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През последните 13 години со-
циалните мрежи набраха по-
пулярност и се превърнаха от 

он-лайн сайт за споделяне на инфор-
мация с приятели до начин на живот 
и основен канал за комуникация меж-
ду хората. Според проучване на Ipsos 
Open Thinking Exchange (OTX) от на-
чалото на 2013 година близо 60% от 
хората, които имат достъп до интернет 
в света, имат профил в поне една со-
циална мрежа и прекарват повече от 3 
часа на ден в мрежите. Това са близо 
13% от денонощието ни. 
Прехвърлянето на живота във вир-
туалното пространство логично води 
след себе си до цялостна промяна на 
начина ни на общуване, насочено към 
улесняване на комуникацията и уве-
личаване на изпращания поток ин-
формация и разширяване на неговата 
аудитория.
Какво се промени?
Като начало промяната стартира с 
промяна на езика и начина на изра-
зяване. Тази промяна започна още с 
появата на първите програми за чат 
комуникация и навлизането на емо-

тиконите (личицата, изписани с по-
мощта на препинателни знаци, а вече 
и под формата на картинки и анима-
ции) и съкращенията.  Социалните 
сайтове като Туитър, които налагат 
лимит на броя символи в една публи-
кация, допълнително стимулират въ-
веждането на специфична система за 
комуникация чрез съкращения. Ня-
кои популярни термини като LOL (ид-
ващо от „Laughing Out Loud” – „Смее-
не на глас”) водят до нови думи, които 
имат по-широко значение от първо-
началното им. Сега LOL се използва 
за добавяне на шеговит или забавен 
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тон на някое съобщение, почти като 
вид пунктуация. Не винаги означава 
буквално смях. Не малко от подра-
стващите, особено в англоговорящите 
държави, комуникират основно чрез 
съкращения. Вече е нормално да чуеш 
„Omg brb asap“ (чете се буква по бук-
ва), произтичащо от начина на писа-
не в чата и означаващо „Oh, my god I 
will be right back as soon as possible“, в 
превод „О, господи! Ще се върна въз-
можно най-скоро“. И това е само ма-
лък пример как интернет лексиката се 
превръща в самостоятелен междуна-
роден език. Но прекалената употреба 
на абревиатури или разговорни думи 
не винаги е подходяща. Потребите-
лите в социалните мрежи трябва да 
се научат кога е подходящото време 
и място за различните типове писане. 
Дори и Туитър да прощава за съкра-
щенията, то по-големия брой символи 
във Фейсбук окуражава правилното 
писане. Макар че съкращенията се на-

мъкват във Фейсбук, имейлите, бло-
говете и дори в печатните издания, то 
повечето автори знаят как да пишат 
правилно и често го правят. 
Друг страничен ефект на ограниче-
нията при публикуване в Туитър е 
способността да стигнеш по-бързо до 
това, което искаш да кажеш. Салон-
ните разговори вече ги няма. Кажете 
довиждане и на дългите въвеждания. 
Обширният изказ на ранните поколе-
ния отстъпва, за да даде път на нов на-
чин на писане, който е по-сбит и прис-
тъпва направо към темата. Писането в 
блогове също е помогнало за това, тъй 
като най-успешните блогъри знаят, че 
имат само няколко секунди да привле-
кат вниманието на читателя, преди 
той/тя да затвори страницата. Крат-
ките въздействащи изречения и ясно-
то мнение са на път да станат най-по-
пулярния начин за комуникация чрез 
писане.
С навлизането на социалните мрежи в 
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62 обществената комуникация се разми-
ват и границите между писменото и 
устно общуване. Докато преди писане-
то бе самотна дейност, то сега се пре-
връща в приоритетно социален начин 
на комуникация и доста често измест-
ва устното такова. Преди съществува-
нето на интернет, повечето хора са пи-

шели, за да комуникират с конкретен 
друг човек. Това напълно се променя с 
налагането на социалните мрежи като 
ключов комуникационен канал. До го-
ляма степен в социалните мрежи е ряд-
кост да предаваме съобщение до само 
един краен получател. Самата логика 
на организация на мрежите определя, 
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че нашето съобщение е предварително 
без дефиниран адресат и дори да има 
такъв упоменат в съобщението то цели 
да привлече вниманието на повече 
хора. Тоест комуникационният канал 
има вече неясна структура и инфор-
мационният поток се разпръска меж-
ду потребителите, превръщайки всеки 
монолог в многостранен разговор. 
И разбира се, с навлизането на соци-
алните мрежи стремежът за бързо 
разпространение на получена инфор-
мация се засили значително. Орато-
рите забелязват реална промяна в на-
чина, по който трябва да комуникират 
със своята публика. Докато преди те 
виждаха погледа на своите слушате-
ли, то сега виждат само лаптопи и те-
мета. Това е защото много от присъст-
ващите се опитват да записват или да 
публикуват в Туитър новости около 
презентацията. Говорейки пред такъв 
тип публика е обезпокоително прежи-
вяване за някои, но е само една от про-
мените, с които трябва да свикнем.
Новият тип общуване доведе и до 
пълна промяна на избора на изразни 
средства. Думите за предаване на ва-
жни съобщения често са заместени от 
невербален израз – снимка, рисунка, 
видео, мелодия и т.н. Това е най-ясно 
забележимо в случаите за съобщаване 
на новини за ключови житейски съби-
тия или промяна на статуса, напр. ди-
пломиране, сватба, раждане на дете и 
т.н.

Как се наложи промяната?
Социалните мрежи, в съвременния си 
вид използват безброй маркетинго-
ви и психологически похвати да оку-

ражат потребителите си да споделят 
максимално за случващото се в лич-
ния им живот. Малки трикове опреде-
лят цялостната визия и стратегия на 
мрежите.
Да вземем за пример Фейсбук. Замис-
ляли ли сте се защо Фейсбук никога не 
променя базовия дизайн на страни-
цата си за вход? Още при своето съз-
даване за структуриране на страни-
цата е използвана класическа схема, 
поставяща акцент върху изчистените 
геометрични фигури и цветовото въз-
действие. От една страна началната 
страница не съдържа много инфор-
мация. Тя разчита на любопитството 
на потребители, което ги подтиква да 
искат да научат повече за страницата, 
което обаче е възможно единствено 
след регистрация. За да е сигурно, че 
потребителят ще се досети какво тряб-
ва да направи полетата за вход и съот-
ветно формата за регистрация заемат 
близо 70% от цялата видима част на 
сайта. А полето за вход изпъква в го-
лямо набиващо се синьо поле. Веднъж 
регистрирал се, потребителят вече е 
в хватката на социалната мрежа. От 
друга страна, своята роля играе и цве-
товото внушение. Синьото (основният 
цвят на страницата) е често използван 
цвят в рекламните кампания. Той ни 
въздейства на под съзнателно ниво 
като успокоява нервното напрежение 
и забавя пулса, така ние се чувстване 
спокойни и съответно в безопасност. 
Именно поради тази причина синьо-
то е често използвано за създаването 
на лога и дизайни за новостартира-
щи марки и обекти, които се нуждаят 
от доверие „на сляпо“ от потребите-
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ля.  За социална мрежа това доверие е 
още по-необходимо, тъй като успехът 
на този тип медия зависи изцяло от 
степенна на откритост в общуването 
на потребителите. Помислете отново 
– колко от логата на най-успешните 
социални мрежи са сини? Точно така 
– логата на най-популярните такива, а 
именно Фейсбук, Туитър и ЛинкдИн.
Веднъж регистриран, потребителят 
вече е под влиянието на най-силния 
психологически механизъм за вну-
шение, а именно натискът на групата. 
Любопитството да види какво са пуб-
ликували всички негови приятели, 
които мрежата веднага му е отворила 
на екран е трудно преодолимо. Самата 
новина за присъединяването на потре-
бителя веднага автоматично се появя-
ва на челно място на стените на позна-
тите, които имат електронната поща 
на човека. Естествено харесванията 
на новината бързо започват да се мно-
жат...групата одобрява решението за 
присъединяване към мрежата. По-
ласкан потребителят решава да пуб-
ликува снимка и процесът се повтаря 
– групата одобрява чрез харесвания и 
коментари и стимулира активното по-
ведение. И така масовото одобрение 
подтиква потребителят да мултипли-
цира действието си безброй пъти по-
лучавайки усещането за удовлетворе-
ние и интегрираност в групата.       
Допълнителен стимул се явява и лип-
сата на социалните бариери,  същест-
вуващи в комуникацията на живо. Тъй 
като детайлите около личния ни живот 
могат да бъдат публикувани толкова 
лесно, то потребителите са склонни да 
заобиколят бариерите, които биха по-

ставили, когато говорят на тази тема. 
Още повече, нещата, които публику-
ват остават онлайн за неопределено 
време. Макар и в момента снимка на 
приятел, който надига шотове, да из-
глежда безобидна, то тя може да не 
изглежда толкова забавна на бъдещ 
работодател, който търси повече ин-
формация за него в мрежата. Въпре-
ки че повечето сайтове позволяват на 
потребителите си да определят кой 
може да вижда публикациите им, тези 
ограничения често се забравят, затова 
може да бъде трудно да се контроли-
ра публикуването и да не се отразява 
така, както се предполага. Социалните 
мрежи бързо преминават бариерите 
на личното пространство. Хората пуб-
ликуват във Фейсбук неща, които веро-
ятно никога не биха казали на толкова 
много хора по телефона. Тези малки 
пикантни новини ни дават цял един 
нов свят за комуникационни възмож-
ности, когато се виждаме с приятелите 
си лично. Преди социалните мрежи, 
започването на разговор между коле-
ги относно кърменето може би е било 
неловко. Но след като видят снимки и 
публикации онлайн, става много по-
лесно да се захване темата. 
Макар и да има много предимства и 
недостатъци на прекаленото споделя-
не, това само доказва, че социалните 
мрежи не са толкова изолиращи, как-
то смятат някои.

Източници на информация:
 http://www.marketingcharts.com/
wp/interactive/social-networking-eats-
up-3-hours-per-day-for-the-average-
american-user-26049/attachment/
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ipsos-us-average-socnet-time-spend-
per-day-jan2013-2/

Tsvetta е консултиращ стратег по со-
циалните мрежи за корпорацията db5 
в Ню Йорк. Родена е във Велико Тър-
ново и през 2008 се премества в САЩ 
за да получи висшо образование. През 
2012, Tsvetta завършва колежа “Св. 
Франциск” с дипломи по Маркетинг 
Мениджмънт, Международен Биз-
нес и Икономика. По настояще е сту-
дентка в Градския Университет на Ню 
Йорк в кампуса Барух, където учи ма-
гистратура. През 2010 е коронясана за 

Мис България Диаспора САЩ и започ-
ва кариерата си на модел, въпреки 165 
сантиметровия си ръст. Пред камери-
те или зад кулисите на големи социал-
но мрежови кампани, Tsvetta е доказа-
на сензация зад океана. Българското 
гуру в онлайн индустрията в Амери-
ка има опит с големи компании като 
филмовото студио Парамаунт, Тойота, 
НАСКАР и Сони. Свободното си време 
моделката е посветила на обучаването 
на жени лидери и стимулиране обра-
зоването на младите хора в България. 
Владее свободно 5 езика.

DONATE
помогни на БГ Наука

Ако списанието Ви харесва
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