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Предговор
За да достигнат социалните медии ма-
щаба, който имат днес, те извървяват 
дълъг път. Стартирали като канал за 
трансфер на информация, те се пре-
връщат бързо в средищна точка на 
социалното взаимодействие, предос-
тавяйки възможности, които никой 
друг информационен канал не може 
да предложи.  
Самите компютърни мрежи достигат 
първоначалния си разцвет още през 
70-те години, когато компютърните 
връзки представляват военно-ориен-
тирана схема за контрол и командва-
не. В последствие се разширяват отвъд 
привилегированите няколко центъра 
и хъбове, а с това и се ражда и идея-
та, че ако имаш няколко компютъра, 
свързани помежду си може да ги из-
ползваш като канал за дискутиране на 
сходни теми, обновяване на познан-
ствата и изграждане на такива с други 
хора извън твоя кръг. Началото обаче 
е трудно и е поставено основно от ен-
тусиасти, решили да преборят същест-
вуващия по това време стереотип, че 

пред клавиатурата седят само хора без 
социални умения да общуват в реал-
ността. В този период основно техно-
любителите се осмеляват да пробват, 
но разширявайки бързо обхвата на со-
циалните медии, превръщайки ги във 
вездесъщия културен феномен, в кой-
то се влюбваме 40 години по-късно.

Първите крачки 

Всичко започва с BBS (от английски 
Bulletin Board System или система/
място за бюлетини). Това представля-
ват онлайн места за среща, където чрез 
независимо качени линкове, инфор-
мация и постове потребителите ефек-
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тивно комуникират с централна систе-
ма, от където могат да смъкват игри, 
програми или да си пишат с други по-
требители. По това време, връзката с 
интернет става чрез телефонна линия 
и модем1. Администраторите на BBS 
обикновено са потребители на самите 
бордове или заинтересовани от спе-
цифичните теми доброволци. В този 
период остановяването на връзка на 
дълги разстояния е проблемно, което 
стимулира създаването на множество 
по-малки общества според района на 
потребителите. Това развитие на он-
лайн комуникациите дава началото 
на една от най-важните обществени 
трансформации на века - превръща-
нето на антисоциалните хора във вир-
туално социални. BBS обществата от 
малки групи с единици потребители 
бързо се разрастват, като през 80-те 
и 90-те години стават едно от най-по-
пулярните занимания и преопределят 
Интернет революцията. 
Друг вид място за интерактивност е 
CompuServ. Тази услуга стартира през 
1970-та като бизнес ориентирана оп-
ция за комуникации. CompuServe 
предлага две нови функции на своите 
потребители: възможност да споделят 

1  Модемът е периферно устройство за 
компютър, което позволява той да се свърже 
с други компютри, оборудвани с модем, чрез 
телефонната мрежа. /деф. Уикипедия/. Той не 
трябва да се бърка с рутер, макар визуално да си 
приличат. Рутерът е е самостоятелно устройство, 
което е част от компютърните мрежи и служи 
за управление на разпределянето на трафика 
информация между различни мрежи или 
различни сегменти от дадена мрежа, т.е. компютри 
чрез кабел или безжично. /деф. Уикипедия/

файлове помежду си и връзка в реал-
но време с хора; нещо, което никой не 
е предлагал дотогава. Така на потре-
бителя се предоставя възможността не 
само да изпраща съобщения до при-
ятели по вече наложената електрон-
на поща, но и да се присъедини към 
хиляди дискусии, стартирани от дру-
ги CompuServe членове. Именно тези 
форуми са популяризирали използва-
нето на Интернет и създали възмож-
ността за модерната интерактивност, 
която познаваме днес.
Ако трябва обаче да посочим пред-
шественик на днешните социални 
мрежи, то това би бил чадърът на AOL 
(Америка Онлайн). По много начини 
и за много хора, АОЛ е равностойно на 
Интернет преди Интернета, а създаде-
ните там членски общества са може би 
най-вероятните иновации, поставили 
основите на днешния дигитален свят.  
През средата на 90-те години на ХХ 
век, Yahoo отваря първият онлайн ма-
газин, последван от Амазон, в нача-
лото, посветен изцяло на продажбите 
на книги. В този период състезанието 
колко компютъра ще има във всяко 
домакинство тече с пълна пара.
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Интернет бумът

Въпреки, че е различен по структура 
от съвременните социални сайтове, 
американският сайт Classmates.com 
със създаването си през 1995 година 
доказва идеята, че виртуалните сре-
щи са възможни.  При зараждането на 
сайта потребителите не могат да съз-
дават профили, а само да търсят по-
знати от гимназията в предварително 
публикувани списъци на випуските и 
да се свържат с тях. Сайтът бързо става 
популярен и остава такъв и до днес с 
повече от 540 милиона регистрирани 
потребители .
Веднага възникват и други подоб-
ни сайтове, които набират популяр-
ност през 90-те, като SixDegrees.com 
и AsianAvenue.com. С появата си през 
1997 година SixDegrees.com разширя-
ва значително модела на социални-
те мрежи като въвежда принципа на 
разделението на контактите на “со-
циални кръгове” в логиката на меди-
ите. Идеята произтича от популярна 
в периода теория за Шестте степени 
на разделение. Тази теория гласи, че 
всеки е на шест или по малко стъпки 
/запознанства/, от всеки друг в света, 
т.е. че тръгвайки по веригата “приятел 
на приятел” всеки може да се запознае 
с всеки с максимум шест междинни 
запознанства. Сайтът SixDegrees.com 
бива затворен през 2001 и отворен от-
ново, но само за настоящите към този 
момент членове без възможност за 
нови регистрации.
С нарастването на броя на сайтовете 
пазарът налага таргетиране на пред-
лаганите услуги и по-тясното им спе-

циализиране. Така например през 
късните години на 90-те се създават 
специални  сайтове за връзка с потре-
бители от Афро-американски произ-
ход - BlackPlanet.com, а през 2000 и та-
къв за латино потребителите - MiGente.
com. Всички сайтове, съществуват и до 
днес, като на най-голям успех се радва 
BlackPlanet.com. Според компанията, 
откупила сайта през Април 2008, към 
момента BlackPlanet.com има 3 мили-
она уникални посетителя на месец. 

Разрастването на бизнеса: 
LinkedIn, MySpace и Facebook

През 2002-ра, общуването по соци-
ални мрежи, каквито ги познаваме и 
днес, започва с първия по рода си сайт 
- Friendster. Friendster използва кон-
цепцията за разделение на SixDegrees.
com, като потребителите на услуга-
та могат да си избират кръг от “при-
ятели” и да сортират кого допускат в 
профила си чрез специални филтри. 
Сайтът промотира идеята, че голямо 
и устойчиво онлайн общество може 
да съществува само при наличието на 
интерперсонални връзки, като тези 
между приятели. Това, което спомага 
за бързото развитие на сайта е специ-
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фичният му интерфейс, наподобяващ 
сайт за запознанства. Само година 
след старта си, Friendster може да се 
похвали с повече от 3 милиона реги-
стрирани потребители и огромен ин-
веститорски интерес. Услугата обаче 
преодолява много технически труд-
ности и съмнителни решения от упра-
вителните органи на компанията-соб-
ственик, които постепенно водят до 
спад на активността на потребителите 
в Северна Америка. Сайтът обаче ус-
пява да запази силни позиции в Азия, 
и предимно Филипините, което под-
помага популярността му и до днес.
Сайтът за познанства в професионал-
ната сфера, LinkedIn бива публикуван 
през Декември 2002 и е официално 
открит през Май 2003. Директор на 
компанията е Джеф Уайнър, който 
преди това е имал ръководна пози-
ция в Yahoo! Inc., а самата компания 
е основана от Рейд Хофман и екипи от 
PayPal and Socialnet.com. С желанието 
да бъде повече от поле за приятели от 
гимназията и просто киберпростран-
ство, LinkedIn си поставя за цел да се 
наложи като ресурс за контакти, биз-
нес познанства и начин да се свържеш 
с хора от индустрията, в която работиш 
или от която си заинтересован. Сайтът 
поддържа изцяло различен интер-

фейс, базиран на спецификата на биз-
нес комуникациите. Самият профил 
на потребителите следва логиката на 
формата за представяне на професио-
нална автобиография. Познанствата в 
сайта се наричат  “връзки”. През Юни 
2013 LinkedIn собщава, че има повече 
от 225 милиона  потребители в повече 
от 200 страни.
Също през 2003-та е представен и по-
пулярният младежки сайт MySpace. 
Въпреки, че вече не е сред сайтовете 
в категоризация на социални, той ос-
тава сравнително популярен в САЩ. 
Главните му атрибути са с музикал-
на насоченост - клипове, трейлъри, и 
плейлисти които привличат младеж-
ка публика.
Истинският бум на социални мрежи 
започва с възникването на Facebook. 
Първоначално  той е основан като 
много други сайтове за социални мре-
жи за специфична аудитория. На-
правен от студенти за студенти през 
2004, сайта се позиционира като нова 
онлайн младежка организация само 
за елитния американски университет 
Харвард. Цели две години функцио-
нира за затворения кръг преди офици-
ално да отвори за широката публика 
през 2006. Сайтът запазва вече утвър-
дените успешни модели и структу-
ри на предшествениците като добавя 
нова интерактивна функционалност. 
До тази година, Фейсбук вече е устано-
вен като един от най-големите онлайн 
бизнеси, с десетки милиона инвести-
ции. Тайната на успеха на сайта (кой-
то има почти 1 милиард потребители) 
не може едностранно да бъде опреде-
лена. Няколко неща, които потребите-
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лите обожават е колко лесно се работи 
с него; други пък харесват лесно дос-
тъпните възможности, които предла-
гат. В допълнение на тези неща, лесно 
запомнящото се име добавя атрактив-
ност на услугата и популярността му, 

достигайки до аудитория от над 1 ми-
лиард човека. 

Twitter 

В началото на 2006 година, в крак с 
тенденцията за социализация на ин-
тернет пространството възниква нов 
тип мрежа, насочена основно към 
бързото споделяне на новини меж-
ду потребителите. Мрежата наречена 
Twitter позволява на своите потреби-
тели да изпращат и четат кратки съ-
общения, ограничени до 140 знака.  
Микроблоговата услуга бързо набира 
почитатели и отбелязва над 550 ми-
лиона регистрирани потребители към 
момента. На 8-ми ноември тази годи-
на Американската компания излезе 
и на борсата като листна 70 милиона 

акции. Продажбата им започна с пър-
воначална цена от $26/акция, а до 
края на първия ден на търгуването им, 
микроблога завърши с 44,94 долара. 
Отбелязването на скока от 73% спря-
мо първоначално обявената цена на 
акция е обещаващ знак за компанията 
и растежа й.

Визуалните социални мрежи: 
Instagram и Pinterest

През 2010, базирайки се на бързо раз-
виващите се мобилни технологии и 
нарастващия брой на фото-постове 
в социалните мрежи, възниквата две 
от най-големите визуални социални 
мрежи - Instagram и Pinterest.
Стартирана като приложение за 
iPhone, iPad, и iPod Touch, Instagram 
е социална мрежа позволяваща на 
потребители да публикуват снимки и 
видео в профилите си в останалите со-
циални мрежи. Няколко месеца след 
възникването си апликейшъна добавя 
възможността за използване на хаш-
тагове за отбелязването на хората на 
снимките и така се превръща в самос-
тоятелна социална мрежа с над 150 
милиона активни потребители месеч-
но. През 2012 година Instagram е заку-
пена от Facebook. 
Pinterest, социална мрежа, която от 
скоро набира популярност и в Бъл-
гария, предоставя на потребители си 
табла за колекциониране и публику-
ване на фото-материали, организи-
рани по тяхно желание. Потребите-
лите могат да разглеждат таблата на 
останалите потребители и съответно 
добавят публикациите, които харесат 
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към своите табла. Връзките в тази со-
циална мрежа променят своята роля и 
се наричат “последователи”, т.е. хора, 
които следят за новите публикации на 
таблото. Социалната мрежа съобщава 
за около 70 млн. активни потребителя 
на месец.

Google +

Осъзнавайки силата на социалните 
мрежи, през 2011 година Google също 
създава своя такава, наречена Google+. 
За разлика от Facebook и Twitter тази 
социална мрежа не е самостоятелен 
сайт, а социален слой на предлагани-
те към момента услуги на компания-
та. Google + стартира изключително 
силно, като само през първите си 4 
седмици събра повече от 25 мили-
она уникални посетители. До голяма 
степен това се дължеше на напъл-
но функционалното приложение за 
безплатни видеочатове заедно с не-
ограничен брой онлайн приятели, не 
толкова развито в останалите соци-
ални мрежи към момента.  
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За автора

Tsvetta е консултиращ стратег по со-
циалните мрежи за корпорацията 
db5 в Ню Йорк. Родена е във Велико 
Търново и през 2008 се премества в 
САЩ за да получи висше образование. 
През 2012, Tsvetta завършва колежа 
“Св. Франциск” с дипломи по Марке-
тинг Мениджмънт, Международен 
Бизнес и Икономика. По настояще е 
студентка в Градския Университет на 
Ню Йорк в кампуса Барух, където учи 
магистратура. През 2010 е короняса-
на за Мис България Диаспора САЩ и 
започва кариерата си на модел, въпре-
ки 165 сантиметровия си ръст. Пред 
камерите или зад кулисите на големи 
социално мрежови кампани, Tsvetta 
е доказана сензация зад океана. Бъл-
гарското гуру в онлайн индустрията 
в Америка има опит с големи компа-
нии като филмовото студио Парама-
унт, Тойота, НАСКАР и Сони. Бившата 
моделка се изявява като филантроп в 
българската общност като се концен-
трира над обучаването на жени лиде-
ри. Владее свободно 5 езика.
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