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The book Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet was published in
May 1997 by IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, California (Washington, Brussel,
and Tokyo). The book includes 361 pages and it was published in English and also in
Japanese. The chapters of the text were published as draft text files last modified on June 12,
1996 on URL http://www.columbia.edu/~rh120/. The book is now distributed by Wiley.
Information about the book is presented on
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0818677066.html.
The book includes 18 chapters separated into four parts named as follows: “The Present:
What Has Been Created and How”, “The Past: Where Has It All Come From”, “And the
Future?”, and “Contributions Towards Developing a Theoretical Framework”. The book
contains a Foreword (written by Tom Truscott), a Preface “What is a Netizen?”, an
Introduction “On the Development and Significance of the Participatory Global Computer
Network”, a Glossary of Acronyms (pages 321-323), References (pages 325-333), an Index
(pages 337-334), and Acknowledgments (pages 335-336). The book ends following page 344
with a “Proposed Declaration of the Rights of Netizens”.
It is only natural to start with short profiles of the authors.
Michael Frederick Hauben was one of the pioneers who studied the role and impact of the
Internet on society. He was a theorist and researcher who focused his online research on
social impact especially in the early 1990s; he introduced the term Netizen and he did detailed
research which led to his conceptualization of the Netizen in relation to computers, society,
democracy, democratization, the decision making process, etc. Michael Hauben established a
new scientific field and he used relevant methods studying the activities of citizens of the Net,
of different countries, and of the modern world.
Ronda Hauben combines media activities and research. Her journalistic career is very active,
including achievements as a blogger – http://blogs.taz.de/netizenblog/bio/. Ronda Hauben is
the author of a long list of publications (200 articles, including/for example “The Origin and
Early Development of the Internet and of the Netizen: Their Impact on Science and Society”
(2005); “Online grassroots journalism and participatory democracy in South Korea” (2007);
“The Vision of Computer Networking Communication and its Influence on East-West
Relations and the GDR” (2004). She has done dynamic and successful research work.
Michael Hauben and Ronda Hauben are co-authors of the book and authors of articles on the
impact of the Internet and social networks and their collaboration was very fruitful and useful.
There are quite a number of advantages of the book.
The first group of advantages is related to the clear structure. Each of the 18 chapter bears a
short, yet attractive and clear title that is easy to grasp at first glance. Each of them begins
with an introduction or citation; every single chapter has a conclusion and notes; some of
them have an appendix, for example chapter 7 contains an appendix concerning the Network
Working Group (pages 113-114). The authors explain the terms and define the concepts,
followed by explicitly developed theoretical theses, examples and essential aspects in
connection with Netizens, society etc.
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Another group of advantages are built into the general conceptual scheme of the book:
traditional and current topics are outlined; a profound study of the history of the Internet is
displayed and described systematically; definitions of the Net, Usenet, Netizens are given;
each chapter is illustrated with sufficient examples precisely and carefully chosen to help the
understanding of the ideas of the authors about the Net, journalism, policy decisions and
discussion forums, participation of the citizens in particular debates online, communication in
virtual communities in connection with the real questions of society, etc. Some of the theses
are leading to a novel approach to cognitive issues, and explicitly outline how to write about
cybernetics, time-sharing, human-computer symbiosis and on-line communities (chapter 6,
pages 76-95). Michael Hauben and Ronda Hauben focus on the significance of a scientific
point of view on the topics and they try to give the answers to the question presented in the
title of the Part III “And the Future? (especially pages 203-213).
A third group of advantages is related to the terms, terminology, analyses, methods and
results. The authors present the term ‘online community’ and they analyze the practices. For
example, chapter 15 “Exploring New Your City’s Online Community: A Snapshot of
nyc.general” contains very interesting information from real practices. Chapter 18 introduces
the thesis about the computer as democratizer which at the first reading sounds like an
oxymoron, but is an absolutely true and substantiated claim. There are also examples from
current practices which is a challenging and attractive method of leading the learners and
practitioners to study the terminology about political and communication sciences and in
particular journalism, civil society, democracy, policy, the decision-making process as well as
online discussions, online meetings, virtual conferences and about “…the implementation of
direct democracy in a country as long as necessary computer and communications
infrastructure are installed” (pages 243-244).
The next advantages are related to the visual aspects of the book, where photos, schemes and
maps illustrate the history of the Internet including of the ARPANET, the pioneers of the Net,
professional news media and quality of the new medium; the visual elements are used in their
illustrative, argumentative and educational functions.
The authors are evidently cutting deep into the matter of their studies and that gives them the
advantage of applying an interesting approach to the conceptualization and
reconceptualization of the ideas concerning the Netizens in a way that is beneficial and as a
result the publications from the last 20 years are part of the scientific and media heritage
about netizens.
To conclude, the book Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet is a
contribution to modern media and social studies and it is a valuable aid for the university
students of communication studies and for practitioners etc.
May 2017 will mark the 20th Anniversary of the publication of the print edition of this book.
Ronda Hauben is working on a follow up book documenting some of the practice and theory
of netizens and netizenship in those twenty years.
Prof. Dr, DSc. Ivanka Mavrodieva
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Michael Hauben and Ronda Hauben, Netizens: On the History and Impact of Usenet and the
Internet
Книгата „Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet“ е публикувана
през май 1997 г. от IEEE Computer Society Press, Лос Аламитос (Вашингтон, Брюксел и
Токио). Текстът включва 361 страници и е публикувана на английски език, а също така
и на японски. Главите на книгата първоначално са били публикувани онлайн като
проект на текстови файлове, като последната промяна е на 12 юни 1996 г., вижте сайта
или URL <http://www.columbia.edu/~rh120/>.
Научната публикация вече се разпространява от Wiley.
Информация за книгата е представена и в сайта
<http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0818677066.html>.
Книгата включва 18 глави, които са обединени в следните четири части: „The Present:
What Has Been Created and How”, „The Past: Where Has It All Come From”, „And the
Future?” и „Contributions Towards Developing a Theoretical Framework”.
Текстът включва предговор, написан от Том Тръскот (Tom Truscott). В началото
авторите представят свои виждания и въпроси, свързани с търсене отговор на въпроса
„Какво е нетизен?“ („What is a Netizen?”). В текста има въведение, което е посветено на
развитието на глобалната компютърна мрежа, на значимостта и важността на
участниците в интернет комуникациите. Книгата включва още списък с абревиатури
(стр. 321 – 323), библиография (стр. 325 – 333), индекс (стр. 337 – 334) и благодарности
(стр. 335 – 336). На 344 страница е представен документ, наречен „Proposed Declaration
of the Rights of Netizens”.
В началото започваме с кратко представяне на авторите.
Майкъл Фредерик Хаубен (Michael Frederick Hauben) беше един от пионерите, които
изучаваха ролята и влиянието на интернет в обществото. Той е теоретик и
изследовател, който се фокусира върху онлайн изследванията, посветени на социалното
влияние отпреди 1990 г. Майкъл Хаубен въвежда термина „нетизен (netizen) и
реализира детайлно и задълбочено проучване, което води до концептуализация за
ролята на нетизена по отношение на компютрите, обществото, демокрацията,
демократизацията, процесите на вземане на решения и др. Майкъл Хаубен е създател
на ново научно и изследователско поле; той използва съвременни методи, чрез които
изучава дейностите на гражданите в мрежата, както и ролята на граждани от различни
страни в съвременния дигитален свят.
Ронда Хаубен (Ronda Hauben) съчетава журналистиката с научни изследвания.
Журналистическата ù кариера е изключително активна, тя има постижения и като
блогър – <http://blogs.taz.de/netizenblog/bio/>. Ронда Хаубен е автор на дълъг списък с
публикации, над 200 статии, сред които „The Origin and Early Development of the
Internet and of the Netizen: Their Impact on Science and Society” (2005); „Online grassroots
journalism and participatory democracy in South Korea” (2007); „The Vision of Computer
Networking Communication and its Influence on East-West Relations and the GDR” (2004).
Тя продължава своята динамична и успешна изследователска дейност понастоящем.
Майкъл Хаубен и Ронда Хаубен са съавтори на книгата и автори на статии за влиянието
на интернет и социалните мрежи, като тяхното сътрудничество е много ползотворно и
полезно.
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Книга се отличава с редица предимства.
Първата група предимства са на равнище структура на книгата. Всяка една от
осемнадесетте глави е с ясно обособено съдържание; заглавията са кратки и
същевременно атрактивни, като смисълът се разбира бързо и лесно, от пръв прочит.
Всяка глава започва с въведение или с цитат, в края са поместени заключение и
бележки; в някои глави има приложение, например глава 7 съдържа допълнение
относно работните групи в глобалната мрежата (стр. 113 – 114). Авторите обясняват
ситуацията и условията, дефинират понятията, след това представят теоретични
постановки, дават примери и извеждат основни елементи, свързани с нетизените и
обществото.
Другата група предимства се отнасят до концептуалната страна и съдържанието на
книгата, в която традиционни и съвременни подходи се съчетават по интересен и
убедителен начин. В книгата е реализирано задълбочено изследване на историята на
интернет, на юзнет и на нетизените (Net, Usenet, Netizens). Всяка глава е илюстрирана с
примери, които са прецизно селектирани; включени са данни и цитати, които
представят точно и изчерпателно отделни практики. Тези примери и данни спомагат за
това да бъдат разбрани от читателя идеите на авторите за интернет, за журналистиката,
за вземането на политически решения и за дискусионните форуми, за участието на
гражданите в тези диалогични формати и в частност в онлайн дебатите. В книгата има
интересна информация за виртуалните общности, в които се обсъждат реални въпроси,
актуални теми и значими процеси, които протичат в обществото. Някои от тезите са
новаторски, те представят нови подходи на когнитивно равнище и по-специално са
насочени към кибернетиката, симбиозата между човек и компютър и към онлайн
комуникацията (Глава 6, стр. 76 – 95). Майкъл Хаубен и Ронда Хаубен поставят фокус
върху значими теми и се опитват да дадат отговори на редица въпроси, един от които е
поставен в трета част и е свързан с това какво ще се случи в бъдеще: „And the Future?“
(стр. 203 – 213).
Третата група предимства се отнасят до термините, терминологията, анализите,
методите и резултатите. Авторите представят термина онлайн общност (online
community) и анализират отделни практики. Например глава 15 „Exploring New Your
City’s Online Community: A Snapshot of nyc.general” съдържа много интересна
информация за реални практики. В глава 18 се въвежда твърдението за компютъра като
демократизатор (democratizer), което на пръв поглед звучи като оксиморон, но
всъщност представя напълно обоснована теза. Дадени са примери от съвременни
практики; изведени са атрактивни методи, които са полезни и за учащите се, и за
практиците. В книгата е представена терминологията от политическите и
комуникационните науки и по-специално тя се отнася до теми и проблеми, които са
свързани с журналистиката, гражданското общество, демокрацията, политиката,
процесът на вземане на решения, както и с онлайн дискусии, онлайн срещи, виртуални
конференции.
Следващите предимства се отнасят до визуалните аспекти на книгата, където снимки,
схеми и карти илюстрират историята на интернет, включително на ARPANET, те
показват пионерите в глобалната мрежа, както и работата в медиите и качеството на
новите онлайн медии. Визуалните елементи изпълняват илюстративни, аргументативни
и образователни функции.
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Авторите навлизат в дълбочина в техните изследвания, едно от предимствата е
прилагането на интересен подход при концептуализацията и преосмислянето на идеите
по отношение на нетизените. През последните 20 години техните изследвания стават
част от научното и медийното наследство във връзка с нетизените.
В заключение книгата „Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet” е
принос към съвременните медийни и социални изследвания и текстът е ценно помагало
както за студенти, които изучават комуникационни науки в университетите, така и за
практици.
През май 2017 г. се навършват 20 години от първото печатно издание на книгата.
Ронда Хаубен продължава да работи в посока документиране на някои практики и
теории, свързани с нетизените (netizens) и нетизен гражданството (netizenship).
проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева
Rhetoric and Communications e-Journal, Issue 24, September 2016
Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 24, септември 2016 г.
http://rhetoric.bg/
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