns, Ian. Digital Change and Centre-Left Values. In: New Economy. 

Institute for Public Policy Research. 2001, pp. 181–183.
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на интернет също трябва да бъда регулирана, за да не води до допълни-
телни опасности от гледна точка на безконтролно изтичане на средства 
от държавата. На интернет се гледа като инструмент, чрез който може 
да се преодолее хегемонията на големите капиталисти в традиционните 
медии. Предполага се, че в него могат да се разгърнат леви и прогресив-
ни блогъри и медии, които, казвайки истината за нещата, да променят 
и традиционните медии.

В полето център-ляво могат да бъдат поставени т. нар. про-техно-
логични социални инженери, които, макар и да се определят като либе-
рали, трудно могат да бъдат идентифицирани като такива. За разли-
ка от киберлибертарианците те смятат, че наред със свободата, която 
интернет предоставя, неговият безпрецедентен по своята скорост рас-
теж води и до често непредвидими и опасни последици за общество-
то. Става дума за тероризма, дигиталното разделение, откъсването на 
потребителите от социалните контакти и общуването в реалния свят, 
интелектуалната собственост и пр. Според тях интернет трябва да бъде 
основно средство за формиране и функциониране на общности, както 
и образователен инструмент. Те “се страхуват, че неговите овластява-
щи възможности ще бъдат отнети от мощни мултинационални кор-
порации и от правителства, които ще го оформят така, че да служи на 
техните собствени тесногръди цели”12. Това е един показателен пример, 
който говори, че социалните инженери стоят в полето център-ляво – 
те, от една страна, се обявяват срещу корпоративната намеса, но, от 
друга страна – се обявяват и против държавната намеса. Те виждат ро-
лята на държавата дотолкова, доколкото тя разполага с ресурсите за 
преодоляване на интернет разделението чрез налагане на ниски такси 
за включване в мрежата.

В полето на левите идеологии стоят и т. нар. привърженици на 
старите икономически регулатори, според които държавата трябва 
да контролира интернет. Според тях, след като държавата е наложи-
ла регулации в реалния свят, подобен тип регулации трябва да бъдат 
наложени и във виртуалния. Обратното би означавало анархия, тъй 
като в настоящия момент интернет не представлява нищо различно от 
анархия, едно пространство или сборен пункт за престъпници, теро-
ристи, педофили, алчни корпорации и пр. Ясно е обаче, че регулации-
те в интернет са трудно постижими и изискват значителни финансови 

12 Atkinson, Robert D. and Ham, Shane. Digital politics. In: The New Democrat. 
May 1, 2000, p. 3.
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средства, които трудно могат да бъдат осигурени. Но дори и да бъдат 
осигурени, ефектът би бил минимален. И макар привържениците на 
икономическите регулатори да изразяват основателни страхове и да 
имат виждания в тази насока, отговорите на тези въпроси трудно могат 
да бъдат намерени. Така например те предлагат множество държавни и 
местни данъци и такси, с което могат единствено да засилят дигитал-
ното разделение и да поставят индивидите в различни изходни пози-
ции за техния живот. По подобен начин стои и противоречието по от-
ношение на корпоративния сектор. От една страна, те се обявяват сре-
щу узурпирането на мрежата от корпорациите, а от друга – налагайки 
високи такси, има опасност да отнемат интернет от отделния индивид 
и да го поставят именно в ръцете на корпорациите. Поради високите 
такси те биха се опитали да си върнат средствата именно чрез цените 
за ползване на интернет услуги от отделните граждани. Не се отчитат 
и големите трудности при контрола на интернет. Много по-трудно е 
например да събираш данъци от продажби по интернет, тъй като те не 
могат да бъдат засечени от държавните контролни органи по начина, 
по който това става във физическия свят. Либералите ги обвиняват, че 
си противоречат. От една страна, за тях да няма човек интернет е ра-
вносилно на социално изключване и следователно води до неравенство 
в обществото. От друга страна, по-високите данъци и такси могат да 
задълбочат дигиталното неравенство, защото могат да увеличат цената 
на ползването на интернет за индивидуалния потребител.

Новите демократи са подкрепящо навлизането на информацион-
ните технологии крило на демократическата партия в САЩ. С някои 
условности те стоят в ляво-център от гледна точка на специфичното за 
Съединените щати разделение между ляво и дясно. Техните разбира-
ния са подкрепяни от бившия американски президент Бил Клинтън и 
бившия вицепрезидент Ал Гор, който бе в основата на специална про-
грама за ускорено развитие на интернет. Те виждат в интернет един нов 
и изключително важен източник за икономически растеж, за увели-
чаване на властта и силата на гражданското общество и на отделния 
гражданин. Според новите демократи държавата трябва да се намесва 
в интернет, но се разграничават по един принципен въпрос от старите 
икономически регулатори – те не виждат заплаха в интернет и не смя-
тат, че трябва да се налагат ограничения за справяне с тази заплаха. За 
тях държавна намеса в интернет трябва да има, но тя следва да бъде 
по-линия на неговото подпомагане с цел увеличаване на предлаганите 
от мрежата възможности и постигане на пълния й потенциал. Както 
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останалите интернет идеологии, и те обръщат специално внимание на 
въпроса за дигиталното разделение и виждат неговото преодоляване в 
съвместната работа на правителствата с частния сектор, в осигуряване-
то на интернет в публични институции като училища и библиотеки, в 
предлагането на стимули за включване на гражданите в мрежата и пр.

1.3. Консервативни и неоконсервативни интернет идеологии
Описание на особеностите на консервативните интернет идеологии 

можем да открием в работата на Аткинсън и Хам „Има ли дигиталната 
политика все още значение?”13 Става дума за няколко типа консерватив-
ни ориентации. Про-технологичните консерватори влизат в полето на 
десните идеологии. Според тях дигиталната революция представлява 
част от третата вълна в човешкото развитие след аграрната и индус-
триалната революция. Разликата е, че тази нова информационна рево-
люция навлиза със значително по-бързи темпове от предходните две, 
което има безпрецедентни обществено-политически и икономически 
последици. Това ще доведе до значително намаляване на ролята на дър-
жавата и преместване на властовите центрове от нея към гражданите. 
Това е нещо, което те подкрепят и следователно се отнасят с недоверие 
към контрола от страна на правителствата върху интернет. Про-техно-
логичните консерватори смятат още, че новите информационни тех-
нологии са основна предпоставка за икономическо развитие, тъй като 
значително улесняват търговията, продуктивността и комуникацията 
както между отделните граждани, така и между частните компании. 
Макар и да възприемат интернет основно като инструмент за иконо-
мически растеж, те не могат да не признаят и неговите възможности за 
подкрепа на съществуващите общности и формирането на нови, под-
помагането на образованието и увеличаването на контрола на гражда-
ните върху техния собствен живот. От гледна точка на факта, че гледат 
на интернет като една либерална система за икономически растеж и 
повишаване качеството на живота, те смятат, че интернет трябва да се 
развива, а достъпът да се разширява. Следователно се обявяват против 
каквито и да било такси за достъп, за продажби в мрежата и пр. 

Моралните консерватори, подобно на привържениците на стари-
те икономически регулатори, виждат в интернет не толкова нови въз-
можности, колкото нови заплахи. Тези заплахи се изразяват в порно-

13 Вж. Atkinson, Robert D. and Ham, Shane. Does Digital Politics Still Matter? 
In: The New Atlantis. A Journal of Technology and Society. Fall 2003, p. 81.
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графията, педофилията, тероризма и пр., които значително по-трудно 
могат да бъдат идентифицирани в мрежата в резулат от анонимност-
та, която тя предлага. Да оставим нещата без контрол, би означавало 
да изложим на нарастващ риск обществения живот. Те осмиват на-
ивността на либертарианци като Барлоу, изтъквайки, че оставен без 
контрол, интернет би се превърнал в място, където всякакъв вид те-
рористи и екстремисти ще се обединяват и организират, заплашвайки 
устоите на обществото. Ако интернет например е основен инструмент 
на Бин Ладен или на всякакви кибертерористи, измамници, крадци 
на лични данни, фалшификатори, мошеници, оставянето му без кон-
трол би имало негативни следствия за стабилността на обществото 
и държавите. Така както само с морални принципи и без държава не 
бихме могли да обезпечим сигурността на човека в реалния свят, още 
по-опасно е да оставим безконтролен виртуалния свят с неговите ог-
ромни възможности. Когато са изправени пред дилемата индивиду-
ална свобода срещу сигурност консервативно настроените политици 
и партии по принцип непрекъснато се борят за допълнителни компе-
тенции на специалните служби да получават достъп до данни в интер-
нет. Изхождайки от тези позиции, те се обявяват за засилен държавен 
контрол върху мрежата и за налагането на правила и забрани, с което 
обаче ограничават свободата на потребителите. Не изглежда коректно 
например, заради един педофил да се налагат неоправдани ограниче-
ния на стотици потребители. Въпреки това обаче, интернет предста-
влява публично пространство и като такова според тях то трябва да 
съществува в рамките на определени правила. За формирането на со-
циално отговорни участници в мрежата те предлагат дори лагери за 
обучение на блогъри.14

Както се вижда, независимо че нерядко в последните две десетиле-
тия се казва, че идеологиите се размиват и изчезват, че идва «краят на 
историята», всяко ново явление отново демонстрира различието във 
вижданията по основни ценности и интереси и неговата интерпрета-
ция става през призмата на съответни ценности и интереси. В своето 
сегашно състояние интернет е място, в което традиционните битки 
между идеологиите, водени чрез аналоговите медии, придобиват нов 
размах. Той представлява своеобразно бойно пространство, в което 
се сблъскват различни виждания по всеки възможен въпрос. Възмож-

14 Вж. Boler, Megan (Ed.) Digital Media and Democracy. Cambridge: The MIT 
Press. 2008, p. 14.
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ността на потребителите да публикуват информация не променя фа-
кта, че тя е пречупена винаги през призмата на собствените им интере-
си, ценности, идеологии, светогледи, които непрекъснато са оспорвани 
и влизащи в конфликт с алтернативни интереси, ценности, светогледи, 
идеологии. Например днес най-голямата енциклопедия в историята, 
правена за първи път колективно от хиляди хора онлайн – Уикипедия, 
се е превърнала в бойно поле на поддръжници на определени кандида-
ти, каузи, движения, идеологии и дори на политически режими. Като 
цяло виртуалното пространство представлява гигантски идеологиче-
ска сергия, на която се продава всичко, на която можеш да се опиташ 
да продадеш всичко във вид на ценностен и идеологически продукт. На 
практика досега правителствата не могат да се справят с влиянието на 
частния бизнес в публичното дигитално пространство, не могат да кон-
тролират операционните системи и социални мрежи. В същото време 
непрекъснато гърмят скандали за злоупотреби с данни от частни лица, 
институции и фирми, за детска порнография. Затова политическите и 
идеологически битки във връзка с регулацията на интернет тепърва 
предстоят. Границите между идеологиите на партиите по политиката 
в реалното социално пространство се появяват с не по-малка сила във 
виртуалното пространство, което се превръща във виртуално полити-
ческо и идеологическо пространство.

2. Дигитализираната партия като нов политически фе-
номен

„Почти сигурно е, че ще трябва да се откажем от отживе-
лите партийни структури, проектирани за един бавно проме-
нящ се свят на масови движения и масово стопанско производ-
ство и ще трябва да изнамерим вариант за временни модулни 

партии, които да обслужват променящите се конфигурации от 
малцинства – партии на бъдещето, които се включват и из-

ключват подобно на електрически контакти.”15

Тези думи на Алвин Тофлър показват някои от важните промени, 
които настъпват в обществото, а оттам в политическите партии през 
периода, който той характеризира като „Третата вълна”. Всъщност те са 
свързани с идеята, че от началото на развитието на модерните партии 

15 Тофлър, Алвин. Третата вълна. С., Изд. къща „Пейо К. Яворов”. 1991, с. 544.
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след 30-те години на ХІХ век различните етапи на развитие на комуни-
кациите са свързани с радикалните промени в тези партии.

2.1. Развитието на комуникациите като фактор за поява и 
промени в партиите

Модерната партия става възможна благодарение на възхода на пе-
чатните медии и особено на партийните вестници, превърнали се в 
обща трибуна, в средство за информиране и организиране на големи 
маси от хора, които в процеса на модернизация получават образова-
ние и достъп до печатни комуникации. Германия е типична страна 
в това отношение. Разгръщат се свързаните с партийните вестници 
партии, включващи през ХХ век стотици милиони хора по света. В 
Западна Европа формиращите се големи партии имат големи твърди 
ядра, всяко от които е обособено като отделна общност със своя ин-
формация и интерпретация на събитията, защото чете своя собствен 
партиен вестник.

А през 1902 г., когато пише „Какво да се прави” и създава концеп-
цията за своя партия в Русия, Ленин говори за вестника като ключов 
инструмент, правещ възможен тази партия, играещ ролята на колек-
тивен организатор на партията. Партията изглежда невъзможна без 
вестника, който обединява и информира членската маса, обучава я, 
променя съзнанието й, въздейства върху поведението й. Затова почти 
всичко, което той пише, излиза по вестниците, а по време на подготов-
ката на Октомврийската революция публикува по няколко статии на 
ден. Когато се налага да попълни анкета за своята професия, той пише 
не нещо друго, а „журналист”. Всъщност огромната му ангажираност 
с вестника, реактивността му на почти всичко чрез печата, е фактор, 
допринасящ за позицията му в неговата партия. Собствената му тео-
рия за партията като инструмент за „внасяне на научно съзнание сред 
работническата класа” всъщност се опира изцяло на вестника като ин-
струмент за тази цел. Има медия, която е своеобразен рупор, т.е. чрез 
нея може асиметрично да се въздейства върху големи групи от хора. 
Самата партия в този процес се разглежда като „авангард”, но действи-
ето и като авангард се реализира чрез вестника. Този от политиците, 
който в най-висока степен е осъзнал и използва ролята на вестника, се 
оказва в печеливша позиция. Така лидерът се оказва и идеолог и все-
кидневен коментатор на събитията чрез медиите и въздейства върху 
масите. Партийният орган с неговия главен редактор имат огромно 
влияние.
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И в бившите социалистически страни вестникът като партиен ор-
ган играе огромна роля в създаването на общо публично пространство 
за стотици хиляди и милиони партийни членове. Именно бившите ко-
мунистически партии могат да се разглеждат като радикални версии 
на партийна организация и партийна публична сфера, характерни за 
Гутенберговата епоха. Затова разпадането на тези формации става па-
ралелно с разпада и изчезването на някогашните огромни и многоти-
ражни партийни вестници, организиращи партийната членска маса и 
привърженици в масови партии.

Развитието на електронните медии, особено от 70-те години насам, 
започва да поставя на изпитание този тип партии и обвързаност с пар-
тиен вестник. Телевизията и радиото могат да достигат до милиони хора 
и стават предпоставки за размиване на границите между аудиториите 
на различните партии. След това рязкото увеличаване и глобализация 
на електронните медии става предпоставка за засилващи се процеси на 
отслабване на предходните масови партии и твърдата аудитория, свър-
зана с тях. Партийните вестници, с които се свързват „твърд” електорат 
и членска маса, започват да губят аудитория навсякъде по света и или 
трябва да се променят, или просто биват закривани. В Германия напри-
мер, където през ХІХ век се появяват основните партийни вестници 
и с тях се свързват големи членски маси, четящи тези вестници, днес 
традиционната партийна преса до голяма степен е изчезнала. Основ-
ните вестници не са вече част от обособен политически лагер, макар 
че може да имат определена политическа линия и да бъдат ситуирани 
най-общо по оста „ляво-дясно”. Но те са склонни да виждат себе си в 
повечето случаи като „плуралистични”, представящи различни гледни 
точки по един и същ проблем.16

Промените от 70-те години на ХХ век, свързани с рязкото увели-
чаване и глобализация на различните комуникации, създават пред-
поставки за фрагментация на аудиториите и публичните сфери, за 
процеси на раздробяване на предходното изглеждащо с висока степен 
на еднородност масово общество на множество групи и общности, до 
процеси, характеризирани от Алвин Тофлър като „демасификация”. 
Ако през ХІХ и първата половина на ХХ век партиите са свързани с 
наличието на хомогенни мнозинства и малцинства в обществото, сега 

16 Вж. Rucht, Dieter. The quadruple ‘A’: media strategies of protest movements 
since the 1960s. In: Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements. Ed. by 
Wim Van De Donk, Brian D, Loader, Paul G. Nixon, Dieter Rucht, London and New 
York: Routledge, 2004, p. 33.
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мнозинствата изчезват и на тяхно място се появяват множество мал-
цинства, сред които шансове за успех имат по-агресивните и социално 
активните. Това води до постепенна ерозия на масовите партии с по-
стоянна и твърда членска маса, които губят привърженици и са под-
властни на протичащите процеси на „демасификация”. Тези тенденции 
са пряк резултат не само от формирането на средна класа и повиша-
ването на образователното равнище на населението, но и на медийна-
та фрагментация, която настъпва през втората половина на ХХ век и 
достига своят възход в началото на ХХІ век с масовото навлизане на 
интернет. Появяват се специализирани медии, които агрегират раз-
лични интереси, а интернет увеличава броя на тези специализирани 
медии до безпрецедентни за човешката история равнища. Както вече 
стана дума, вестниците и струпването на населението на дадена тери-
тория са основната предпоставка за появата на масовата партия, коя-
то разполага със свой партиен вестник, който е основният източник 
за агрегиране на политическа подкрепа, за създаване на някогашните 
масови партии с твърди ядра. Днес медиите са фрагментирани в та-
кава степен, че вестникът като партиен орган е на изчезване. Това е 
предпоставка за тенденцията към размиване на големите твърди ядра 
от партийни членове, активисти и избиратели на партиите. Фрагмен-
тацията на медиите води и до фрагментация на предпочитанията и на 
очакванията от политическите партии. Увеличават се избирателите, 
които не са обвързани трайно с определена партия или изобщо не са 
свързани с партии и намалява броят на тези, които смятат, че една или 
друга партия представлява техните интереси.17 В тези условия се за-
силват предпоставките за възход и успех на популистки лидери и по-
пулистки партии. Тази тенденция, разбира се, е и резултат от намаля-
ването броя на бедните групи от населението, характерни за развитото 
индустриалното общество и формирането на средна класа в развитите 
западни страни. В същото време следва да се отбележи, че тенденция-
та на фрагментация, демасификация, плурализация в резултат от ряз-
кото умножаване и специализация на електронните и печатни медии, 
регистрирана в първото издание на книгата на Тофлър „Третата вълна”, 
отчита една ситуация, при която още интернет не е навлязъл като нова 
медия със своите последствия. Все още става дума за традиционните 

17 Изследвания например в Канада показват, че само 2% от канадските 
гласоподаватели принадлежат към някоя политическа партия. Вж. Democracy 
Online. The Prospects for Political Renеwal through Internet. Ed. Peter M. Shane, 
New York-London: Routledge, 2004, p. 255.
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медии, в които степента на интерактивност е по-ниска и разпростра-
нението на информацията е от типа „един към много”. Интернет благо-
приятства тенденцията на нарастващо разнообразие и фрагментация, 
отразяваща се и върху партиите, но същевременно той има и проти-
воположните следствия – дава възможност за транснационализация 
и глобализация, за бързо обединяване на големи количества хора за 
различни каузи, за възход на транснационални партии от типа на пар-
тиите в европейския парламент – Европейска народна партия, Партия 
на европейските социалисти и пр. Освен това многообразните групи и 
общности в интернет лесно могат да се обединяват около общи инте-
реси и да постигат колективни цели. В този смисъл може да се каже, че 
паралелно протичат процеси на демасификация, фрагментация, плу-
рализация, от една страна, но и на транснационализация, обединяване, 
европеизация, глобализация на различните общности и свързаните с 
тях политики, идеологии, партии.

Тези процеси водят до необходимостта от появата на нов тип пар-
тии, които могат да агрегират множество разнообразни интереси в об-
ществото чрез привличане на подкрепата на разнообразни неправи-
телствени организации (сами по себе си ангажирани със защитата на 
подобен тип интереси) и други групи от граждани, а това от своя стра-
на води до появата на т. нар. „catch all” партии – или партии, които се 
опитват да „хванат” избиратели от най-различни групи в обществото, 
имащи различни – често противоположни цели и интереси. Агрегира-
нето на този тип интереси става все по-трудно, поради променливостта 
им. Тази фрагментация се засилва с навлизането на информационните 
технологии и особено с интернет. Резултатът е, че партиите все пове-
че са склонни да се придържат не толкова към някакъв предварително 
фиксиран набор от идеи, а действат като практически интегратори и 
интерпретатори на множество интереси. И тези от тях, които успеят да 
съсредоточат в себе си възможно най-голямо количество такива инте-
реси, имат значително по-големи шансове за оцеляване и успех.

Поради подобни причини през последните години изследовате-
лите говорят за криза на либералната демокрация и за криза на поли-
тическите партии – едно явление, което се наблюдава във всяка една 
развита демокрация. Обясненията за тази тенденция са много. Те тръг-
ват от следствията от глобализацията, през критика на досегашните 
политически идеологии като неспособни да отговорят на новите реал-
ности, и стигат до анализи на разнородни причини за отдалечаване на 
гражданите от политиката в резултат от слабите възможности за тях-



303

ното включване в политическия процес. В този контекст се отбелязва 
тенденцията за край на предходните масови партии, характеризиращи 
се с голяма членска маса и формално членство и появата на нови пар-
тии, характеризирани като „картелни”, „електорално-професионални”, 
„постматериалистически”, партии на „новата политика” и пр.18

Независимо какви са обясненията на този процес обаче, резулта-
тите са ясни: първо, възход на множество групи по интереси, които за-
плашват мястото на политическите партии като субект на защита на 
политически и икономически интереси в обществото – по-гъвкавите 
неправителствени организации по-лесно внедряват информационните 
технологии, като по този начин привличат все повече подкрепа и до-
пълнително подкопават ролята на политическите партии; второ, все 
по-нарастващ процент граждани, които отказват да упражнят демо-
кратичното си право на глас по време на избори; трето, лоялността 
към политическите партии ерозира; четвърто, липса на отговорност 
и прозрачност в работата и функционирането на партиите.19 Партиите 
все повече са обвързани не с една единствена, а с множество динамич-
но променящи се социални групи и граждански организации, с множе-
ство разнообразни малцинства.

Всички тези тенденции биха могли да бъдат модифицирани с уве-
личаването на потребителите на мрежата и внедряването на информа-
ционни технологии. Тези технологии дават нови възможности за поли-
тическите партии отново да се приближат до обикновените граждани, 
за появата на феномена, който като идеален тип можем да наречем „ки-
берпартия”. Чрез тях партиите могат да предприемат нови действия за 
връщане на интереса на гражданите към тях. Така, макар че интернет 
може да не води във всички случаи до съществени размествания във 
вътрешнопартийното функциониране на политическите партии, той 
изменя техния подход по отношение повишаване на гражданския ин-
терес и участието в политиката.

Мненията в това отношение обаче не са еднозначни, което разделя 
изследователите на два лагера: кибероптимисти и киберпесимисти. 

Кибероптимистите вярват, че интернет благоприятства демокра-
цията и политическите партии, увеличава конкуренцията между тях 

18 Вж. Handbook of Party Politics. Eds. Richard S. Katz and William Crotty. 
SAGE, 2006.

19 Вж. Jenkins, Gordon and Kippen, Grant. The Challenge of E-Democracy for 
Political Parties. In: Democracy Online: The Prospects for Political Renewal through 
the Internet. Editor Peter M. Shane, Taylor and Francis Books, Inc., 2004, p. 254.
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и състезанието на идеи, потока на информация между партийните 
активисти, политическите лидери и гражданите, осигурява нови въз-
можности за организация и провеждане на предизборни кампании, 
предлага реклама на относително ниска цена и пр. Кибероптимистите 
се разделят на два лагера – на такива, които смятат, че интернет ще 
реформира и подобри формите на представителна демокрация20 и на 
по-крайни, според които той рано или късно ще доведе до възраждане-
то на пряката демокрация, до появата на своеобразна дигитална кибе-
рагора от типа на агората в древна Атина, където свободните атински 
граждани се събирали и дискутирали общите проблеми на политика-
та.21 Още сега новите комуникационни технологии дават възможност 
за подобряване ефективността на партиите, защото чрез тях могат да 
се натрупват и използват бързо огромни масиви от данни както за пар-
тийните членове и избиратели, така и за конкуретните партии, като 
тези данни се използват за успешна партийна политика и битка с кон-
курентите.

Според киберпесимистите22 интернет предоставя огромно прос-
транство за партийна пропаганда, но и малко възможности за взаи-
модействие. Техните аргументи са свързани с това, че партиите трудно 
се адаптират към новите технологии, че потребителите като цяло не 
използват интернет за политическа информация, отказът на повечето 
партии да използват своите сайтове като място за провеждане на по-
литически дебати и пр. Те твърдят, че интернет въздейства единствено 
като нов канал за информиране на тези, които така или иначе са вклю-
чени в политиката, и увеличава социалните неравенства по отношение 
на политическото участие.

Очевидно и двете мнения имат своите аргументи и отразяват два 
различни етапа в развитието на мрежата. Кибероптимистите преобла-
дваха през първите години от развитието на интернет, а киберпесими-
сите вземат връх през последните години. В това отношение вторите 
имат повече основания, тъй като разполагат с повече емпирични дан-
ни, с които да подкрепят своите твърдения, докато кибероптимистите 

20 Вж.Trippi, J. The Revolution Will Not Be Televised: democracy, the internet, 
and the overthrow of everything. New York: Harper Collins. 2004.

21 Вж. Morris, D. Vote.Com: how big-money lobbyists and the media are losing 
their influence, and the internet is giving power back to the people. Los Angeles: 
Renaissance Books. 1999.

22 Вж. Davis, Richard and Diana, Owen. New Media and American Politics. 
New York: Oxford University Press. 1998.
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са залагали на потенциала, а не на конкретните факти. Въпреки това 
не е трудно да се пророкува, че през следващите години кибероптими-
стите отново ще вземат връх, тъй като всички данни сочат две основни 
тенденции: първо, бързо увеличаване на потребителите; и второ, все 
по-масовата употреба на информационните технологии от страна на 
политиците и политическите партии.

Въпреки съществените си различия, двете основни теории за влия-
нието на интернет могат да бъдат проверени чрез разглеждане на начи-
ните, по които политическите партии използват мрежата. Настъп-
ващите до момента промени са в три основни насоки: първо, в начини-
те, по-които партиите се стремят да достигнат до избирателите; второ, 
в начина на тяхното вътрешно функциониране; трето, в самите пар-
тийни системи чрез поява на нови партии.

2.2. Трансформации на взаимовръзката между партии и из-
биратели

През 1983 г. Кристофър Худ формулира понятието „нодалити” 
(nodality), означаващо свойство или способност на една организация 
да бъде в центъра на информационните потоци и социалните мре-
жи, имащо основно значение за успеха на тази организация.23 Той има 
предвид неговото значение като един от четирите инструмента на пра-
вителствена политика. Но то е не по-малко значимо и за партиите, кои-
то, ако засилят тази способност, имат повече шансове да се конкурират 
за вниманието на гражданите. Интернет предоставя възможности за 
засилване именно на тази особеност на партиите. Нещо повече, тези от 
тях, които не успеят да влязат в крак с развитието на интернет, губят 
ускорено способност да бъдат в центъра на информационните потоци 
и социалните мрежи.

Още в средата на 90-те години на миналия век политическите пар-
тии започват да установяват присъствие в мрежата, но основно чрез 
мейли. С увеличаването на потребителите обаче, ролята на интернет 
като посредник между партиите и политическите лидери, от една стра-
на, и гражданите и организациите на гражданското общество, от друга, 
се увеличава. Това им позволява в реално време да се включат в кому-
никация от типа “един с много” или “много с много” с възможно най-
голям брой граждани, поради което партиите все по-масово започват 
да внедряват интернет. „Причините за този феномен не са трудни за 

23 Вж. Hood, C. The Tools of Government. London: Macmillan. 1983.
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проумяване: потенциално интернет помага на партиите да събират 
средства, да привличат членове, да организират работници, да имат 
обратна връзка и да изпращат съобщения”24. Сайтовете и свързаните с 
тях блогове на една партия започват да заемат онова място, което няко-
га е заемал партийният вестник. Те стават ключови за провеждането на 
кампании и комуникации навсякъде по света.

Променя се ролята на партиите и в сравнение с епохата, когато те-
левизията играе водеща роля във функционирането им. Телевизион-
ните кампании, в които взаимовръзката е от типа „един с много”, бла-
гоприятстват централизацията и стръмните йерархии в партиите. За 
разлика от тях интернет предлага бърза, многопосочна, интерактивна 
комуникация от типа „много до много”, която може да се реализира 
както между партийните членове, така и между партията и останалите 
граждани.25

Между най-активно използващите информационните технологии е 
Британската лейбъристка партия, която от 1997 г. комуникира чрез тях 
в парламентарната група и в ръководството на партията. През 2000 г., 
като управляваща партия, тя въведе нова система на електронно ин-
формиране и опровергаване на невярна информация, за да помогне 
на правителството да реагира на всяка критична атака от депутатите, 
медиите и публиката и да обяснява основните послания на граждани-
те без посредничеството на медиите. Системата включва база данни с 
проблеми на политиката на правителството и съответна линия, която 
захранва всеки отдел и институция по всеки ключов проблем. По подо-
бен начин през 2009 г. у нас правителството на ГЕРБ започна да качва 
на сайта си не само всеки акт на правителството, но и стенограми на 
всичките му заседания с позициите на всеки от министрите.

През 2006 г. 39% от политическите партии в света са имали уеб 
сайт, през 2007г. от общо проучени 3 084 партии в 210 държави в света 
48% са имали свои сайтове. Тяхното присъствие е било много по-силно 
в развитите държави. През 2007 г. само 37% от 2 531 проучени партии 
в развиващия се свят са имали уеб сайтове, докато от 738 партии в раз-

24 Norris, Pippa. Digital Parties: Civic Engagement & Online Democracy. 
Shorenstein Center, John F. Kennedy School of Government, Cambridge: Harvard 
University. April 2001, p. 2.

25 Вж. Аnstead, Nick and Andrew Chadwick. Parties, Election Campaigning, 
and the Internet. In: Routledge Handbook of Internet Politics. Ed. by Andtew Chad-
wick & Philip N. Howard, London-New York: Routledge,2009, p. 56.
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витите страни 57% са имали такава инфраструктура.26 Очевидна е ско-
ростта на нарастване броя на партиите, които навлизат в дигиталното 
пространство.

Кои са най-важните особености на тази нова дигитализирана фор-
ма на функциониране на партиите?

Първо. Става възможно не само партийните привърженици, но и 
всички интересуващи се и избиратели да достигнат почти незабавно 
до информация за дадената партия и политик. Практиката обаче сочи, 
че повечето потребители влизат предимно в сайтовете на партиите, на 
които симпатизират, а не търсят достъп до интернет информация за 
платформите на останалите политически сили.

Второ. Партиите могат да изпращат съобщения до избирателите и 
да контактуват с тях, да се рекламират и пр. Интернет технологиите са 
изключително евтини и дават възможност за рязко поевтиняване и на 
партийните комуникации. В сравнение с предходното използване на 
телефони и писма, сега комуникациите струват много по-малко. 

Трето. Така се търсят нови решения на проблема за финансирането 
на партиите във време, когато броят на партийните членове намалява, 
а средствата, необходими за функциониране на партиите, нарастват. 
Интернет и разпращането на мейли могат да бъдат използвани за съ-
биране на средства и създаване на мрежа от поддръжници, важни по 
време на предизборните кампании. Още през 2000 г. по време на прези-
дентската предизборна кампания в САЩ Ал Гор събира 20% от постъ-
пленията за своята кампания по интернет. През 2004 г. друг кандидат 
за президент – Хауърд Дийн, събира онлайн 41 млн. долара за своята 
кампания като използва мейл адресите на 600 000 свои поддръжници.27 
Тъй като съвременните кампании са особено скъпи, партиите получа-
ват възможност за събиране на средства онлайн и това може да при-
добие огромни размери, както се видя от кампанията за президент на 
Барак Обама. Получава се относителна независимост на партиите от 
единични големи спонсори и става възможна много по-демократична 
финансова подкрепа.

26 Вж. Howard, Philip N. and Andrew Chadwick. Political Omnivores and 
Wired States. In: Routledge Handbook of Internet Politics. Ed. by Andtew Chadwick & 
Philip N. Howard, London-New York: Routledge, 2009, pp. 232–233.

27 Вж. Margetts, Helen. Cyber Parties, In: Handbook of Party Politics. Eds. Rich-
ard S. Katz and William Crotty, London, Thousand Oaks and New Delhi: Sage, 2006, 
рр. 530–533.
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Четвърто. Информационно-комуникационните технологии съз-
дават ситуация, при която партиите започват да демонстрират пове-
дение на непрекъснати участници в политически компании. Причина 
за това е както фактът, че избори се правят не само за парламент, но 
и за общински ръководства, президент, за лидер на партия, така и ус-
корените промени, които непрекъснато изискват публична позиция 
по един или друг проблем, противопоставяния и вземане на решения. 
При това целта на кампаниите не са просто да се спечели поредният 
избор, а непрекъснатото поддържане на кондицията на организацията, 
обвързаността й със симпатизанти, привърженици, членска маса, в из-
граждането и поддържането на нейните политически идентичности.

Пето. Комуникационните практики имат значение за характера на 
идеологическата идентичност на една организация. Необходимостта 
да реагират постоянно на промените и то не централизирано, а чрез 
участието на хилядите партийни членове, води до промяна в идеоло-
гическия профил на партиите, които в предишните периоди имат мно-
го по-ясно изградени идеологически идентичности. Сега както необ-
ходимостта от постоянна промяна, така и фактът, че идеологическите 
идентичности на успешните и печеливши партии не се изграждат „от 
горе надолу”, а чрез активното ангажиране на членската маса, води до 
по-голяма дифузност, аморфност на тази идентичност, зависимост от 
променящата се национална и глобална ситуация. За това допринася и 
фактът, че за разлика от предходни периоди днес всеки много по-лесно 
може да стане член, да влезе и да излезе от една партия, както и това, че 
няма изисквания за социален, образователен и друг статус. Членството 
в бившата комунистическа партия например бе затруднено от изисква-
нето да принадлежиш на първо място към определена социална група, 
ползваща се с предимство – работническата класа, а самата процедура 
изискваше препоръки от двама партийни членове. Сега тези изисква-
ния в нейната наследница БСП са отпаднали. Ако липсва предварите-
лен специален подбор на членската маса и влизането и излизането е 
много по-лесно, то и съставът й лесно се променя, а с това възникват и 
повече предпоставки за много по-аморфна и променлива колективна 
идентичност.

Шесто. Чрез своите сайтове политическите партии могат да оси-
гурят още едно пространство за публична дискусия и изграждане на 
устойчиви партийни общности от симпатизанти и членове. Но про-
учванията сочат, че засега голяма част от тях не предлагат форуми за 
провеждане на подобна дискусия, а участниците обикновено са сим-
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патизанти или членове на съответната партия, при което критичните 
мнения са рядко срещано явление, поне що се отнася до официалните 
партийни сайтове. Предимствата на форумите обаче са безспорни поне 
в няколко аспекта – времето за обмисляне на отговора позволява за-
силване на неговата адекватност и аргументация; преди да изрази сво-
ето мнение всеки участник може да прегледа предходните коментари; 
не е нужно всички участници да са онлайн по едно и също време. Ано-
нимността във форумите остава основен проблем. Разбира се, когато 
един от участниците в дискусията е политически лидер, който отговаря 
на въпроси, той е изключение от правилото за анонимност.

Седмо. На партийните сайтове могат да се слагат броячи и да се фик-
сира броят на интересуващите се от съответната партия или материал 
за определен период, да се прави преценка как да се усъвършенства 
сайтът. Проучванията показват, че съществуват паралели между посе-
щаемостта на сайтовете на партиите и тяхното влияние в обществото. 
В Русия броят на интересуващите се от сайта на управляващата пар-
тия „Единна Русия” месечно е над 38 хиляди човека, на второ място са 
КПРФ и ЛДПР с по 15 хиляди влизания. След това са Съюз на десните 
сили, Родина и пр.28

Осмо. Анонимността е едновременно предимство и недостатък. От 
една страна, тя често може да доведе до „израждане” на дискусията, но, 
от друга, е пропускателна за потребители с нисък социален статус, ко-
ито при други обстоятелства не биха могли да вземат участие.

Имайки предвид посочените предимства и недостатъци, полити-
ците и политическите партии използват мрежата до началото на ХХІ 
век (дори в развити страни) предимно по време на кампании, като през 
останалото време се осъвременяват само официалните партийни сай-
тове. Голямо изследване например на начина, по който използват уеб 
сайтовете новозеландските политически партии от края на ХХ и на-
чалото на ХХІ век на основата на 50 различни критерия за оценка и 
сравнение, стига до извода, че тези сайтове нямат достатъчно ефектив-
ност, главно защото все още партиите не са ги превърнали в основен 
инструмент на своята политика и комуникации.29 Друго изследване в 
различни страни, публикувано през 2007 г. показва, че уеб сайтовете на 
партиите привличат понякога до 25% от всички гласоподаватели. При 

28 Вж. Маршалкин, Мирослав. Политические интересы интернет пользо-
вателей. http://moikrug.ru/circles/107419272/blogs/, 25 апреля 2007.

29 Вж. Conway, Matthew and Dan Dorner. An Evaluation of New Zealand Po-
litical Party Websites. In: Information Research. July 2004, Vol. 9, № 4.
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това те се използват в интерактивен режим на въпроси и отговори и 
на тази основа се преценява дистанцията между предпочитанията на 
избирателите и дневния ред на партиите.

Преследвайки една и съща основна цел, политическите партии 
създават сайтове, които имат редица общи функции, чието използване 
рязко се засилва през втората половина на първото десетилетие на ХХІ 
век. В техните сайтове почти винаги се наблюдават следните елементи: 

1) информация – за самата партия (история, идеи и пр.), новини за 
нея, новини от съответната държава, за гласоподавателя (електронно 
членство, регистрация и пр.), дарения, имената на кандидатите и лична 
информация за тях (особено по време на кампания), за председателя на 
партията и партийното ръководство, архиви; 

2) интерактивност – форум, чат, мейли към сайта или политици-
те (интересно е обаче, че повечето политически партии не са интерак-
тивни, освен по време на избори, с което техните сайтове имат повече 
информативна стойност); 

3) мултимедийни форми като аудио и видео материали;
4) дизайн – снимки, графики, карикатури и пр.;
5) почти всекидневно обновяване на съдържанието;
6) когато партията е интернационална (например Партията на ев-

ропейските социалисти или Европейската народна партия) задължи-
телно сайтът е на няколко езика.

Вторият вариант за привличане на избиратели, членове и подкрепа 
за определени политики, освен чрез официалните партийни сайтове, е 
възможността да се провокира комуникацията между самите избира-
тели, което представлява съществена отлика от прилагания до момен-
та модел на спускане на информация отгоре надолу. Сега може да се 
наблюдава и комуникация между представителите на партията и граж-
даните, между обикновените членове и привърженици на партията и 
останалите гласоподаватели и, както вече беше посочено, между сами-
те гласоподаватели. Интересното е, че този тип комуникация се наблю-
дава основно по време на предизборни кампании, след което той бива 
малко или много изоставян, като от време на време се актуализират 
само официалните страници на съответната партийна организация.

„Интернет е само още един инструмент на разположение на поли-
тиците, но съвсем скоро може да стане основен инструмент за комуни-
кация по време на избори и активност на гласуващата публика”30. Това 

30 Wilzig-Lehman, Sam. Worth an Agora? 2003 E-lection Party Sites and Public 
Discourse. In: Israel Affairs. Summer 2004, Vol. 10, № 4, p. 243.
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е забележима тенденция през последните няколко години, в потвърж-
дение на която могат да бъдат приведени парламентарните избори през 
2009 г. в една страна със сравнително по-слабо проникване на интернет 
като България, когато повечето политици имаха собствени блогове, на 
които общуваха и отговаряха на въпроси на гражданите. Интересно е, 
че след приключването на изборите, политиците изоставиха блоговете 
си. На същите избори интернет показа и силата на общуването между 
избирателите. Организацията чрез мрежата на българите в чужбина 
формира един своеобразен „флаш моб” в западните държави, който 
доведе до безпрецедентна избирателна активност на емигрантите и до-
пълнително засили позициите на спечелилата изборите партия ГЕРБ.

В началото на 2008 г. е създадена Българска Интернет партия, пре-
тендираща да развива своята дейност само онлайн, което рязко снижава 
нейните разходи. За една година тя привлича 850 члена и разгръща кам-
пании в полза на различни каузи, както й дискусии в създадените от нея 
форуми. Успява да предизвика около 70 публикации в медиите, свързани 
с нея и дейността й. Посещаемостта на партийния й сайт (www.bipartia.
com) достига 1500-2000 души на ден. За една година сайтът е привлякъл 
над 100 хиляди индивидуални посетители.31 Този експеримент в самия 
си начален стадий заслужава внимание, особено с развитието на диги-
талните технологии и повсеместното им използване.

Интернет очевидно ще се превръща в онази виртуална зона, в коя-
то постоянно могат да се срещат, общуват, дискутират и стигат до ня-
какви позиции пространствено разделени привърженици и членове на 
една партия.

Развитието на информационните технологии и формирането на 
различни нови общности води до формиране на нов тип групи, към 
които политиците следва да насочат своето внимание, ако искат да оце-
леят. От една страна, това могат да бъдат антисистемни групи и движе-
ния, а от друга, групи по интереси. Така „catch all” партиите, за които 
вече беше споменато, са изправени пред още по-голямо фрагментиране 
на интересите в обществото. В една, различна от чистата мажоритарна 
система за гласуване, тези интереси почти никога не могат да доведат 
до събиране на мнозинство от 51%, тъй като множеството политиче-
ски субекти се стремят да привлекат множество различни интереси и 
групи. Фрагментацията на интересите и на групите води до сътресения 

31 Вж. Българската интернет партия навърши 1 година. В: http://www.pr-
bg.com/content/view/2092/81/, 04 януари 2009.
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в партийните системи, които започват да се променят и да включват 
в нови или радикално променени партии, изтикващи предходните, 
предлагайки на избирателите по-успешна стратегия за агрегиране на 
техните икономически, социални, политически, групови и индивиду-
ални интереси в своите програми и политика.

2.3. „Сплескването” на йерархиите и засилване на хоризон-
талните връзки във вътрешното функциониране на политиче-
ските партии

Промените на вътрешно партийната организация и функциони-
ране в резултат от навлизането на интернет въздействуват в повечето 
случаи върху традиционно формирали се, особено в Европа тромави 
йерархическо-пирамидални структури. Те са се наложили във времето, 
когато са доминирали комуникациите от типа „един с много” – едно-
посочните печатни и електронни комуникации на масовото общество. 
Еднопосочността намира израз и в организацията на партийния живот 
в своеобразна йерархично пирамидална форма, в която информацията 
тече главно отгоре надолу, а този или тези, които се намират на партий-
ния връх, могат и трябва да бъдат слушани от всички. Това е огромно 
тяхно властово предимство, докато обратното е много по-малко въз-
можно.

Сега обаче партиите са изправени пред необходимостта от тран-
сформация в един свят, в който доминираща става хоризонталната ин-
терактивна комуникация, благоприятствана от интернет и мобилните 
телефони. Този тип комуникация навсякъде „сплесква” йерархиите и 
дава възможност за непрекъснати взаимодействия между ръководство-
то и членската маса. Ако ръководствата на партиите намерят адекватна 
форма на такива все по-хоризонтални взаимодействия, те имат шанса 
да оцелеят, иначе техните перспективи не са блестящи. Някогашните 
огромни йерархични структури могат да отмрат като динозаврите. 
Печеливши и динамични са организации, които са не йерархически, а 
„сплеснати”, със силни хоризонтални връзки, но тези връзки се разви-
ват и променят непрекъснато. Партиите вече не са някаква устойчива 
цялост, а имат формата на своеобразен рояк от групи, общности, орга-
низации с променяща се конфигурация. Нещо повече, няма нужда цял 
ред инициативи на първични организации да минават през центъра на 
партийната йерархия, а могат да се реализират хоризонтално чрез об-
вързване на самите организации. При това не става дума за връзка на 
организации, но и на поддръжници на тези организации, които по този 
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начин могат да реализират самостоятелно множество инициативи, по-
добрявайки функционирането и ефективността на партиите.

Партии и лидери използват все по-често интернет за спечелване на 
подкрепа. Всъщност навсякъде, където партийният лидер създава свой 
политически блог и го използва за постоянна връзка с членове и сим-
патизанти на партията, това му дава допълнително печеливша позиция. 
Но спечелването на тази подкрепа минава през вътрешните структу-
ри и начините на функциониране на политическите партии. По тези 
причини всяка една съвременна политическа партия разполага с отдел 
за информационно обслужване, който спомага за агитацията чрез ин-
тернет, за публикуването на информация за дейността на партията на 
нейната уеб страница, за създаването на блогове на политиците и пр. 
В България например всяка от основните политически сили разполага 
не само със собствена страница, но и почти всеки политик разполага 
със собствен блог, който от една страна цели агитация, а от друга – да 
приближи политика към гражданите. Това е напълно нормална реак-
ция на обстоятелството, че политиците и партиите са зависими от об-
щественото одобрение, а общественото мнение се формира от медиите. 
Резултатът е, че едни лидери са в по-изгодна позиция спрямо други в 
зависимост от способността им да боравят с интернет. Поради факта, 
че влиянието на традиционните медии и възможността за поддаване на 
информация отгоре намаляват, политиците се стремят да осъществяват 
хоризонтални връзки.

Партиите се изправят пред предизвикателства, и от това че децен-
трализираната система на интернет позволява разминавания меж-
ду централното ръководство на партията и нейните местни или ре-
гионални ръководства. В степента, в която партийните активисти са 
склонни да се придържат към досегашната визия за масова партия, в 
която съществува разделение между кадрови политически елит и пар-
тийни маси, те гледат с опасение активното използване на интернет във 
функционирането на партиите. Защото засилващият се по този начин 
демократичен контрол отдолу върху партийния живот може да из-
глежда като заплаха за тяхната позиция и послания. Информация или 
позиция, публикувана на официалната страница на партията, често не 
съответства на информацията, публикувана на сайтовете на местните 
структури, което води до объркване на избирателите. Това е една осо-
бено опасна тенденция, когато има конфликти между националните и 
местните лидери на партията и те използват сайтовете си за водене на 
открита война помежду си. “Когато политиците се възползват от нови-
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те медии, те предизвикват властта на пазителите (тези, които избират 
кои новини ще бъдат публикувани и как ще бъдат интерпретирани) 
и шефовете в своята собствена партия, както и отслабват статуса на 
някои доставчици на новини. Политиците са целещи тълпата ракети, 
винаги търсещи пътища за напредък в своята собствена партия и за 
печелене на избори. Когато се появяват нови медийни форми, амбици-
озните политици се възползват от тях, за да променят дневния ред и да 
напреднат в своята кариера”.32

Като система за хоризонтални връзки мрежата дава достатъчно 
основания и възможности за засилване на вътрешнопартийната демо-
крация, за укрепване на връзките и комуникацията между членовете 
на партиите, а често и за оспорване ролята на различни партийни ре-
шения и дори на самото партийно ръководство, за което голяма роля 
играят както анонимността, така и новата трибуна, от която могат да 
изразяват своето мнение всички членове на организацията. Рязко се 
увеличават възможностите на пряката демокрация в партията, пред-
поставките всеки член и симпатизант по всяко време да постави ди-
ректно своите въпроси към ръководството. По принцип стават въз-
можни почти моментално реализацията на вътрешнопартийни рефе-
рендуми и вътрешнопартийни избори, наблюдаването на работата на 
Националните партийни съвети от цялата членска маса на една пар-
тия, ако тя например е снабдена със съответни членски карти, даващи 
възможност за такова включване. Така става все по-възможно избяг-
ването на предходните йерархични стълбици в партиите и директни 
комуникации между различни равнища в тях.

Още преди развитието на Web 2.0 се разгръщат практики на вът-
решнопартийната организация с използването на мейли. Една от 
първите партии, които правят това, е Лейбъристката във Великобри-
тания, и това е едно от обясненията на нейния дългосрочен успех 
по времето на Тони Блеър. Тя по-бързо от всяка друга традиционна 
европейска партия успя да използва дигиталните технологии в ко-
муникациите си с избирателите. При избора на лидер през 1994 г. бе 
дадена възможност всички членове на партията да участвуват чрез 
е-мейл в гласуването при избора на нейния председател. След това 
част от тях участвуваха в референдума във връзка с промяна на ус-
тава на партията през 1995 г. и всички партийни членове имаха въз-

32 Popkin, Samuel and Kabashima, Ikuo. Introduction: Changing Media, 
Changing Politics. In: Japanese Journal of Political Science. Cambridge UP, 2007, 
Vol. 8, № 1, p. 3.
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можност чрез интернет гласуване да утвърдят проекта за Манифест 
на Лейбъристката партия преди парламентарните избори през 1997 г. 
Вярно е, че тази практика бе оспорвана от критиците на Тони Блеър 
като играеща ролята по-скоро на потвърждаване на вече взети реше-
ния от ръководството, тъй като позицията на ръководството беше 
представена преди това в традиционните медии и беше известна на 
членовете, но факт е, че още през 90-те години се вижда, че така може 
радикално да се промени начинът на функциониране на партията по 
посока на много по-активното използване и налагане на пряката де-
мокрация в нея.33 

Досега съществуващият избор на лидер и на партийно ръковод-
ство, идващ от традицията на масовите партии и много по-ограниче-
ните комуникации, е многостепенен процес, отделящ индивидуалните 
партийни членове и поддръжници от ръководството. Интернет дава 
възможност за пряка демокрация в партията и за директен избор от 
партийните членове не само на лидера и ръководството на партията, 
но и на кандидатите за народни представители, общински съветници, 
кметове и пр.

По отношение на внедряването на информационните технологии 
за вътрешнопартийна комуникация е повече от очевидно, че то има ре-
дица предимства за подобряване на функционирането на самата пар-
тия. Комуникацията на една партийна организация, намираща се на 
стотици километри от централата или от друга партийна организация, 
става мигновено и в реално време, което значително повишава съгла-
суваността и полезността от взетите решения и от предприеманите 
действия.

Възможностите за оспорване лидерската роля на една или друга 
партийна фигура също се променят. Един лидер, достатъчно запознат 
с новите информационни технологии, може постоянно да оспорва ро-
лята на друг лидер, чиито познания в тази област са ограничени.

Важно е тук да се спомене, че дигитализираната партия се формира 
около виртуални, а не около предходните класови, териториални или 
друг тип общности, което предполага и промяна в начина на работа 
във вътрешнопартиен аспект, за да могат да бъдат привлечени тези 
виртуални общности. Ако дадена организация или личност присъст-
ват в мрежата, достъпът до тях е значително улеснен, стига да знаеш 

33 Вж. Wring, Dominic and Ivan Horrocks. Virtual Hype? The Transformation 
of Political Parties? In: New Media & Politics. Eds. Barrie Axford and Richard Huggins, 
London: Sage, 2001, p. 204.
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къде можеш да ги намериш и да ги активизираш в подкрепа на своята 
партия или кауза. Интересен пример са изборите в САЩ през 2008 г., 
когато кандидатът на Демократическата партия използва масовото на-
влизане на информационните технологии в американското общество, 
като цялостно реорганизира кампанията си по начин, който да доведе 
до привличане на т. нар. виртуални общности или виртуални лично-
сти. За разлика от републиканците, които разчитаха предимно на даре-
ния от корпоративния сектор, Обама заложи на интернет даренията от 
граждански организации и отделни индивиди. Тази реорганизация във 
функционирането на партията доведе до безпрецедентна финансова 
подкрепа за кампанията на Обама, тъй като всеки, който имаше жела-
ние, можеше да направи своето дарение буквално за секунди. По подо-
бен начин бяха организирани симпатизантите и членовете на партията, 
които участваха в множество разнообразни инициативи, обсъждаха 
политиката по интернет, качваха клипчета в “YouTube”, информираха 
се помежду си и останалите потребители за различните инициативи. 
По този начин новият тип организация в едно силно дигитализирано 
общество доведе до избор за президент на човек, който само една годи-
на преди това беше смятан за аутсайдер.

Всъщност това е и една от основните посоки на промени, до които 
се отива във функционирането на партиите чрез интернет. Става въз-
можно добре организирани групи в партиите да мобилизират подкре-
па за свои кандидати и политики в разрез със съществуващите йерар-
хии и в перспектива да доведат до отживяване на знаменития „закон на 
олигархията” на Робърт Михелс, открит от него при функционирането 
на масовите политически партии преди Първата световна война.

Съединените щати и в по-малка степен Западна Европа обаче, са 
изключение от общото правило. А то е, че на този етап в повечето дър-
жави интернет не води до съществени промени във вътрешнопартий-
ните взаимоотношения, вътрешнопартийната организация и органи-
зацията на предизборните кампании. Но САЩ могат да послужат за 
достатъчно адекватен пример, тъй като там проникването на мрежа-
та е най-голямо, и може да се очаква, че с все по-масовото й навли-
зане в други държави тези процеси ще започнат да се наблюдават и 
там. За момента промените се свеждат предимно до: необходимостта 
от разкриване на нови отдели със системен администратор, който да 
се грижи за поддръжката на интернет страниците на съответната пар-
тия; въвеждането на електронно членство и електронни членски карти; 
по-лесен достъп на гражданите до политическата партия, до реорга-
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низация на партийните сайтове; възможността да се набират дарения; 
създаването на електронни партийни клубове и електронни партийни 
общности и пр. Обикновено въпросите от този тип са уставно решени 
или уточнени в отделен правилник. Българската социалистическа пар-
тия има специален „Правилник за електронно участие в дейността на 
Българската социалистическа партия”34, в който са описани основните 
правила, права и задължения, произтичащи от това участие. 

Електронните общности по принцип могат да участват във вът-
решнопартийния живот на съответната политическа партия, но рядко 
техните предложения и решения имат влияние върху крайните реше-
ния на ръководните органи на партията. Отсега е ясно обаче, че тяхна-
та роля ще се засилва с все по-масовото навлизане на интернет. Все пак 
България е една от държавите с най-слабо проникване на световната 
мрежа в целия Европейски съюз. Важно е, че благодарение на интер-
нет, който сам по себе си предполага все по-голяма демократизация на 
партиите, се позволява на всеки член на дадена политическа организа-
ция да изразява своето мнение и да участва активно във вътрешнопар-
тийния живот. Тази тенденция все повече ще се задълбочава и може 
да включи участие и на симпатизантите във вътрешнопартийния жи-
вот. Затова, макар засега вътрешнопартийните промени да са по-скоро 
незначителни, може да се предположи, че съвсем скоро ще доведат до 
промяна във фундамента на самите партии. Обратното би означавало, 
че съответната политическа организация няма да успее да отговори на 
изискванията на времето, а съдбата на партиите, които не се реформи-
рат в зависимост от конкретните изискванията на времето, винаги е 
била незавидна.

2.4. Промяна в партийните системи
Все още е твърде рано, за да може да се направи анализ на промяна-

та, която настъпва в партийните системи по света в резултат от внед-
ряването на новите информационни технологии, но е ясно, че наченки 
на промени има и появата на нови политически субекти е доказател-
ство за това. Ясно е още, че в исторически план основните причини за 
появата на нови партии са не толкова политически, колкото социал-
но-икономически и технологически. Основна причина за избухването 

34 Вж. Правилник за електронното участие в дейността на Българската со-
циалистическа партия. 21.06.2006, http://old.bsp.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=00
1&p=0096&n=000001&g, 17 юли 2009 г.
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на революцията на пролетариата в Русия например са социално-ико-
номическата обстановка и забавената индустриализация на страната, 
които се трансформират в политическата идеология на социализма.

Сега интернет позволява по-лесно нови партии да изникнат на по-
литическата сцена, тъй като те вече разполагат с почти безплатна три-
буна за пропагандиране на своите идеи и виждания за света, чрез която 
могат да стигнат потенциално до всеки избирател. Нещо повече, ново-
появяващите се партии са много по-склонни да ползват интернет, за да 
завоюват привърженици от старите и притежаващи други традиции 
партии. Изследванията показват, че партийните сайтове и възмож-
ностите за локализация на партиите в интернет водят до засилването 
на комуникативния плурализъм в Европа, правейки широкодостъпна 
информацията за малки и изглеждащи второстепенни или маргинални 
партии.35

Разбира се, бързият успех на нови и активно използващи интернет 
партии е много по-възможен при наличието на пропорционални из-
бирателни системи с нисък праг за влизане в парламента и по-труден 
при мажоритарни избирателни системи, където партийните системи са 
много по-стабилни. Факт е, че в Източна Европа след 1989 г. се наложи-
ха пропорционални или смесени избирателни системи и това придава 
една висока неустойчивост на политическия живот, а и на партийните 
системи. Вярно е обаче също, че в страни като нашата все още интернет 
не е решаващ инструмент за развитие на нови партии, което се вижда от 
резултатите на новопоявилата се партия на Зелените на парламентарни-
те избори през юли 2009 г. Тя използва за своята кампания почти изцяло 
интернет, но беше много слабо представена в традиционните медии и не 
можа да получи достатъчно подкрепа. В същото време обаче, това беше 
кампанията с най-масирано използване на интернет и то допринесе до-
пълнително за разгрома на управляващата тройна коалиция и особено 
на БСП. Съществува обща тенденция на изместване на доверието на из-
бирателите от традиционните политически партии към разнообразни 
групи по интереси, концентрирани основно в неправителствените орга-
низации и в т. нар. граждански сектор. Това е и една от предпоставките 
за бързата поява и изчезване на популистки сили и лидери.

Киберпесимистите смятат, че това няма да помогне на малките поли-
тически партии и настоящата система ще се запази, тъй като фрагмента-

35 Вж. Norris, Pippa. Preaching to the converted? Pluralism, participation and 
party websites. In: Party Politics. 2003, Vol. 9, № 1, p. 43.
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цията на мрежата, макар и да води до увеличаване на подкрепата за подо-
бен род политически субекти, не им позволява да придобият съществено 
политическо влияние. За да може подобен тип организация да генерира 
достатъчно подкрепа, е необходимо огромно количество потребители да 
попаднат на нейната интернет страница (в немалко случаи случайно), да 
прочетат нейния манифест, принципи и пр. и да ги приемат за свои. На 
този фон стои и фактът, че гласоподавателното поведение обикновено е 
насочено към големите политически партии, които имат реална възмож-
ност за представителство в съответния законодателен орган и оттам да 
защитават интересите на подкрепилите ги граждани. Освен това малки-
те нови политически партии, които разполагат основно с трибуната на 
интернет, не притежават необходимите ресурси, за да бъдат поставени 
на равни начала с големите политически сили, които могат да включат 
значително по-големи финансови ресурси за наемане на персонал и орга-
низиране на кампании, за поддържане на професионални уеб сайтове, да 
присъстват постоянно в полезрението на големите традиционни медии, 
да публикуват електронна реклама не само на собствения си сайт и пр.

Кибероптимистите обаче смятат, че новите политически субекти ще 
активизират състезанието между партиите, тъй като интернет не изис-
ква високо финансиране, което позволява на малките партии да създа-
ват, поддържат и използват уеб сайтовете за организиране на кампании 
и търсене на подкрепа, била тя гражданска или финансова. При всич-
ки положения финансовата подкрепа е от основно значение, за да може 
подобен род партия да излезе извън рамките на мрежата и да увеличи 
своето политическо влияние. Интересно е, че подобен тип партии имат 
реалната възможност да подкопават съответната политическа, а оттам 
и партийна система, когато например са забранени. Много поставени в 
нелегалност партии в страни, управлявани от авторитарни режими, в 
резултат от трудностите при осъществяването на контрол върху мрежа-
та, могат да изразяват своите позиции, да привличат нови симпатизанти 
и поддръжници, които един ден могат да се превърнат в ударната сила за 
сваляне на съответния режим. „Поради всички тези причини може да се 
очаква, че интернет ще увеличи конкуренцията, ще улесни възможност-
ите пред много повече дисиденти и конкуренти да обменят своите съ-
общения, да информират своите членове и да печелят повече видимост, 
отколкото чрез традиционните масови медии”36.

36 Norris, Pippa. Digital Parties: Civic Engagement & Online Democracy. 
Shorenstein Center, John F. Kennedy School of Government. Cambridge: Harvard 
University, April 2001, pp. 6–7.
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И двете мнения имат своите основания, но в конкретния случай 
фактите говорят в полза на киберпесимистите. Основният аргумент е, 
че гражданите са склонни да избират големи партии за представител-
ство на своите интереси. Така например в края на 90-те години на ми-
налия век в политическата система на България има около 300 партии, 
всяка от които претендира да е най-добрият изразител на интересите 
на гражданите, но в продължение на повече от 10 години в държавата 
властва двуполюсен модел на управление. В същото време чрез интер-
нет се появяват нови партии и намират трибуна стари партии, които 
могат да предизвикат и да подкопават цели политически системи, дока-
то са в нелегалност. Не е трудно да се предположи, че една присъстваща 
изцяло в интернет партия би могла да генерира достатъчно подкрепа, 
за да излезе в реалния свят и да намери представителство в законода-
телната, а защо не и в изпълнителната власт.

Днес почти няма сериозна политическа сила, която да не е отчела 
в програмните си документи необходимостта от работа с интернет, и 
бързо намаляват политиците в страните с развит интернет, които не 
разполагат със собствен политически блог, с чиято помощ осъщест-
вяват връзка с гражданите. Развитието на тези процеси се наблюдава 
с най-голяма сила по време на предизборните кампании в САЩ през 
2004 и 2008 г., а в програмата например на Българската социалисти-
ческа партия е записано: “Ние ще развиваме формите на електронно 
участие в дейността на БСП като начин за привличане на нови под-
дръжници и симпатизанти на партията, както и като поле за политиче-
ска активност с все по-решаващо значение за позициите и успеха ни в 
обществото.”37

Интернет се превръща все повече в основно място за пропаганда, 
политически маркетинг и битки между различни партии. Развиват се 
нови техники на пропаганда. Възможно е чрез организирани групи в 
различни форуми, имащи обща идеология и стил на дискусии, да се 
промени радикално климатът в един или друг форум на дискусии, т.е. 
интернет пространството може да бъде активно манипулирано от ор-
ганизирани групи, особено при избори или насочване на атака към оп-
ределена партия или политическа сила.

Независимо от това обаче, може да се каже, че благодарение на 
трибуната на интернет все повече хора могат да изразят своето мне-

37 Проект за програма на Българската социалистическа партия. Одобрен 
на 22–23 ноември 2008 г. с. 53.
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ние и то да бъде чуто. Но могат да бъдат чути и все повече органи-
зации, неправителствени или партийни, което засилва плурализма 
на мненията и значително увеличава броя на политическите партии, 
информацията за които вече е достъпна за всеки, който пожелае да 
я види и, разбира се, разполага с компютър и интернет. Всичко това 
има потенциала да засили дискурса по проблемите и гражданското 
включване, но и да отслаби политическите партии, които не могат да 
агрегират в себе си множество често противоположни интереси, ко-
ито се концентрират в групи по интереси или неправителствени ор-
ганизации. Последствията могат да бъдат идентифицирани в няколко 
основни насоки:

Първо. Партийните сайтове предизвикват структурата на съответ-
ната политическа сила, променяйки начините на комуникация в нея. 
Информацията вече не се спуска само от върха на партийната пирами-
да, а често идва от нейните низини. И нещо повече, тези низини могат да 
предизвикат установения вътрешнопартиен ред. Проучванията сочат, 
че характеристиките на партийните сайтове разполагат с потенциала да 
засилят този тип връзки, включително и връзките между симпатизан-
тите и лидерите на партиите. За съжаление обаче те сочат още, че този 
потенциал не е достатъчно силно осъзнат или в резултат от нежеланието 
на ръководствата на партиите, твърде често не се използва. Практиката 
обаче сочи, че тези партийни лидери, които използват новите възмож-
ности за комуникация с партийните низини, печелят от това.

Второ. Наличието на партийни уеб сайтове в обществата със силно 
проникване на интернет засилва плурализма като позволява на малки 
партии без трибуната на традиционните медии да излязат на политиче-
ската сцена, да станат видими за избирателите. Това от една страна за-
силва плурализма, но от друга фрагментира партийната система и все 
повече заплашва с невъзможност за формиране на мнозинства. Проце-
сът се наблюдава от няколко десетилетия и зависи основно от самата 
избирателна система, но през последните години започва да придобива 
все по-големи размери.

Трето. За момента политическото влияние на мрежата, дори в 
страните, където интернет е силно проникнал, остава ограничено. Ос-
новното обяснение за това може да се търси в използването на мрежа-
та предимно за забавление и по-рядко за придобиване на политическа 
информация. Но дори когато използването е за политическа информа-
ция, тя често се придобива от онлайн медиите за сметка на партийните 
сайтове. В това отношение е повече от очевидно, че партиите трябва 
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да потърсят пътища за привличане на вниманието на потребителите 
към собствените си сайтове, с което да активизират тяхната подкре-
па за собствените си политики. Въпреки това интернет представлява 
нов източник на информация, който конвергира с досегашните медии 
и променя цялостната информационна среда. Тук е важно да се споме-
не, че т. нар. „телевизионно поколение” вече се заменя от ново „интер-
нет поколение”, чийто най-общ профил е от млади и добре образовани 
хора. От тази гледна точка лесно може да се предположи, че това „ин-
тернет поколение” тепърва ще се разширява и световната мрежа ще се 
превърне в основен източник на информация. След 20 години напри-
мер сегашното „онлайн поколение” ще бъде на средна възраст, а след 50 
години повечето граждани на планетата вече ще бъдат част от онлайн 
поколението и онлайн дискурса.

3. Дигитализация на партийното членство

Партийното членство претърпява съществени изменения през 
последните две столетия. Възходът на партиите съвпада с възхода на 
масовите комуникации, масовото общество, масовото производство, 
масовото потребление, масовия човек, характеризиращи се с произ-
водството и потреблението на материална продукция, идеи, култура, 
предназначени за огромно количество хора. Това води до появата на 
така наречените масови партии, които включват стотици хиляди, а в 
редица случаи и милиони хора. Те имат характера на сложна пирами-
дална организация, за която е валидно определено отношение между 
ръководство и членска маса. Такива огромни масови партии възникват 
в Германия, Франция, Италия, Испания, Русия и в почти всички разви-
ти страни.

Този модел на масова партия в особено голяма степен се отнася за 
възникващите извън законодателните органи на съответната държа-
ва партии и най-вече за социалдемократическите и комунистическите 
партии на протеста. С течение на времето обаче тези партии успяват 
да влязат в законодателните органи и постепенно се превръщат в част 
от самата система, като в тези случаи се реформират, приемат някои от 
либералните възгледи на онова време и поставят началото на съвре-
менната социалдемокрация, а други узурпират самата система и про-
дължават да се определят като комунистически. След 70-те години на 
ХХ век постепенно в развитите западни страни започва да се осъзна-
ва, че масовата партия се променя, тъй като самото масово общество, 
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което я поражда, е било свързано с втората индустриална революция 
на масовите комуникации, масовото потребление и масовата култура, 
а възходът на третата индустриална революция, свързана с дигитал-
ните технологии, води до ситуация, в която не толкова масовата про-
дукция, а иновациите и различията се превръщат в печеливш фактор 
на пазара на стоки и идеи. Това води до възход на така наречените сег-
ментизирани пазари и започва да фрагментизира обществото на раз-
лични групи със специфични интереси и потребление. Нещо повече, 
масовото партийно членство, при което милиони хора споделят обща 
идеология, плащат членски внос, образуват мощна инфраструктура, 
участвуват в процесите на политическа социализация и организация 
на политически кампании и заемат позиции във властта, започва да 
ерозира. Много са причините за това и на първо място сред тях са 
промяната в социалната база на партиите, кризата на масовото обще-
ство, появата на други източници за финансиране на партиите, като 
например държавната субсидия. Членската маса на големите партии в 
развитите страни намалява, а в СССР близо 17 милионната комунис-
тическа партия просто се разпада през 1991 г. Но и в огромната част 
от страните в света „твърдите ядра” на избирателите и броят на чле-
новете на партиите започват да намаляват. Изследване на промените 
в партийното членство в 20 съвременни европейски държави показва, 
че абсолютният брой на партийните членове между 1960 и 1980 г. все 
още нараства, макар и не с темповете, с които се увеличава броят на 
избирателите, но за следващия период между 1980 и 2000 г. се проявява 
тенденция към устойчиво намаляване абсолютния брой на партийни-
те членове във всички тях и бърза загуба на способността на партии-
те в съвременна Европа да ангажират гражданите със своята дейност. 
Относителният дял на партийните членове сред всички избиратели в 
тези 20 страни към 2000 г. е едва около 5%.38 Ако вземем най-стара-
та демокрация в света – Великобритания, ще видим, че през 2007 г. 
официално Лейбъристката партия обяви, че делът на нейната членска 
маса е паднал до 176 891 човека, което е едва 40% от състава й 10 го-
дини по рано през 1997 г., когато Тони Блеър идва на власт – нейният 
брой тогава е 405 000 човека. Това е най-ниското равнище на партий-
но членство в тази партия от самото й възникване. Консервативната 
партия, която е всъщност най-старата партия в Европа, е имала през 

38 Вж. Mair, Peter and Ingrid van Biezen. Party Membership in Twenty 
Еuropean Democracies, 1980–2000. In: Pаrty Politics. 2001, Vol. 7, № 1, pp. 5–21.
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2007 г. членска маса от 290 000 човека.39 Сред малкото страни, в които 
са запазени традиционните условия на масовите партии и партията 
продължава все още да увеличава своя брой и е стигнала феноменал-
ната цифра от 75 милиона, е Китай.40

Във възход са нов тип по-гъвкави партии, които се състоят от ма-
лък брой членове, обикновено силно ангажирани във вътрешнопар-
тийния живот и в повечето случаи работещи в самата партия. Все по-
вече предходните масови партии биват заменяни от лидерски партии, 
при които харизматичен лидер, който стои добре в публичното прос-
транство и има добри популистки реакции, печели позиции – така е с 
лидери като Тони Блеър, Франсоа Саркози, Силвио Берлускони, Си-
меон Сакскобурготски, Бойко Борисов, Волен Сидеров, Ахмед Доган и 
пр. Тези процеси не се наблюдават все още в комунистическите партии 
в страни като Китай или Северна Корея, където масовите партии про-
дължават да съществуват. Причината за това е не само еднопартийната 
система, но и характерът на производство и ролята на медиите, които 
все още не са стигнали до тази степен на фрагментизация и сегменти-
ране, както е в развитите страни.

С масовото навлизане на новите информационни технологии и 
най-вече на интернет се появяват нови реалности, на които политиче-
ските партии трябва да отговорят. „Тази партия, която може да открие 
как най-ефективно и най-ефикасно да комуникира чрез интернет, ще 
бъде партията, която ще доминира бъдещето”41. Тези думи на Джо Ан-
дрю не могат да се тълкуват еднозначно. От една страна, информаци-
онните технологии дават предостатъчно възможности за промени във 
вътрешнопартийния живот. Но те крият както предимства, така и не-
достатъци. Затова въпросът за партията на бъдещето е не толкова дали 
партиите ще внедрят информационни технологии по отношение на 
своето вътрешно функциониране, а по-скоро как точно ще ги внедрят. 
Изследванията сочат, че партиите са много по-склонни да използват 
уеб базирани технологии, за да засилят връзката си с избирателите, да 
подобрят своите изборни кампании, отколкото да засилят и променят 
отношенията със своята членска маса. Проучвания във Великобрита-
ния показват, че тези технологии не водят до увеличаване на партий-

39 Вж. Kirkup, James and Rosa Prince. Labour Party membership falls to lowest 
level since it was founded in 1900. In: Daily Telegraph. 30 July 2008.

40 Вж. The party goes on. In: Economist. 30 May 2009, Vol. 391, № 8633.
41 Panagopoulos, Costas. Part-e Politics: Investigating the Online Presence of Ma-

jor Parties in the United States. In: Campaignes and Elections. September 2003, p. 32.
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ното членство и на предходните масови партии, но засилват ангажира-
ността и връзките на партията с избирателите.42

Кои са предимствата на внедряването на новите информационни 
технологии и на електронно партийно членство?

1) Възниква възможност за съживяване на вътрешнопартийната 
демокрация. Такава, каквато тя съществува в съвременните партии, 
има представителен характер. Гласът и интересите на партийните чле-
нове се представят чрез сложни пирамидални структури от първични-
те организации, през районни, общински, градски и се стигне до висши 
представителни органи на политическите партии (Национален съвет, 
Висш съвет, Национална конференция и пр.). В същото време прак-
тиката сочи, че при гласуване тези органи обикновено потвърждават 
решенията на изпълнителния орган на политическата сила, занимаващ 
се с оперативното ръководство на партията. Сега обаче се появява въз-
можността за осъществяване на вътрешнопартийна пряка демокра-
ция. Ако всеки член на партията може електронно да участва в процеса 
на вземане на решения, дори и физически да се намира на стотици и 
хиляди километри от централата на партията, внедряването на инфор-
мационни технологии може да доведе до възраждане на пряката демо-
крация, но този път във вътрешнопартиен аспект и да премахне не-
обходимостта от някои висши партийни органи. Полезността на едно 
такова действие е очевидна и тя се изразява в повишаването на леги-
тимността на решенията, в реалното ангажиране на всички партийни 
членове във вътрешнопартийния живот и, разбира се, в отмиране на 
досегашните представителни органи в политическите партии. Партии-
те могат лесно да създадат партийна публична сфера, в която членове-
те и симпатизантите им да дискутират непрекъснато определени про-
блеми, да вземат отношение към партийната политика, да дават своите 
оценки или предложения. Ръководните органи на партията могат да 
бъдат избирани пряко, а не чрез делегати. Партийните форуми могат 
да бъдат гледани онлайн от всички членове на партията и те да реаги-
рат в реално време на извършваните процеси. Изключително мощни са 
възможностите, които създават социални мрежи от типа на Facebook 
и MySpace, както и перспективите за тяхното развитие, които способ-
стват за създаването на виртуални общности по общини и по органи-
зации, осъществявщи всекидневна и непрекъсната комуникация както 

42 Вж. Smith, C. British political parties: continuity and change in an informa-
tion age. In: Democratic Governance and New Technology. Eds. J. Hoff, I. Horrocks 
and P. Tops, London: Routledge, 2000, p. 81.



326

помежду си, така и със симпатизанти, с потенциални избиратели и пр. 
Това, разбира се, крие и своите рискове, тъй като тези мрежи са твър-
де пропускателни за нови потребители, които трудно могат да бъдат 
идентифицирани като членове на партията. Всъщност в някакъв сми-
съл така една от особеностите на „киберпартиите” става тенденция, ко-
ято се приписва на така наречените „картелни партии” – размиване на 
различията между партийни членове и привърженици.43

2) Повишава се легитимността при избиране на представители за 
законодателните органи на държавата. Към настоящия момент кан-
дидатите за тези органи се издигат от партийните организации, след 
което се одобряват от изпълнителния партиен орган (който невинаги 
се съобразява с кандидатурите, предложени от рганизацията) и най-
накрая се гласуват от представителния партиен орган. Неговите чле-
нове обаче, както вече беше посочено, обикновено играят ролята на 
„статисти”, които само одобряват решенията на изпълнителния орган. 
При внедряването на интернет и засилването на пряката демокрация в 
процеса на издигане и одобряване на кандидатите биха могли да участ-
ват всички членове на партията, с което се увеличава не само легитим-
ността на кандидатите, а и подборът става на основата на техните ка-
чества, а не на основата на тесни вътрешнопартийни интереси. Този 
процес може да доведе и до по-голяма пропускателност за нови лица, 
тъй като досегашната практика сочи, че при определяне например на 
кандидатдепутатски листи първите места винаги са за лидерите на пар-
тиите. Освен това, ако един кандидат за народен представител или за 
кмет получи мнозинството от гласовете на всички партийни членове 
или в селището, където ще бъде избиран, то означава много по-ясна 
подкрепа, отколкото ако бъде издигнат от един партиен орган с някол-
ко десетки или дори няколко стотици човека.

3) Задълбочава се участието чрез разширяване на каналите за кому-
никация между отделните членове и между членовете и ръководството 
на партията. Интерактивността на мрежата позволява на членовете не 
просто да изразяват своето мнение в тясно партиен кръг или „на чашка 
с приятели”, но и то да бъде чуто от всички останали членове и от ръ-
ководството на партията. По този начин, в зависимост от неговата по-
лезност, то може да повлияе върху крайното решение на ръководните 

43 Вж. Margetts, Helen. Cyber Parties. In: Handbook of Party Politics. Eds. Rich-
ard S. Katz and William Crotty, London, Thousand Oaks and New Delhi: Sage, 2006, 
p. 528.
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органи. Това значително провокира и повишава качеството на дебата 
между отделните членове и между членовете и лидерите на партията, а 
от няколко хиляди години е известно, че най-добрите решения се взе-
мат, едва когато са чути всички мнения и са идентифицирани всички 
аргументи „за” и „против” едно решение. В досегашния опит на раз-
лични партии се вижда, че създаването на различни интернет ръково-
дени от тях дискусионни форуми, дава възможност за допълнително 
обсъждане и подкрепа на ключови проблеми, които стават основа на 
техните платформи.

4) Дигитализацията позволява, както се вижда например от опи-
та на британските партии, чрез парола всеки член на партията да има 
достъп до различни документи, манифести, да се подпише евентуално 
под тях, ако се прави подписка. Редица партийни сайтове предлагат на 
посетителите да придобият специален статус между член и гласопода-
вател на партията. Лейбъристката партия предлага на посетителите на 
партията, които не искат да станат нейни членове, пет „Допълнителни 
начини да бъдете включени” – като „Подпомагане правенето на поли-
тика”, правенето на дарения, получаването на електронния бюлетин на 
партията или на бюлетин за новини в нея. Подобни предложения прави 
и Консервативната партия.44 Следвайки подобен опит у нас, БСП пред-
лага на своя сайт регистрация на няколко възможни опции – „Стани 
член на БСП”, „Стани симпатизант на БСП”, „Стани доброволец”. Освен 
това предлага на всеки, който желае да се регистрира на сайта, възмож-
ност да получава различни съобщения, свързани с БСП, да публикува 
свои текстове, снимки и видеоматериали, които обаче се одобряват от 
редактор и има предупреждение, че „материали с неприемливо съдър-
жание няма да бъдат публикувани”.

5) Разширява се участието, увеличават се и се ангажират членовете. 
Интернет може да послужи не само за агитация и набиране на нови 
членове, но и да доведе до включване на нови групи, които до момен-
та са били разглеждани като „маргинални” или не са имали възмож-
ността да участват във вътрешнопартийния живот – например поради 
отдалечеността си по местоживеене. Улеснява се и привличането на 
нови членове за партиите чрез т. нар. електронно членство, за което 
не е необходимо симпатизантът да се разхожда до офиса на партий-

44 Вж. Margetts, Helen. Cyber Parties. In: Handbook of Party Politics. Eds. Rich-
ard S. Katz and William Crotty, London, Thousand Oaks and New Delhi: Sage, 2006, 
p. 533.
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ната организация, да попълва молби и формуляри и да чака с месеци 
до реалното си приемане в партията. Интернет намалява бариерите за 
политическо участие на индивидите, позволява лесно да се контактува 
с партийните институции и организации, да се набере информация, да 
се кандидатства за членство и пр. „Политически дейности като събира-
не на информация, включване в организации или директно свързване 
с политически институции и организации биха могли да станат по-лес-
ни и по-бързи. Той може също така да бъде използван за набиране на 
нови членове от части от общността, които не са толкова привлечени 
чрез традиционните медии и е по-малко вероятно да се включат в поли-
тически партии, като например по-млади гласоподаватели, които имат 
по-широк достъп до информационните технологии чрез образовател-
ните заведения”45. Това може да доведе до подмладяване на членския 
състав на политическите партии с едно поколение, което като цяло е 
политически апатично.

6) Интернет може да подпомогне функционирането на отделните 
партийни организации. Събранията на партийните клубове могат да 
се превърнат в постоянно действаща практика, резултат от обстоятел-
ството, че интернет е независим от пространството и времето. Благо-
дарение на това те могат да станат постоянно действащи органи, което 
значително би повишило тяхната ефективност при вземане на реше-
ния, лансирането на нови инициативи или отреагирането на дадени 
проблеми. В Правилника за електронно участие на Българската соци-
алистическа партия е записано, че „партийните членове имат право и 
да се обединяват в клубове за електронно участие, регистрирани в съ-
ответствие с Устава като основни партийни организации”46. Те могат 
да се обединяват в реално време (чрез видеоконферентна връзка или 
предварително посочен час на онлайн срещата в даден форум или чат). 
Чрез интернет в подобен тип обсъждания могат да бъдат включвани 
и симпатизанти на партията, които не са членове на съответната пар-
тийна организация, като тяхното мнение може да бъде чуто и взето 
предвид при вземането на крайното решение, но самите те не могат да 
участват в гласуването на това решение. Още един положителен еле-
мент при функционирането на партийните организации по този начин 

45 Вж. Ward, Stephen and Wainer Lusoli, Rachel Gibson. Virtually participating: A 
survey of online party members. In: Information Polity. IOS Press, 2002, Vol. 7, p. 202.

46 Правилник за електронно участие в дейността на Българската социалис-
тическа партия. с. 1. http://redbg.org/_/rules.pdf. 
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се крие в обстоятелството, че не е нужно физическото присъствие на 
нейните членове.

7) Интернет сам по себе си представлява глобална мрежа, което 
позволява на партийното членство да излезе от териториалните огра-
ничения на националната държава. Един български гражданин, живе-
ещ в САЩ, Канада или Япония, винаги може да влезе в сайта на някоя 
българска партия, да се запознае с нейната платформа, да се регистрира 
и да стане член. По този начин той би могъл от другия край на плане-
тата да участва във вътрешнопартийния живот, в събиранията на пар-
тийната организация, във вземането на решения, да агитира в полза на 
любимата политическа сила, да си плаща членския внос и пр. Резулта-
тът е интернационализация на само на политическата партия, но и на 
партийното членство.

8) Засега тенденцията на развитието на „кибер партии” сочи, че 
основните им усилия са насочени към засилване на връзките между 
партиите и гласоподавателите, създаването и увеличаването на сво-
ите избиратели, а не толкова на увеличаване на своите членове. Няма 
тенденция на връщане към голямата членска маса на масовите партии 
и намаляването на членовете на партиите като цяло продължава, но 
информационно-комуникационните технологии променят връзка-
та между партиите, техните членове и симпатизанти. В САЩ, където 
партиите са натрупали вече значим опит в това отношение, именно 
интернет им дава възможност за така нар. „микромаркетинг” – да 
формулират послания за специфични групи със специфични интере-
си, да насочат много по-точно своето въздействие, да събират данни 
за тях и да им изпращат специфични мейли. Всъщност в централите 
на партиите се концентрира огромна информация с данни и мейли не 
само на поддръжници и членове на партиите, а и на различни дру-
ги групи, и те се използват за изпращането на различна информация 
и поддържането на различни типове контакти с тези групи. Във Ве-
ликобритания Лейбъристката партия прилага информационни тех-
нологии, за да обхване периферен електорат на консерваторите и да 
идентифицира „плаващи гласове”, като използва и мейли и телефонни 
връзки, даващи възможности кандидатите за избори „персонално” да 
са в контакт с потенциални поддръжници и да ги канят на своите пуб-
лични срещи.47

47 Вж. Margetts, Helen. Cyber Parties. In: Handbook of Party Politics. Eds. Rich-
ard S. Katz and William Crotty, London, Thousand Oaks and New Delhi: Sage, 2006, 
pp. 531–532.
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Следва да се има предвид, че във формиращото се „мрежово обще-
ство” се променят не само социалните структури, но и процесите на 
идентификация на индивидите и общностите. За разлика от домини-
ращите по-рано тенденции на изграждане на социален и политически 
порядък чрез взаимна идентификация с лидери, идеологии и членство 
в партиите, сега има тенденция за усложняване на процесите на изграж-
дане и промени на политически идентичности, които стават много по-
нетрайни, мобилни, променливи, индивидуализирани. Поведението на 
хората става по-поливалентно и те много по-трудно могат да бъдат за-
държани като устойчиви членове на йерархична организация, в която 
се изпълняват някакви решения, взети „горе”. Като цяло отделните ин-
дивиди са много по-малко привързани устойчиво към някакъв социа-
лен статус, по-подвижни са социално, по-лесно променят месторабота, 
контакти, начин на живот. Използването на интернет създава според 
някои автори дори предпоставки за своеобразен „мрежови индивиду-
ализъм” – лекотата при установяване на персонални връзки дава въз-
можност хората да сменят по-често своята политическа идентичност и 
да се присъединяват към по-разнообразни политически общности, от-
колкото това става в материалния свят.48 Този личностен типаж е нещо 
различно от членската маса на партиите в епохата на ранната модерност 
или по времето на догонващата модернизация в бившите социалисти-
чески държави между 20-те и 80-те години на ХХ век, когато за някол-
ко десетилетия предходните селски общества бяха трансформирани в 
градски индустриализирани държави.

Безспорни са възможностите за повишаване на демокрацията и по-
добряването на демократичните процедури в политическите партии, 
които са благоприятствани от интернет. Но дали те винаги са полезни? 
Все пак в случая говорим за пирамидални структури, които действат на 
принципите на власт и подчинение, а разрушаването на тези пирами-
дални структури може да доведе до невъзможност за ефективно функ-
циониране и до криза в партиите. Това се наблюдава дори в момента при 
много партии, които не осъзнават в достатъчно голяма степен промените 
в ситуацията. Въвеждането на интернет в партиите и прекомерната де-
мократизация крият риск по отношение на тяхната традиционна струк-
тура, опасност за тяхното разрушаване, тъй като създава ситуация за 

48 Вж. Bennett, W. Lance. Communicating global activism: strengths and vul-
nerabilities of networked politics. In: Cyberprotest: New Media, Citizens and Social 
Movements. Ed. by Wim Van De Donk, Brian D, Loader, Paul G. Nixon, Dieter Rucht, 
London and New York: Routledge, 2004, pр. 111–112.
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по-лесно и бързо изграждане на вътрешнопартийни групи по интереси 
или около личности, които оспорват официалната партийна политика и 
решения, превръщат се в опозиция на ръководните органи и се стремят 
към разцепление на самата партия. Това означава, че за да могат да функ-
ционират в перспектива електроните или виртуалните партии, за да ре-
ализират наистина пряка демокрация, са необходими внимателни про-
мени в техните устави и създаване на норми, съчетаващи активността и 
пряката демокрация със съответен мандат на ръководните органи, за да 
не се стигне до популистки отклонения или емоционални и деструктив-
ни процеси. От една страна, развитието на електронната пряка партийна 
демокрация е позитивен процес, тъй като ръководните органи трябва 
да внимават при вземането на непопулярни и неодобрявани от множе-
ството членове решения. От друга страна, това може да доведе до не-
устойчивост в поведението на партията, до популистки вълни в нея, до 
блокиране дейността на изпълнителните й органи, до некомпетентни и 
взети в резултат на моментни настроения решения, пренебрегване мне-
нието на експертите, когато става дума за вземане на решения по сложни 
икономически, технически и други въпроси, за които партиите трябва 
да имат политика. Изказват се опасения също, че по този начин може 
привърженици на противоположна партия да бъдат мобилизирани с цел 
препятстване на процесите на своите конкуренти.

Риск представлява и размиването на отговорността за взетите реше-
ния. Има една известна фраза, която гласи – „колективната отговорност 
е колективна безотговорност”. Ако всички членове на политическата 
партия са участвали във вземането на дадено решение, например за пре-
дизборната кампания на партията, кой след това ще носи отговорност-
та за евентуален провал на изборите? Ръководството на партията или 
всичките й членове? Стига се до ситуация, при която например „имаме 
100 души, които са отговорни за извършването на едно действие, тогава 
всеки от тях има по 1/100 т.е. никой няма „пълната отговорност” и следо-
вателно е безотговорен. Колективната отговорност представлява прех-
върляне на индивидуалните отговорности на членовете от колектива 
върху самия колектив (реална отговорност се носи от една абстракция 
без плът), а тъй като колективът не подлежи на физическо наказание за 
престъпленията си (затвор и др.), то те остават ненаказани”49.

От посоченото досега става ясно, че внедряването на информаци-
онните технологии в политическите партии може да доведе до увели-

49 http://lachezartomov.blogspot.com/2009/02/i.html. 22 юли 2000 г.
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чаване на тяхната вътрешнопартийна демокрация, но в същото време 
е сложен процес, в който се формират партии от нов тип, непознати в 
предходната епоха на масови териториални партии със сложна йерар-
хична структура, пасивни членове и активно ръководство. Известно 
е, че в продължение на векове изводите за първите форми на пряка 
демокрация – тези на атинската агора, където се събират стотици хора 
да обсъждат и да вземат решения по общи проблеми, не са само оп-
тимистични. Още по-сложни са процесите, когато в такива форми се 
включат десетки и стотици хиляди. Старите партии отиват в история-
та, но изграждането на партиите от нов тип все още предстои. И може 
би това е причината, поради която те не бързат да използват интернет 
за вътрешнопартийна демокрация. Вместо това го използват предимно 
по време на кампании с цел привличане на повече симпатизанти. 

4. Промени в поведението на политиците и партийните 
елити

Дигиталните комуникации и интернет променят поведението на по-
литиците и партийните елити, както и на гражданите, към които те апе-
лират. По начало възходът на партиите идва с развитието на средства-
та за масова информация и е свързан с особеностите на тези средства. 
Поради монологичния характер на разпространение на информация, 
съобразно принципа от „един към много”, те благоприятстват партийна-
та централизация и наличието на асиметрична връзка между партийни 
елити и членска маса, между политици и граждани. Средствата за масова 
комуникация поставят политическите елити в центъра на прожектори-
те, а милионите участници в политическия процес изглеждат анонимни 
и невидими. Това предопределя и начина, по който те са възприемани и 
се държат. Медиите са силен катализатор на постепенно концентриране 
на политическата власт в ръцете на партийните елити и изпълнителна-
та власт в правителствата, в ръцете на отделни личности, които стоят 
начело на институциите. Известна е идеята за „президентиализацията” 
(‘presidentialization’), т.е. за придобиване на особено значима власт от от-
делни личности. Тя е развита в сравнителните изследвания на засилва-
щите се властови възможности на политиците чрез средствата за масова 
комуникация в условията на парламентарни демокрации.50

50 Вж. Ludger, Helms. Governing in the Media Age: The Impact of the Mass 
Media on the Executive Leadership in Contemporary Democracies. In: Government 
and Opposition. 2008, Vol. 43, № 1, pp. 27–28.
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Вярно е, че те се проявяват по специфичен начин в зависимост от 
институционалната и партийна среда при различни избирателни сис-
теми. Преди време Халин и Манчини, на основата на изследвания в 
18 страни в Западна Европа, използваха четири показателя, за да раз-
граничат различни модели на политическа комуникация. Показателите 
бяха: степен на развитост на медийните пазари и особено на масовата 
преса; връзките между медиите и основните разделения в обществото, 
включително и между политическите партии; журналистическият про-
фесионализъм; степента и характерът на намеса на държавата в систе-
мата на медиите. Те разграничават три идеални модела на отношение 
между медии и политически системи – поляризирано плуралистичен, 
демократично корпоративистки и либерален, като при всеки от тях ме-
диите играят различна роля в политиката. „Поляризирано плуралис-
тичният модел” е характерен за средиземноморските страни и Южна 
Европа (Франция, Гърция, Италия, Португалия и Испания). Там има 
ясно изразена връзка между партиите, вестниците и групите избира-
тели. „Демократично-корпоративисткият модел” се среща в Централна 
и Северна Европа (Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Германия, Хо-
ландия, Норвегия, Швеция, Швейцария) и се характеризира с високо 
равнище по четирите показателя (циркулация на вестници, парале-
лилизъм на структурата и конфликтите на вестниците, обществото и 
партиите, професионализация и държавна интервенция). „Либерални-
ят модел” е характерен за Великобритания, Канада, САЩ, Ирландия и 
се характеризира с високи равнища на циркулиране на вестниците, ви-
сока професионализация, ниски равнища на паралелизъм и държавна 
намеса.51 Това обаче са общи характеристики на формирали се в главно 
в епохата на вестниците политически култури и връзка между медии и 
комуникации.

Радиото и телевизията са средства за политическа комуникация, 
разгръщащи се в епохата на силни национални държави, които правят 
партийните лидери и политическите елити да изглеждат огромни, сил-
ни, значими, своеобразни божества. Така са възприемани фигурите на 
Сталин, Ататюрк, Рузвелт, Чърчил, Живков, Де Гол, Митеран, Ли Куан 
Ю в периода между 30-те и 60-те години на ХХ век. Тези политици из-
глеждат като своеобразни „бащи на нацията”. Зад тях стоят силни на-
ционални държави и огромна власт, те провеждат дългосрочни страте-

51 Вж. Hallin, Daniel C. and Paolo Macini. Comparing Media Systems: Three 
Models of Media and Politics (Communication, Society and Politics). Cambridge: 
Cambridge University Press. 2004.



334

гии – Сталин си поставя за цел да „изгради комунизма”, Ататюрк – „мо-
дерна Турция”, Рузвелт – „Ню Дийл”, Чърчил – победата над Германия, 
Джонсън – „Велико общество”, Живков – „развито социалистическо 
общество”. Характерно за поведението на тези елити и тяхното възпри-
ятие от партийните членски маси и гражданите е ясното разделение 
на частно и публично. Политикът се възприема като стоящ там „горе”, 
на пиедестала, на който го поставят медии, циркулиращи на принципа 
„един към много”, той има само публично лице, а неговият личен жи-
вот е оставен настрани. Политическите елити изглеждат като носители 
на сила, а от тук на трайност и устойчивост. Ататюрк и Сталин упра-
вляват до смъртта си, Рузвелт е бил три мандата президент до смъртта 
си, Де Гол и Чърчил по няколко пъти заемат най-високите позиции.

Вярно е, че възходът на телевизията от 60-те години на ХХ век за-
почва да трансформира начина на функциониране на политиката и 
свързаното с него поведение на политиците. Всъщност именно телеви-
зията поставя началото на това, което се характеризира като постмо-
дерна политика, и променя радикално поведението на политическите 
елити. То става предмет на анализ на философи на модерните медии 
като Бодрияр и Бурдийо.52 Доминирането на печатните медии в поли-
тиката дава много повече възможности за идейни дебати и програмни 
противопоставяния. Доминирането на телевизията и на образите в ко-
муникацията изместват отношенията от програмите към политиците и 
начина, по който изглеждат те. Разбира се, програмите не губят изобщо 
смисъл, но те могат да бъдат „продадени” на политическия пазар ус-
пешно чрез подходящи образи. Това много ясно осъзнава може би най-
напред Ричард Никсън, който води през 1960 г., като изчерпващ ман-
дата си действащ президент, първия телевизионен двубой в историята 
с другия кандидат – Джон Кенеди и губи. Затова по-късно твърди, че 
„телевизията днес трансформира начините, по които се упражнява 
националното лидерство и съществено промени вида личност, която 
може да се надява да бъде избрана за позицията на лидер”.53 Наистина 
политиката не само все повече се персонализира чрез телевизията, но 
играе и активна роля в конституиране на аудиториите. Участниците в 
политиката са конституирани като зрители, а политиката като спекта-

52 Вж. Best, Steven and Douglas Kelner. Postmodern Politics and the Battle for 
the Future. In: New Politcal Science.1998, Vol. 20, № 3, pp. 283–299.

53 Цит. по: Stromer-Galley, Jennifer and Kathleen Hall Jamieson. The Trans-
formation of Political Leadership? In: New Media & Politics. Ed. by Barrie Axford and 
Richard Huggins, London: Sage, 2001, р. 180.
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къл.54 Политиката и изборите все повече се превръщат в битка на обра-
зи и реакция на образи. Предпочитанията на избирателите като че ли 
се определят преди всичко от образа на кандидата, а не от партийната 
му програма. Това подкопава възможностите политиците да действат 
като лидери в традиционния смисъл, както например Рузвелт и Чър-
чил, които са възприемани от аудиторията главно чрез техните гласо-
ве, снимки и портрети. Телевизията показва лидерите по-скоро като 
„обикновени хора”, не като „велики личности”, тя се концентрира вър-
ху малките жестове, всекидневния разговор, прави смешна риторика, 
която би била възпламеняваща по радиото. Никсън, който има опита 
на по-старото поколение политици, печели двубоя с Кенеди по радио-
то, но го губи по телевизията. Хитлер, който вдъхновява милиони гер-
манци по радиото, би изглеждал фарсово на телевизионния екран и 
никога не би имал своя необичаен успех. Телевизията променя начина, 
по който се прави и възприема политиката. Тя приближава политиката 
към мелодрамата, внася интимност във възприятието на политиката и 
започва да заличава границите между публичния и частния живот на 
политиците.55

Дигитализацията на политиката и появата на новите интерактив-
ни медии, в които се включват милиони хора, конвергенцията на раз-
лични типове медии водят до нови радикални промени в поведението 
на партийните елити и държавни лидери. Ако в началото на телевизи-
онната епоха важно за политика е новината да попадне в централната 
емисия на телевизията, която се гледа от милиони хора, т.е. скоростта 
на създаване и разпространение на политическата новина е свързана с 
денонощния ритъм, сега онлайн медиите моментално съобщават всич-
ко и то е достъпно за всеки, който е в интернет. Новините се предлагат 
в реално време и на другия ден вестниците вече не съдържат актуал-
на информация. Затова журналистите очакват за всяко нещо, което се 
случва, незабавна реакция в реално време, веднага. Всяко закъснение 
се превръща в загуба за политиците, изпреварвани от техни опоненти 
и критикувани от медиите за закъснението. Няма време за съвещания, 
за съгласуване на позиции, за събиране на факти, независимо че мо-
жеш да сгрешиш. По този повод в една своя лекция накрая на мандата 
си през 2007 г. Тони Блеър отбелязва: „През 60-те години се е случва-

54 Вж. Mancini, Paolo and Swanson, David (Eds.) Politics, Media and Modern 
Democracy. Westport, CT: Praeger, 1996, pp. 16–17.

55 Вж. Street, John. The Transformation of Political Modernity? In: New Media & 
Politics. Ed. by Barrie Axford and Richard Huggins, London: Sage, 2001, р. 214–215.
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ло кабинетът да се оттегли на двудневно съвещание, преди да излезе 
с изявление по даден важен въпрос. Такова нещо не може да се случи 
днес – още по обяд на първия ден кабинетът ще трябва да си е събрал 
багажа. Днес всичко е въпрос на минути. Не можеш да си позволиш да 
реагираш дори със секунда закъснение. Ще кажа нещо, което обикно-
вено няма да чуете от нито един политик или обществена фигура, но 
повечето от тях знаят, че това е самата истина: голяма част от работата 
ни – освен истински важните решения, които ни се налага да вземаме – 
се състои в това да се опитваме да останем в крак с темпото на медиите 
и с тяхната хиперактивност.”56

Печелят политици и политически елити, които могат да реагират 
бързо, на минутата, да влязат в потока от новини преди другите. Ско-
ростната и незабавна реакция на всяко нещо, чрез което да влезеш вед-
нага в новините, става един от ключовете на политиката. Бавно реаги-
ращият, дълго събиращият информация, трудно вземащият решения, 
лошо импровизиращият политик не може да оцелее в такова публично 
пространство, което изисква бързина, бързина и пак бързина. В също-
то време умножаването на каналите на комуникация и конкуренцията 
между медиите става не само чрез това коя ще съобщи някаква новина 
преди другите, но и как ще я поднесе, за да може тя да привлече внима-
нието на повече хора в огромния информационен поток, с който са за-
ливани. Политическите елити са подложени на нарастващо публично 
внимание за всяко действие и фраза. Невниманието може да се окаже 
фатално за тях. Значимо политическо качество става способността да 
работиш с медиите и да си възприеман добре от тях. Самите медии са 
изправени пред гигантска конкуренция не само поради умножаването 
на вестници, телевизионни и радиоканали и глобализацията им чрез 
сателитната телевизия, но и поради милионите интернет сайтове.

В тези условия обаче именно сензацията и скандалът стават основ-
ни инструменти, чрез които медиите продават новините, а политиците 
стигат до по-голяма аудитория. Затова скандалът и сензацията стават 
ежедневие. Важно е не просто нещо да е новина, а как ще въздейства, 
каква аудитория би могло да събере. Вероятността една информация 
да се превърне в новина и да има аудитория се засилва в зависимост от 
това дали може да доведе до определени събития, дали в нея има дра-
матизъм и конфликтност, новост, персонализираност. Такъв тип нови-

56 Lecture by the Prime Minister the Right Honourable Tony Blair MP on Public 
Life. 12 June 2007, In: The Official Site of the Prime Minister’s Office. http://www.
number10.gov.uk/Page11923, 12 June 2007.
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на беше скандалът Бил Клинтън – Моника Люински през 1998-1999 г., 
превърнал се в лакомство за всички медии повече от година, защото 
притежаваше сюжет, драматизъм, развитие, нарушаване на обществе-
ни норми на поведение. Всякакви други новини загубиха значение на 
този фон. Едно сравнение с предложеният по това време от Клинтън и 
прокаран след ред перипетии, смятан за много важен „Закон за права-
та на пациента”, показва, че за един месец, докато е минавал през раз-
лични инстанции, в най-тежкокалибрения американски вестник „Ню 
Йорк Таймс” са публикувани пет статии на тази тема и 220 статии за 
скандала Клинтън – Люински, т.е. скандалът встрани от политиката е 
бил 44 пъти по-важен от един собствено политически проблем. Вест-
ник „Таймс” посвещава също 5 статии на закона и 450 статии, т.е. 90 
пъти повече, за аферата Клинтън – Люински.57 Няколко са основните 
последици от тази ситуация, описани конкретно, на основата на собст-
вен опит, от Тони Блеър в лекция в края на мандата му: „Първо, дава 
се приоритет на скандалните истории. Новините рядко се смятат за 
важни, ако не нагнетяват ситуацията повече, отколкото я осветляват. 
“Уотъргейт” бе ярък пример на журналистика, но може да се напише 
докторска дисертация за последиците за журналистиката от разкри-
ването на нечия конспирация. Второ, критикуват се мотивите, а не 
преценките на политиците. Не е важно, че някой е сгрешил, важното е 
дали го е направил от нечисти подбуди. Трето, страхът да не пропуснат 
новина означава, че всички медии се впускат вкупом, когато надушат 
някаква новина. В това отношение те са като див звяр, който разкъс-
ва на парченца хората и техните репутации. Никое средство за кому-
никация не би посмяло да се отлъчи от глутницата. Четвърто, вместо 
да се съобщават новините, даже ако са сензационни и спорни, новата 
техника е коментарите на новините да излизат едва ли не на предно 
място пред съобщаването им като че ли са по-важни от тях. И напри-
мер, когато някой политик каже нещо, коментарите за казаното от него 
заемат толкова място, колкото и самото изказване. Получава се така, че 
не е важно какво казват политиците, важно е какво медиите им слагат 
в устата. На свой ред това води до петия момент – заличаването на гра-
ниците между коментар и новина.”58

57 Вж. Stromer-Galley, Jennifer and Kathleen Hall Jamieson. The Transformation 
of Political Leadership? In: New Media & Politics. Ed. by Barrie Axford and Richard 
Huggins, London: Sage, 2001, рр. 182–183.

58 Lecture by the Prime Minister the Right Honourable Tony Blair MP on Public 
Life. 12 June 2007, In: The Official Site of the Prime Minister’s Office. http://www.
number10.gov.uk/Page11923, 12 June 2007.
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Нещата получават качествен скок в интернет пространството, в ко-
ето липсват сложилите се механизми на професионален контрол в тра-
диционната журналистика и всеки може да пише всичко за всеки. При 
скоростта, с която се предлагат различни информации проверимостта 
на всякакви слухове, клюки, измислици за кого ли не и какво ли не, е 
много по-затруднена, още повече, че те остават трайно в сайтовете и 
продължават да бъдат част от информационните масиви за съответ-
ните събития. В тази ситуация всяка репутация, всеки образ може да 
бъде атакуван и то много пъти произволно. В същото време основен 
инструмент, чрез който партии, партийни и политически елити леги-
тимират правото си да управляват, е техният образ – доколко внуша-
ват доверие, дали може да им се вярва, дали репутацията им е такава, 
че от тях може да се очаква да казват истината и да осъществят това, 
което обещават. А скандалът е основен механизъм тя да бъде накърне-
на – политическите битки се превръщат не в рационална дискусия на 
аргументи, а в поредица от скандали, с които се срива образът на един 
политик или партиен лидер и е във възход образът на друг политик или 
партиен лидер.59

Постигането на безпрецедентна в човешката история прозрачност 
на политиците и провежданите от тях политики води в демократични-
те общества до честото им опетняване, до непрекъснати скандали око-
ло всеки по-значим политик или лидер на партия, което трудно може 
да бъде разглеждано като полезна обществена функция. Паралелно с 
това върви процес на промени в политиката и използването от поли-
тиците на интернет за политически цели. Предходните представител-
ни демокрации все повече придобиват чертите на преки и плебисцит-
ни демокрации, поради незабавната реакция на гражданите на всяко 
действие на политиците. Политиците променят радикално начина си 
на общуване с аудиторията, дигитализирайки все повече всички еле-
менти на политиката и ориентирайки се от предходната масова про-
паганда към микромаркетинг, чрез който стигнат до конкретни соци-
ални микрогрупи.

Основните характеристики на Интернет, свързани с интерактив-
ността, скоростта, ниската цена, публикуването на невярна или непро-
верена информация в реално време водят до промяна в отношението и 
очакванията спрямо политиците. Последствията от това са размиване 

59 Вж. Street, John. The Transformation of Political Modernity? In: New Media & 
Politics. Ed. by Barrie Axford and Richard Huggins, London: Sage, 2001, рз. 216–217.
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на границите между новина и коментар, отдаване приоритет на скан-
далните истории и изместване на фокуса в политическите дебати. Това 
изправя политиците, обществото и корпоративния сектор пред нови 
реалности.

Благодарение на безброй камери, мобилни телефони, подслушва-
телни устройства, възможността отдалече да снимаш много ясно все-
ки и да фиксираш всяко негово мигване на около и мимика, всичко в 
живота на политическите елити бързо излиза на показ, може да бъде 
записано и да влезе в интернет почти в реално време. Те са принудени 
повече от всякога да следят за поведението си, по-щателно от когато 
и да е било в историята да подбират своите изрази, защото всеки от 
тях може да стане веднага предмет на огромно количество коментари, 
критики, интерпретации. Всяка невнимателна дума, поглед, изражение 
може да бъде хваната с видеокамери и за броени минути да обиколи 
света чрез YouTube. Именно така стана с изказването на Бойко Борисов 
пред българите в Чикаго през 2009 г. Непремислени погледи и думи, 
неудобни ситуации, както когато Джордж Буш бе хванат да разтри-
ва раменете на германската канцлерка Анжела Меркер или министър 
Пламен Орешарски бе записан как казва тихо „Хайде да разваляме се-
дянката” на ухото на министър Даниел Вълчев по време на учителската 
стачка при правителството на Сергей Станишев, могат да се превър-
нат в скандал и сензация. Замахването с ръка и убийството на муха 
или случайно плъзналия се поглед на Барак Обама по задните части на 
минаващо край него момиче се превърнаха в първостепенни новини, 
разпространени в безброй сайтове в интернет, в атракция в “You tube”. 
Оттук нататък това, което могат да се опитат да правят политиците, е 
да използват възможностите на интернет за свои цели. Може би Барак 
Обама е политикът, който в най-висока степен демонстрира печеливш 
тип интернет поведение. Сайтът BaracObama.com в “You tube” предлага 
всякакви видеоматериали за американския президент и през юли 2009 г. 
само абонатите на този сайт, които са могли да получават информация 
за всеки нов видеоклип веднага, са били над 175 000 човека.

При това проблемът сега е, че не само настоящето, но и миналото 
може да бъде запечатано, запаметено и запомнено, да бъде изровено и 
раздуто. Джордж Буш, за който се казваше, че имал проблеми с пиене-
то като студент, може да бъде доволен, че тогава не е имало Facebook, 
защото всичко щеше да е документирано и изложено пред погледа на 
милиарди хора десетки години след това и надали би станал прези-
дент. В резултат на това политиците започват да осъзнават, че живеят 
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в непрекъснато „настояще” и всяка тяхна непремислена реплика или 
действие остават в интернет. С тях може да бъде злоупотребявано без-
брой пъти по всякакви поводи. Част от промените в политическото 
поведение става принципът, че политикът е длъжен веднага да призна-
ва сам грешките си, включително и в личния живот, защото рано или 
късно ще станат известни и тогава би било вече късно за това.60 Затова 
Буш побърза сам да признае греховете си на младини в началото на 
кампанията, която го избра, преди журналистите и неговите проти-
вници да са започнали да спекулират с това. Президентът Първанов 
призна своята връзка със службите на сигурност преди началото на 
предизборната си кампания за втори мандат и спечели кампанията. 
Клинтън неведнъж се разкайваше за връзката си с Моника Люински. 
Това е поведение, което изглежда немислимо за предходния тип поли-
тически елити.

Политикът повече не се възприема като „баща на нацията” и не 
се държи така, неговото поведение е по-близко до това на шоу звезда, 
която се опитва да събере колкото се може повече поклонници. Той 
не стои „горе”, а изглежда като един от останалите граждани, макар и 
много по-видим от тях, но в интерактивната публична сфера участву-
ват и те. Това е ситуацията, която благоприятства появата на политици 
от типа на Саркози във Франция, Берлускони в Италия, Ахманидежад 
в Иран, Бойко Борисов в България. Анализирайки политическото по-
ведение на Берлускони, Славой Жижек отбелязва, че той е моделът на 
своеобразно бъдеще, съчетаващ либерален технократизъм, фундаман-
талистки популизъм, цинична деморализация, с демонстрация на своя 
личен живот, подобно на участник в реалити телевизионно шоу. Това 
поведение жъне успех и води до невероятен крах на някога най-мощ-
ната, но останала традиционна в своето политическо поведение леви-
ца в Западна Европа. То се превръща в начина, по който функционира 
идеологията днес.61 Медиите започват да сравняват този тип политици 
с герои от масовата култура. „Аз съм супермен”, заявява Берлускони за 
себе си и, имитирайки известният герой от комиксите, отправя остри 
нападки срещу всички, които обявява за свои „мъчители”. Под негов 
прицел са комисари от Европейската комисия, които се опитват да кри-
тикуват Италия за нейната имигрантска политика, а списание „Иконо-

60 Вж. Freedland, Jonathan. The internet will revolutionise the very meaning of 
politics. In: The Guardian. May 30, 2007.

61 Вж. Zizek, Slavoy. Berlusconi in Tehran. In: London Review of Books. 23 July 
2009.
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мист” описва случая в статия под заглавие „Суперменът отговаря на 
удара”.62 Подобен прототип на шоуменско поведение, в което публич-
ното и частното са неразличими едно от друго, демонстрира и Саркози 
във Франция. Летните ваканции и обиколките на забележителностите 
на Ориента с бившата му съпруга Сесилия и личният живот на след-
ващата му съпруга Карла Бруни, запълващ постоянно страниците на 
жълтата преса, заемат много по-голямо място в публичната сфера от 
дискусията по съществените проблеми на обществото. Това благопри-
ятства един нов тип популизъм, при който лидерите имат шансове за 
успех, ако усилват масови умонастроения и моделират публични въз-
приятия.

Силно персонализирайки политиката, медиите водят до още един 
ефект. От една страна, светът става все по-сложен, факторите за раз-
личните процеси все по-динамични и това реално отслабва възмож-
ностите на партийните лидери и политическите елити да реализират 
последователни стратегии, обезсилват повечето техни решения. От 
друга страна, съществуващата медийна ситуация, която персонализи-
ра силно политиката, създава впечатление, че тези, които имат водеща 
роля, са в центъра на вземането на решения и от тях зависят всички 
най-важни проблеми. Те са натоварвани с огромни очаквания от из-
бирателите, които обаче не могат да се реализират в условията на съ-
временните либерални демокрации, глобализирани пазари и сложни 
зависимости. Появява се структурно разминаване между очаквания и 
резултати, което подкопава публичното доверие в политиците и е една 
от важните причини за кризата на представителните демокрации. 63 
Оттук опасността от обществени разочарования от неизпълнени оч-
аквания, която води до това, че почти всеки партиен лидер и ръково-
дител на правителство е изправен пред вероятността да си отиде след 
огромни разочарования и недоволства на последователите си и граж-
даните – нещо, което е типично например за българските условия след 
1989 г. За да дойдат на власт, лидерите са принудени да се държат все 
повече като на сцена, като артисти и знаменитости, но избирателите в 
същото време очакват от тях все повече да могат да решават проблеми. 
Изходът от това противоречие най-често се открива в различни версии 
на популизма.

62 Superman strikes back. In: The Economist. September 3rd, 2009.
63 Вж. Ludger, Helms. Governing in the Media Age: The Impact of the Mass 

Media on the Executive Leadership in Contemporary Democracies. In: Government 
and Opposition. 2008, Vol. 43, № 1, pp. 42–43.
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Като част от публичното поведение днес, противопоставянето и 
конфликтите се завръщат, но не като израз на традициите на някогаш-
ната класова политика и противопоставяния в обществото като цяло, 
а като част от драматургията на шоу политиката, при която врагът и 
противопоставянето са необходими, за да вдигнеш адреналина, да ста-
не интересно, да стигнеш до повече хора. Те стават неизбежна част от 
един своеобразен постмодерен популизъм, в който като в Холивуд-
ската масова култура, непрекъснато трябва да присъствува основно-
то противопоставяне между „добрите” и „лошите”. Присъства в пиар 
стратегиите и типичен пример в това отношение бяха клиповете и пла-
катите на „Синята коалиция” у нас при изборите през 2009 г., които 
набиваха в главите фразата „Гласувай за добрите”, „Ние сме добрите”. В 
споменатата вече лекция Тони Блеър заключава: „Последствията са, че 
в новините няма баланс. Всичко е или черно, или бяло – хората, про-
блемите, събитията. Животът обикновено е сив, но този цвят отсъства 
от палитрата на средствата за масова информация.”64 Проблемът обаче 
е, че за да могат да се задържат и натрупат властови ресурс, политиците 
подемат тази драматургична логика и тя става част от тяхното поведе-
ние. Берлускони има като запазена марка непрекъснатото откриване 
на „враговете” за всеки неуспех в лицето на „комунистите” и имигран-
тите, които той представя като препятстващи неговите усилия. Бойко 
Борисов натрупа огромен медиен ресурс с умението си непрекъснато 
да намира някой, който му пречи и крои черни заговори срещу него, 
резонирайки на безпомощността на масовия българин, който не успя-
вайки да се справи с проблемите си, открива чрез него универсални 
виновници за всички свои беди. Това в редица случаи може да се пре-
върне във фактор за партийна и обществена поляризация, но индуци-
рана и реализирана главно благодарение на начина на функциониране 
на медиите и пиар стратегиите.65

Тези тенденции се съчетават с факта, че днес много по-лесно ак-
тивни групи вътре в партиите, използващи интернет, могат да оказват 
натиск върху партийните лидери и да им искат сметка за всяко тяхно 
действие. Ранните проявления на този процес са проучени върху оп-
ита на Демократическата партия в САЩ и поведението на множество 

64 Lecture by the Prime Minister the Right Honourable Tony Blair MP on Public 
Life. 12 June 2007, In: The Official Site of the Prime Minister’s Office. http://www.
number10.gov.uk/Page11923, 12 June 2007.

65 Вж. Singlaer, Barbara. Party Wars. Polarization and the Politics of National 
Policy Making. Norman: University of Oklahoma Press, 2006, p. 67.
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нейни активисти и блогъри, особено по време на предизборни кампа-
нии. Новите технологии дават възможност на хората да комуникират, 
кооперират и произвеждат културни и политически блага децентра-
лизирано, позволява им да поемат повече контрол върху комуникаци-
онните процеси. Те водят постоянна дискусия помежду си и отправят 
непрекъснати претенции към лидерството, изисквайки лидерът непре-
къснато да бъде в диалог с огромните онлайн общности на партиите и 
да реагира на всяка тяхна критика и очакване, да се аргументира, да се 
защитава, да бъде готов за много по-егалитарни форми на комуника-
ция в сравнение с тези при традиционните медии. Това има следствия 
върху политическия дневен ред е важен фактор, предопределил огро-
мния подем и победата на Барак Обама като кандидат на Демократиче-
ската партия в САЩ. За разлика от Хилъри Клинтън, която изглежда 
като част от истаблишмънта на политическия елит, той в много по-ви-
сока степен се възприема като един от всички тях и е подкрепян имен-
но отдолу, от привърженици по места, станали част обаче от мощна 
онлайн общност.66

Не е нужно партийните членове да се събират на постоянни съ-
брания, да ги свикват по традиционен начин, достатъчно е да създадат 
собствен сайт и по всяко време да са активни в него. Известно е, че 
Wikipedia само със силите на петима сътрудници събра 6 милиона ен-
циклопедични статии на 100 езика и всеки ден те се увеличават с хиля-
ди. Подобни процеси са възможни и по отношение на политиката като 
се заобикалят всякакви ограничения в географията, в разстоянията, 
във времето.67 Така партийната политика се опира все повече на факта 
на децентрализацията и интерактивността на комуникационните про-
цеси в партиите и подкопава възможностите на предходния тип пар-
тийни лидери, които са формирали своя стил на поведение в епохата на 
традиционните средства за масова комуникация. Самоорганизацията 
на гражданите или на партийните активисти става днес много по-лес-
но, евтино и бързо и все повече именнно „електронната мобилизация” 
започва да оказва влияние върху изборите както в национален мащаб, 
така и вътре в партиите.

66 Вж. Farrel, Henry. Bloggers and Parties. In: Boston Review. September/
October, 2006.

67 Вж. Freedland, Jonathan. The internet will revolutionise the very meaning of 
politics. In: The Guardian. May 30, 2007.
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Седма глава

ДИГИТАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ

През 1989 г. американският президент Роналд Рейгън провъзглася-
ва, че „Голиатът на тоталитаризма ще бъде повален от Давид с микрочи-
па”. Десет години по-късно Джордж У. Буш предлага „да си представим 
как интернет включва Китай. Да си представим как се разпространява 
свободата”. Този демократичен кибероптимизъм обаче е подложен на 
оспорване и отново на преден план излизат аргументите, че техноло-
гиите сами по себе си не налагат определени социални отношения – да 
мислим така, значи да изпадаме в технологичен детерминизъм. Както 
става изобщо при появата на всяка технология, спорят оптимисти и 
песимисти, като се изтъква значението на икономическите, културните 
и политически условия на развитието и резултатите от интернет. Отбе-
лязва се, че технологиите имат многопосочен и системен ефект и само 
в този контекст следва да разбираме тяхната роля, а не в елементарна и 
еднопосочна каузална зависимост.1

Когато говорим за промените в демокрацията в резултат от новите 
комуникационни технологии, трябва да имаме предвид две измерения 
на тези промени. Първото е промяната на комуникационните инстру-
менти, чрез които се реализира тя и които водят до характеризирането 
й като дигитална, електронна, кибердемокрация. Второто е съдържа-
телната промяна на политическия процес и съответно на особено-
стите на демокрацията, до които се стига в резултат от процеса на ди-
гитализация на комуникациите. В този смисъл понятието „дигитална 
демокрация” означава поне две неща – технологиите, чрез които тя се 
реализира и обусловеното от тях променящо се съдържание на демо-
крацията.

1 Вж. Morozov, Evgeny. Texting Toward Utopia. Does the Internet Spread De-
mocracy? In: Boston Review. March/April 2009.
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1. Проектът Минесота: първи опит за дигитална демо-
крация

Темата за „кризата на представителна демокрация” 2 и съответно за 
кризата и дори „краят на националната държава”3, в която се разгръ-
ща модерната представителна демокрация, присъства през последните 
десетилетия непрекъснато в публичното пространство. Това е процес, 
на който са давани много обяснения, като например глобализацията, 
която прави все повече процеси в националната държава зависими от 
глобални фактори, а не от представително избраните политици; пре-
връщането на гражданите в наблюдатели, а не в участници (в резултат 
от телевизията); фрагментирането на интересите в обществото; фор-
мирането на средна класа; отмирането на политическите идеологии, 
отдалечаването на политиците от гражданите поради трудностите при 
комуникацията между тях при липсата на интерактивност в предход-
ните медии и пр. Като признак на тази криза се сочи не само нама-
ляването броя на членовете на политическите партии по света, но и 
засилващата се нестабилност и неефективност на институциите, недо-
верието на гражданите към тях, отслабването на гласоподавателната 
активност. След като в продължение на два века гражданите водеха 
битка за правото да гласуват на демократични избори, сега те са склон-
ни да се въздържат от упражняването на това право. Ако вземем на-
пример участието на гражданите на Европа в изборите за Европейски 
парламент, ще видим, че през 1979 г. отказват да гласуват 38% от тези, 
които имат това право, през 1984 г. негласуващите стават 41%, през 
1989 г. – 41,5%, през 1994 г – 43,3%, през 1999 г. – 50,5%, през 2004 г. – 
54,6%, през 2009 г. – 56,8%. При това тенденцията е все повече младите 
хора да не гласуват. Упражняването на всеобщото избирателно право 
е характерно за възрастните поколения, които постепенно си отиват, 
докато младите са склонни да се въздържат.4

Наблюдаваната през последните години криза на участието в из-
бори и на доверието в партиите в условията на глобализация води до 
криза на досегашната представителна многопартийна либерална демо-
крация. В политическата наука и практика усилено се търсят пътища 

2 Вж. Koechler, Hans. The Crisis of Representative Democracy. Frankfurt a.M./
Berne/New York: Peter Lang Publ., 1987.

3 Вж. Рифкин, Джеръми. Епохата на достъпа. С., Атика. 2001, с. 239–245.
4 Вж. Гаригу, Ален. Избори без избиратели. В-к Монд Дипломатик. юли 

2009, с. 3.
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за преодоляване на това състояние. През последните десетилетия са 
предлагани множество различни направления на промяна, като при 
всички тях идеята е да се засили рязко ролята на гражданите в процеса 
на демокрацията. „Новите леви” през 60-те години дават тласък на дис-
кусия за партиципаторната демокрация.5 Типична в това отношение е 
идеята за „радикална демокрация”, която радикализира съществуваща-
та демократична традиция чрез нейната критика по посока на засилва-
що се участие на всеки отделен гражданин.6 От своя страна Улрих Бек 
твърди, че нарастващите рискове за съвременните общества, резултат 
на технологическата им еволюция, изискват преход от досегашния тип 
политика към „субполитика”, която ангажира всички граждани.7 Тези 
идеи обаче остават относително маргинални до развитието на дигитал-
ните информационно-комуникационни технологии, които създават 
нови предпоставки за тяхното разгръщане.

С развитието на интернет възникват очаквания, че новите комуни-
кационни технологии биха могли да помогнат за увеличаване на учас-
тието и оттам за прекратяване на т. нар. криза на демокрацията. По 
принцип се смята, че той разполага с достатъчно възможности за това. 
Те са обусловени от неговата интерактивност, липса на йерархични 
връзки и следователно равенство на всички участници, възможността 
му за обратна и моментална връзка, за включване на множество учас-
тници, фактът, че той е значително по-евтин от всички останали ме-
дии, наличието на информация за гражданите, която може да намали 
асиметрията между тях и политиците, липсата на необходимост от фи-
зическо присъствие, равенството на достъпа и пр.

Първите работи по тези проблеми се появяват през 90-те години 
на ХХ век, като дискусията започват автори като Хауръд Райнхолд,8 

5 Вж. Cook, Terrence E. and Patrick M. Morgan. Participatory Democracy. San 
Francisco: Canfield Press,1971; Benello, C. George and Dimitrios I. Roussopoulos. 
The Case for Participatory Democracy: Some Prospects for a Radical Society. New 
York: Viking Press, 1971.

6 Вж. Муф, Шантал (Съставител). Измерения на радикалната демокрация. 
С., Критика и хуманизъм, 2004.

7 Вж. Бек, Улрих. Откриване на истинската политика. С., Планета3. 2004.
8 Вж. Rheingold, H. The Virtual Community: Finding Connection in a Compu-

terised World. London: Minerva, 1995.
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Алвин и Хайди Тофлър,9 Н. Негропонте,10 У. Раш,11 Е. Дайсън.12 Диги-
талните оптимисти виждат в дигиталните технологии възможност за 
трансформация и ново развитие на демокрацията, докато дигиталните 
песимисти ги възприемат като опасни за демокрацията, като ерозира-
щи социалния капитал и общностните връзки, намаляващи качество-
то на политическия дебат и отговорността на правителствата.13

От началото на първото десетилетие на новото хилядолетие ли-
тературата по тези проблеми се увеличава, като в голяма част от нея 
присъстват надежди за реабилитация на демокрацията чрез новите 
технологии, с помощта на които може да се реализира „електронна 
демокрация”, „дигитална демокрация”, „е-демокрация”, „кибердемо-
крация”, „демокрация 2.0” и т.н. Дискутира се дали интернет ангажира 
в политиката нови и аполитични слоеве, или всъщност създава само 
едно ново пространство за политически дискурс между слоеве, които 
така или иначе са политически активни. Постепенно тези дискусии се 
прехвърлят на нова плоскост – не на плоскостта на абстрактните спе-
кулации, а на прагматична – да бъдат проверени на практика възмож-
ностите на новите информационни технологии. За пръв опит в тази 
посока се смята опитът за внедряване на интернет в демократическия 
процес в американския щат Минесота.

Основите на този първи експеримент за преодоляване на кризата на 
представителната демокрация и разгръщане на дигитална (електронна, 
кибер) демокрация се поставят още през 1994 г. от 25 годишния студент 
Стивън Клифт. Първоначално идеята е да се създаде място в интернет, 
в което гражданите да получават информация за кандидати за различ-
ни длъжности в щата и националните избори през 1994 г. Той желае да 
изследва влиянието на новите информационни технологии върху по-
литиката, демокрацията и управлението. За тази цел прави свой проект 

9 Вж. Toffler, A. and Toffler, H. Creating a New Civilization: The Politics of the 
Third Wave. Atlanta, GA: Turner Publications. 1995.

10 Вж. Negroponte, N. Being Digital. London: Coronet, 1995.
11 Вж. Rash, W. Politics on the Nets: Wiring the Political Process. New York: 

W. H. Freeman, 1997.
12 Вж. Dyson, E. Release 2.1: A Design for Living in the Digital Age. London: 

Penguin, 1998.
13 Вж. Oates, Sarah and Rachel K.Gibson. The Internet, civil society and 

democracy: A comparative perspective. In: The Internet and Politics: Citizens, Voters 
and Activists. Ed by Sarah Oates, Diana Owen and Rachel K.Gibson, London and 
New York: Routledge, 1996, p. 3.
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за въвеждане електронна демокрация и го разпраща на няколко местни 
дискусионни групи в интернет. Проектът се посреща много добре и е 
създаден като онлайн пространство, където кандидатите могат да от-
говарят на въпроси и критики на своите опоненти, а гражданите – да 
намерят детайлна информация за политиката в Минесота, да комен-
тират въпросите за кандидатите и демократичния процес. Създава се 
публичен дискусионен форум чрез автоматично разпращани мейли на 
съответна група хора (така нар. система LISTSERV). Създава се сайт, 
на който могат да се видят мейлите и който може да се чете от всеки 
навсякъде по света. Това е първият онлайн дебат, включващ целия щат. 
Създаден е във връзка с изборите, локално базиран е и негови създате-
ли не са държавни институции, а граждани и граждански организации, 
които се опитват да разпределят политическа информация директно от 
кандидатите и да създадат интерактивен публичен форум за дискусия 
върху тазиинформация.14

През август 1994 г. всичко е готово и проектът за електронна демо-
крация влиза в действие. Той привлича широкото внимание на медиите, 
още повече, че по това време именно вицепрезидентът Ал Гор е ланси-
рал своята идея за „информационните магистрали”, свързана с масово 
въвеждане на интернет. До изборите през октомври 1994 г. за неговия 
сайт са се абонирали над 14 000 човека, които получават информация и 
се включват в дискусия. На него кандидатите за губернатор и за места 
в местния щатски парламент провеждат онлайн дебати. По-късно към 
този проект са включени общности от Обединеното Кралство, Нова 
Зеландия и САЩ. Проектът „цели да отиде отвъд фрагментираните 
групи, свързани само чрез споделения интерес към интернет. Той цели 
да използва интернет, за да изгради гражданско пространство на осно-
вата на споделени географски и локализирани политики”15.

Проектът си поставя няколко основни цели. Първо, да засили и 
разшири политическото участие чрез ефективни и смислени онлайн 
дискусии по политически теми. Второ, да разшири употребата на ин-
формационни ресурси за управлението, изборите, медиите и въпро-
сите от публичен интерес. Трето, да развие и разпространи най-до-
брите практики и инструменти за подпомагане на обмена на мнения 
и информация между гражданите, тяхното политическо включване 

14 Вж. Аikens, G. Scott. A History of Minnesota Electronic Democracy1994. In: 
First Monday. 1996, Vol. 1, № 5.

15 Dahlberg, Lincoln. Extending the Public Sphere through the Cyberspace: The 
Case of Minnesota E-Democracy. In: First Monday. March 2001, Vol. 6, № 3. 
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и гражданско образование. Четвърто, да подпомогне участниците да 
придобият онлайн умения и опит, за да могат да оказват влияние върху 
своите общности и върху управляващите. Пето, да поддържа етическа, 
стабилна и финансово обезпечена организация от доброволци и пер-
сонал, който достатъчно ефективно да отговаря на растящите и проме-
нящи се очаквания, възможности и отговорности.16

Резултатите от проекта предизвикват противоречиви оценки. От 
една страна, той среща силно одобрение и включва все повече участни-
ци, значително подпомага дискусията по различните политики, промо-
цира онлайн гласуването, общуването между кандидатите и избирате-
лите, служи за организиране на граждани и неправителствени органи-
зации в защита на определени цели и пр. От друга страна обаче, проуч-
ванията сочат, че той не води до мотивация на нови слоеве за участие 
в политиката, но допълнително мотивира вече участващите. Анкетата 
сочи, че 68% са станали още по-заинтересовани от политиката, 91% са 
повишили познанията си за политическата общност, за 46% проектът 
е оказал позитивно влияние върху цялостното гражданско включване, 
86% са научили повече за мнението на другите, 53% имат по-голямо 
уважение към тези, чието мнение се различава от тяхното собствено. 
Очевидно е, че делиберативният процес значително е спомогнал за раз-
витието на общността и политическия интерес, но само на включилите 
се в проекта. Макар те да посочват всички тези позитивни за демокра-
цията, за делиберативния процес и за проекта данни, проучването по-
казва още, че 93% от участниците са гласували на предходните избори, 
63% са членове на политическа партия, 45% са членове на гражданска 
организация, 8% са членове или кандидати за парламента или градския 
съвет.17 Очевидно е, че не става дума за политически апатични участни-
ци. Те са почти толкова ангажирани в политиката и без участието си в 
проекта за електронна демокрация в Минесота. Следва да се отбележи 
обаче, че вероятността в политическия процес да се включат индивиди, 
които са политически апатични, е малка в резултат от обстоятелството, 
че те нямат необходимия стимул и познания, за да го направят.

Основният извод от този първи експеримент на въвеждане на фор-
ми на електронна демокрация е, че те не водят до значимо политиче-

16 Вж. Mission and Goals. In: http://pages.e-democracy.org/Mission_and_Goals. 
28 юли 2009 г.

17 Вж. Jensen, Jacob. The Minnesota E-democracy project: Mobilising the 
mobilised? In: The Internet and Politics: Citizens, Voters and Activists. Ed by Sarah 
Oates, Diana Owen and Rachel K.Gibson, London and New York: Routledge, 1996, 
pp. 42–45.
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ско ангажиране на аполитичните слоеве от населението, а по-скоро ут-
върждават ангажираността на тези, които и без това са политически 
активни. В дискусиите, които започват по този проблем, се подкрепят 
гласовете на тези, според които интернет няма да промени съществено 
съществуващата политика, нито баланса на властта в съществуващите 
политически структури. Политически активните в мрежата като цяло 
са били такива и извън нея.18

От друга страна обаче, експериментът в Минесота сочи, че тези, 
които се включват чрез интернет в политическа дейност засилват ин-
тереса си към политиката. Информационно-комуникационните тех-
нологии улесняват участието в политиката. Политическите действия 
може да се осъществят много по-лесно, бързо и евтино. Следователно 
с увеличаването на потребителите на интернет и включването им в 
обмен на мнения може да се очаква, че интересът към общите дела, 
свързани с политиката в обществото, ще се покачва. Днес например 
наблюдаваме наличието на стотици и дори хиляди подобни общности 
по целия свят, докато проектът за електронна демокрация в Минесота 
представлява само първи опит от времето още на Web 1.0 за развитие 
на публична сфера и делиберативен процес чрез интернет, състоял се 
преди появата на много от неговите интерактивни черти. Днес същест-
вува Web 2.0 и свързаните с него MySpace, Facebook и пр. интерактив-
ни мрежи, които играят все по-голяма роля в политическия процес, 
крият допълнителен потенциал за политическа употреба. Днес този 
процес се осъществява във форуми на вестници и политически блого-
ве, на партийни сайтове, на сайтове на граждански организации и пр. 
и дава възможност за по-нататъшна оценка на водените дискусии.

Затова през последното десетилетие навсякъде има тенденция по-
литиците да се опитват да овладеят онлайн пространството. Най-на-
преднали в това отношение са САЩ, но това е тенденция, която мощно 
се разгръща в целия останал свят. Политиците не само създават сайто-
ве, но и все по-често правят онлайн обръщения, а техните речи се ти-
ражират чрез видео онлайн. От САЩ до Русия гражданите получават 
възможност да изпращат съобщения до правителствените институции 
по електронната поща. Какво става в резултат на това с политиката и с 
досегашната система на представителна демокрация?

18 Вж. Norris, P. Democratic phoenix: political activism worldwide. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002.
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2. Кризата на представителната демокрация и новите 
форми на електронна демокрация 

Класическото разделение между типовете демокрация е на пряка 
и представителна демокрация. Най-напред възниква пряката демо-
крация в античните гръцки градове държави. Най-известна е Атин-
ската демокрация, която обаче завършва с крах, който подтиква Пла-
тон да напише своето знаменито съчинение „Държавата”. В него той 
обосновава тезата, че демокрацията води до власт на тълпата, хаос, 
демагогия, до изравняване на равни и неравни и има бедствени след-
ствия за обществото. След това в продължение на над 2000 г. на нея 
се гледа повече или по-малко негативно. Днес пряка демокрация се 
упражнява под формата на референдуми, които обикновено засягат 
важни за държавата и обществото въпроси с цел крайното решение 
да придобие по-висока легитимност. По-активно се използва в кан-
тоните на Швейцарската конфедерация, където има много дълга тра-
диция.

В модерната епоха обаче се появява едно ново понятие за демокра-
ция – представителната демокрация, която се реализира на големите 
територии на съвременните държави. Нейното развитие става въз-
можно благодарение на модерните форми на комуникация, свързани 
с печатните и електронни технологии между ХV и ХХ век. При това за 
дълъг период се смята, че не всички граждани имат достатъчно грамот-
ност, знания и зрелост да участват в изборите за представителни орга-
ни. Едва след Втората световна война в развитите страни тя включва 
всички възрастни граждани. Независимо от това са силни нагласите, 
че управлението е твърде сложен процес, за да се предоставя непосред-
ствено на гражданите, че то изисква професионализъм и опит, които 
те не притежават. При този тип представително управление през оп-
ределен интервал от време се провеждат избори, на които гражданите 
посочват свои представители, за да защитават техните интереси в за-
конодателните органи. Смята се, че гражданите изразяват своята пози-
ция с акта на гласуването, а за мандат от четири, пет или повече години 
избраните представители имат правото свободно да вземат решения 
и да провеждат определена политика като спазват, разбира се, права-
та на гражданите. Така развиващата се либерална демокрация започва 
да се възприема от определени изследователи като най-съвършеното 
социално откритие на човечеството. Започва да се следи как тя се раз-
пространява по земното кълбо и в редица случаи развитите държави, 
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и особено глобалният хегемон САЩ, се опитват да я налагат в една или 
друга държава, понякога и чрез насилие.

През 1989 г. с краха на комунизма в т. нар. Източен блок Франсис 
Фукуяма публикува своята статия ”Краят на историята”, която след 
това се превърна в книга. В нея той провъзгласява, че човечеството е 
достигнало до своя най-висок и окончателен стадий на политическо 
развитие чрез либералната демокрация и оттук нататък няма какво да 
се открива.19 Както става често в историята обаче, точно когато се обя-
ви, че нещо е придобило като че ли вечен и неизменен вид, настъпва 
неговата криза и упадък. През последните години в почти всички раз-
вити демокрации на планетата се наблюдава отстъпление от представи-
телната демокрация. То се изразява в намаляване броя на гласуващите 
на изборите, недоверие към политиците и към партиите, политическа 
незаинтересованост на гражданите от традиционните политически су-
бекти, структури и пр., а някога Аристотел беше нарекъл човека „зоон 
политикон”.

Всъщност този процес е настъпил още по-рано. От 30-те години на 
ХХ век, когато най-напред в САЩ Джон Галъп започва да прави социо-
логически изследвания на отношението към партиите и властта, става 
възможно по всяко време правителствата да установят какво е отно-
шението на избирателите към тях и да се съобразяват с него, а да не ча-
кат края на мандата. С възхода на медиите и особено на електронните 
медии този процес се ускорява, тъй като в тях се появяват откритите 
линии на диалог с гражданите. Те непрекъснато са информирани какво 
става, настояват за нарастваща прозрачност на политиката и реагират 
чрез медиите незабавно. Така поне по две основни причини започва да 
се говори за ”криза на представителството” и в крайна сметка за ”криза 
на представителната демокрация”. Кои са причините за тази криза?

Първо. Това е глобализацията, която извежда извън националните 
граници цял ред процеси и затруднява тяхната регулация от страна на 
правителствата, които все по-трудно могат да спазват обещанията си, 
тъй като нарастващо количество събития в националните държави не 
зависят от тях, а преразределителните възможности на политиката от-
слабват. Затова недоволството и недоверието към политици и партии 
рязко се увеличават. Това тласка към търсене на представителство на 
наднационално равнище. В известна степен такъв тип представител-

19 Вж. Фукуяма, Ф. Краят на историята и последният човек. С., Обсидиан. 
1993.



353

ство се наблюдава в Европейския парламент.
Второ. Това е промяната на социалните структури, намаляването 

на предходната работническа класа, фрагментирането на предходното 
масово общество. Появява се ситуация, която Тофлър описва по след-
ния начин, имайки предвид САЩ, но изводите му са приложими за 
голяма част от света: ”Днес всеки кандидат за президент в Съединените 
щати трябва да събере коалиция не от четири-пет големи гласопода-
вателни блока, а от стотици групи, всяка със своя собствена програма, 
променяща се непрекъснато, много от които съществуват само месеци 
или дори седмици… Демокрацията, която възниква, вече не е масова, 
а високонапрегната, бързоподвижна «мозаечна демокрация», съответ-
стваща на мозайките в икономиката, която действува по свои собстве-
ни правила. Те ще ни наложат да преосмислим дори най-основните си 
представи за демокрацията.”20

В тези условия се разгръща дискусия как със съвременните сред-
ства за комуникация можем да преодолеем кризата на представител-
ната демокрация чрез нови форми на пряка демокрация, пригодени 
не за предходната малка територия и независещи от пространството, 
което в условията на глобализация се „свива” и губи своето значение. 
Появяват се множество различни предложения. Сред най-екзотични-
те от тях е идеята на Робин Хенсън от Университета „Джордж Мей-
сън” в САЩ за заменяне на досегашната представителна демокрация 
с „футуархия”, представляваща радикална форма на маркетизация и 
икономизация на политическите решения. Той предлага индивидуал-
ните предпочитания в политиката да се агрегират на пазарен прин-
цип чрез залагане за едни или други алтернативи. Предложението за 
всяка възможна политика или политическо решение би следвало да се 
листва на пазара подобно на акция и да се продава според търсенето 
и предлагането.21

Подобни неолиберални модели, третиращи демокрацията съобраз-
но логиката на глобалните финансови пазари обаче, остават маргинал-
ни за сметка на други, срещащи по-голяма подкрепа. Сред най-попу-
лярните идеи са тези за възхода на такива алтернативи на досегашната 
либерална представителна демокрация или допълнения на тази демо-
крация като полупряката демокрация, делиберативната демокрация, 
партиципаторната демокрация, колаборативната демокрация. Схва-

20 Тофлер, А. Трусове във властта. С., Народна култура. 1996, с. 279.
21 Вж. Hanson, Robin. Shall We Vote on Values, But Bet on Beliefs. http://

hanson.gmu.edu/futarchy.pdf, Оctober 2007.
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щанията за полупряката демокрация в определен смисъл фиксират 
едно по-ранно обсъждане на тези проблеми, докато делиберативната, 
партиципаторната и колаборативната демокрация се разглеждат като 
различни степени на включеност на индивидите в сегашните дигитал-
ни форми на пряка демокрация.

2.1. Електронните комуникации и полупряката демокрация
При класическата представа за представителна демокрация граж-

даните изразяват своето мнение чрез избори през четири или пет го-
дини, оставяйки през останалото време властта в ръцете на своите 
избраници. През втората половина на ХІХ век Джон Стюарт Мил обо-
сновава ролята на малцинството в парламента и значението на опо-
зицията за управлението. Това негово схващане е основополагащо за 
разбирането на представителната демокрация през ХХ век. Днес обаче 
то все повече губи своето значение. С умножаването на електронните 
медии в периода между 70-те и 90-те години на ХХ век, когато бързина-
та на реакцията на всяко събитие чрез радио и телевизионните канали 
рязко нараства, а броят на откритите линии в тях става все по-голям, 
гражданите могат в ефир да изразяват веднага своята позиция за едни 
или други действия на политици и институции. Така оспорването на 
решенията на мнозинството или на управляващите не се върши само 
от опозицията, а от медиите и гражданите. Всяко едно управленско ре-
шение на изборните представители може лесно да бъде оспорено от 
общественото мнение. Чисто формалните процедури остават същите 
като при представителната демокрация, но засилването влиянието на 
общественото мнение, макар гражданите да нямат право да участват 
във вземането на решения, въздейства върху крайните политически 
решения. Това води до зараждане на дискусия за възвръщането на пря-
ката демокрация.

Към посоченото се добавя и фактът, че с увеличаването на разно-
образието в обществото, с кризата на предходното масово общество 
все повече възниква въпросът кого в действителност „представлява” 
народният представител, ако веднага след като гласуват, избирателите 
започват да недоволстват от избраниците и могат незабавно да проявя-
ват недоволството си в публичната сфера. Все по-рядко значение имат 
идеологическите различия – те се наблюдават в много по-голяма степен 
при изборните представители, отколкото в обществото. Възниква и въ-
просът чий интерес защитават те? Този на своята партия, или този на 
гражданите, които са ги избрали? С помощта на компютри, спътници, 



355

телефони, кабелна телевизия, техника за отчитане на гласовете и дру-
ги средства за пръв път в историята образованото гражданство прави 
опит да наложи много от своите собствени политически решения чрез 
непосредствен натиск в публичното пространство. В този контекст 
Тофлър формулира тезата, че основополагащ принцип на бъдещите 
политически системи ще стане полупряката демокрация, представля-
ваща съществуване на форми на представителна власт и пряк натиск 
върху тази представителна власт, която действа съобразявайки се не-
прекъснато с общественото мнение и всякакви групи за натиск. Това 
постепенно води до развитието на нови форми на отношение между 
пряка и представителна власт. Разгръща се процес на разделянето на 
вземането на решения. Задръстването на съвременните политически 
институции от огромно количество решения се преодолява чрез про-
цеси на децентрализация и превръщане на немалка част от тях в реше-
ния на местни органи на властта, граждански и бизнес организации. 
Процесът на политическа децентрализация е също част от тенденци-
ята за размиване на предходната представителна демокрация. Тофлър 
е убеден: „Колкото и опасна и дори странна да изглежда на някои, по-
лупряката демокрация е умерен принцип, който може да помогне да 
създадем ефективни нови институции за бъдещето.”22

Концепцията на Тофлър отразява преди всичко върховите въз-
можности на електронните комуникации през 80-те и 90-те години, 
но взривното развитие на интернет през последващия период тласка 
дискусията в нови посоки. Появяват се понятия като „електронна де-
мокрация”, „кибердемокрация”, „дигитална демокрация”, които идват 
да изразят новото технологично съдържание на комуникациите, свър-
зано с интернет и мобилните телефони. Паралелно с това съдържание 
обаче посоката на развитие е много ясно откроена в рязкото повиша-
ване ролята на гражданите и техните организации във функциони-
рането на политическия процес непрекъснато, а не само чрез акта на 
гласуване в определен период. Повишаването предполага нови прояв-
ления на пряката демокрация, които са характеризирани по различен 
начин, но сред тях най-известни са делиберативната, партиципатор-
ната, колаборативната, свързани с новите възможности за общуване 
и упражняване на политически права, които интернет предоставя на 
гражданите.

22 Тофлър, Алвин и Хайди. Новата цивилизация. Политиката на третата 
вълна. С., Обсидиан. 1995, с. 115.
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Всичко това води до съвсем нови проявления на пряката демо-
крация, която се превръща в нещо различно от нейния първообраз на 
атинската агора. Това, което я отличава от ставащото, там са няколко 
неща:

Първо. Броят на участващите в пряката демокрация в древна Атина 
е ограничен и дори всички възрастни свободни мъже, които са някол-
ко десетки хиляди, не могат да се съберат и да участват равнопоставено 
в дискусиите на агората. Затова кворум от 5000 души има само в из-
вънредни случаи, когато се дава и отнема гражданство. В други случаи 
са много по-малко. Сега това ограничение отпада. Милиони хора чрез 
глобалната мрежа могат да се включат в обсъждането на един или друг 
проблем и това променя характера на пряката демокрация.

Второ. На атинската агора комуникацията е възможна само ако 
един говори, а другите слушат и евентуално го подкрепят. Сега едно-
временно по един и същ проблем могат да се включват и да формули-
рат мнението си много хора и това мнение да се включва в глобалната 
мрежа, а оттам и в дискусията, която се води.

Трето. При класическата пряка демокрация има ограничения във 
времето. Участниците на агората не могат да обсъждат непрекъснато 
проблемите, те се събират определен брой пъти годишно. Сега ограни-
чения във времето няма. Всеки проблем може веднага да се формулира 
в публичното пространство и да бъде подложен на дискусия, по все-
ки въпрос гражданите могат да вземат отношение и да оказват натиск 
върху различните органи на власт.

Интернет благоприятства мобилизацията на гражданите за по-
стигане на различни цели. Примерите в това отношение са стотици. 
Като се започне с протестите на антиглобалистите, мине се през орга-
низирането на гражданите в онлайн организации като “MoveOn” и се 
стигне до т. нар. “Flash mob” протести. Все повече се отчита и фактът, 
че гражданите започват да се ангажират в процеса на вземане на ре-
шения, което според някои интернет ентусиасти води до възраждане 
на пряката демокрация. За възраждане на пряката демокрация, каква-
то съществува в древногръцкия полис, не може да се говори, но при 
всички положения възможностите за пряко включване на гражданите 
в демократичния процес стават много по-големи.

Така се получава ситуация, при която традиционните институции 
на представителната демокрация продължават да съществуват, но на-
истина са в криза. В криза са, защото социалният живот в условията 
на глобализация става изключително динамичен и е трудно да се взе-
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мат сложни решения, особено ако глобализационните процеси водят 
до това, че много неща не зависят само от носителите на властта. Но в 
криза са и защото гражданите не са готови, след като са избрали своите 
депутати, да оставят всичко на тях докато изтече мандатът им, а ведна-
га реагират на това, което правят както те, така и правителството – ос-
порват, критикуват, предлагат, вземат отношение. Депутатите започват 
деня с вестниците и информацията в интернет и съобразяват поведе-
нието си с реакцията на публичното мнение. Същото е и с представите-
лите на изпълнителната власт, а и на съдебната власт, които всекиднев-
но усещат натиска на общественото мнение и почти ежедневно някой 
прокурор или съдия е принуден да обяснява и оправдава в медиите 
предприетите от него действия. Така изпълнението на стратегии и про-
грами се сблъсква с необходимостта непрекъснато политиците да се 
съобразяват и да се обосновават сега и в момента с исканията на граж-
даните или да се опитват да ги убедят в някаква алтернатива. С други 
думи, вземането на властта чрез избори се оказва само началото, след 
това трябва непрекъснато отново и отново да се обръщаш към граж-
даните и да вземаш предвид какво казват те, как се променя позицията 
ти, престижа ти в публичното пространство.

2.2. Интернет и делиберативната демокрация
Интернет води до радикални промени в информираността на 

гражданите по различни проблеми. Всеки може да влезе на сайта на 
правителството, на партиите, да прочете поредния доклад на съотве-
тен мозъчен тръст или материал в медиите веднага, да го дискутира 
с други хора и да формира мнение. При това интернет не е просто ед-
нопосочна среда за предаване на информация от политическите елити 
към гражданите. Самите граждани могат да произвеждат и обменят 
информация, да предлагат различни мнения по проблемите, да водят 
публична дискусия по тях.

Това дава нов живот на бурно развиващата се в политическата 
теория през последните десетилетия идея за делиберативна демокра-
ция, според която политическите решения следва да бъдат резултат на 
равноправна и рационална дискусия на гражданите, които свободно 
използват факти и аргументи, за да защитят различни тези. Смята се, 
че понятието делиберативна („обсъждаща”) политика идва от амери-
канския философ Джон Дюи, който призовава за отказ от обичайното 
разбиране за демокрацията като доминиране на мнозинството и ак-
центира върху публичната дискусия между социалните групи, между 
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мнозинствата и малцинствата. Дебатът по тези въпроси се разгръща 
след това във фундаментални работи на Ханс-Ото Апел, Джон Роулз и 
Юрген Хабермас, в които се защитава ролята на рационалността при 
комуникацията на гражданите за изграждане на справедливо обще-
ство. В своята „Теория на справедливостта” Роулз прави своеобразен 
мисловен експеримент за формиране на модел на такова общество, 
като в този модел въображаемата група от хора, която се опитва да 
създаде неговите принципи, е лишена от каквито и да е представи за 
своите лични интереси (намира се под „булото на незнанието”), за да 
може да обсъжда проблемите достатъчно рационално.23 По подобен 
начин Хабермас се занимава с условията за един нов тип рационал-
ност – комуникативната, чрез която гражданите стигат до общи реше-
ния на своите проблеми. Той конструира така нар. „идеална езикова 
ситуация”, при която хората биха могли да дебатират различни пробле-
ми единствено на основата на аргументи и без да се влияят от това, че 
участниците в дискусията не са равни в социално, икономическо или 
правно отношение.24 И макар че и Роулз, и Хабермас създават по съще-
ство общи философски конструкции, които могат да бъдат атакувани 
за разминаване с реалностите, тези идеи придобиват популярност с 
увеличаващото се количество високообразовано население и възхода 
на комуникационно-информационните технологии през последните 
десетилетия. Темата за делиберативната демокрация започва да се раз-
работва от популярни политически мислители като Джон Елстер, Дей-
вид Хелд, Джошуа Коен, Ами Гутман, Джон Дризек, Джеймс Фишкин, 
Денис Томпсън, Шийла Бенхабиб.

През 90-те години на ХХ век идеите на делиберативната демо-
крация се свързват с актуалната практика на политическо говорене, 
дискусии, диалог и други комуникативни практики с оглед тяхното 
усъвършенстване и моделиране така, че да се приближат до идеята за 
безпристрастно дискутиращи граждани, ползващи само рационални 
аргументи. За това съществена роля изиграва Джеймс Фишкин, кой-
то през 1991 г. в своята книга „Демокрация и делиберация” предлага 
метод на изследване на така нар. „делиберативно обществено мнение” 

23 Вж. Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge, MA: The Belknap Press of 
Harvard University Press. 1971.

24 Вж. Habermas. Jurgen. The Theory of Communicative Action. Vol. 1, Reason 
and the Rationalization of Society. Boston: Beacon Press, 1984; Habermas. Jurgen. 
The Theory of Communivatice Action. Vol. 2, Life World and System: A Critique of 
Functionalist reason. Boston: Beacon Press, 1987.
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(deliberative opinion poll). Изследването се прави като се подбере слу-
чайна представителна извадка от хора, които се събират на едно място 
да дебатират определен проблем. Дават им се писмени материали, под-
готвени от заинтересовани партии, като всяка позиция е представена 
достатъчно балансирано. Хората са помолени да гласуват след раз-
мишления поне един ден.25 Този метод започва да се прилага активно. 
Към Стандфордския университет се създава Център по делибератив-
на демокрация, а в различни страни в света са проведени за около две 
десетилетия над 40 избора на основата на формиране на делибератив-
но обществено мнение.

Моделът на делиберативната демокрация (паралелно като синоним 
се употребява понякога и терминът «дискурсивна демокрация») пред-
полага, че в свободен дебат гражданите идват до съгласие по процеду-
рата, действията или политиката, които са най-добри за общото благо. 
Това се разглежда като необходима предпоставка за легитимността на 
демократичните политически решения. Тази идея се противопоставя 
на концепциите за политиката като свързана с агрегирането на инди-
видуалните предпочитания на гражданите чрез гласуването им за един 
или друг политик на основата на рационално осмисляне на своя ли-
чен интерес, за която още през 50-те години Кенет Ероу доказва, че се 
получава своеобразен парадокс и по същество не води до рационален 
избор.26 Делиберативната демокрация се предлага като механизъм за 
рационално вземане на политически решения след дискусия и избор 
между конкуриращи се аргументи и гледни точки, а не на основата на 
преценка какъв е твоя личен интерес. Тя предполага, че демокрацията 
не е просто сумиране на индивидуални виждания или предпочитания, 
а трансформирането им в рационалния дебат в нещо различно – колек-
тивна визия за това какво да се прави. Идеята за демокрация предпола-
га трансформация, а не агрегация на индивидуалните предпочитания. 
Еволюцията на индивидуалните мнения чрез диалог е същностна ха-
рактеристика на делиберативната демокрация. Тезата е, че предпочи-
танията на гражданите не са нещо застинало и предварително дадени, 
те трябва да са резултат на рационално осмисляне и развитие преди 
вземане на решенията, на убедителните аргументи, а не на личния ин-
терес, който е изведен на преден план при теориите на рационалния из-

25 Вж. Fishkin, James. Democracy and Deliberation: New Directions for Demo-
cratic Reform. New Haven: Yale University Press, 1991.

26 Вж. Arrow, Kenneth J. Social Choice and Individual Values. New York: John 
Wiley & Sons, 1951.
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бор, с които често се свързва избирателното поведение. На тази основа 
гражданите могат да вземат по-добри и по-информирани решения по 
един или друг проблем и да бъдат ангажирани с политиката.27

Тази много по-голяма осведоменост на гражданите и активната им 
подкрепа за определени идеи и решения ги ангажира много повече с 
политиката и укрепва властовите институции, разширявайки легитим-
ността на властта. Тя „(а) разширява основанията на легитимността, 
включвайки (по принцип) всички участници и изтъквайки основани-
ята на взетите решения…(б) решенията са не просто легитимни, но и 
чувствителни към ситуацията и обвързващи, продукт на постигната 
взаимност. При това тя цели в крайна сметка (в) институционализира-
не на процедури, а не оставане при спонтанността на обсъждането”.28

Знанията на участниците в мрежата са фундаментална характе-
ристика, която се променя в процеса на тяхната активност и взаимо-
действия помежду им. Те имат възможност да ползват огромни масиви 
от данни по всеки въпрос, каквито не е имал никой на разположение 
само преди десетилетие. Потребителите постоянно са подлагани на 
влиянието на нови или противоположни възгледи, мнения, информа-
ция и могат да съпоставят своите позиции с тях. Те възприемат едни и 
отхвърлят други мнения и информация в зависимост от психологиче-
ски и ценностни нагласи, лични интереси, предубеждения, убедител-
ност на аргументацията. Развитието на мрежата през последните го-
дини обаче сочи, че потребителите са склонни да се влияят значително 
от публикуваната в интернет информация, което нерядко е проблем, 
защото всеки от милионите граждани по света може да публикува в 
мрежата всякакви неща, което често я превръща в източник на дезин-
формация, прави трудна ориентацията, кое е вярно и кое не е.

Делиберативната демокрация предполага обсъждане и дискусия по 
проблемите, тъй като най-доброто решение на всеки един въпрос идва 
в хода на рационалната дискусия между информирани индивиди. Ней-
ните теоретици наблягат на няколко важни условия. Първото е пуб-
личност на демократичния процес и публично дебатиране на общите 
проблеми, включително и публичност на това, което става в институ-
циите, за да може и то да бъде подлагано на детайлен анализ. Вземането 

27 Вж. Reedy, Justin and Chris Wells. Information, the Internet, and Direct 
Democracy. In: Routledge Handbook of Internet Politics. Ed. by Andrew Chadwick 
and Philip N. Howard, New York: Routledge, 2009, pp. 169–170.

28 Йотов, Стилиян. Делиберативната демокрация и интернет. Сп. Социо-
логически проблеми. 2004, кн. 3–4, с. 112.
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на най-доброто решение става в процеса на неговото обсъждане – де-
либеративен елемент. Всички трябва да представят изчерпателно, ясно 
и разбираемо своите аргументи. Второто условие е възможност за пре-
разглеждане на решенията при наличието на нова информация. Трето 
условие е всеки, който по някакъв начин ще бъде засегнат от дадено 
решение, най-малкото да участва в неговото обсъждане – демократи-
чен елемент. Смята се дори, че колкото повече граждани се включват, 
толкова по-легитимни и рационални са политическите резултати. Част 
от теоретиците на делиберативната демокрация са на мнение, че де-
либеративният процес на размяна на аргументи за различни гледни 
точки трябва да доведе до консенсус, а други са склонни да твърдят, че 
несъгласие може да остане и след края на делиберативния процес, но в 
крайна сметка той води до легитимни резултати. Дори ако няма ясни 
крайни резултати, дебатът по проблема е предпоставка за засилване на 
демократичните процеси.29

Постепенно се създават различни практически форми на рационал-
но политическо участие, включващи журита от добре информирани 
граждани за оценка на различни политики и алтернативи, планиращи 
групи, включващи граждани в управленския процес, публични дебати, 
обществени форуми, гражданско образование. На местно и национал-
но равнище държавните институции започват да предлагат различни 
програми, стратегии и политики на общо обсъждане. Всъщност и у нас 
още по времето на държавния социализъм съществуват практики на 
предлагане на определени документи на „всенародно обсъждане”. Въ-
тре в партиите се правят опити за дискутиране на документи и про-
блеми, за които се вземат решения, и така се използват ресурсите на 
колективната интелигентност.30

Въпросите на делиберативната демокрация получават ново разви-
тие с възхода на интернет, който извършва скок във възможностите за 
комуникация между гражданите, от една страна, и между гражданите 
и политиците, от друга. Той е едно огромно пространство, постоян-
но населявано от милиони индивиди, които също толкова постоянно 
общуват помежду си и обсъждат дадени проблеми, били те полити-
чески или не. Не води ли обаче това до какафония и доколко онлайн 

29 Вж. Eagan, Jennifer L. Deliberative Democracy. In: Encyclopedia of Governance. 
Ed. Mark Bevir, London: Sage, 2007.

30 Вж. Gastil, John. Deliberative Democratic Theories. In: Encyclopedia of Com-
munication Theory. Eds. Stephen W. Littlejohn and Karen A. Foss, London: Sage, 
Vol. 1, 2009.
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делиберацията може да се разглежда като полезна на фона на многото 
неадекватни мнения и просто ругатни, отрицания, емоции, които при-
състват в повечето форуми, чатове и пр.? Около този въпрос се гради 
основната дискусия за влиянието на интернет върху делиберативната 
демокрация. Изследователите се разделят на два лагера – едните смя-
тат, че с интернет започва нова ера в процеса на делиберация, според 
другите – интернет представлява съществена пречка за развитието на 
делиберативна демокрация.

Според защитниците на идеята за позитивните перспективи на де-
либеративната демокрация индивидите трябва да обсъждат проблеми-
те, за да стигнат до най-доброто решение, да изразят своите предпочи-
тания и да ги аргументират. А къде това може да се случи най-добре, 
ако не в интернет форумите и чатовете? Основната идея е, че интернет 
подпомага индивидите да обсъждат въпросите, свързани с политиката, 
тъй като ги освобождава от времето, пространството, психологически-
те бариери. По този начин той премахва съществувалите преди това 
пречки пред общуването между хората и следователно пред делибера-
тивната демокрация.

Основните въпроси, около които се върти дискусията за ефекта на 
интернет върху демокрацията могат да бъдат идентифицирани както 
следва:

– Анонимността. Според защитниците на идеята за партиципа-
торната демокрация анонимността е полезна за дискусията, тъй като 
премахва психологическите бариери, обусловени от социално положе-
ние, възраст, пол, религиозна принадлежност и пр. Премахването на 
тези бариери позволява на всеки индивид да се включи в дискусията 
със своето мнение, да се срещне с мнението на останалите участници, 
да се аргументира и така се формира една отворена за всеки желаещ 
дискусия. По думите на Патриша Уолас, в интернет „опозиционерите 
не се налага да търпят повдигания на вежди или прекъсвания от члено-
вете на мнозинството, или да се чувстват неудобно от несъгласието си с 
останалите”31. Според критиците обаче именно в това се корени основ-
на пречка при провеждането на дискусията, тъй като оказва сериозно 
негативно влияние върху нейното качество. Анонимността позволява 
участниците в дискусията да я израждат в една непрестанна клоака от 
обидни квалификации и пр., поради което дискусия практически не 

31 Wallace, Patricia. The Psychology of the Internet. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999, p. 82.
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съществува. Следва да се посочи обаче, че този проблем е преодолим в 
зависимост от правилата или дизайна на съответния дискусионен фо-
рум. Това в особено голяма степен се вижда в случая с електронната 
демокрация в Минесота, която представлява перфектен пример за де-
либеративна демокрация между рационални индивиди с рационални 
мнения.

– Хетерогенността. Основна отличителна черта на интернет, за 
разлика от всички останали медии е, че там постоянно има милиони 
хора със своите различия – предпочитания, интереси, идеологии, цели 
и пр. Интернет е мястото, където различието може да бъде открито в 
най-голяма степен. Във физическия свят различията в голяма степен 
се обуславят от етническа, религиозна, политическа и друга принад-
лежност, при която индивидите от една група често населяват една и 
съща територия и следователно по-рядко контактуват с „различните”. 
По този начин обикновено се образуват териториално обусловени гру-
пи. В интернет територията не представлява фактор. Всеки индивид 
във всеки момент разполага с възможността да общува с индивиди, 
които се намират на другия край на планетата и имат напълно различ-
на гледна точка. Хетерогенността освен това позволява на участници 
с различни гледни точки, мнения и виждания за света да се срещнат 
в мрежата и да обсъждат различни проблеми всеки през призмата на 
своя светоглед. „Тласъкът напред на електронните комуникации веро-
ятно ще увеличи разнообразието от налични идеи, както и скоростта и 
лекотата, с която летят и се съревновават помежду си”32. От една стра-
на, това е абсолютно вярно, но същинският въпрос е – не са ли склонни 
хората да общуват повече със себеподобни със сходно мислене инди-
види, отколкото с различните? Това е и основният въпрос в дискуси-
ята за хетерогенността. И както беше посочено, според защитниците 
на тази идея „интернет е идеалното място за индивидите да разширят 
своите хоризонти и да се срещнат с десетки, стотици или хиляди нови 
хора, да се сблъскат с редица нови теми и гледища”33. Но, както вече 
стана дума, индивидите имат навика да общуват със себеподобни, с 
индивиди, които имат сходни гледища и светогледни нагласи. Според 
Елизабет Ноел-Нюман съществуват четири основни фактора, поради 

32 Page, Benjamin I. Who Deliberates? Mass Media in Modern Democracy. 
Chicago: University of Chicago Press, 1996, p. 124.

33 Witschge, Tamara. Online Deliberation: Possibilities of the Internet for 
Deliberative Democracy. In: Democracy Online: The Prospects for Political Renewal 
Through the Internet. Ed. Peter M. Shane. Rouledge. 2004, pp. 113–114.
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които хората избягват да обсъждат политически въпроси с индивиди с 
противоположни гледища – първо, защото обществото има навика да 
изолира различните; второ, защото самите индивиди изпитват страх 
от изолация; трето, защото, извън своя страх от изолация, индивидите 
се стремят да установят основното мнение и четвърто, защото, резул-
татът от тези открития влияе върху поведението на всички индивиди 
в публичната сфера чрез демонстриране или скриване на собственото 
мнение.34 Разбира се, истината е трудно да бъде открита, поради лип-
сата на достатъчно емпирични данни. Ясно е, че това е въпрос, който 
стои на психологическото равнище на отделния индивид. Ясно е още, 
че анонимността в интернет е основен фактор, предполагащ ако не на-
личие на предпочитание, то поне не и отказ за навлизане в дискусия с 
индивиди с противоположни гледни точки. А защо това да не е и водещ 
мотив за навлизане в дадена дискусионна група?

– Ограничената социална цена. Под ограничена социална цена се 
разбира равен достъп и равенство между участниците в дискусията. 
Това е въпрос, който стои в офлайн делиберацията още от времето 
на Френската революция, когато броят на участниците е бил огра-
ничаван най-малкото от физическото пространство, предоставяно 
от съответното кафене. Така дискусията формално не е ограничена, 
но на практика се получава точно това. Всъщност винаги съществу-
ват ограничения в броя или качеството на участниците в дискусията. 
Този въпрос може да бъде окончателно решен едва след преодолява-
нето на „дигиталното разделение”. И все пак всеки с компютър и ин-
тернет, независимо от социалния си статус, винаги може да участва 
в дискусията на равни начала с всички останали участници. Според 
Патриша Уолъс, ако социалният статус не може да бъде идентифици-
ран, то и предразсъдъците остават на заден план. Това според нея ще 
резултира в по-голямо участие и по-голяма чуваемост за по-нисшите 
социални групи.35 Според критиците на тази теза обаче, социалният 
статус се пренася и в интернет, тъй като някои могат да пишат и да се 
изразяват по-добре, да бъдат по убедителни и по-ясно аргументирани 
и следователно тежестта на тяхното мнение да бъде по-голяма. Това 
не променя факта, че всеки може да изрази своето мнение, но проме-
ня предпочитанията на дебатиращите към съобразяване с мненията 

34 Noelle-Neumann, Elisabeth. Öffentliche Meinung: Die Entdeckung Der Sch-
weigespirale. Frankfurt: Ullstein. 1989. S. 299.

35 Вж. Wallace, Patricia. The Psychology of the Internet. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999, p. 99.



365

само на едни и същи участници, които по този начин монополизират 
дискусията.

– Редуцирано политическо участие. Това е проблем, който също 
стои с огромна сила на фона на факта, че повечето интернет потреби-
тели са аполитични и в голямата си част влизат в мрежата за търсене на 
всякакво друго, но не и политическо съдържание. Стои и вече спомена-
тият въпрос дали интернет засилва участието в политически дискусии 
и дали привлича нови участници, или привлича само и единствено ин-
дивиди, които по една или друга причина са политически ангажирани 
и без наличието на интернет? Независимо от отговора на този въпрос е 
ясно, че интернет позволява на всички участници да обсъждат полити-
чески проблеми и дори да влияят върху политиката. А ако създава ин-
терес към политиката на преди това аполитични индивиди и ако може 
да ги включи в дискусията, още по-добре. Тази мобилизираща роля на 
интернет, не бива да се изключва и нейните особености изискват спе-
циални емпирични проучвания.

Важна черта на делиберативния процес осъществяван чрез интер-
нет е, че „позволява бърза, актуална и постоянна проверка на общест-
вените нагласи, които да свидетелстват доколко политиката на упра-
влението е закотвена в съзнанието и сърцата на засегнатите. А това е 
ресурс както за управляващите, така и за опозицията, за цялото граж-
данско общество”.36 Но и в това отношение могат да бъдат открити ре-
дица несъответствия. Напълно възможно е една политическа партия, 
която в национален план е малцинство, да активизира своите членове 
и симпатизанти за постоянно участие в онлайн дискусия. По отноше-
ние на „дигиталното разделение” стои и въпросът доколко политиче-
ски заинтересованите интернет потребители могат да бъдат разглежда-
ни като представителна извадка на цялото общество. Дискусионен е и 
проблемът в каква степен изобщо хората могат да действат успешно на 
основата просто на безпристрастна дискусия на проблемите. Същест-
вуват и страхове, че без съответни правила и посредничество, делибе-
ративните процеси могат да доведат до безконечни дискусии и забавяне 
на вземането на важни решения. Така се губи и индивидуалната отго-
ворност за едни или други решения за сметка на колективна безотго-
ворност. Съмнения има и за това, че откритото за дискусия виртуално 
пространство може да попадне под натиска на различни лични и гру-

36 Йотов, Стилиян. Делиберативната демокрация и интернет. Сп. Социо-
логически проблеми. 2004, Кн. 3–4, с. 118–119.
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пови интереси и така да се деформира всеки разумен дебат.37 Въпреки 
това обаче, интернет представлява място за изразяване и формиране 
на мнение, което все повече оказва влияние както върху политиците, 
така и върху дискусиите в традицционното публично пространство.

2.3. Интернет и партиципаторната демокрация
Партиципаторна демокрация (participatory democracy) или „демо-

крация на участието” е концепция за демократична организация, коя-
то позволява индивидуално и колективно участие на гражданите във 
вземането на публични решения. По-специалното развитие на тази 
концепция, която има корени още през ХІХ век, започва в края на 60-те 
и през 70-те години на ХХ век в работите на Карол Пейтман, Крауфорд 
Макфърсън, Бенжамин Барбър, които я предлагат като модел на демо-
крацията на новите леви.38

Най-съществената особеност на модела за партиципаторна демо-
крация е прякото участие на гражданите в регулацията на ключовите 
институции на обществото на всички равнища, като се почне от ра-
ботното място, квартала и общината до национално равнище. Приема 
се, че понятието за партиципаторна демокрация включва в себе си две 
други форми на демократична организация, каквито са гражданска-
та демокрация (associative democracy) и делиберативната демокрация. 
Първата е свързана с демократично самоуправление на гражданите 
в неполитическата сфера – в домсъветите, кварталите, училищните 
настоятелства, работните места и пр., докато делиберативната демо-
крация е свързана с такива демократични практики като граждански 
журита или съдилища, кръгли маси, онлайн дискусии по проблеми на 
политиката, чрез които се стига до рационални решения за съответ-
на политика.39 Разбира се, самоуправлението не изключва ролята на 
правителството и държавата, а в една или друга степен допълва, взаи-

37 Вж. Malina, Anna. Electronic Democracy. In: Encyclopedia of Community. 
From the Village to the Virtual World. Vol 1, A-D, Еd. by Karen Christensen and 
David Levinson, London: Sage Publications, 2003.

38 Вж. Pateman, Carol. Participation and Democratic Theory. London: Cam-
bridge Univеrsity Press, 1970; Macpherson, C. B. Democratic Theory: Essays in 
Retrieval. London: Oxford University Press, 1973; Macpherson, C. B. The life and 
times of liberal democracy. Oxford, UK: Oxford University Press, 1977; Barber, Ben-
jamin. Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Berkeley: University 
of California Press, 1985.

39 Вж. Schaap, Linze and Arthur Edwards. Participatory Democracy. In: 
Encyclopedia of Governance. Ed. Mark Bevir, SAGE Publications, 2007.
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модейства, подпомага функционирането на държавата и на общество-
то като цяло. При това процесът на управление е открит за достъп за 
гражданите, а държавата и нейните институции са готови да приемат 
тяхното включване и участие. Предполага се, че демократичното учас-
тие на гражданите може да приема много форми и равнища от гледна 
точка на взаимодействието с държавните институции с тяхната тради-
ционно представителна легитимация. По-долу се вижда популярната в 
тези дискусии „стълбица на участието” – таблица, в която са класифи-
цирани най-общо тези форми и равнища.40

СТЪЛБИЦА НА УЧАСТИЕТО
Форма на 
участие Роля на гражданите Роля на правителството

1. Самоупра-
вление

Инициатори, самоупра-
вление на общностите или 
групите

Има подкрепяща роля (фи-
нансово или чрез съответна 
инфраструктура)

2. Партньор-
ство

Равноправни партньори, 
съвместно изработващи 
планове и политики

Равноправни партньори, съв-
местно изработващи планове 
и политики

3. Делегирано 
съучастие във 
вземане на 
решения

Делегирани участници във 
вземането на решения за 
политики, които преди това 
са разработвани от прави-
телствени институции.

Основни участници в поли-
тиката, прехвърлящи част от 
по-конкретните решения на 
(групи от) граждани

4. Съветване Съветници по дефиниране-
то на определени проблеми 
и потенциалните им реше-
ния в процеса на вземане на 
решения при реализацията 
на различни политики

Очаквайки съвет, идеи от 
гражданите чрез формулира-
нето на определени открити 
въпроси, на които трябва да се 
намери адекватна политика

5. Консулти-
ране

Консултант, съветващ по 
специфична групи въпроси, 
формулирани от правител-
ствените институции

Консултирано, търсещо съве-
ти по ограничени и контроли-
рани въпроси

40 Вж. Arnstein, S. R. A ladder of citizen participation. In: Journal of the American 
Institute of Planners. 1969, Vol. 35, № 4, pp. 216–224; Schaap, Linze and Arthur 
Edwards. Participatory Democracy. In: Encyclopedia of Governance. Ed. Mark Bevir, 
SAGE Publications, 2007.
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Истински възход на дискусията за партиципаторната демокрация 
се наблюдава от 90-те години на ХХ век насам във връзка с възмож-
ностите, предоставяни от новите комуникационно-информацион-
ни технологии за децентрализация на властта и прехвърлянето й от 
йерархични пирамидални структури към различни видове социални 
мрежи. Концепциите за внедряване на интернет за благоприятстване 
на демокрацията и политическото участие в най-общ план могат да 
бъдат разделени на концепции за развитието и инструментални кон-
цепции. Търсейки рационалното зад политическото участие, първите 
наблягат на неговите образователни и възпитателни аспекти. Според 
тях демокрацията не е просто формални демократични процедури и 
публичният демократичен дебат е необходим елемент за постигането 
на една развита и добре работеща демокрация. Тази концепция е осо-
бено силно защитавана от германския изследовател Юрген Хабермас. 
Според представителите на инструменталното гледище целта на поли-
тическото участие е свързана предимно с представителството на инте-
ресите и ценностите на гражданите, а не толкова с политическия дебат 
по определени въпроси. Според тях демокрацията действа достатъчно 
ефективно, само ако не съществуват формални бариери за политиче-
ското участие, освен например изискването за пълнолетие.41

Макар изследователите често да приравняват партиципаторната с 
делиберативната демокрация, те имат съществени различия. „Много 
концепции за гражданското общество смесват партиципаторната демо-
крация с делиберативната демокрация по беззъб начин, предполагайки 
че двете цели са почти едни и същи, като делиберацията представля-
ва само подклас на политическото участие като цяло.”42 Това е така не 
само в резултат от факта, че една политически активна култура може 
да не бъде силно делиберативна. За разлика от делиберативната демо-
крация например, която се заключава основно в дискусията по дадени 
политически проблеми, партиципаторната включва всички аспекти на 
политическото участие, включително и делиберацията. В този смисъл 
тя е по-високо равнище на пряка демокрация. Традиционно тя възник-
ва като идея в контекста на лявата критика на представителната много-
партийна демокрация, която се възприема като формална и буржоазна 

41 Вж. Jensen, Jacob. The Minnesota E-democracy project: Mobilising the 
mobilised? In: The Internet and Politics: Citizens, Voters and Activists. Ed. by Sarah 
Oates, Diana Owen and Rachel K.Gibson., London: Routledge, 2006, p. 35.

42 Mutz, Diana С. Hearing the Other Side: Deliberative versus Participatory De-
mocracy. New York: Cambrige University Press, 2006, p. 3.
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и на нея се противопоставя демокрацията на „участието на граждани-
те”. Такава е идеята например за съветите, каквато възниква в Русия 
по време на Октомврийската революция, предполагаща, че гражданите 
„вземат управлението в своите ръце”. И след това тя е част от арсенала 
на опозиционни на съществуващите политически системи движения. 
На практика обаче не се реализира и в модерната епоха се управля-
ва чрез различни форми на представително управление. Участието на 
гражданите в управлението на едни или други процеси се осъществя-
ва в най-добрия случай в рамките на различни локални териториални, 
професионални и други общности, но не и на по-големи територии, 
където основният политически субект си остава държавата.

С възхода на интернет проблемът за партиципаторната демокра-
ция преживява ново развитие в контекста на възможностите, кои-
то предоставят новите технологии. Чрез тях много се влиза в досег с 
държавни институции, политически лица и правителствени ръково-
дители, по-лесно се упражняват политически права, участва се във 
вземането на определени решения и пр. В крайна сметка демокрация-
та представлява „управление на народа, за народа”. Народът е суверен 
и следователно народът трябва да управлява. Този тип демокрация 
се доближава значително повече до пряката демокрация, отколкото 
делиберативната. Чрез интернет гражданите могат, от една страна, да 
събират информация от нови източници, върху които не се упражня-
ва държавен или корпоративен контрол, а от друга – да вземат пряко 
участие в политиката с помощта на мрежата, на нейните възможности 
за организация и пр. Най-същественото е, че интернет рязко намалява 
цената на самоорганизацията на гражданите чрез комуникационните 
възможности, които създава. Те могат да се обединяват бързо в раз-
лични групи и да се борят за различни каузи, да осъществяват множе-
ство инициативи, да бъдат мобилизирани за различни действия. При 
това интернет е особен вид пространство, което позволява малки ор-
ганизации да предизвикат големи такива. Той позволява дори отдел-
ните граждани да създават свои организации или индивидуално да се 
включат в политическия процес чрез достъпа си до национални или 
местни институции, политически лидери и пр. Но най-важното е, че 
гражданите имат възможността да участват във вземането на реше-
ния чрез правото си да се организират политически, да артикулират 
своите гледни точки и интереси на входа на политическата система, 
да участват в избори и референдуми, да изразяват свободно своето 
мнение и пр. – процеси, които никога не са били развити до такава 
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висока степен, колкото днес, благодарение на интернет.
Честотата на участие е свързана с това доколко често дадени ин-

дивиди или организации се включват в процеса на вземане на реше-
ния. Очевидно е на първо място, че потребителите постоянно се уве-
личават, поради което е трудно да се определи доколко всеки от тях 
поотделно засилва или намалява участието си в гражданските дела. 
Участието като цяло става по-голямо в резултат от нарастването броя 
на потребителите в мрежата и все по-честото включване на предста-
вители на по-възрастните поколения. То може да се изразява не само 
в онлайн петиции или подписки, но и в организирането на протестни 
действия. Настъпващата промяна може да бъде характеризирана с из-
вестната постановка на Хегел, че количествените натрупвания водят 
до качествени изменения. Осмислянето на тези изменения обаче не 
може да пренебрегне факта на успеха или неуспеха на определен граж-
дански натиск, колкото и силен да е той. Т. нар. сайт moveOn.org на-
пример организира множество петиции със стотици хиляди подписи 
срещу войната в Ирак през 2003 г., без да успее да окаже натиск върху 
решението на Джордж Буш, което по думите на Джоан Блейдс, един 
от създателите на сайта, показва, че “няма никаква връзка между това, 
което става в администрацията на Вашингтон, и това, което хората от 
страната мислят и чувстват”43. В крайна сметка обаче това оказа на-
растващо влияние върху американското обществено мнение и породи 
силен негативизъм към политиката на Джордж Буш, допринесъл за за-
губата на неговата партия на изборите от кандидат-президент, предла-
гащ алтернативна политика по тези въпроси.

Няколко технологични решения за засилване на гражданското 
участие дава Кари Колигнезе в публикацията си “Интернет и граж-
данското участие в управлението”. Според нея това може да бъде по-
стигнато чрез реализирането на два вида мерки. Първите от тях са 
свързани с дигитализиране на съществуващия процес на управление 
чрез употреба на интернет за публикуване на важни текстове, свър-
зани с граждански каузи и възможност по мейла да бъдат изпращани 
коментари за тези текстове. Вторият вид мерки включва нови употре-
би на комуникационните технологии, които да променят значително 
съществуващия процес на вземане на решения44. Първият вид мерки 

43 Срещу войната – онлайн. В-к Капитал.Net. 8-14 март 2003 г., c. 3.
44 Вж. Coglianese, Cary. The Internet and Citizen Participation in Rulemak-

ing. Faculty Research Working Papers Series. Harvard University & John F. Kennedy 
School of Government, 2004, p. 10.
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все по-често започват да се прилагат в практиката. Те се използват не 
само от държавните органи на управление, но и от отделните полити-
ци. Благодарение на интернет се засилва диалогът между гражданите и 
държавните институции, между гражданите и изборните представите-
ли, което все по-често рефлектира върху крайните решения. Админи-
стративните служители и експерти обаче често не отчитат подобен тип 
мнения без санкция от страна на изборния представител.

Важна черта на партиципаторната демокрация, обусловена от ин-
тернет, е възможността за мобилизиране на политическа подкрепа, ко-
ято да резултира в определени действия. Конкретен пример беше кан-
дидатпрезидентската кампания на Барак Обама, който посредством 
интернет успя да организира хиляди доброволци и да събере безпре-
цедентно количество финансови средства, което го направи независим 
от корпоративни интереси. В същото време потребителите се включи-
ха изключително активно в неговата кампания в мрежата като осми-
ваха опонентите на му, агитираха в негова полза по форуми и чатове и 
пр. Нещо, което не може да се каже в такава висока степен за нито един 
от неговите предшественици, и което е пряк резултат от участието и 
ангажирането на гражданите в неговата кампания и от навлизането на 
партиципаторната демокрация в една нова ера.

Втора, обусловена от интернет черта на партиципаторната демо-
крация е, че той позволява участникът да изрази своето мнение и да 
го постави на дневния ред на обществото и политиците. Неслучайно 
политиците често влизат и следят написаното в интернет форумите и 
чатовете, неслучайно всеки един претендиращ за съвременен политик 
разполага ако не със собствен блог, то поне с профил във Facebook. Гла-
сът на обикновения гражданин вече не е „глас в пустиня”. Той бива чут. 
А ако не бъде чут от един политик, гражданинът ще се обърне към друг, 
към гражданска организация, към медия или ще предприеме индиви-
дуално действие, което посредством интернет много по-лесно може 
да бъде поставено във фокуса на общественото внимание. Отделният 
гражданин вече сам по себе си има значение, а не само като участник в 
една по-голяма група.

На трето място, интернет позволява формулирането и артикули-
рането на общ интерес. Подобни явления се наблюдават както вътре в 
държавите, така и интернационално. Това може да бъде лесно забеляза-
но в организирането на редица онлайн групи като например “bgmama”, 
които се обединяват в защита на свои права, обмен на взаимно инте-
ресуваща ги информация и за постигане на своите цели. Независимо 
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дали техните действия ще бъдат предприети онлайн или офлайн, те мо-
гат да бъдат чути от обществото и от политиците. Този процес може да 
бъде лесно забелязан и на интернационално ниво, което в най-голяма 
степен се наблюдава при организациите за защита на човешките права, 
при антиправителствените и антиглобалистките движения.

Чрез интернет референдумът би могъл да се превърне в практика 
за всеки един по-важен за държавата и обществото въпрос. Той става 
далеч по-евтин, по-лесно за гражданите става да съберат достатъчно 
информация по поставения въпрос, по-трудно в резултат на множе-
ството нови информационни канали става те да бъдат манипулирани, 
по-трудно е (един типичен за България проблем) вотът на гражданина 
да бъде купен и продаден и въобще в много по-голяма степен обуславя 
рационалния избор. От тази гледна точка възможността за гласуване 
чрез интернет изглежда като идеално допълнение към съществували-
те до момента традиционни методи за упражняване на демократични 
права.

Следва да се има предвид обаче двойствеността на следствията от 
разширяването на участието в една сложна от гледна точка на взаи-
модействията среда. От една страна, трябва да се вземе под внимание 
общата икономическа среда, в която протича този процес. Тя кара на-
пример Робърт Макчесни в книгата си „Богати медии, бедна демокра-
ция” да твърди, че съвременното общество се характеризира с експло-
зия на корпоративния сектор и комерсиализация във всички негови 
сфери, в резултат на което се наблюдава имплозия в обществения жи-
вот.45 Според него най-облагодетелстван от информационната епоха е 
корпоративният сектор в лицето на големите медии, компютърните и 
телекомуникационни корпорации, инвеститори и пр., благодарение на 
което дори и върху интернет се получава централизиран корпоративен 
контрол, а в подобна ситуация партиципаторната демокрация не може 
да съществува ефективно. Нещо повече, дори когато централизирани-
ят корпоративен контрол не съществува, поведението на гражданите, 
включително и политическото, е толкова зависимо от консуматорската 
култура, че те се интересуват от всичко друго, но не и от политиката.

От друга страна, следва да се има предвид, че по своя характер за-
силването на прякото участие е свързано с недоверие, че правителства-
та и представителните органи в състояние да решат определени про-

45 McChesney, Robert. W. Rich Media, Poor Democracy: Communication 
Politics in Dubious Times. New York: New Press, 2000.
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блеми. Затова според някои изследвания засилването на прякото учас-
тие на гражданите, свързано с различни инициативи и референдуми, 
насочено към преодоляване на кризисните процеси на традиционната 
представителна демокрация, подкопава способността на правител-
ството да печели доверие. Създава се среда, насърчаваща гражданите, 
от една страна, да бъдат активни в политиката, а от друга – да не се 
доверяват на правителствата. Пряката демокрация вкарва гражданите 
в конкурентни отношения с техните правителства и променя отноше-
нията им към като засилва недоверието към тях.46

Специалните емпирични изследвания, търсещи корелация между 
разпространението на интернет и демократизацията на един или друг 
регион, общество, държава показват сложността на тази зависимост 
и факта, че тя съвсем не е еднозначна. Майкъл Уест и Кийгън Уейд из-
следват глобалния ефект на демокрацията, анализирайки отношението 
между индекси, свързани с наличието на демокрация, и разпростра-
нението на демокрация. Те показват, че през 90-те години на миналия 
век тази връзка още е твърде опосредствана, но с нарастването на ма-
сата на интернет потребителите, особено през последните години, тя 
се засилва. На ранните етапи интернет може да бъде ограничаван, а и 
употребата му от относително малък кръг хора не дава още нужния 
ефект, дори може да бъде използван с авторитарни цели. От началото 
на нашето хилядолетие той все повече се превръща в позитивна сила на 
демократизация и като цяло съществува позитивно отношение между 
развитието на демокрацията и разпространението на интернет.47

2.4. Колаборативната демокрация и уики управлението
Новите медии дават възможност за безпрецедентна откритост и 

прозрачност на управлението. Преобръщат традиционната управлен-
ска ситуация, при която управляващите действуват повече или по-мал-
ко закрито от погледите на милионите хора, а властта изразява недос-
тъпността и разделението между политически елити и „обикновени 
хора”. Възможността на гражданите да публикуват в интернет поставя 
политиците винаги под наблюдението им. Достатъчно е един потре-
бител на интернет да стане свидетел на действие от страна на даден 

46 Вж. Dyck, Joshua J. Initiated Distrust: Direct Democracy and Trust in 
Government. In: American Politics Research. 2009, Vol. 37, № 4, pp. 539–568.

47 Вж. Best, Michael L. and Keegan W. Wade. The Internet and Democracy: 
Global Catalist or Democratic Dud?, In: Bulletin of Science, Technology & Society. 
2009, Vol. 29, № 4, pp. 255–271.
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политик и само за няколко минути това действие да се превърне в дос-
тояние за всички. Досега това беше предимно от компетенциите на ре-
портерите в старите медии. Джеръми Бентам създава своята знаменита 
социално-архитектурна конструкция, наречена „паноптикум”, като ин-
струмент за непрекъснато следене на индивидите. Тя въплъщава дър-
жавната машина, играеща ролята на всевиждаща власт, която следи и 
контролира всеки индивид и наказва за отклоненията, докато тя остава 
невидима. Можем да кажем, че сега дигиталните комуникации създа-
ват противоположната ситуация, при която политиците и властта за-
стават в центъра на „паноптикума” и са непрекъснато под погледите 
на милионите граждани, които моментално реагират на всяко тяхно 
действие, на всяко намерение, на всяка информация, която те създават 
и използват. Всъщност по-точната дума би била, според Т. Матиесен 
„синоптикум” – действащите лица си сменят позициите и ако при па-
ноптикума една малка група от хора следи и контролира множеството, 
то сега нещата се обръщат – много хора наблюдават една малка група 
от индивиди, свързани с политическия елит.48

Имайки предвид тази ситуация, още в първия ден на своето упра-
вление на 21 януари 2009 г. американският президент Барак Обама из-
даде своя „Меморандум към ръководителите на изпълнителни отдели 
и агенции”, призоваващ да организират своята дейност така, че да бъде 
подчинена на принципите на прозрачност, участие и сътрудничество. 
Изтъква се, че информацията е национално богатство и трябва да бъде 
предоставяна на гражданите, поради което той ще използва новите ко-
муникационни технологии, за да направи работата на всички инсти-
туции много по-прозрачна, тъй като тя подпомага отговорността и 
предлага информация на гражданите за действията на правителството. 
Така управлението ще стане много по-партиципаторно, гражданите ще 
бъдат ангажирани в участие в създаването и провеждането на полити-
ката. С това управлението ще стане и много по-колаборативно – отде-
лите и агенциите на правителството ще използват нови инструменти, 
методи и системи за сътрудничество както помежду си, така и с непра-
вителствените организации, бизнеса и отделните граждани.49

48 Вж. Mathiesen, T. The Viewer Society: Michel Foucault’s „Panopticum” 
reviseted, In: Theoretical Criminology, 1997, № 1-2, pp. 304–325.

49 Вж. Transparency and Open Government. Memoramdum for the Heads of 
Executive Departments and Agencies. In: The White House Press Office. January 21st, 
2009, http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Transparency_and_Open_Gov-
ernment/. 
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Още по време на предизборната кампания на Обама са създадени 
множество комитети за политика, към които се присъединяват хиляди 
експерти чрез автоматични мейлинг списъци, а десетки хиляди обик-
новени хора участвуват в онлайн дискусии за промени в политиката 
чрез специален сайт (change.gov). Имайки предвид това, Бет Новек раз-
вива идеята за така нар. „уики управление”, правейки аналогия между 
държавното управление и Уикипедията, която е резултат от дейността 
на милиони граждани, а не на тясна група експерти. Терминът «wiki” на 
хавайски език означава “бърз”, но получи популярност като уеб сайт 
или съвкупност от документи в интернет, чието съдържание може да 
бъде обогатявано, редактирано и коригирано от всички потребители. 
Какво ще направи всеки участник зависи от неговото желание, готов-
ност, компетентност. Методът Wiki се използва също за създаване на 
онлайн общности, които се занимават с изследване на определен про-
блеми или имат общи интереси, като например RaisingSocialCosts (www.
usemod.com/cgi-bin/mb.pl?RaisingSocialCosts) или Science-Fiction (www.
usemod.com/cgi-bin/mb.pl?ScienceFiction). Някои блогове също са бази-
рани върху тази програма. Така се създава Уикипедията като най-голя-
мата съществуваща в историята енциклопедия, написана от безброй 
анонимни доброволни участници. При нейната направа се използва 
програмното осигуряване „wiki”, което позволява всеки да редактира 
всяка страница, да проследява всяко внесено изменение и историята 
на всички изменения, направени от другите преди него. Принципът на 
Уикипедията, където създаването на определен продукт е резултат на 
свободното участие на много различни хора, изглежда приложим и в 
политиката, където сътрудничеството в решението на един или друг 
проблем играе много по-голяма роля. Този тип управление предпола-
га „колаборативна демокрация”, която използва не само традиционния 
тип експерти и елити, а подобно на работата по Уикипедията води до 
сътрудничество, правещо много по-успешно всяко управление.50

Идеята за колаборативно управление, а оттук и за колаборативна 
демокрация, се разгръща активно през последните две десетилетия с 
убеждението, че управлението трябва да включва граждани, социални 
организации, заинтересовани страни още на ранните етапи на форми-
ране и реализация на определени политики, за разлика от предходни 
периоди, когато на преден план в този процес са поставени партиите. 

50 Noveck, Beth Simone. Wiki Government: How Technology Can Make Gov-
ernment Better, Democracy Stronger, and Citizens More Powerful. Washington: 
Brookings Institution Press, 2009.



376

Предполага се, че управлението не е процес, който се реализира в ня-
какви йерархии „отгоре-надолу”, а включва едновременно участници 
на различни равнища на системата. Очаква се, че след като още в нача-
лото на определен процес са включени всички възможни заинтересо-
вани субекти, това ще увеличи подкрепата и реализацията на съответ-
ното решение, ще се получи по-голяма гъвкавост в процеса на вземане 
на решение и институциите ще се ползват с много по-високо доверие 
от гражданите.51

Развитието на тези идеи среща нови предизвикателства с дигитал-
ните комуникации. Възможността за съвместни действия и сътрудни-
чество започва да се разглежда като важна тяхна особеност и за из-
разяването на тази особеност се появяват понятията „колаборативни 
технологии” (технологии, подпомагащи сътрудничеството), „колабо-
ративно инженерство” (модели на взаимодействие и сътрудничество). 
С помощта на тези технологии започват да се реализират инициативи 
в най-различни области на обществен живот. Говори се за „колабора-
тивен бизнес”. Оказва се, че във флуидна, бързо променяща се среда, 
изискваща творчески решения, тяхното постигане е възможно само 
чрез изграждане на ефективни екипи и сътрудничество, като за тази 
цел се използват съответните „колаборативни принципи” и „колабора-
тивни техники”.52 Независимо дали става дума за развитието на бизнес 
компания, гражданска организация, политическа партия, гражданско 
движение и т.н., в условията на все по-голяма конкуренция и необхо-
димост от непрекъснато генериране на нови визии и успешно движе-
ние напред особено голямо значение има „колаборативният лидер”53 
или „колаборативният мениджър”54, успяващ да изгради екип, който 
не просто го следва, а генерира непрекъснато нови дейности и идеи.

Колаборативната демокрация е по-високо равнище и по-качестве-
на степен на реализация на пряката демокрация в сравнение с делибе-

51 Вж. Buuren, Arwin van and Jurian Edelenbos. Collaborative Governance. 
In: Encyclopedia of Governance. Ed. Mark Bevir, London: Sage, 2007.

52 Вж. Rummler, Scott and Kwong Bor Ng. Collaborative Technologies and Ap-
plications for Interactive Information Design, Hershey-New York: Information Sci-
ence Reference, 2010.

53 Вж. Archer, David and Alex Cameron. Collaborative Leadership: How to 
Succeed in an Interconnected World, Amsterdam et al: Elsevier, 2009.

54 Вж. O’Leary, Rosemary and Lisa Blomgren Bingham. The Collaborative 
Public Manager: New Ideas for the Twenty-first Century. Washington: Georgetown 
University Press, 2009.
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ративната и партиципаторната, които се включват в нея. В условията на 
съвременните иновационни и глобализирани икономики и общества 
тя би могла да стане основен инструмент за повишаване ефективност-
та на управленските институции и качеството на решенията, които те 
вземат. Колаборативната демокрация не е просто участие, нито само 
рационална дискусия, тя е нещо повече от тях – сътрудничество, при 
което се ползва опит, знания и експертиза на множество различни хора, 
за да се оцени определена ситуация или явление и да се вземе адекват-
но решение. Всъщност основната част от съдържанието на интернет е 
резултат именно от такова сътрудничество, от споделяне на файлове 
между различни участници в мрежовото взаимодействие. Например 
през 2006 г. ежедневно в YouTube се качват от различни хора в света 
за свободен обмен около 65 000 файла.55 Тези хора творят една нова 
култура, при това съвместно, равнопоставено. Самата архитектура на 
интернет, известна като “peer-to-peer file sharing”, предполага обмен и 
равноправно сътрудничество между отделни индивиди и групи с тях-
ното въображение и програмни умения. Тя е своеобразен механизъм за 
решаване на непрекъснато появяващите се пред политиците проблеми 
от най-различен вид в една все по-сложна, динамична, неопределена 
среда. Презумпцията е, че знанията за едни или други процеси вече не 
могат да бъдат концентрирани в ръцете на политическите елити, нито 
на техните помощници и експерти и те да вземат, както по-рано, ус-
пешните решения. Тези знания са разпръснати в цялото общество и 
публичната реакция и участие във всяко решение има положителни 
следствия. Създават се предпоставки индивидуалните гении от мина-
лото да бъдат заменени с колективната или колаборативна гениалност, 
резултат от взаимодействието на множество хора. Очаква се различни-
те отдели на правителството да създадат колкото се може повече въз-
можности чрез интернет да се участва в правенето на политика, за да се 
увеличат изгодите от колективната експертиза и информация.

За колаборативната демокрация като специфична форма се при-
веждат няколко основни аргумента:56

Първо. Съществува по-слабата и неубедителна версия на публич-
но участие като партиципаторната демокрация, която предпоставя, че 

55 YouTube serves up 100 million videos a day online. In: USA Today. 16 June 
2006.

56 Noveck, Beth Simone. Wiki Government: How Technology Can Make Gov-
ernment Better, Democracy Stronger and Citizens More Powerful. Washington: 
Brookings Institution Press, 2009, рр. 18–20.
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публиката няма достатъчно експертиза, за да участвува в процесите на 
управление, а и няма опит на такова участие в голям мащаб. Тя най-
често се свежда, според Новек, до редовно участие в гласуването и об-
съждането на различни проблеми, диалог и формиране на публично 
мнение в различни локални общности. Тя отхвърля и делиберативната 
демокрация като рационален диалог по определени проблеми, което е 
нещо различно от процеса на сътрудничество във връзка с управлени-
ето. Освен това делиберативната демокрация предполага мнението на 
всички, докато колаборативната предполага събиране и използване на 
най-добрата експертиза. Използването на нови технологии показва, че 
в свят, в който има огромно количество образовани хора и гигантско 
производство на ново знание във всички области, могат да бъдат от-
крити голям брой специалисти и хора с опит, които съвместно откри-
ват решения, по-добри от тези на групата правителствени служители 
заедно с техните помощници или експерти.

Второ. Средата и инструментите, чрез които се реализира процесът 
на участие в управлението, имат съществено значение. Тук най-важно-
то са новите интернет технологии и съответният уики софтуеър, който 
прави възможно съвместното творчество. Чрез тях формите на участие 
може да бъдат различни – като се почне от събиране на информация и 
формулиране на приоритети и се стигне до анализ на данни и вземане 
на решения. Технологията на процеса предполага групата непрекъснато 
да рефлектира върху своята работа, за да може всеки да знае каква роля 
да поеме и каква задача да реализира. Информацията тече от правител-
ствените институции към общността, която сътрудничи.

Трето. Колаборацията или сътрудничеството е форма на демокра-
тично участие, която е егалитарна по различен начин от традиционното 
разбиране на този термин. Типичен пример за традиционно егалитар-
но политическо участие е гласуването, в което всеки може да участва в 
равна степен и с еднакви резултати, независимо дали е професор или 
неграмотен. Технологията на колаборативната демокрация не предпо-
лага масово участие на всички в решаването на един или друг проблем, 
защото то може да изисква значителни знания и опит. Това означава, 
че различни хора би следвало да участват в търсенето на решения чрез 
колаборацията във връзка с различни проблеми в зависимост от спе-
цифичните си знания и опит. Лекарите биха дали по-качествена екс-
пертиза по проблеми на здравеопазването, учителите – на реформата в 
образованието и т.н., макар че опитът отстрани и от други специалисти 
или обикновени граждани също не може да бъде отхвърлян – например 
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един може да бъде специалист по блатата и решаването на проблемите, 
свързани с тях, по силата на своята професионална квалификация, а 
друг защото от дълго време живее по такива места.

Ефективно управление през ХХІ век е възможно чрез демокрация 
на сътрудничеството на милионите хора с органите на управление. При 
Уикипедията всяка статия се развива, коригира и допълва в резултат на 
взаимодействието на множество анонимни един спрямо друг участни-
ци, които свободно могат да влагат тази експертиза, която притежават, 
в оформянето на текста по даден проблем. Тази идея придобива валид-
ност и при експертизата, свързана с вземането и реализацията на ре-
шения при управлението. Става дума за привличането на експертиза не 
само от страна на тесни специалисти и учени, но и от отделните граж-
дани. Наред с традиционните експертни и рецензентски общности, 
тук се включва процес на открито рецензиране, при което участници-
те сами се ангажират на основата на своята експертиза и ентусиазъм. 
Новек привежда пример с компания, която наскоро е дала един мили-
он долара премия за решаването на сложен химически проблем. Този, 
който сторил това, не бил даже учен, а юрист, на който му се отдавала 
химията. Той отговорил на трудния за решаване проблем за по-малко 
от четири часа. Но с нарастващо количество проблеми от всякакъв вид 
се сблъскват всякакви организации и институции и техният експертен 
потенциал се оказва недостатъчен за решаване на проблемите.

В интернет са милионите ентусиасти, правещи Уикипедията, която 
функционира вече в над 250 езика и в обем, който само в английската 
версия, ако беше публикуван на текст, би бил над 1000 тома през 2009 г. 
Броят на статиите на ангийски през януари 2010 г. е бил над 3 милиона 
и само за една година е нарастнал с над 500 000 броя.57 Изправени сме 
пред най-голямото колективно интелектуално творчество в историята, 
вършено едновременно с една цел от милиони хора. При това в някои 
отношения тяхната дейност е не по-малко професионална в сравнение 
с тази на експертите, създаващи например Британската енциклопедия. 
Тя изглежда все по-смаляваща се и не смогваща да изпълнява функ-
циите на справочно издание на фона на разрастващата се Уикипедия. 
Проучванията показват, че по степен на прецизност Уикипедията, в ко-
ято непрекъснато има възможност за коригиране на неточности, не се 
различава съществено от Британската енциклопедия, която се прави 

57 Вж. Wikipedia: Size of Wikipedia. In: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:
Size_of_Wikipedia, March 6, 2010.



380

от известни имена на специалисти и експерти. 58 В същото време коли-
чеството информация, която може да се намери в нея е несравнимо с 
това, в която и да е традиционна енциклопедия. По начина, по който се 
прави – рационален диалог – бихме могли да кажем, че колаборативни-
ят процес, в който се създава Уикипедията, е най-близко до идеалния 
тип на комуникативната рационалност и изграждане на публична сфе-
ра, описан от Хабермас.

Този идеален тип се превръща в образец за можество други про-
екти на сътрудничество. Вече съществуват много общности, в които 
индивидите обединяват своите знания и експертиза, обменяйки опит 
и идеи по различни проблеми, които ги вълнуват – от отглеждането 
на децата до борбата с рака. Над 9 000 компании участвуват в глобал-
ната партньорска мрежа на технологичния гигант SAP, а в дискусиите 
на онлайн общностите, опитващи се да генерират иновации за фир-
мите, участвуват около 1.2 млн. човека.59 Колаборативната демокрация 
предполага форми, сходни с тези на Уикипедията. Хората със знания и 
опит в дадена област, независимо от възрастта, пола, социалния статус, 
дори формалното образование, могат да допринесат за решаването на 
определен проблем, като се обединяват целенасочено с помощта на съ-
временните интернет технологии. Това означава не просто включване-
то на всеки, а включването на тези, които имат съответните експертни 
възможности, знания, опит, мотивация. По подобен начин би могло да 
се процедира и при уики управлението, където от разпръснатото меж-
ду множество хора знание се появява нещо ново. Знанието в определен 
смисъл се оказва мрежови феномен, доколкото е резултат на мрежови 
взаимодействия.

Така наред със социални мрежи като Facebook могат да се изграж-
дат научни и технически експертни мрежи. Може да се създадат меха-
низми за участие в управлението на най-широки кръгове на базата на 
професионална експертиза, знания и опит за един или друг локален и 
конкретен контекст, желанието да се работи или изследва определен 
проблем, особено когато той се отличава с висока степен на сложност и 
неопределеност и предизвиква разноречиви политически реакции. От 

58 Вж. Gauntlett, David. Case Study: Wikipedia. In: Digital Cultures: Under-
standing New Media. Ed. By Glen Creeber and Royston Martin, Berkshire: Open 
University Press, 2009, p. 41.

59 Noveck, Beth Simone. Wiki Government: How Technology Can Make Gov-
ernment Better, Democracy Stronger, and Citizens More Powerful. Washington: 
Brookings Institution Press, 2009, рр. 7–8.
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този род са у нас проблеми като строежа на атомната електроцентрала в 
Белене, петролопроводът Бургас-Александруполис и пр., които обаче се 
решават или политически, или чрез закрити и неясни оценки на тесни 
групи експерти. От този род са и проблемите за успешна политика за 
преодоляване на икономическа криза, която също предполага ситуация 
с висока степен на неопределеност и рискове, ако се затвориш в малка 
експертна общност. Изисква се привличането на максимален потенци-
ал специалисти от различни ведомства и с различни позиции. Новите 
дигитални технологии могат да свържат експерти на всяко равнище на 
управление за решаването на проблемите все по-ефективно. Новек от-
белязва, че са възможни различни форми за използване на интернет не 
просто за целите на делиберативна или партиципаторна демокрация, а 
за участие в процесите на вземане на решение и в управлението:60

– онлайн мрежи от независими университетски експерти, които 
като своеобразен мозъчен тръст да се формират за обсъждането 
на значим проблем, който трябва да стане предмет на политиче-
ско въздействие;

– граждански журита, назначавани да контролират работата на 
една или друга институция, отдел или значим участник в упра-
влението и да генерират по-висока отговорност;

– локални групи и граждански организации, които да получават 
възможност да изразходват средства за решаването на специфич-
ни проблеми.

По принцип са възможни множество различни форми. Интернет 
инструментите могат да се използват за свързване на правителствените 
институции с увеличаващата се мрежова аудитория, която непрекъс-
нато може да сътрудничи на тези институции. Гражданското общество 
може да подпомогне правителството, събирайки данни, оценявайки 
информация и водещи постижения в различни области, предлагайки 
решения и т.н. За тази цел са необходими промени в институциите, 
за да станат колаборативни, нови практики на сътрудничество и нова 
култура на управление, които от своя страна ще преодолеят кризата 
на представителството и ще повишат легитимността на властовите ин-
ституции. Но преди всичко е необходимо да бъде преодоляно „диги-
талното разделение”.

60 60 Noveck, Beth Simone. Wiki Government: How Technology Can Make 
Government Better, Democracy Stronger, and Citizens More Powerful. Washington: 
Brookings Institution Press, 2009, рр. 14
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2.5. Какво ще стане с представителната демокрация?
Пряката демокрация в условията на новите комуникационни тех-

нологии се трансформира и приема характеристики, които се включват 
в понятия като делиберативна, партиципаторна и колаборативна демо-
крация. Всяко от тези понятия дава израз, макар и в различна степен 
и с различни акценти, на породените, благодарение на новите техноло-
гии и на много по-образованите и подготвени граждани, нови функции 
или проявления на пряката демокрация, като в различните концепции 
се извеждат на преден план различни функции. Това са съответно:

Първо. Функцията на постоянен контрол върху властовите ин-
ституции от страна на гражданите. Новите медии и практики пра-
вят или принуждават властта да става все по-прозрачна. Контролът 
вече не е в края на мандата след 4, 5, 7 години чрез гласоподавателното 
право, когато можеш да избереш, но и да не избереш тези, които са те 
управлявали. Сега той се превръща в нещо постоянно и непрекъснато. 
И не само чрез разследващата журналистика, която може да разкрива 
някакви отклонения на властта и нейни мръсни тайни. Всеки гражда-
нин може да засече нещо нередно, да го снима с мобилния си телефон, 
да го запише и направи всеобщо достояние чрез новите технологии. Те 
дават възможност да се качват онлайн почти в реално време всякакви 
данни за действията на властта – заседания на правителствата, заседа-
ния на парламентите, решения и пр. и да бъдат видени от всеки. Влас-
тта се оказва като в „паноптикум”.

Второ. Делиберативната функция на рационална дискусия и фор-
миране на мнение по един или друг проблем на политиката, властта, 
държавата. Това не може да става както при асиметричните медии лес-
но с пропагандни манипулации „отгоре” от страна на различни елити, а 
при наличието на огромно количество хоризонтални връзки в интернет 
между различни граждани и организации, които днес и в перспектива 
могат много по-автономно да формират мнение по проблемите. Спо-
собността на едно общество да надрасне традиционното разбиране за 
представителна демокрация (като свободни избори и конкуренция на 
различни партии) и да се ориентира към качествена обществена диску-
сия в различни формати по различни проблеми и към вземането на по-
рационални и ефективни решения от управленските органи, е индика-
тор за ново равнище на развитие на демокрацията. Интернет предлага 
възможности за постоянен дискусионен форум, за рационална диску-
сия и оценка на действията на властта. В една все по-сложна, глобали-
зирана и динамична среда на функциониране на днешните институции, 
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техният успех е силно обусловен от способността на обществата за де-
либерация, за рационално обсъждане и намиране на адекватни алтер-
нативни решения на непрекъснато появяващите се проблеми. В този 
контекст можем да кажем, че различните политически системи имат 
различно равнище на делиберативни способности, т.е. механизми и су-
бекти за рационално обсъждане на общите проблеми на обществото от 
максимално количество граждани. Интернет е безспорно един значим 
инструмент за рязко повишаване на тези възможности.61

Трето. Функцията на участие на гражданите и гражданските ор-
ганизации в действията на едни или други институции чрез множество 
форми на сътрудничество между държава и граждански организации, 
чрез натиск на гражданите за решаването на значими проблеми. Ин-
тернет дава възможност за тяхната самоорганизация за постигането на 
поставените цели. Гражданите могат лесно да се свързват, да форми-
рат групи по различни поводи и да оказват натиск за решаването на 
тези проблеми. В този дух през 2001 г. Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие публикува своя доклад «Гражданите като 
партньори: Информация, консултация и публично участие в правенето 
на политика», в която предлага страните от ОИСР да изградят правни, 
политически и институционални рамки за много по-голямо включване 
на гражданите в публичната полика.62 По подобен начин Европейската 
комисия създаде уеб портал с информация, предлагана на езиците на 
страните членки на Съюза, чрез която въвлече гражданите по-актив-
но в правенето на европейска политика. В различни страни правител-
ствата се опитват да използват интернет за получаване на мнения и да 
подобрят системите на управление. Създаването на глобални мрежи за 
рязка интензификация на движението на информация и получаването 
на всякакви знания, става предпоставка за формирането на активни 
граждани, включващи се много по-ангажирано в процеса на развитие 
на своите общества. Затова общества, които ускорено въвеждат кому-
никационно-информационни технологии – мобилни комуникации и 
интернет, по същество създават предпоставки за ускоряване на своето 
развитие. Управленските органи там получават много по-мощни обра-
тни връзки за своите действия, а гражданите могат много по-успешно 
да се включат в процесите на управление. И в по-изостанали страни, 

61 Вж. Dryzek, John S. Democratization as Deliberative Capacity Building. In: 
Comparative Political Studies. 2009, Vol. 42, № 11.

62 Вж Citizens as Partners: ОЕСА Handbook on Information, Consultation and 
Public Participation in Policy-making. Paris: OECD, 2001.
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в които традиционно догонващата модернизация се е реализирала от 
национални елити, става все по-възможно включването на нарастващо 
количество хора в този процес. В този контекст се появява и понятието 
«мрежово развитие» (Networking Development). В него се имат предвид 
възможностите за ускоряване на развитието чрез обединяване на ко-
муникациите в мрежи, по каналите на които до всеки от участниците 
непрекъснато текат някакви знания, информация, данни.63

Четвърто. Функцията, свързана с радикални промени в ролята на 
знанието като ресурс за развитие на обществата изобщо и в част-
ност на политическата система. Неслучайно популярни стават стра-
тегии от типа на “Лисабонската стратегия” на ЕС за “икономики, ос-
новани на знанието” и “общества, основани на знанието” (“knowledge-
based societies”), а особеностите на демокрацията се характеризират 
като “демокрация на знанието” или “демокрация, основана на знани-
ето” (“knowledge democracy”). Става дума за своеобразен идеален мо-
дел, който предполага общество с компетентни граждани и участници 
в публичния живот, които (1) имат неограничен достъп до научна и 
всякаква друга информация; (2) допринасят за нейното производство 
и оценка; (3) използват я, за да вземат информирани и рационални ре-
шения. Политиката е основана на валидна информация, ефективно и 
отговорно използване на различни видове знания, които са открити за 
ползване от всички граждани.64

Още в Платоновата «Държава» присъства идеята за основано на 
знанието общество, но ако там това е знанието на суперекспертите – 
философи в една елитарна аристокрация, тук това е знанието, генери-
рано от обществото като цяло чрез механизмите на демокрация. Ин-
тернет, нарастващото и непрекъснато образование на голямата част от 
обществото, както и останалите социални промени правят знанието 
достъпно за повече хора, отколкото когато и да е било преди. При това 
не само научно знание, но и знание, с което разполага всеки гражда-
нин, което функционира в публичната сфера и се включва в процеси-
те на вземане на решения. Рязко нараства интензивността на взаимо-
действие между политика, медии и всички генериращи знание системи, 
особено социалните изследвания. Политиката се сциентизира, но има 

63 Вж. Ilcan, Suzan and Lynne Phillips. Governing through Global Networks: 
Knowledge Mobilities and Participatory Development. In: Current Sociology. 2008, 
Vol. 56, № 5, p. 721.

64 Вж. Knowledge Democracy: Consequences for Science, Politics and Media. 
Ed. Roeland J. in’t Veld, Heidelberg et al: Springer, 2010.
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тенденция също в процеса на взаимодействие социалните и хумани-
тарните науки да се политизират допълнително. Интерактивността на 
новите медии дава възможност всеки гражданин да се включи в проце-
са на генериране на информация и ново знание, чрез които се форми-
рат позиции и вземат решения. Както парламентите, така партиите и 
политиците, вземащи решения, се ориентират не само към експертите 
и учените, но и към генерираното от гражданите знание. Легитимното 
знание се генерира във взаимодействието между политици, експерти и 
граждани. Променя се отношението между специализирано експертно 
и масово генерирано знание в едно общество, в което все повече хора 
генерират знание и притежават информация за протичащите в него 
процеси. Все по-важно е експертите да влияят чрез своето знание не 
просто на политиците, вземащи решения, а и върху гражданите. В съ-
щото време законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както 
и властовите структури на всички равнища, започват да създават вся-
какви комисии, подкомисии, комитети, работни групи, чиято цел е да 
проучат определен проблем, да привлекат допълнителни знания и да 
предложат решение.

Интензивното използване на знанието във всички институции и 
при всяко вземане на решения се съпровожда с нарастваща рефлексив-
ност на демократичните механизми – знанието става част от демокра-
тичния процес и променя начина на функциониране на политическия 
живот. Знанието за процесите, идващо както чрез дискусията в обще-
ството, така и чрез експертни анализи само по себе си, внася непрекъс-
нато нови елементи в обществения живот и той не може да бъде упра-
вляван, нито прогнозиран както в предходни периоди. Знанието за оп-
ределени процеси променя поведението както на гражданите, така и на 
политиците. Промененото поведение от своя страна става обект на из-
следване, генериране на ново знание и решения, които в крайна сметка 
променят поведението на участвуващите в политиката субекти.

Пето. Функцията по контрол от гражданите на действията на 
правителството. За новите wiki възможности на интернет за контрол 
върху властовите структури типичен пример е проектът GIA – мащаб-
на база данни за дейността на властите, чрез който всеки редови граж-
данин може да проверява всяко лице в правителството и парламента, 
да проследи натрупаните от разни източници данни по даден въпрос, 
да проследи последователността от събития, да получи информация за 
източниците на финансиране на политическите кампании, за лобист-
ките връзки и пр. За всеки от политиците се създава досие като се полз-
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ват всякакви достъпни източници от различен вид. Съдържанието на 
сайта непрекъснато се попълва от самите посетители, добавящи нова 
информация за властовите фигури и правителствените програми. За да 
се осигури прецизност на данните, системата автоматично се свързва 
със съответните представители на властта и им предлага да потвърдят 
или отхвърлят появилата се в базата данни информация за тях, като в 
съответния файл се включва и евентуалното опровержение. Предвиде-
ни са механизми за блокиране на непроверена и съзнателно фалшифи-
цирана информация, лъжливи доноси и пр.65

Шесто. Функцията на експертно участие във вземането на ре-
шение или колаборативната функция. Тя предполага, че обществото 
е толкова сложно и динамично, че нито професионалните политици, 
нито традиционните съветнически екипи и експерти, могат достатъч-
но точно и бързо да преценят съвсем нови проблеми и ситуации, по-
ради което се създават различни механизми за съучастие на различни 
специалисти и организации на гражданите в този процес. Обединените 
експертни усилия на милиони хора може да се окажат ефективен път 
за решаване на проблема. Това се вижда не само от начина, по който 
се създава Уикипедията, а и от създаването на Линукс, операционна 
система с открит код, която е главен съперник на създавания от Май-
крософт Уиндоус. Линукс се обновява и усъвършенства като никой не 
прави еднолично това, нито владее системата. Изходният програмен 
код на системата е достъпен за всички желаещи и хиляди програмисти 
могат да внасят в нея своите промени, да поправят грешки, да добавят 
нови функции, и то без парично възнаграждение.

Ползвайки същия този опит през 2004 г. ЦРУ въведе закрита „CIA 
Wiki” – своеобразна уики форма на продуциране на експертно знание за 
своята дейност. За две години в нея бяха създадени около 10 000 класи-
фицирани страници. През януари 2006 г. директорът на националното 
разузнаване предложи нов вариант на такова колективно творчество, 
наречен „Intellipedia”, чието предназначение е да произвежда експертни 
оценки за разузнаването като използва съответните общности, специ-
алисти в дадена сфера. Като първа тема за такава оценка бе предложена 
Нигерия и нейните перспективи.66

Идеята за сътрудничеството между потребителите на информа-

65 Вж. Киви, Берд. Гигабайты власти: Информационные технологии между 
свободой и тоталитаризмом, М.: Изд. „Бестселлер”, 2004, с. 321–328.

66 Вж. Kaplan, David E. Wikis and Blogs, Oh My! In: U.S. News & World Report. 
Vol. 141, № 17, 11.06.2006, pp. 52–53.
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ция и продукти се превръща в основен проблем в литературата по 
мениджмънт. Все повече в активностите по иновация се включват по-
требителите като партньори. Редица компании се опитват да подобрят 
своите иновационни процеси, използвайки знания и компетентности 
на собствените си потребители. Така се нагаждат максимално към из-
искванията и очакванията на потребителите. Най-развитите приложе-
ния на тези техники позволяват на компаниите директно да включват 
потребителите в разработката на определени продукти. За това допри-
насят различни, базирани в мрежата активности.67

Най-типична колаборативна активност, чрез която по същество 
става възможно непрекъснато окачествяване и насочване към опре-
делена информация или продукт, е тяхното рейтингуване. Огромна 
част от каченото в интернет е рейтингувано от потребителите и лесно 
може да се види колко пъти е видяно, как е оценено и коментирано. 
Всяка нова книга, предлагана чрез интернет е оценявана и качествено 
и количествено. Всеки нов клип в YouTube веднага получава „досие” с 
данни за това колко пъти е видян, оценен, коментиран. Партиите могат 
да следят доколко ефективни са техните сайтове и материали, доколко 
привличат потребители. Има сайтове, които дори изискват задължи-
телно гласуване за всяко съдържание, за да можеш да разглеждаш по-
нататък. Различни новинарски сайтове подреждат събитията според 
рейтинга, даден им от потребителите, а на главната страница на yahoo 
всекидневно се предлага класиране на най-популярните търсения, 
осъществени чрез сайта. По този начин човек може да се ориентира в 
огромното количество информация, но тази ориентировка е резултат 
от взаимодействията на хиляди хора, които съвместно решават кое е 
важно и кое не, кое е качествено и кое не. Този стил на рейтингуване 
се пренася и в традиционните медии. Всеки от телевизионните канали 
създава нарастващо количество предавания и конкурси, в които пред-
лага на зрителите да направят своя избор кое е най-доброто, гласувай-
ки чрез SMS, при което традиционните медии се конвергират с новите 
дигитални мобилни комуникации.68 Така възникват предпоставки за 
размиване на досегашни разделения между елити и граждани, експер-

67 Вж. Verona, Gianmario and Emanuela Prandelli. Collaborative Innovation: 
Web-Based Tools for Customer Involvement in New Product Development. In: 21st 
Century Management: A Reference Handbook. Ed. by Charles Wankel, London: Sage, 
2007.

68 Вж. Спасов, Орлин. Социални медии, социални мрежи: активност и ак-
тивизъм. Сп. Социологически проблеми, 2008, № 3–4, с. 49–55.
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ти и аматьори, доставчици и клиенти, производители и консуматори 
на информация, знания, идеи. Заобикалят се властови центрове при 
формирането на мнение, подредбата на информационните потоци, на-
сочването на тяхната консумация. Поведението на гражданите – ико-
номическо, политическо, информационно – става резултат от тяхното 
взаимодействие, а не от някакви централизирани структури. По съще-
ство това е израз наистина на мрежова уики демокрация, в която тра-
диционните властови корпоративни центрове или властови центрове, 
опиращи се на йерархиите на представителната демокрация, са при-
нуждавани все повече да следват колективни решения на гражданите 
по един или друг проблем.

Всичко това води до възход на различни теории за колективната 
интелигентност и колективното творчество, според които големи гру-
пи от хора могат чрез агрегиране на техните действия да вземат из-
ключително ефективни и полезни решения, да инвестират огромна 
интелектуална власт в проекти като например софтуеърен дизайн 
(Linux; Open Office; Gnu Image Manipulation Program), новинарски еми-
сии (Indymedia), „”тагсомична” информационна организация (Flickr и 
YouTube), организация и съхранение на знание (Wikipedia).69 

Гражданите получават нови възможности да участват в политиката 
пряко, но в същото време продължават да съществуват изборни пред-
ставители на представителната демокрация, която формално остава 
доминираща в съвременните общества. Въпросът е дали постепенно тя 
би могла да отстъпи пред пряката демокрация при наличието на нови 
искания и предпочитания от страна на гражданството и при наличие-
то на интернет? Вече са изпробвани варианти за електронно гласуване 
чрез интернет, повече или по-малко успешни, но преди да се прибегне 
към пряка демокрация в смисъла, в който всички граждани да могат 
да гласуват всички закони в дадена държава, трябва да се даде отговор 
на редица въпроси. Стои например въпросът с „дигиталното разделе-
ние” – за да могат всички граждани да упражняват пряко политически-
те си права, те следва да разполагат с компютър, интернет и компютър-
на грамотност. Стои въпросът и за компетентността на гражданите да 

69 Вж. Benkler, Y. The Wealth of Networks: How Social Production Transforms 
Markets and Freedom. New Haven, CT: Yale University Press, 2006; Marlow, C., M. 
Naaman, D. Boyd and M. Davis. HT06, Tagging Paper,Taxonomy, Flickr, Academic 
Article, To Read. Proceedings of the 17th conference on Hypertext and Hyperme-
dia. Odense, Denmark: ACM Press, 2006; Levy, P. Collective Intelligence: Mankind’s 
Emerging World in Cyberspace. New York: Plenum Trade, 1997.
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вземат адекватни решения – прието е да се смята, че изборните пред-
ставители имат значително по-голям опит и познания по отношение на 
законотворческата дейност. Стои въпросът за способността на граж-
даните да вземат адекватни решения или да бъдат лесно манипулира-
ни – това се наблюдава и днес при единствената осъществявана форма 
на пряка демокрация във формата на референдуми, когато се вижда, 
че един манипулативно зададен въпрос, един популистки настроен 
политик и пр., могат да насочат общественото мнение във вредна по-
сока. Нещо повече, при наличието на огромно количество, идваща от 
множество посоки и то често противоречива информация по различ-
ните проблеми, средностатистическият гражданин обикновено трудно 
може да направи точна преценка, нито има времето и квалификация-
та да следи внимателно и да анализира различните позиции, за да си 
изгради рационално мнение. Всъщност в съвременния свят, в който 
гражданите са като че ли по-информирани от всякога, реално те могат 
да се окажат много по-малко знаещи, тъй като не могат да преработят 
и преценят огромното количество информация, заливащо ги от всич-
ки посоки. Стои също въпросът за технологичните параметри – как 
например ще се гарантира, че един гражданин не е упражнил вота си 
два или повече пъти, или че някой не е хакнал цялата система за гла-
суване? И въобще няма ли да им омръзне на гражданите ежедневно да 
участват в гласуването по дадени закони, кой ще има законодателната 
инициатива, достатъчно заинтересовани ли са въобще гражданите за 
участие в тези процеси или само една политически активна част ще оп-
ределя съдбата на всички, дали тази част представлява реално предста-
вителство на интересите на всички граждани и пр.? Тук не говорим за 
Древна Атина. Там общественото деление е било на господари и роби, 
за да могат господарите да разполагат с достатъчно свободно време да 
се занимават с политика. Днес, когато основната част от гражданите 
прекарват по-голямата част от времето си на работа или със своето 
семейство, те няма как да разполагат с необходимото време за пряко 
участие в политиката.

Това означава също, че не можем да се откажем от представителна-
та и да минем само към пряка демокрация. Нещо повече, в новите усло-
вия експертното знание не губи значението си, а повишава своята роля. 
Друг е въпросът, че то вече не се дава от „тайни съветници”, нито дори 
просто от мозъчни тръстове от най-различен вид, а все повече обеди-
нява максимално количество експертни знания в различни версии на 
уики управление. Появява се нещо съвсем ново и различно, както от 
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традиционната пряка демокрация, така и от традиционната многопар-
тийна представителна демокрация, наричано с множество термини, но 
това не е нито традиционната пряка, нито традиционната представи-
телна демокрация, а своеобразна мрежова демокрация, когато огромно 
количество хора във виртуалната мрежа съвместно решават едни или 
други проблеми, което не са могли да правят по-рано.

3. Електронното гласуване

Както вече на няколко пъти беше споменато, през втората половина 
на ХХ век и най-вече от началото на 80-те години до днес се наблюдава 
тенденция на намаляване интереса към политиката, което намира израз 
и в участието на гражданите в избори. Възниква въпросът как влияят 
дигиталните комуникации върху гласоподавателното поведение. Инте-
рактивните свойства на интернет му позволяват да се превърне в плат-
форма и трибуна за обсъждане на политически въпроси, което може 
да се разглежда като полезно за повишаването интереса към полити-
ката, за демокрацията и за увеличаване на броя на гласуващите по вре-
ме на избори. Включването в социални мрежи и виртуални общности, 
обсъждащи едни или други политически проблеми влияе както върху 
гласоподавателната ориентация, така и върху гласоподавателната ак-
тивност. Колкото в по-плътна мрежа от взаимовръзки е включен чо-
век, толкова по-вероятно е неговите убеждения да бъдат идеологически 
по-интензивни, непреклонни, а в някои случаи дори агресивни. Когато 
един индивид в тези мрежи е гласоподавателно активен и демонстрира 
своето поведение, това има значение за близките, познатите му, прия-
телите му, включени в тези мрежи. Различните партии, идеологически 
и политически общности създават свои социални мрежи, а това влияе 
върху гласоподавателното поведение на хиляди други хора.70

Като едно от средствата за промени в избирателната активност се 
разглежда и електронно гласуване. Презумпцията е, че то спомага демо-
крацията чрез някои от основните си характеристики, като увеличаване 
на скоростта и достъпността, на сигурността, намаляване на цената на 
изборите и пр. Въвеждането на електронно гласуване се натъква пре-
димно на технически проблеми. Препятствие е и дигиталното разделе-

70 Вж. Christakis, Nicholas A. and James H. Fowler. Connected: The Surpris-
ing Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives, New York-Bos-
ton-London: Little, Brown, 2009, рр. 172–209.
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ние, което не дава достатъчно достъп на всички граждани да участват 
в този процес. Но това са въпроси, които ще бъдат разгледани впослед-
ствие. Преди това трябва да се отговори на някои не по-маловажни въ-
проси: Какво представлява електронното гласуване? Кои са неговите 
основни характеристики? Кои са методите за електронно гласуване?

3.1. Електронното гласуване – определение, характеристики 
и методи

За момента няма общоприета дефиниция за електронното гласува-
не (или „е-гласуването”). Според едно от определенията е-гласуването 
представлява: “избор или референдум, които включват употреба на 
електронни средства поне при участието във вота. Терминът „дистан-
ционно (remote) е-гласуване” се отнася до е-гласуване, при което учас-
тието във вота е чрез устройство, което не е контролирано от предста-
вител на избирателна комисия”.71 Далеч по-просто звучи определението 
на Норбърт Керстинг и Хауард Балдършейм, според които “електронно 
е гласуването, при което се използват електронни устройства”.72 Кейт 
Кенски разграничава електронно гласуване (е-гласуване) от интернет 
гласуване (и-гласуване). Първото е по-общо и включва второто. Спо-
ред нея електронното гласуване представлява процеса на провеждане 
на електронен избор, при който могат да се ползват различни електрон-
ни технологии, включително телефони, кабели и компютри. Интернет 
гласуването, или и-гласуването, е вид електронно гласуване, при което 
избирателят прави своя избор с помощта на интернет.73

Най-приемлива изглежда последната дефиниция, тъй като тя пра-
ви разграничение между електронното гласуване изобщо и между гла-
суването чрез интернет.

От гледна точка на посоченото разграничение между е-гласуване и 
и-гласуване могат да бъдат разграничени и няколко метода:

71 Remmert, Michael. Towards European Standards on Electronic Voting. In: 
Electronic Voting in Europe -Technology, Law, Politics and Society. Eds. Alexander 
Prosser and Robert Krimmer, Bonn: Gesellschaft für Informatik, 2004, p. 14.

72 Kersting, Norbert and Baldersheim, Harald. Electronic Voting and 
Democratic Issues: An Introduction. In: Electronic Voting and Democracy: A 
Comparative Analysis. Eds. Kersting, Norbert and Baldersheim, Harald, N.Y. et al.: 
Palgrave Macmillan Ltd., 2004, p. 5.

73 Kenski, Kate. E-voting, In: Encyclopedia of Political Communication. Vol. 1, 
Ed. by. Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha, Los Angeles-London, New Del-
hi-Singapore: Sage, 2008, p. 224.
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Първо. Така нареченото интранет гласуване, при което интернет 
се използва за трансфер на данни от съответната избирателна секция 
към районната или централна избирателна комисия. Този метод се из-
ползва чрез поставени на обществени места компютри или машини за 
гласуване, откъдето резултатите от гласуването се препращат към съ-
ответната избирателна комисия чрез нейната интранет система. Така 
възможността за външни атаки или манипулация се редуцира, тъй 
като контролът се осъществява от самата вътрешна система.

Второ. Гласуване в кабина или павилион, или дистанционно гла-
суване (remote-voting), при което избирателите използват компютри, 
поставени на определени обществени места като библиотеки, училища 
и други публични институции. Проблемът на този метод се корени в 
обстоятелството, че при него не може да се осъществява наблюдение от 
страна на съответните представители – застъпници и др., но тези труд-
ности могат да бъдат избегнати чрез използване на електронен подпис, 
електронна карта и пр. електронни устройства.

Трето. Гласуване директно чрез интернет, при което значително 
се улеснява отделният гражданин, който има възможността да гласува 
от къщи или от работното си място. Така не само се преодолява про-
блемът с достъпността до избирателните секции, но и гражданинът 
разполага с възможността да организира по-рационално своето време. 
Проблемът при този подход е в увеличените възможности за измама, в 
опорочаване на тайната на вота и пр.74

Въпросът с характеристиките на електронното гласуване обаче е 
по-дълбок и поражда много противоречия сред изследователите. Тези 
противоречия се коренят във факта, че всяка характеристика на елек-
тронното гласуване сама по себе си предполага както предимства, така 
и недостатъци. Ето защо “Съветът на Европа” изработи определени 
стандарти, които позволяват редуциране на недостатъците. Те са три 
вида: 1) законови стандарти, отнасящи се до фундаменталните прин-
ципи за провеждане на честни и почтени избори – тайната на вота, 
всеобщото и равно избирателно право пр; 2) оперативни стандарти – 
организацията и процедурите за провеждане на избори, които трябва 
да бъдат изработени така, че да не нарушават принципите, заложени в 
законовите стандарти; 3) технически изисквания, свързани със сигур-

74 Вж. Kersting, Norbert and Baldersheim, Harald. Electronic Voting and 
Democratic Issues: An Introduction. In: Electronic Voting and Democracy: A 
Comparative Analysis. Eds. Kersting, Norbert and Baldersheim, Harald, N.Y. et al.: 
Palgrave Macmillan Ltd., 2004, pp. 6–7.
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ността, цената на организацията на гласуването и пр. въпроси, които 
са най-трудно приложими по отношение на електронните технологии 
и преди всичко за директното гласуване чрез интернет.75 Разбира се, 
може да се смята, че с усъвършенстването на технологиите технически-
те трудности могат да бъдат преодолени.

За момента проблемът за изработването на стандарти за провеж-
дане на електронно гласуване изглежда теоретически лесен, но тяхното 
прилагане на практика е трудно осъществимо в резултат предимно от 
технологичните проблеми, възникващи при тяхната реализация. Тези 
трудности обаче могат да бъдат едновременно от технологично, поли-
тическо, икономическо и обществено естество. За да видим кои са те, 
трябва да обърнем внимание на въпроса с предимствата на електрон-
ното гласуване. В крайна сметка немалко от недостатъците са свързани 
именно с предимствата. Ето някои от тях: улесняване на достъпността 
за гражданите, включително и на тези, които са в чужбина, имат двига-
телни проблеми, твърде са стари, за да могат да стигнат до избирател-
ната секция и пр; увеличаване на избирателната активност в резултат 
от възможността за гласуване едновременно на много хора; намалява-
не на времето и на цената, необходими за провеждане на избори и др. 
Всички тези предимства създават и трудности, и рискове при въвежда-
нето на е-гласуане.

Първо. Проблемът със сигурността и тайната на вота е един от 
най-трудните за решаване, но в същото време той има предимно тех-
нически измерения. При традиционното гласуване в избирателната 
секция има представители на участващите политически сили и на дър-
жавата, които следят за нередности. Тайната на вота се запазва чрез 
гласуване в тайна стаичка, сгъване на бюлетината или слагането й в 
плик и пр. Това, разбира се, не означава, че не се случват нарушения, 
но въпросът е значително по-труден за решаване при е-гласуването, 
независимо от начина на неговото провеждане. Възникват възражения 
и критики срещу е-гласуването като се отбелязва, че то не трябва да се 
въвежда, преди демократичните електорални системи да “въведат ня-
кои строги стандарти за сигурност, тайна, надеждност, точност, ефи-
касност, почтеност и равенство, които правят административните пре-
дизвикателства на е-гласуването по-трудни, отколкото реализирането 

75 Вж. Remmert, Michael. Towards European Standards on Electronic Voting. 
In: Electronic Voting in Europe – Technology, Law, Politics and Society. Eds. Alexander 
Prosser and Robert Krimmer, Bonn: Gesellschaft für Informatik, 2004, p. 14.
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на много познати форми на електронна реклама или управление”.76 И 
докато при гласуване чрез кабина или чрез интранет този въпрос може 
да се реши сравнително лесно, при гласуването директно чрез интер-
нет той изглежда практически нерешим – системата винаги може да 
бъде хакната, почти невъзможно е да се провери дали даден избирател 
не е гласувал няколко пъти от различни и дори от един и същ компю-
тър и пр. Този проблем поражда и основните съмнения на критиците 
на електронното гласуване, според които “ако тайната и анонимността 
на вота не могат да бъдат гарантирани, това би могло да застраши леги-
тимността на изборите, което да има потенциално въздействие върху 
цялата политическа система”.77

Съществуват и други консервативни гласове, откриващи опаснос-
ти в електронното гласуване от дома. Те се опасяват например, че вкъ-
щи, когато се гласува от едно семейство, гражданинът може да бъде 
много повече под натиска на близките си. Твърдят, че в символичен 
план актът на гласуването става различен – това не е вече тържествен 
граждански ритуал, а по-скоро изглеждащ „частен, безтелесен акт”, не-
различаващ се много от всякакви други гласувания в мрежата за ста-
тии, клипове, услуги, лични профили и пр.78 Тук може да се възрази 
обаче, че по начало добре известен факт от теориите за политическата 
социализация е, че семейството винаги е играло ключова роля в по-
литическото формиране и предпочитания на човека. Що се отнася до 
възприятието на гласуването не като тържествен граждански ритуал, а 
като нещо не много различно от ежедневното битие, то очевидно е, че 
в степента, в която гражданската активност и заемането на различни 
политически позиции все повече се опосредстват от интернет, това е 
неизбежна тенденция. Следва да имаме предвид какви огромни въз-
можности би могло да разкрие прякото интернет гласуване директно 
от дома или работното място на всеки гражданин и то не само в смисъ-
ла на гласуване през четири години например за парламент, а за много 
по-активно ангажиране с позиции по всички съществени проблеми и 

76 Norris, Pippa. E-Voting as the Magic Ballot? Cambridge: Harvard University, 
John F. Kennedy Scholl of Government. 2002. p. 3.

77 Kersting, Norbert and Baldersheim, Harald. Electronic Voting and Demo-
cratic Issues: An Introduction. In: Electronic Voting and Democracy: A Comparative 
Analysis. Eds. Kersting, Norbert and Baldersheim, Harald, N.Y. et al.: Palgrave Mac-
millan Ltd., 2004, p. 11.

78 Вж. Дичев, Ивайло. Обитаване на възможното. Нови медии, нови прак-
тики, нови граждани. Сп. Социологически проблеми, 2008, № 3-4, с. 31–32.



395

разгръщане на различни форми на пряка демокрация. Преодоляването 
на пречките пред него би имало многопосочни и изключително важни 
последствия, свързани с нови форми на проявление на пряката демо-
крация.

Второ. Важен проблем на е-гласуванего е свързан с дигиталното 
разделение или в това доколко интернет може да бъде ефективен ин-
струмент за гласуване при положение, че той е неравномерно разпре-
делен в обществата и хората имат неравен достъп до него в зависимост 
от възраст, етническа принадлежност, образование, стандарт на живот, 
местоживеене и пр. Въпросът е не заплашва ли това да постави едни 
индивиди в по-изгодно положение по време на електоралния процес от 
други? В крайна сметка, за да може едни избори да бъдат честни, следва 
да се спазват определени принципи, характерни за една демократична 
система. Сред тях е и равенството във възможността да участваш в из-
бирателния процес. Това подтиква към скептични оценки за е-гласува-
нето, тъй като то крие риск от задълбочаване на социално-икономи-
ческите неравенства в демократичните общества. Може да доведе и до 
неравномерно преразпределение на политическата и икономическата 
власт към дадени групи, които са поставени в по-добра изходна пози-
ция по време на избори.79 Тези опасения обаче могат да бъдат разсеяни, 
ако гласуването чрез интернет се съчетае с гласуване по “старомодния” 
метод. Така електронното гласуване може да не подменя, а само да до-
пълва гласуването чрез бюлетини. Още повече, че както вече беше спо-
менато, гласуване чрез интернет може да се извършва не само от дома 
или от офиса, но и от обществени учреждения. Освен това технически в 
редица страни започват да се въвеждат специални уникални електрон-
ни карти за всеки отделен гласоподавател, чрез които да се гласува и да 
не може да се повтори или фалшифицира вота. На други места техниче-
ският отговор се търси чрез използване на електронни лични карти.

Когато се говори за дигиталното разделение и за интернет като за 
още един инструмент за упражняване на политически права, неизбеж-
но възниква и въпросът: Възможно ли е е-гласуването да доведе до уве-
личаване на избирателната активност? Потенциално, на теория, може. 
Дали това ще се случи на практика, все още е рано да се каже, макар и 
да се срещат различни прогнози и оценки. Ясно е, че такъв потенциал 
има. Той се състои основно в липсата на необходимост от физическо 

79 Вж. Birdsall, Stephanie. The Democratic Divide. In: First Monday. 2005, 
Vol. 10, № 4.
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присъствие в съответната избирателна секция и във факта, че интер-
нет се използва основно от млади хора. Все пак един от основните про-
блеми при политиката и участието в избори е липсата на достатъчно 
интерес от младото поколение. Пипа Норис формулира няколко фак-
тора, които на теория могат да доведат до увеличаване на избирателна-
та активност:80

Първо. Електоралната цена, или енергията, времето, информаци-
ята и пр. улеснения, които могат да провокират гражданите да участ-
ват в избори. Очевидно използването на интернет премахва необходи-
мостта от физическо присъствие, от физическа регистрация за участие 
и пр. и индивидите биха били значително улеснени при упражняване 
на своето избирателно право. Това е особено валидно за хора, които 
са на големи разстояния от избирателните секции – в чужбина или в 
недостъпни райони. Така по същество ще стане възможно, независи-
мо от разстоянието, на което се намират гражданите от избирателни-
те секции, те да могат да гласуват, а като се има предвид огромното 
движение на хора в условията на глобализация, това се оказва много 
важно предимство.

Второ. Електоралните алтернативи, или броят и видът на парти-
ите, кандидатите, политиките, които могат да се появят при електрон-
ното гласуване Те в голяма степен зависят от вида партийна система 
(еднопартийна, двупартийна или многопартийна), която от своя стра-
на е свързана с особеностите на избирателната система (мажоритарна, 
пропорционална или смесена). Въвеждането на е-гласуване само по 
себе си не води до увеличаване на броя на субектите или алтернативи-
те, но интернет има значение, тъй като дава възможност да се набира 
бързо информация за партиите и алтернативите, позволява успешна и 
бърза самоорганизация и поява на нови партии и движения и пр.

Трето. Електоралната готовност на избирателите да се включат 
в гласуването, имайки съзнание за значимостта на своя глас. Засега 
прогнозите са, че когато става дума за готовност на избирателите да 
гласуват, съществени са редица други фактори, включително и ролята 
на интернет като цяло. Сред тези фактори са доколко съответният ин-
дивид се чувства представен и вижда смисъл от гласуването, доколко 
има чувството че нещо зависи от него и пр. Известно е също, че когато 
предизборните прогнози сочат близки резултати на основните партии 

80 Вж. Norris, Pippa. E-Voting as the Magic Ballot? Cambridge: Harvard Uni-
versity, John F. Kennedy Schoоl of Government. 2002, pp. 8–10.
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или кандидати, това има стимулиращо въздействие за увеличаване на 
избирателната активност. Очевидно е, че е-гласуване има пряко отно-
шение и към този въпрос.

Можем да заключим, че като се отчита значението на тези три фак-
тора за електоралното поведение, е-гласуването може да повиши инте-
реса към политиката и да увеличи участието преди всичко поради това, 
че намалява електоралната цена, т.е. силно улеснява избирателя да уп-
ражни своето право на гласоподавател. Намаляването на електорална-
та цена позволява на физически възпрепятствани индивиди, с иначе 
висок политически интерес и силни политически предпочитания, да 
упражнят своето право на глас. Но независимо от мотивите за участие 
в избори, въвеждането на електронно гласуване чрез интернет само по 
себе си разполага с потенциала за увеличаване на избирателната ак-
тивност. Вярно е, че възниква въпросът за качеството на гласа на онези 
граждани, които не биха отишли до избирателната секция например 
от мързел или незаинтересованост, но биха гласували от домашния 
си компютър. Този въпрос стои в определен смисъл и сега, но все пак 
може да се предположи, че интернет дава възможност за по-лесно и 
бързо запознаване с възможните алтернативи и благоприятства взема-
нето на по-рационално и информирано решение как да се гласува.

3.2. Опити за въвеждане на е-гласуване
По принцип е-гласуването е въведено на много места – акционерни 

дружества, публични институции и пр., но там е значително по-лес-
но да бъдат избегнати посочените по-горе проблеми от техническо ес-
тество, тъй като става въпрос за интранет гласуване чрез вътрешната 
компютърна система на съответното учреждение. При провеждане на 
избори или на референдуми обаче тези проблеми са значителни по-
трудни за решаване, а резултатите невинаги са еднозначни. Въпреки 
това голяма част от държавите на планетата вече са експериментирали 
с е-гласуването. Най-активни са европейските страни и САЩ, но таки-
ва опити са провеждани и в държави като Бразилия, Мексико, Индия, 
Австралия, Канада и др. На едни места е-гласуването се употребява за 
избор на представителни държавни институции или по време на рефе-
рендуми, в други се прилага основно за вътрешноучрежденски избори. 
В конкретния случай интерес представляват опитите от първия тип, 
поради което ще направим кратък преглед на някои от тях.

Един от първите примери на въвеждане на е-гласуване е в още през 
1996 г. от Реформистката партия в САЩ, която провежда вътрешни 
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избори за номинация за президент. Подобен експеримент провежда 
и Републиканската партия в Аляска през 2000 г., но резултатите сочат, 
че по-малко от 1% от участвалите в изборите са гласували онлайн.81 
Въпреки това последващи експерименти (и най-вече експериментите 
на Демократическата партия в Аризона) създават положителни очак-
вания и на президентските избори през 2004 г. се провежда „Експери-
мент за сигурна електронна регистрация и гласуване” (Secure Electronic 
Registration and Voting Experiment), но след това в резултат на анализа, 
направен от специално създадената група за наблюдение на изборите, тя 
е изоставена. Изводът е, че “…няма подходящ начин да бъде изградена 
такава изборна система без радикална промяна в цялостната архитек-
тура на интернет и на компютрите, или някакво невиждано откритие 
в областта на сигурността”.82 Въпреки това в резултат от експеримента 
на изборите се явяват с 1 милион повече избиратели. Опасенията обаче 
от хакерско манипулиране на вота засега водят до задръжки в прилага-
нето на електронното гласуване при президентски избори, особено за 
американски граждани, живеещи в чужбина.

В Европа началото е поставено от Холандия, която през 1998 г. въ-
вежда електронно гласуване чрез машини за електронно гласуване. От 
2004 г. започна процес на внедряване на дистанционно гласуване чрез 
интернет, включващ няколко фази – регистрация на гражданина и из-
бор на персонален идентификационен номер; получаване на пакет ин-
формация за процеса на гласуване, деня и часа, за избирателните листи 
и кандидатите; гласуване, при което гласоподавателят отваря съответ-
ната уеб страница със своя идентификационен код и отбелязва кода на 
избрания от него кандидат или партия; поставяне на код на операция-
та. Прилага се система за защита на данните.83

Швейцария представлява един от най-интересните примери за 
въвеждане на е-гласуването, най-малкото защото е държавата с най-
стабилни традиции по отношение на пряката демокрация. Проучване, 

81 Вж. Gibson, Rachel K. Internet Voting and the European Parliament Elec-
tion. In: The European Union and E-Voting. Eds. Fernando Mendez and Alexander 
H. Trechsel, London and New York: Routletge, 2005. p. 31.

82 Bushbaum, Thomas M. E-Voting: International Developments and Lessons 
Learnt. In: Electronic Voting in Europe -Technology, Law, Politics and Society. Eds. Alex-
ander Prosser and Robert Krimmer, Bonn: Gesellschaft für Informatik, 2004, p. 35.

83 Вж. Янев, Стамен С. Електронното гласуване като способ на изразяване 
на гласоподавателния вот. В: Научни трудове на Института за правни науки. 
Том ІV (2007), С., БАН, Институт за правни науки, 2009, с. 137–138.
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проведено от швейцарското федерално правителство сочи, че 72% от 
населението желае да гласува онлайн. Проведените през 2003 г. избори 
в градовете Аниер и Колон дават обещаващи резултати. В Аниер от 1 
500 регистрирани гласоподаватели и избирателна активност от 63,8%, 
43,6% от гласовете са подадени по интернет. По подобен начин в Ко-
лон от 2 500 избиратели и избирателна активност от 59,3%, 28,9% от 
гласовете са подадени по интернет. Изводът от провеждането на тези 
експерименти е, че гласуването по интернет увеличава избирателната 
активност във двата града взети заедно с 25%.84 

Опити за провеждане на е-гласуване на местно ниво се провеждат 
и в Обединеното Кралство през 2002 – 2003 г. Интересното е, че там се 
обединяват в едно почти всички възможности за е-гласуване – чрез 
SMS, чрез интернет, чрез устройства за гласуване в библиотеки, супер-
маркети и публични учреждения. В резултат от това бившият лидер на 
долната камара на британския парламент Робин Кук заявява, че това 
е първата стъпка към провеждане на парламентарни избори чрез ин-
тернет.85

На 27 май 2002 г. Европейският парламент постави в ход процедура 
по приемане на Решение за електронната демокрация и електронното 
европейско гражданство и стимулиране на електронното гласуване в 
изборите за Европейски парламент през 2004 г. През 2003 г. Комите-
тът на министрите на външните работи на страните-членки на Съвета 
на Европа прие специален документ за установяването на стандарти и 
препоръки за електронно гласуване. На тази основа почти в цяла Ев-
ропа започна подготовка за такова гласуване като се търсеха техниче-
ски средства за премахване на опасността от манипулация. В Холандия 
например за тази цел за всеки гражданин е създадена специална карта 
за електронно гласуване, която може да се ползва на всякакви избори. 
През 2003 г. френските граждани, живеещи в САЩ, получиха възмож-
ността за дистанционно гласуване чрез интернет за изборите за парла-
мент в своята страна. След това на местните избори във Франция бяха 
монтирани в отделните общини специални гласоподавателни компю-
три. В Германия усилията са насочени към създаване на възможност за 
електронно гласуване в традиционните пунктове като паралелно с това 

84 The Geneva internet votng system. December 16, 2003. p. 4. http://unpan1.
un.org/intradoc/groups/public/documents/Other/UNPAN022422.pdf. 

85 Вж. Gibson, Rachel K. Internet Voting and the European Parliament Elec-
tion. In: The European Union and E-Voting. Eds. Fernando Mendez and Alexander 
H. Trechsel, London and New York: Routletge, 2005, p. 32.
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се изгражда електронен регистър на гласоподавателите. На различна 
фаза на подготовка или експериментиране на електронно гласуване са 
и почти всички останали страни в ЕС.

Експеримент с електронно гласуване, съчетано с традиционен тип 
гласуване, е направен през 2007 г. и на парламентарните избори в Ес-
тония като за тази цел използвани технологични иновации. За да гла-
сува чрез интернет, избирателят трябва да има достъп до компютър, 
снабден със специален брояч и идентификационна карта с електронен 
чип. Такива карти са раздадени на почти всички жители на Естония. В 
електронното гласуване вземат участие около 30 000 човека. Това сти-
мулира естонските специалисти да започнат да разработват нови тех-
нологични решения на гласуване по мобилен телефон.

В Русия обаче засега съществуват съмнения за сигурността на ин-
тернет гласуването и в резултат той се използва само за предаване на 
данните от избирателните райони. Но на федералните избори през 
2003-2004 г. електронната система на централната избирателна коми-
сия е била подложена на атаки 1 800 пъти, а през март 2007 г. при реги-
оналните избори са засечени 980 компютърни атаки. Затова се изказват 
мнения, че в Русия интернет гласуване ще бъде възможно само, „когато 
изчезне и последния хакер”.86

В България в 39-то Народно събрание е внесен Проект за Закон за 
електронното гласуване, но той не се реализира. На парламентарните 
избори през 2009 г. се провеждат първите опити за е-гласуване, но те са 
по-скоро неуспешни. Идеята в 50 избирателни секции в София да бъ-
дат поставени машини за електронно гласуване, но вместо това броят 
на машините едва 9. Към този проблем трябва да се прибавят и съмне-
нията около договорите с фирмата, въвеждаща технологията, и фактът, 
че идеята за експериментално е-гласуване възприета в последния мо-
мент, поради което подготовката за нейната практическа реализация 
се оказа недостатъчна.

Можем за заключим, че през следващото десетилетие електронно-
то гласуване от собствения компютър или компютър в избирателния 
участък ще стане вероятно валидно за голяма част от страните и досе-
гашните макар и частични експерименти сочат, че това ще се превърне 
в един от ключовите елементи за преодоляване на традиционната пред-
ставителна демокрация по посока на едно ново съчетание на пряка и 

86 Вж. Гусева, Дарья. Хакеры без права голоса. Във: Время Новостей. № 148, 
20 августа 2007.
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представителна демокрация, което може да бъде наречено „мрежова” 
или „дигитална демокрация”.

4. Появата на киберпарламентите и промени в поведе-
нието на депутатите и законодателната власт

Прието е да се смята, че законодателните органи са въплъщение 
на демократичността и стожер на демокрацията. Те представят наро-
да като суверен и играят съществена роля във функционирането на 
модерните политически системи. Парламентите се избират от гражда-
ните, а представителите в тях, със самия акт на гласуване на дадени 
решения, би следвало в крайна сметка да изразяват волята на народа. 
Това обаче може да бъде характеризирано като идеален вариант, който 
трудно може да бъде осъществен в практиката, тъй като, след като бъ-
дат избрани народните представители, в продължение на своя мандат 
трудно могат да бъдат контролирани от гражданите. Макар в страните 
с либерална демокрация всички пълнолетни граждани да имат право 
да упражнят своето право на глас, поведението на изборните предста-
вители трудно може да бъде определено като демократично. Те рядко 
гласуват по съвест, защото са поставени под диктата на предварително 
приетите партийни позиции или решения, от страх от партийно из-
ключване или друга партийна санкция, а нерядко са изразители на кор-
поративни и лобистки интереси. Разбира се, това в известна степен за-
виси и от модела на представителство – дали говорим за делегиране на 
правомощия, опекунство или т. нар. модел на приликата, дали манда-
тът на народните представители е свободен или задължителен, дали се 
гласува по пропорционален или мажоритарен принцип. В САЩ пред-
ставителите в Конгреса или в Сената са по-малко зависими от партий-
ната политика, отколкото да речем в България, защото са мажоритарно 
избрани, а американските партии имат по-скоро електорален характер. 
Във всеки случай с пълна сила стои въпросът за реалното представи-
телство на интересите на гражданите от страна на депутатите, тъй като 
на практика самите граждани не участват във формирането на полити-
ки, във вземането на решения и в създаването на законите. Тяхното де-
мократично право да участват в този процес се свежда до възможност-
та веднъж на четири, пет или шест години да изберат нови изборни 
представители в случай, че са недоволни от решенията на предходните. 
Това се отнася не само за националните представителни органи, но и за 
местните представителни органи. Информацията за това какво правят 
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и какво предстои да правят стига много трудно и откъслечно до изби-
рателите. Как гласуват в едни или други случаи техните представители, 
какви средства изразходват, какво са направили за своя избирателен 
район – за гигантската част от избирателите това остава неясно и не-
разбрано, а и дори да разберат нещо, то това става с голямо закъснение. 
Липсва реална представа за дейността на тези изборни представители, 
за тяхната законотворческа дейност. Когато дойдат поредните избо-
ри, преценката на избирателите е на основата на даден медиен образ, 
идеологически предразсъдъци, на основата на афективни политически 
ориентации и пр. Нещата се влошават и в общества с голямо количе-
ство неграмотно или с ниска политическа култура население, където 
изборите се превръщат в поредна манипулация от рода на описваното 
от Алеко Константинов за България в края на ХIХ век.

В нелибералните политически системи, от друга страна, законода-
телните институции, поне на теория, също играят ролята на стожер на 
“демокрацията” – неслучайно в наименованията на партиите и държа-
вите им присъстват понятията “демократичен” или “народен” (Корей-
ска Народнодемократична Република, Народна Република България и 
пр). Ето защо в тези страни почти винаги също се провеждат избори за 
законодателни органи, чиято цел е да легитимират управляващата пар-
тия и водената от нея политика. В резултат се избират законодателни 
органи, в които депутатите могат формално да изразяват своето мне-
ние и демократично право на глас, но всъщност в много голяма степен 
са поставени под диктата на решенията на своята партия.

Независимо дали говорим за либерално-демократични или нели-
берални държави обаче, с особена острота стоят въпросите за прозрач-
ността, отчетността и ефективността в работата на народните избра-
ници и за това доколко реално те изразяват интересите на своите изби-
ратели. Така както се оформят политическите системи от края на ХIХ 
век насам, се формират различни механизми, чрез които се предполага 
връзка между избирателите и депутатите по време на техния мандат – 
периодични срещи на депутатите с избиратели в избирателния район, 
организиране на приемни за тази цел, приемна към парламента, в ко-
ято гражданите могат да правят своите оплаквания, писане на писма, 
телеграми, предложения до депутатите, различни форми на отчетност 
на парламентите пред гражданите, взаимодействие с представители на 
различни граждански организации, акредитиране на журналисти към 
парламентите, отразяващи подробно тяхната дейност, постепенно раз-
ширяване на публичността на дейността на парламентите, особено с 
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развитието на радиото и телевизията, даващи възможност за директни 
предавания от парламентите и т.н. Всеки етап на развитие на комуни-
кационно-информационните технологии всъщност е създавал пред-
поставки за увеличаване на публичността в дейността на депутатите и 
умножаване на техните връзки с гражданите и гражданските органи-
зации. За дълъг период – чак до 60-те и 70-те години на миналия век, 
публичността и връзката с избирателите се реализират преди всичко 
чрез печатните комуникационни средства – вестниците и писмата на 
гражданите. След това започват да се включват радиото и телевизия-
та. Известни ограничения обаче продължават да се налагат в достъпа 
на журналисти до заседания, публикуване на закони, обсъждания по 
проектозакони и пр. С навлизането на интернет обаче се наблюдават 
изменения, водещи постепенно до разгръщането на своеобразни ки-
берпарламенти с невиждани прозрачност, ефективност и възможности 
за директно въздействие върху тях от страна на организирани групи, 
борещи се за дадени интереси и каузи.

4.1. Теории за влиянието на интернет вьрху законодателна-
та власт

При влиянието на комуникационно-информационните технологии 
върху законодателните органи се наблюдава противоречивост на въз-
действията на различни етапи в зависимост от това с какви други фак-
тори се съчетава влиянието и на какъв етап на развитие са съответни-
те технологии. Това поражда алтернативни модели на разбирането на 
този процес. В своята статия „Технологията и американският конгрес: 
да погледнем назад и да погледнем напред” Стивън Франзич разглежда 
няколко теории за влиянието на интернет вьрху законодателната власт, 
ситуирани в няколко школи. Той ги нарича „школата на революцията 
е тук”, „школата на минималните последствия” и „школата ако не сега, 
то кога в бъдещето”.87

Поддръжниците на „школата на революцията е тук” застъпват 
схващането, че технологията променя изцяло начина, по който функ-
ционират държавните институции, включително и органите на законо-
дателната власт. Според тях наличието на информация стои в основата 
на демократичния процес, а развитието на информационните техноло-
гии води до трансформации на политиката, тъй като променя власто-

87 Вж. Frantzich, Stephen. Technology and the US Congress: Looking back and 
looking forward. In: Information Polity. 2004, Vol. 9, № 1-2, pp. 103–105.
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вите връзки между институциите, от една страна, и между институци-
ите и гражданите, от друга. На първо място, щом технологиите стоят в 
основата на политиката и на демокрацията, то след като те се променят, 
настъпват изменения и в самия политически процес и следователно се 
променят и политическите решения. На второ място, щом политиката 
е част от обществото, то технологичните промени, настъпващи в него, 
неизбежно се прехвърлят и върху нея, което в голяма степен се отна-
ся и за законодателните органи, и за изборните представители. Един 
депутат би могъл да използва интернет, за да общува пряко с избира-
телите си, без да се налага всяка седмица да пътува до своя избира-
телен район. На трето място, политиците са прагматици, които няма 
как да не се насочат към информационните технологии, за да получат 
нови възможности за постигане на своите цели. Това в особено голя-
ма степен се отнася за периодите на избори, когато представителите в 
законодателните органи създават свои блогове и сайтове, с помощта 
на които достигнат до избирателите и привличат финансова подкрепа. 
Отнася се и за връзките с бизнеса и организациите на гражданското 
общество, с които се осъществява много по-лесен контакт, а това често 
води до промени и в крайните решения.

„Школата на минималните последствия” изразява едно песимис-
тично гледище и не смята, че настъпващите промени са чак толкова дра-
матични. Според нея новите информационни технологии единствено 
подпомагат традиционните властови отношения като не прибавят към 
тях нещо ново. Не може да се каже, че технологиите сами по себе си увели-
чават свободата на хората, тъй като са необходими определени познания 
и умения, за да бъдат използвани те, които са концентрирани в ръцете на 
малцина и тези малцина обикновено са индивидите, разполагащи с най-
много властови ресурси. „В степента, в която законодателните приложе-
ния на технологиите са контролирани от съществуващите властимащи 
(титуляри срещу претенденти, партийни лидери срещу обикновени пар-
тийни членове, ръководители на комисии срещу членове на комисии), 
властовите различия могат по-скоро да бъдат подсилени, отколкото да 
причинят някаква революционна промяна”88. Освен това технологиите 
сами по себе си не оказват влияние върху социалните организации.

„Школата ако не сега, то кога в бъдещето” смята, че човечеството е 
на прага на революционна промяна, която ще настъпи с усъвършенст-

88 Frantzich, Stephen. Technology and the US Congress: Looking back and 
looking forward. In: Information Polity. 2004, Vol. 9, № 1–2, p. 104.
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ването на технологиите. Защитниците на тази теза привеждат два вида 
аргументи: от гледна точка на предлагането (supply side) на възможности 
от страна на новите технологии и от гледна точка на търсенето (demand 
side) и използването на тези възможности. Според първите аргументи 
ограниченията в използването на тези технологии днес са резултат от 
възможностите на сегашните компютри. Когато тези възможности се 
развият до степен да могат да отговарят на потребностите и търсенето 
в решаването на проблемите на законодателната власт, тогава ще бъдат 
по-масово използвани за тази цел. Първоначално те ги прилагат за вто-
ростепенни дейности, но постепенното им развитие ще даде възмож-
ност да бъдат използвани много по-масирано за решаването на важни 
проблеми, за идентифициране на нови проблеми, за вземането на реше-
ния и редица други дейности в законодателния процес.89

Според втората група аргументи компютърните потребители пред-
ставляват произволна извадка от населението като в даден момент от 
бъдещето може да станат представителна извадка. След като комуни-
кационно-информационните технологии започнат да се използват от 
голям брой хора, в мащаби в каквито се ползва например днес телеви-
зията, законодателите ще бъдат принудени да се свързват с публиката, 
независимо дали желаят това или не, което от своя страна ще повиши 
отговорността при защитата на нейните интереси. Според „школата 
ако не сега, то кога в бъдещето” в момента се наблюдава криза на по-
литическите институции, която ще се задълбочава и технологиите, по-
вишавайки ефективността на институциите, могат да станат лекарство 
срещу тази криза.

Като цяло всяка от тези теории отразява различни етапи и степени 
на развитие на компютърните и изобщо комуникационно-информа-
ционните технологии и тяхното внедряване, както в обществото като 
цяло, така и в дейността на парламентите.

4.2. Подобряване на прозрачността, отчетността и ефектив-
ността на законодателните органи

Основен принос на информационните технологии е, че изборните 
представители вече са участници в един своеобразен “Биг брадър”, в 
който всяко действие и всяка тяхна дума може да стане обект на сто-
тици интерпретации, да предизвика политически скандали и дори да 

89 Frantzich, Stephen. Technology and the US Congress: Looking back and 
looking forward. In: Information Polity. Vol. 9, № 1–2, p. 105.
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доведе до края на политическата кариера на един или друг политик. 
Не е случайно, че рязкото увеличаване на публичността на органите на 
властта доведе до ситуацията, че ако до 70-те – 80-те години на ХХ век 
в развитите страни почти нямаше случай виден политик да бъде обви-
няван в корупция, след това изведнъж това се превърна в постоянна 
практика. Става възможен постоянен контрол върху представителите 
на избирателната власт и това е всъщност една от предпоставките да 
се заговори, че има тенденция към развитие на полупряка демокрация, 
т.е. властовите институции са подложени на контрол не само в края на 
мандата чрез избора на народни представители, а всекидневно.

До 90-те години на ХХ век почти цялата дейност на парламентите е 
свързана с информация, която се разпространява на хартиен носител, 
липсва общ език и формат, чрез които това да става електронно. Парла-
менти започват да създават свои сайтове от средата на 90-те години на 
ХХ век и чрез тях гражданите от всяка точка на света могат да получа-
ват по всяко време информация за парламентарната дейност.

В САЩ, където равнището на електронизация расте най-рано и 
най-бързо, този процес е един от най-напредналите. Първият уебсайт 
на конгресмен се създава през 1994 г. от сенатора Едуард Кенеди, който 
след това е последван от останалите, а по-късно се създават сайтовете 
на долната камара и на сената. За първи път Камарата на представите-
лите започва да води статистика на получаваните електронни писма 
през 1998 г., когато те започват да превишават вече традиционно по-
лучаваните хартиени писма и пощенски картички. През следващата 
година е-мейлите са вече 108 милиона, докато традиционните писма 
и пощенски картички са над десет пъти по-малко – 10.6 милиона. В 
отделни дни са получавани над 50 000 електронни писма. След 11 сеп-
тември 2001 г. и нарастващите опасения, че чрез традиционните по-
щенски пратки и писма е възможно да се изпратят антракс или друг 
вирус, както и различни взривни вещества, почти изцяло се отиде към 
електронен тип комуникация, довела до това, че има законодатели, по-
лучаващи между 10 000 и 14 000 електронни писма седмично. От своя 
страна законодателите имат база данни от електронни адреси на хиля-
ди избиратели, на които регулярно изпращат информационни бюлети-
ни и информация за своята дейност, както и за дейността на конгреса. 
Днес всеки от 435-те члена на долната камара, 100 сенатора и делегати 
от още пет окръга имат свои отделни сайтове, на които излагат всякак-
ва информация за своята дейност, избиратели, специфични пробле-
ми, които решават, активности по преизбирането им. Всеки от тях е 
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заинтересован да има положителен образ и да увеличи доверието сред 
своите избиратели, използвайки дигиталните комуникации. Отделно 
всяка комисия и подкомитет на конгреса има свой сайт като общият 
брой сайтове, свързани с конгреса към 2003 г., е 610. Някои от тях, ос-
вен на английски, са и на испански, за да може чрез тях да се стигне 
до испаноговорещите избиратели в САЩ. Сайтовете са интерактивни, 
т.е. те дават възможност на посетителите да изразят своите възгледи 
и така подтикват към комуникация, включително и абонамент за бю-
летини за електронни новини, онлайн проучвания и пр. Редица зако-
нодатели питат потребителите за мнението им за един или друг закон 
или политика, давайки възможност да се гласува за тях като за тази 
цел се използват въпроси, подготвени от професионални социолози, 
изследователи на общественото мнение. Журналистите получават не-
прекъснато голям масив от новинарски бюлетини, доклади, аудио и 
видеоматериали, записи на пресконференции, за да отразяват по-пъл-
но дейността на конгреса. Създадена е специална електронна система 
за пренасочване на всеки мейл от избиратели в зависимост от щата, 
към който принадлежат, към адреса на члена на конгреса от този щат. 
Всеки конгресмен отговаря сам или чрез своя щаб на мейлите и така 
поддържа непрекъснато контакти с хората от своя район.90 Тъй като на 
законодателите се забранява да обновяват своите официални сайтове 
в конгреса 60 дни преди поредната им кампания за преизбиране, както 
и да използват тези сайтове за предизборна кампания, те създават до-
пълнително лични сайтове и блогове за тази цел.91

Разбира се, нарастващата прозрачност на законодателните органи 
и активност на гражданите в интернет пространството имат и своя-
та отрицателна страна. Свръхпредлагането на всякаква информация и 
съответните реакции на граждани, често пъти анонимни, замърсяват 
виртуалното пространство с непроверени обвинения и атаки срещу 
различни институции, включително и срещу народните представите-
ли. Това се стимулира и от политическите противопоставяния, при ко-
ито се търси всяка възможност да се уязви и накърни репутацията на 
политическия противник. Функционира т. нар. “култура на скандала”, 
която поставя на преден план сензацията, а не истината, не адекватно-

90 Вж. Johnson, Dennis W. Congress Online: Bridging the Gap between Citizens 
and Their Reprezentatives. New York: Routledge, 2004, рр. 3–8, 36, 102–128.

91 Вж. Gulati, Girish J. Members of Congress and Presentation of Self on the 
World Wide Web. In: The Harvard International Journal of Press/Politics. 2004, Vol. 9, 
№ 1, рр. 23–24.
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то отразяване на събитията. Част от функциониращата в традицион-
ните и новите медии информация не отговаря на истината, насочена 
е към компрометиране на съответния представител, което е и един от 
рисковете. В САЩ това води до стотици съдебни процеси, при които 
държатели на сайтове са принуждавани да идентифицират съответ-
ните онлайн критици, които във форуми или разпратени по списъци 
информации са опозорявали с неверни обвинения публични и част-
ни лица, корпорации и др. Това води до рязко засилване на контрола 
върху съдържанието на обвиненията и информацията по отношение 
на една или друга публична институция, личност или корпорация, тъй 
като, ако те са неверни, може да се стигне до големи глоби за тези, ко-
ито отговарят за съответните сайтове.92 Тук стои и въпросът за жур-
налистическата етика – дали журналистите се стремят към обективно 
отразяване на информацията с цел информиране на гражданите, или 
предпочитат да създават публични скандали с цел увеличаване на ин-
тереса и печалбите чрез използване на демагогия. 

Технологиите повишават възможностите за граждански контрол 
върху законодателната власт, но същевременно крият и съществе-
ни рискове от манипулация на общественото мнение, например чрез 
преднамерено негативно тълкувание на думи или действия. Въпреки 
всичко това е риск, който трябва да се поеме, ако искаме увеличаване 
на гражданското участие и повишаване на контрола върху изборните 
представители.

По думите на Д. Б. Томпсън, „независимо дали им харесва или не, 
днес политическите лидери са по-видими за повече хора и по-отблизко 
наблюдавани от когато и да било в миналото; и в същото време те са 
повече изложени на риска техните действия и изказвания, и действия-
та и изказванията на другите, да бъдат разкрити по начини, които са в 
конфликт с образите, които те се опитват да проектират. Следователно 
видимостта, създадена от медиите, може да стане източник на нов и 
специфичен вид проблеми. Въпреки че повечето политически лидери 
може и да се стремят да управляват това как изглеждат пред другите, 
те не могат да контролират този процес изцяло. Опосредстваната от 
медиите видимост може да се изплъзне от техния контрол и, при да-
дени обстоятелства, да работи срещу тях”.93 Вярно е, че такъв риск съ-

92 Вж. Johnson, Dennis W. Congress Online: Bridging the Gap between Citizens 
and Their Representatives. New York: Routledge, 2004, рр. 32–33.

93 Thompson, J.B. The New Visibility. In: Theory, Culture and Society. 2005, 
Vol. 22, № 6, p. 42.
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ществува, защото изборните представители вече все по-трудно вземат 
своите решения в тъмни стаички, избирателите все по-трудно могат 
да бъдат откровено лъгани и пр. Друг е въпросът доколко те могат да 
бъдат манипулирани. Трети е въпросът, че интернет в повечето случаи 
не играе водеща роля в задаването на дневния ред на обществото, тъй 
като в него могат да се срещнат коренно противоположни позиции и 
равнището на плурализъм на мнения и идеи е високо.

Проучванията на поведението на законодателите показват, че ма-
кар активно да се насочват към виртуалното пространство, те не изо-
ставят своите контакти с журналистите от печатните медии, радиото и 
телевизията. Едното не е за сметка на другото. Напротив, изследвани-
ята на сайтовете на членовете на американския конгрес сочат, че три 
четвърти от тях експлицитно ги използват, за да привлекат журналисти 
от традиционните медии.94 Дневният ред на обществото в по-голямата 
част от света все още се задава чрез традиционните медии, но в същото 
време интернет допълнително подпомага и подсилва този процес, слу-
жи като посредник между традиционните медии и активната част на 
обществото, превръщайки се в нарастваща степен в усилвател на опре-
делени въздействия, давайки възможност те да стигнат да повече хора. 
Характерен пример е публикуваната в началото на септември 2009 г. 
на уеб страницата на президентството статия на българския държавен 
глава срещу енергийната политика на правителството, която веднага 
се оказа в центъра на традиционните медии. Всички те я препечатиха 
цялата или основни нейни части и това стана предпоставка за общест-
вена дискусия.

Важното в случая с прозрачността е, че тя предоставя на гражданите 
един нов демократичен потенциал, позволявайки на всеки гражданин 
чрез съответните технологии да се включи в работата на политически-
те институции и да изрази собствено гледище пред изборните предста-
вители – това може да стане чрез електронна поща, чрез дискусии във 
форумите на политически и новинарски сайтове, чрез политическите 
блогове и пр. Това е полезно и за изборните представители, които по-
лучават нова информация, на базата на която могат да вземат решения, 
да осъществяват своеобразен пиар като се приближават до „народа”, да 
научават за нови проблеми, по които да вземат отношение, могат дори 
да организират своеобразни виртуални приемни, в които да изслуш-

94 Вж. Lipinski, Daniel and Gregory Neddenriep. Using “New” Media to Get 
“Old” Media Coverage: How Members of Congress Utilize Their Web Sites to Court 
Journalists. In: The Harvard International Journal of Press/Politics, 2004, Vol. 9, № 1.
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ват проблемите на гражданите и да предприемат стъпки към тяхното 
решаване. Това, разбира се, сега е тенденция, която ще се реализира 
напълно, когато огромната маса граждани разполага с компютър и 
интернет. Но дори и днес дигиталните и информационни технологии 
вече играят особено важна роля, сваляйки бариерите за придобиване 
от всеки гражданин на голямо количество полезна информация, оси-
гурявайки му комуникация с огромно количество хора, включително и 
възможност за директна интернет комуникация с неговите представи-
тели в парламента.95

Важен елемент в засилването на прозрачността на органите на за-
конодателната власт може да бъде открит в увеличаването на възмож-
ностите на гражданите да следят движението на законопроектите и 
дискусията по тях, да се включват с предложения в тяхното изготвяне 
(друг е въпросът, че тези предложения рядко срещат чуваемост), да по-
лучават достъп до изготвените закони, без необходимостта от търсене 
на информация за тях в “Държавен вестник”, само с едно кликване на 
мишката. Прозрачността се увеличава и поради факта, че все повече 
държави започват да предават парламентарните си заседания онлайн, 
с което депутатите се стремят да градят своя публичен имидж на една 
нова основа. Доскоро само някои от по-важните парламентарни засе-
дания бяха излъчвани от традиционните медии – като например об-
съжданията на бюджета, вотове на недоверие и законопроекти, които 
са от особена важност за държавата. Но дори и тогава на много от за-
седанията не можеха да присъстват журналисти, а когато присъстваха, 
те невинаги имаха правото да отразяват всичко случващо се. Сега, чрез 
прякото предаване на заседанията по интернет, всеки може да полу-
чи информация за цялостното развитие на нормотворческия процес, 
обсъжданията, мнението на различните парламентарни групи и де-
путати, начина на тяхното гласуване и пр., с което се добива по-ясна 
представа не само за самите законопроекти, но и за политиката, водена 
от различните партии като цяло. Решенията все по-рядко се вземат от 
анонимни за широката общественост експерти или в парламентарните 
комисии, тъй като гражданите осъществяват своя контрол. Дори засе-
данията в парламентарните комисии, при добра воля на представите-
лите в тях, могат да бъдат предавани пряко по интернет и гражданите 

95 Вж. Coleman, Stephen. Making parliamentary democracy visible Speaking to, 
with, and for the public in the age of interactive technology. In: Routledge Handbook 
of Internet Politics. Ed. by Andrew Chadwick and Philip N. Howard, London and 
New York: Routletge, 2009, p. 87.
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да добиват повече информация за реалния ход на обсъжданията, за 
всеки аргумент “за” и “против” дадено решение. И макар по отношение 
на парламентарните комисии това да не важи с толкова голяма сила, 
то определено във все повече държави се наблюдава тенденцията към 
пряко предаване на парламентарните заседания по интернет. Това в 
особено голяма степен важи за Европейския парламент, който по пре-
зумпция трябва да защитава интересите на гражданите на 27 държави. 
Така гражданите на отделните страни могат да наблюдават действията 
на своите избраници, а в същото време цялостната дейност на ЕП може 
да бъде наблюдавана от всички граждани на ЕС.

От особена важност за увеличаване на прозрачността е и фактът, 
че чрез интернет гражданите могат да добият и лична информация за 
своите избраници. Това се отнася не само за сайтовете на законодател-
ните органи, където все по често може да бъде видяна например авто-
биографията на даден изборен представител – неговото образование, 
предходни постове, досегашна работа в законодателния орган (законо-
дателни инициативи, изказвания, участия в комисии и дори финансо-
ви постъпления да речем от предходния мандат и пр.), но и за обикно-
вените новинарски сайтове и политически блогове, които ежедневно 
изваждат допълнителна информация за него. Гражданите имат реален 
достъп и до най-различни неща от миналото на изборния представи-
тел, които няма как да бъдат публикувани на официалния сайт на за-
конодателния орган. Те добиват едновременно официална и неофици-
ална информация, на основата на която могат да вземат по-адекватно 
решение и да бъдат по-трудно манипулируеми.

Изследвания с помощта на фокус групи в САЩ, при които се зада-
ва въпросът какво биха искали да знаят хората за своите законодатели 
разкриват, че на първо място те се интересуват от това как гласуват 
техните избраници по ключовите проблеми. По-рано получаването на 
данни за гласуването е трудна работа, още повече, че голяма част от 
депутатите не са склони да разкриват информация за своя вот. Сега 
тази информация присъства свободно в мрежата и е лесно достъпна. 
В САЩ тя се качва от специални граждански организации, които сле-
дят поведението на членовете на конгреса, които и до сега не са били 
склонни да дават достатъчно данни по този въпрос в своите сайтове. 
Сред тях най-известната организация е „Гласувай умно” (Vote Smart ), 
започнала своята дейност с доброволци – студенти, събиращи данни за 
това как кандидатите за една или друга длъжност са гласували и какво 
са подкрепяли като изборни представители, за финансовото им пове-
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дение и пр. Всеки, който иска да получи определени данни, може да 
позвъни по телефона или да го направи чрез интернет. По време на из-
борите през 2000 г. организацията е получавала по един милион запит-
вания на ден от граждани за това как са гласували техните кандидати в 
миналото, какви са били позициите им, както и всякаква друга инфор-
мация за тях. За тази цел е изготвена специална база данни за това кой 
как е гласувал от много години назад. Подробни данни могат да бъдат 
открити и на свободния за граждани сайт Congress.org, също поддър-
жан от гражданска организация. Там се съдържа детайлна информа-
ция за основните закони и тяхната история, за спонсорите и лобистите 
на законите. Трети сайт – MegaVote дава възможност на потребителите 
да получават седмична информация чрез мейл за това как са гласували 
техните законодатели. В много от сайтовете могат да се попълват раз-
лични петиции към депутатите.96

Всички тези нови възможности по отношение на прозрачността 
оказват своето влияние и върху ефективността на парламентарните 
институции. Подобряването на ефективността на законодателните 
институции от своя страна зависи основно от това как и доколко из-
борните представители използват интернет, как и доколко гражданите 
използват интернет за обратна връзка с тях под формата например на 
предложения за законодателни промени или инициативи, подаване на 
сигнали и въобще за връзка с законодателната институция като цяло и 
с отделните представители. Тъй като е практически невъзможно да бъ-
дат извадени данни за всички държави или за целия свят, ще погледнем 
едно проучване направено в Шотландия през пролетта на 2002 г., спо-
ред което представителите в парламента използват всякакви видове ин-
формационни технологии – 80% персонални компютри, 91,4% мобил-
ни телефони, 94,3 % мейл и 48,5% интернет. В същото време 75,5% от 
изборните представители в Шотландия се определят като компетентни 
по отношение на информационните технологии. Един доста висок про-
цент в сравнение например с Германия (44,2%), Дания (38,2), Австрия 
(36,6%), Холандия (25%), Норвегия (18,8%) и в Португалия едва 15%. 
Макар и в известна степен тези данни да отговарят на въпроса за броя 
и способността на изборните представители да използват информаци-

96 Вж. Johnson, Dennis W. Congress Online: Bridging the Gap between Citizens 
and Their Representatives, New York: Routledge, 2004, рр. 44–46; Jones, Alex. The 
Internet and the Evolving Nature of Congressional Communication: An Interview 
with Girish J. Gulati. In: The Harvard International Journal of Press/Politics, 2004, 
Vol. 9, № 1, p. 5.
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онните технологии, остава въпросът за начините, по които те се из-
ползват. Ето защо същото проучване изследва и начина на употреба на 
информационните технологии от страна на изборните представители 
в Шотландия. Резултатите сочат, че 55,4% използват ИТ по време на 
кампании, 91,3% за проучване на дадени въпроси, 95,7% за търсене на 
информация. В същото време 94,1% заявяват, че използват интернет 
за комуникиране с избиратели, 76,8% със своята партия, 91,3% с пар-
ламентарната администрация, 71,7% с публични учреждения и 97,1% 
за комуникация с други изборни представители. Важно е да се отбе-
лежи също, че по-голямата част от изборните представители заявяват, 
че тяхната работа и качеството на комуникацията са се подобрили в 
резултат употребата на информационни технологии – 82,4% заявяват 
това за комуникацията с други изборни представители, 72,7% по отно-
шение на парламентарната администрация и 64,2% по отношение на 
избирателите.97 Може да изглежда спекулация, но като се вземе предвид 
бързият растеж на броя на интернет потребителите и на компютърната 
компетентност, не е трудно да се направят съответните изводи, свърза-
ни с увеличаване на процентите във всяка една от посочените държави 
към днешна дата. Но по-важното, което сочат данните от проучването 
е, че изборните представители все по-често използват информационни 
технологии, с което значително подобряват своята дейност.

4.3. Електронният натиск за прокарване на интереси и каузи 
в законодателните органи

Интернет се превръща в инструмент, чрез който става по-лесно 
интересите на отделни специфични групи – синдикати, потребители, 
акционери, служители, корпорации, еколози, фермери и пр. – да бъдат 
представени пред законодателите не чрез традиционните лобисти, а 
чрез директен натиск върху депутатите и това да окаже влияние върху 
законодателството. Известно е, че онлайн комуникационната револю-
ция във връзка с дейност на законодателен орган се поставя със скан-
дала за импийчмънт на американския президент Бил Клинтън, когато 
през септември 1998 г. по предложение на Конгреса в седем правител-
ствени сайта е качен докладът на комисията по този въпрос. През след-
ващите дни той е свален и прочетен от 20 милиона души от САЩ и 
други страни. По същото време семейство Джоан Блейд и Уес Бойд съз-

97 Вж. Webster R. William and Smith F. Colin. Members of the Scottish Parlia-
ment on the Net. In: Information Polity. 2004, Vol. 9, № 1-2, pp. 71–72.
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дава за 89 долара убесайт и тяхната гражданска организация MoveOn.
org започва да обединява граждани, които са против импийчмънта на 
президента Клинтън. Тя изпраща над два милиона мейла и организира 
250 000 телефонни обаждания против такъв акт до Конгреса. На сайта 
MoveOn.org това е наречена “светкавична кампания”, събираща заедно 
граждани, които преди това нямат нищо общо, но са разтревожени от 
ставащото във Вашингтон, обединени са от призива на сайта и създа-
ват за съвсем кратко време безпрецедентно количество послания като 
ново оръжие на една онлайн комуникация с Конгреса. Самият сайт има 
през 2001 г. списък от 300 000 активисти, които веднага може да моби-
лизира онлайн за всяка акция почти моментално. Две години по-късно 
в средата на 2003 г. те са вече 1,5 милиона. С традиционните комуника-
ции е много по-трудно голяма група хора да бъдат привлечени бързо за 
някакви протестни действия. Сега това може да стане почти незабавно, 
независимо дали става дума за електронна петиция или протест пред 
сградата на законодателния орган. Изпращането на мейли по различни 
въпроси до Конгреса от страна на гражданите става нещо постоянно 
и към края на 2001 г. ежедневно там се получават около един милион 
послания, а отделно са традиционните писма, пощенски картички, те-
лефонни обаждания, факсове и телеграми.

В края на 90-те години Майкрософт на Бил Гейтс създава база дан-
ни за свои поддръжници, която след това разгръща в мощна електрон-
на лобистка маса в защита на своите интереси пред законодателите. 
Новите комуникации дават възможност на гражданите да се самоор-
ганизират и да оказват натиск върху законодателите чрез създаване на 
сайтове в защита на своите интереси, дискусионни групи, мейли, те-
лефонни обаждания, петиции, организирани срещи и протести, орга-
низация на различни медийни събития. Ниската ценна и бързината на 
електронната комуникация позволява множество групи, които иначе 
не биха имали средства, да оказват натиск в защита на своите интереси. 
По този начин могат да се привличат допълнително привърженици за 
различни каузи и така да се мобилизира голяма маса хора за въздейст-
вие върху законодателството. Разгръща се цяла нова индустрия от екс-
перти в застъпничество чрез електронни комуникации, чрез създаване 
на специални сайтове и бази данни от клиенти и поддръжници на ня-
каква кауза или интереси. Често даван пример е случаят с Американ-
ското общество на анестизиолозите, което се обръща към консултант-
ската фирма “e-Advocates”, която подпомага кампания срещу готвени 
промени в законодателството, даващи възможност на медицинските 
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сестри да предписват съответни обезболяващи препарати без контрол 
от страна на лекарите. С нейна помощ всички 36 хиляди американски 
анестизиолози са обединени около специален сайт AnesthesiaSafety.net. 
в защита на тяхната теза. В продължение на две години от него са ге-
нерирани над 200 000 мейла, като е създаден списък от 70 000 души, 
които са абонирани за сайта и пишат писма до членовете на конгреса. 
В крайна сметка техният натиск успява.98

Като цяло може да се каже, че електронизацията на връзката между 
граждани и законодатели има тенденцията да революционизира меха-
низма на действие на законодателните органи, както и начина, по който 
чрез тях се прокарват определени интереси и каузи. Е-мейл натискът на 
хилядите граждани конкурира традиционните явни и неявни лобистки 
влияния, дава възможност за директно въздействие от страна на мно-
гообразието от бързо променящи се интереси и каузи на гражданското 
общество. Това води до нарастване с бързи темпове на електронния 
трафик към парламентите и депутатите по света. С помощта на нови 
версии софтуеър става възможно те да се бомбардират с огромно ко-
личество писма в подкрепа на определен натиск. Ако по-рано натискът 
върху законодателите е бил много повече привилегия на групите, при-
тежаващи материални възможности за тази цел, сега икономическите 
ограничения пред комуникационните въздействия отпадат. Организа-
ции и общности, които нямат достатъчно средства получават възмож-
ност в равна степен като останалите да се обединяват помежду си и да 
оказват натиск.

Подобряването на ефективността в работата на изборните пред-
ставители е зависимо от три особено важни тенденции. 

Първата е свързана с децентрализация на функциите и на начи-
на на работа, което на пръв поглед крие рискове пред ефективността, 
но комуникацията чрез интернет позволява например на отдалечени 
географски офиси на самият избраник да общуват помежду си, а граж-
даните да не очакват традиционно приемния ден или час на депутата 
в съответния район, а веднага да комуникират с него. Това разширява 
функциите на различните звена и премахва необходимостта от ситуи-
ране на персонала на едно единствено място. Изборният представител 
може да разполага с административни представители едновременно в 
законодателния орган, в централната структура на партията, в изби-

98 Вж. Johnson, Dennis W. Congress Online: Bridging the Gap between Citizens 
and Their Representatives, New York: Routledge, 2004, рр. 46–47.
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рателния район и пр. Връзките, осъществявани между тези три звена, 
подобряват координацията и съответно дейността на изборния пред-
ставител. 

Втората тенденция е свързана с възможностите на общественото 
мнение, на различни заинтересовани групи, на хората от даден изби-
рателен регион да оказват директен натиск върху законодателите за 
решаването на определен проблем, в защитата на различни интереси 
и каузи.

Третата тенденция произтича от увеличаването на възможността 
за събиране и складиране на информация, в резултат на което на даден 
изборен представител може да му бъде търсена отговорност за дейст-
вия, извършени преди години. Безпроблемно може да бъдат намерени 
данни за предходни гласувания, закони, защитавани позиции и пр., без 
да се налага да се ходи до институцията, да се иска достъп и да се рови 
в архиви – физическото присъствие вече не е толкова важно. Интерес-
ни примери в това отношение са скандалите около младежките години 
на някои от американските президенти – за Бил Клинтън – че е пушил 
марихуана в колежа, а за Джордж Буш-Младши, че е имал проблеми с 
алкохола. Подобен процес се наблюдава и по отношение на изборни-
те представители. Те могат също да използват интернет, за да събират 
информация за дадени законопроекти и закони, за консултации и пр., 
тъй като и за тях физическото присъствие не е необходимо. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дигиталните технологии и най-вече интернет навлизат с безпре-
цедентна за човешката история скорост в обществения живот, пора-
ди което за по-малко от две десетилетия се превърнаха в обект на из-
следване от стотици изследователи в областта на обществените и ху-
манитарните науки. Всички те си задават въпроси и търсят отговори, 
осъзнали, че интернет не е просто технология, а обществена система, 
а всяка обществена система е свързана с политиката. Какви ще са след-
ствията от навлизането на тези технологии?

При работата върху това изследване основната цел се състоеше в 
разкриване на специфичните механизми и особености на безпреце-
дентното влияние на новите дигитални информационни технологии 
върху обществото и политиката. Най-важното „въображаемо” прос-
транство, в което функционира обществото и чрез което политиката 
става достояние на обществото, са медиите. Интернет разширява това 
пространство, като потенциално дава възможност на индивидите, 
групите, организациите и държавите да функционират без предходни 
ограничения на времето, разстоянието и броя на участниците.

Изследването бе извършено на основата на опита във въвеждането 
и използването на дигиталните комуникации в политиката в различни 
страни и контексти, както и на дискусията, свързана с различни интер-
претации на тези процеси. Анализирайки проблема за влиянието на 
информационните технологии върху политиката в исторически, срав-
нителен и емпиричен план, може да бъдат направени няколко основни 
извода, които потвърждават формулираните в началото на този труд 
тези.

Първо. Потвърди се тезата, че комуникационно-информационни-
те технологии имат както усилващо определени процеси и съответ-
но резултати въздействие, така и двоен ефект, а също водят до тран-
сформация на различни социални системи и подсистеми. Тяхното 
краткосрочно и първоначално въздействие е преди всичко усилващо. 
Усилващото въздействие е свързано с ролята на тези технологии пре-
димно като средство, което е относително независимо от съдържа-
нието, прокарвано чрез него. Това от своя страна води до двойствени 
въздействия, зависещи от това как се използват технологиите. Тази 
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двойственост намира отражение във факта, че в изследванията на го-
ляма част от ефектите на съвременните дигитални технологии, ние 
откриваме както оптимистични, така и песимистични виждания за 
тяхната роля и място. В процеса на проучването бе разкрито, че наред 
с тези два типа въздействия – усилващо и на двойния ефект, с раз-
пространението си технологиите в крайна сметка стават предпостав-
ка за радикални трансформации в различни области на обществения 
живот. Като цяло последствията от новите технологии са системни, 
т.е. влияят върху цялата обществена система. В този смисъл можем 
да кажем, че знаменитата формула на Маклюън, че средството е съоб-
щението, има своето потвърждение не само при изследваните от него 
печатни и електронни комуникационни технологии, но и в съвремен-
ната дигитална среда.

Второ. Ключова теза на този труд е разграничаването на различни 
типове технологии от гледна точка на тяхното социално въздействие, 
като специфичното въздействие на комуникационно-информацион-
ните технологии е характеризирано като политико-системно, т.е. вли-
яещо на първо място върху политическата подсистема на обществото. 
Това влияние може да бъде открито чрез анализа и разкриването на два 
основни каузални механизма, свързани с формирането на общности и 
идентичности, както и със съответно разпределение, скорост, интен-
зивност, обхват, масираност на разпространение на всяка възможна 
информация, което е предпоставка и за съответни властови съотноше-
ния в политиката. Още анализът на аналоговия тип технологии потвър-
ди тази хипотеза, като на базата на исторически и емпиричен материал 
бе показана ролята на тези технологии най-напред във формирането 
на нациите като макрообщности, заменящи средновековните локални 
общности. Нациите от своя страна се превръщат в основен субект на 
политиката, в суверен, заменящ предходния монархически тип суверен, 
а това е предпоставка за появата на нова политическа реалност, каква-
то е националната държава. Вторият основен извод, който може да се 
направи при анализа на тези комуникации, е свързан с разкриване на 
зависимостите между новите комуникации, появяващи се с печатната 
машина, и промяната в политическите системи и функционирането на 
политиката. Съществува корелация между различните типове модерни 
аналогови комуникационно-информационни технологии, модерната 
публична сфера, централизирано-йерархичното изграждане на държа-
вата, модерните идеологии и специфичните особености на представи-
телната демокрация.
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Трето. На основата на практиката по формирането на новите ди-
гитални медии и взаимодействието им със старите медии можем да от-
хвърлим песимистичната теза за края на „Гутенберговата галактика” и 
да се опрем на теоретичен модел на новите медии и свързаните с него 
отношения между стари и нови медии, които се осъществяват чрез раз-
лични форми на конвергенция. В този цялостен модел основни са ха-
рактеристиките на новата медийна публична сфера, чрез които в нова 
дигитална среда се реализира принципът „медията е съобщението”. По 
един начин се възприема визуалният образ по телевизията, други са 
слуховите възприятия при радиото, а интернет, обединявайки предим-
ствата на всички стари технологии и предоставяйки значително ниво 
на интерактивност, води до радикални промени, които носят след себе 
си и съдържателни следствия. Но тези съдържателни следствия не се 
заключават единствено в начина, по който се възприема съобщение-
то – новите възприятия създават и нов тип оценки на дадени процеси, 
събития, решения и пр. Тази промяна обуславя и нов тип реакции от 
страна на отделния индивид, от страна на обществото, на различните 
социални системи и от страна на държавата, тъй като на практика ме-
диите, а не политиците, вече определят основната част от дневния ред 
на обществото.

Четвърто. Изводът, до който можем да достигнем при анализа на 
ролята на дигиталните технологии днес е, че основите на това влияние са 
свързани на първо място с промените в публичната сфера, а паралелно 
и с различните социални общности, от които зависи функционирането 
на политиката, както и с гражданското общество. Предходната нацио-
нална публична сфера претърпява промени като най-важното от тях 
е, че става относително независима от пространствените отношения, 
но в същото време се глобализира и фрагментизира на множество раз-
лични основания. Днес интернет значително увеличава и фрагментира 
публичната сфера, разширявайки повече от всякога пространството 
и възможностите за функциониране на различните общности – поя-
вяват се нови общности на локално и на интернационално равнище, 
някои стари общности се разпадат, други разширяват своята дейност, 
трети се появяват за кратко време, след което прекъсват своето съ-
ществуване и пр. Във възход са различни типове виртуални общности, 
които дават съвсем нови възможности за конституиране на виртуални 
идентичности на различни основания. Изводът, който може да се на-
прави е, че дигиталните комуникации дават възможност за ново засил-
ване на различни микрообщности и териториални общности, защото 
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са предпоставка за рязка интензификация на отслабените преди това в 
рамките на националната държава комуникации вътре в тях. Това ус-
ложнява и умножава различните субекти, участвуващи в политиката. 
Основният извод, до който достигаме е, че на тази основа тенденцията 
е на появата на нов тип „умни тълпи” или „интелигентни общности”, 
които започват да променят предходната политика.

Пето. Възходът на електронните медии и на първо място на теле-
визията между 70-те и 90-те години на миналия век е една от важните 
предпоставки, заедно с промените в социалната структура на разви-
тите държави, за ерозия на предходните форми на представителство, 
за неговата криза, за кризисни процеси във формиралите се в епохата 
на възхода на печатните комуникации големи масови партии. Това от 
своя страна води до ерозия на партиите, до появата на нови партии и 
изчезването на стари, до промяна в самото функциониране на партии-
те и на партийните системи. В тази нова ситуация една от посоките, в 
които партиите се опитват да се приспособят към една нова дигитална 
епоха, е дигитализацията на своите комуникации преди всичко чрез 
интернет и навлизането във виртуалното пространство като място за 
привличане на избиратели, събиране на средства, рекрутиране на нови 
партийни членове, комуникация с членската маса. В настоящото из-
следване се прави комплексен анализ на процеса на дигитализация на 
политическите партии и се посочва, че започва да придобива популяр-
ност тенденцията към един нов тип дигитална партия, в която разли-
чията между членове и симпатизанти са много по-размити, а броят на 
членската маса е много по-малък, отколкото при предходните масови 
партии. Цялостната организация на тези партии днес е подложена на 
тенденция към промяна и те все повече се отдалечават от модела на 
партия, функционираща съобразно „железния закон на олигархията”, 
проучен от Михелс още преди Първата световна война. В тази дигита-
лизирана партия, каквато тя се формира в момента, все повече лиде-
рите и елитите са подлагани на натиск от различни посоки и тяхната 
позиция не може да се съхрани чрез пирамидалната организация на 
отношенията в партията, тъй като партийните „пирамиди” все пове-
че се „сплескват”, хоризонталните връзки в партиите се засилват, а на 
мястото на делегирането и представителността се плодят все повече 
форми на пряка вътрешнопартийна демокрация.

Шесто. Анализът на тенденциите на промяна показва, че една от 
значимите посоки е свързана с прехода от непрозрачна към прозрач-
на политика, от закритост към откритост на различните политически 
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подсистеми. Все повече политиците влизат в публично пространство, в 
което се чувстват както в знаменития паноптикум на Джеръми Бентам. 
Дигиталните комуникации са предпоставка за промяна във функци-
онирането на политиците и институциите, които стават все по-про-
зрачни и трябва да отговарят на очакванията на едно значително по-
активно гражданство. Променя се функционирането на държавата и 
държавните институции – облекчава се достъпът до тях, засилва се 
прозрачността, повишава се възможността на гражданите да участват 
в процесите на вземане на решения и пр. Политиката повече от вся-
кога е зависима от мнението на гражданското общество, социалните 
общности и гражданските организации. Политическата власт става все 
по-децентрализирана, а центровете на власт стават все повече. Докато 
радиото и телевизията са основна предпоставка за централизиране на 
властта в една личност, интернет води до децентрализация на властта. 
Това е един от факторите за промени в поведението и ерозията на пре-
дходните централизирани елити и авторитарни режими. Там, където те 
не успеят да реагират адекватно на новата комуникационна ситуация, 
това води до делегитимация и рухване на съответните властови пира-
миди, както стана в бившия Съветски съюз и Източна Европа.

Седмо. Един от ключовите изводи е свързан с причините за кри-
зата и посоката на излизане от кризата на модерните представителни 
демокрации. Дискусията в тази област, както и натрупващият се опит 
от времето на въвеждането в Минесота на първите версии на интернет 
демокрация показват посоката, в която се трансформира предходната 
представителна демокрация. Така стигаме до модела на един нов тип 
демокрация, който се получава в резултат от конвергентни процеси 
между представителната и пряката демокрация. В него се интегрират 
черти на различни форми на демокрация, обсъждани през послед-
ните десетилетия, и на първо място на делиберативната и на парти-
ципаторната демокрация. Те обаче могат да бъдат само елементи на 
този нов тип демокрация, който можем да наречем с думи като „кола-
боративна демокрация”, „мрежова демокрация”, „уики демокрация”. 
Най-важната черта на тази демокрация е, че при нея няма просто 
упълномощаване на елитите да вземат решения от името на гражда-
ните, а гражданите съучастват в тези решения. Не се оставя също на 
затворена група от съветници и експерти да формират алтернативите 
на различни политики, а в тях се включва, както при Уикипедията, 
голяма маса хора и резултатът са различни форми на колективна ин-
телигентност.
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Осмо. Всичко това дава възможност да се анализират колаборатив-
ната и мрежовата особености на този нов тип уики демокрация, а също 
и други характеристики, с които тя е свързана – протестните и анти-
системни движения, които се трансформират по посока на „интели-
гентни общности” или „умни тълпи”, като техните действия се реали-
зират едновременно във виртуалното и в реалното пространство. Фор-
мират се съвсем нови характеристики на публичната сфера, която все 
повече се трансформира като блогосфера, политическата блогосфера 
от своя страна конвергира с традиционните медии и дава възможност 
да се разбива все повече монополът на предходни корпоративни ме-
дийни и властови елити. Това прави политическия живот обаче много 
по-динамичен и непрогнозируем, а поведението на печелившия поли-
тик се оказва днес съвсем различно от поведението му във времето на 
доминиране на печатните медии и ранния стадий на електронните ме-
дии. Както все повече информация се получава от гражданите в реално 
време, така и все повече решения на политиците се вземат в реално 
време – дори на и чрез телевизионния екран или при включеността им 
в глобалната мрежа. Подобряването на технологиите за интернет гла-
суване все повече ще увеличава възможностите на гражданите непо-
средствено да участват в политиката, ще бъде фактор за подобряване 
на отчетността, прозрачността, ефективността на различни органи на 
държавата.

Промени ще има и оттук нататък. Какви ще бъдат те зависи от нас 
самите, от държавните и световните политики по отношение на ин-
тернет, но може да зависи дори и от едно единствено събитие, което 
да обърне хода на човешката история. Днес например заплахата от 
световния тероризъм би могла да се превърне в такова събитие. Това, 
което ни остава на всички нас, е надеждата, че интернет ще продължи 
да се развива свободно, с възможно най-малко политически и иконо-
мически ограничения или влияния, с активното участие на потреби-
телите. Остава ни да се надяваме, че интернет ще влияе повече върху 
политиката, отколкото политиката върху него.
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SUMMARY

The problem of influence of different technologies – military, produc-
tive, communication, biotechnologies, etc. is an important part of social and 
political philosophies. They have specific role in the development of the dif-
ferent social spheres. The specificity of the communication technologies is 
that they play a crucial role in the building of different types of communities 
and identities, in distribution of power in politics. In last couple of decades 
that role is played by the digital technologies of communication and informa-
tion, and first of all by internet, which is penetrating our lives with an unprec-
edented speed in human history, changing the way of communication and 
making of politics. In contrast with all previous information technologies, 
the digital communications have many new characteristics and consequences 
making them an extremely important field of research. For the first time they 
contribute in compression of time and space of the world as whole. In com-
parison with all previous electronic and print communication technologies 
they have higher level of interactivity that is allowing a constant horizontal 
communication between millions and even thousands of millions inhabitants 
of the planet. We are witnessing a tendency of digitalization of human com-
munities and politics and this brings about unprecedented consequences in 
all human history.

The main thesis in this monographic research is that the consequences 
of penetration of the information technologies are twofold – they are an ob-
ject but in the same time a subject of change. To prove that I examine three 
models of influence – of reinforcement, of the dual effect and the model of 
transformation. The idea is that, at first technologies mainly reinforce some 
processes, but with the time they are able to transform whole economic and 
political systems and subsystems, to bring permanent changes in human, 
political and economic relations. There is an interactive interrelationship be-
tween technology and politics, but its concrete characteristics depend on the 
peculiarities of the different economic and political systems. Accordingly we 
are talking about the complex and systematic relations between technologies 
and economic, social and political, cultural systems. 

I develop the thesis of a specific prevalent and causal influence of differ-
ent types of technologies on the different social sub-systems – those of pro-
duction, consumption, communication etc. What is specific about the tech-
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nologies of communication and information is that they play a crucial role in 
forming politics and related with the politics social subjects, representing dif-
ferent communities and identities. The communication technologies stand in 
the base of the communities and politics. It is shown how those technologies 
spontaneously bind people and sharply increase the communication between 
them. They are a crucial part of the forming of particular communities and the 
identification of individuals with them, but in the same time they are a part 
of the erosion of other communities and the identification with them. This by 
itself is determining the subjects of power and the legitimacy of authority.

By using that type of methodology and by analyzing the problem in 
theoretical, empirical, systematic, historic etc. aspects, I defend two main 
theses. The first one says that the current changes in communication-infor-
mation technologies transform the way we communicate, perceive and react 
to information, respectively our communities and identities. The second one 
says that this is bringing changes in politics, related with a new type of com-
munication and organization, which is transforming some crucial social and 
political sub-systems and by doing that they are transforming politics and 
democracy themselves. 

The book is composed of a preface, seven chapters and a conclusion in 
which I analyze the influence of the web on the public sphere, civil society, 
political parties and democracy. I draw some ways of overcoming the crisis 
of the representative democracy. The basic prerequisite is that changes in the 
two main subjects of modern democracy – the civil society and the political 
parties are bringing an inevitable change in democracy itself.

In the first chapter of the book is made an historical analysis of the 
influence of different types information technologies on politics from ancient 
times until our days. The research is focused on the verbal communication 
as a main factor of forming the pre-estate communities; the written commu-
nication as a preposition of the forming the state and politics; the invention 
of the printing press as a main factor, which have brought the Reformation 
and Enlightenment; the overthrowing of the Middle ages; the changes in the 
public sphere brought by the growth of the printing culture and the printing 
press; the appearance of the modern nation as an “imagined community”; the 
collapse of monarchy and the rise of nation state; the development of differ-
ent types of representative democracy etc. There is an analysis of the changes 
coming with the introduction of the telegraph and its possibilities of instan-
taneous circulating of messages – how is that changing journalistic and is a 
prerequisite for the rise of colonial empires. I investigate the role of the radio, 
television and the newspaper in forming the mass societies, mass culture, and 
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mass parties, for the centralization of political systems. The different research 
approaches on the influence of information technologies on politics are out-
lined, which in their essence coincide with the traditional liberal, conservative 
and socialist points of view.

Second chapter investigates the appearance of one functionally new 
public sphere as a result of the introduction of the new information tech-
nologies, the translocation of that public sphere from the field of the tradi-
tional direct communication and from the field of traditional media, to the 
field of one new global informational and communicational space opened by 
the internet. A comprehensive analysis of the consequences for the societies, 
politics and culture form the introduction of the new digital technologies is 
done. The characteristics of the new and interactive online public sphere are 
studied connected with the change of the whole character of communication, 
transforming it from “one to many” communication, dividing the societies to 
elites and masses, to “many to many”, “one to many”, “many to one”, “one to 
one” communication, i.e. to all possible versions of communicative interac-
tion. Digital technologies expand the territorial reach of the information to 
the whole planet; they furthermore contribute to the anonymity and in the 
same time for the personalization, fragmentation, pluralism, and decentrali-
zation and this has its consequences. There is made an analysis of the different 
methods, techniques and factors of convergation between internet and the 
traditional communication technologies – radio, television and newspapers 
as a main space for the unfold of the modern public sphere, there is an inves-
tigation on the question of how internet favors or suggests extinction of the 
media of the previous modern public sphere; the contribution of the internet 
to the new postmodern public sphere; the transition to Web 2.0 as a contem-
porary and harshly interactive version of the web.

Objects of analysis in the third chapter are the virtual communities 
and civil society, which are created as a basic structure of the public sphere 
made by the virtual space of the internet. There is an investigation of the ques-
tions of the networked citizen and networked citizenry as a new form of ex-
ercising civil rights and liberties through the internet; the emergence and the 
functioning of the civil society and its organizations trough application of the 
net – how do they emerge, function, how they are strengthening or weak-
ening, what forms of activity do they adopt to accomplish their goals etc.; 
the new form of inequality – “the digital divide” – availability of information 
technologies for some individuals and societies and their absence for others, 
which is putting them at a different positions in accomplishing some given 
political and non-political activities and goals, and that this is one of the main 
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prerequisites for deepening the other inequalities; the “YouTube” effect – as a 
space to upload videos that have made a crucial influence on some processes 
in the modern politics, modern state and modern world; the change in power 
relations with an accent on the horizontal structures of the web, which are 
suggesting “squash” of the hierarchies and a new type of power relations. 

Chapter four is examining the change of functioning of the different 
types oppositional and anti-system movements in the new communication 
environment. To accomplish that goal I make a historical review of different 
stages of change as a result of the application of different types communica-
tion technologies, which come to be the main factor of change in the spaces, 
methods and forms of activity of those movements. It is shown that in many 
cases the civil movements are becoming an alternative of the political parties 
by giving an opportunity for direct participation of millions of individuals in 
some civil or political processes, which seems to be impossible for the parties 
developed as an instrument of the modern representative democracy. 

An object of analysis in chapter five is a new type of civil participation 
in public space and in politics represented by the rapidly developed in the last 
decade political blogosphere. It is shown the influence of political blogs on 
politics, their main characteristics, strong and week sides, their convergence 
with the traditional media and their usage by journalists and politics in pur-
suing their own goals. A study of the political blogs in Bulgaria is done end-
ing with the conclusion that the blogs of the most famous politicians are not 
enough active because they are in used mainly in political campaigns while at 
the same time there is a fast growth of political blogs becoming important in 
organizing different types of citizen campaigns and protest actions.

Chapter six analyses the main institutional subject of politics – the po-
litical parties. There is an inquiry into the different types of political ideologies 
and their application to the virtual space where they are projected in one form 
or another. I analyze the influence of digital information technologies on the 
ability of political parties to reach the voters, to organize campaigns, to raise 
funds and support, etc. There is an analyses of the internal functioning of po-
litical parties, the possibilities of strengthening the democracy within the par-
ties, the removal of hierarchies and the betterment of their functioning which 
can bring the end of the “iron law of oligarchy” defined by Robert Michels 
a century ago. A special attention is paid to the capability of the internet to 
change party systems by the new possibilities to create political organizations 
and by bringing visibility to some considered not long ago to be marginal 
political formations.

Chapter seven is looking for ways out of the crisis of the representa-
tive democracy. The research is focused on defining different new forms of 
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democracy – semi-direct, deliberative, participatory and collaborative de-
mocracy, connected with different levels and forms of citizen inclusion in the 
democratic process. The conclusion is that, regardless of the new possibilities 
of development, it is impossible for the classical direct democracy to become 
predominant political form in contemporary society; it just can’t become the 
only instrument of power relations, because of the complication of civil and 
political relations, and because of the need of a higher level of professionalism 
and expertise in governing contemporary processes. There is a special atten-
tion made on the collaborative democracy as a specific combination of direct 
and representative, deliberative and participatory democracy. That combina-
tion is giving them the opportunity to bind the workings of the traditional in-
stitutions with one much broader expertise on the base of the so called “wiki” 
mechanism. I give some attention to the e-voting, which by overcoming some 
technological obstacles could become a permanent practice. Although it is 
able to bring some risks, like the danger of populism or some technological 
risks, it has the potential to bring a higher level of voters’ activity during elec-
tions, to remove many formal or non-formal barriers of political participation 
through the right to vote. And in the end, a research is done on the role of 
the Internet communications on the behavior of parliamentarians, the bet-
terment of the efficacy, transparency, visibility and efficacy of the legislative 
bodies, which by definition are the main guardians of democracy, of course, 
side by side with the particular constitutional postulates. 

In the conclusion I define some of the main findings in the study.
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