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Абстракт: В статията се представят резултати от проучване в три по-

соки. Едната е реализиране на теоретичен обзор на публикации и 
изследвания за развитието на традиционните медии, онлайн медиите 

и социалните мрежи. Втората посока е установяване функциите на 
онлайн медиите в променената медийна среда и използването на 

жанрове и формати при съчетаване на медийна и дигитална грамот-
ност. Третата е анализиране на ролята на онлайн медиите в общест-

вото, представянето на политическо съдържание в тях, установяване-
то на явления, тенденции и перспективи. Методите са контент анализ 

и вторичен анализ на данни. Хипотезата е, че онлайн медиите са част 
от съвременната медийна екосистема; те се развиват динамично и 

влияят върху обществото, същевременно те се повлияват от дигита-
лизацията и отчитат необходимостта да оказват влияние в отделни 

групи от обществото. Резултатите накратко представят възможности 
за развитие на онлайн медиите и за следване на професионални и етич-

ни стандарти. 
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Abstract: The paper presents the results of a study in three directions. One 

is to implement a theoretical review of publications and research on the 
development of traditional media, online media and social networks. The 

second direction is to identify the functions of online media in the changed 
media environment and the use of genres and formats in combining media 
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and digital literacies. The third is to analyse the role of online media in 

society, the presentation of political content in online media, and the iden-
tification of phenomena, trends and perspectives. The methods are content 

analysis and secondary data analysis. The hypothesis is that online media 
are part of the modern ecosystem, they are dynamically developing, they 

influence society, but they themselves are influenced by digitalisation and 
the need to respond to the alien to society and to particular groups in society. 

The results briefly present opportunities for online media to develop and 
cover professional and ethical standards. 

 
Keywords: media, online media, digitalisation, media content, society. 

 
Уводни думи 

Онлайн медиите променят начина на изпращане на съобщения, има 

промени и във функционирането на комуникациите в държавните инсти-

туции. Онлайн медиите, социалните мрежи и дигитализацията изискват 

промени в начина на общуване на политическите лидери с гражданите, в 

начина на провеждане на избори и в ангажирането на гражданите в раз-

лични дейности. Политическата активност на гражданите включва и диги-

тална гражданска активност, като се използват социалните мрежи за моби-

лизация и организиране на протести  и демонстрации.  

 

Кратък теоретичен преглед 

По въпросите за онлайн медиите, новите формати и жанрове и ролята 

на медиите в обществото и трансформациите пишат много автори. Тук се 

споменават само някои от тях, за да се очертае българският научен принос. 

Илия Вълков анализира публичната комуникация на гражданските дви-

жения, като установява начините на организирането им и чрез съвременни 

комуникационни канали, мотивацията за включване в такива движения и  

ролята им в обществото и в дневния ред на обществото. [1] Същият автор 

проучва медиите и тенденциите, политическите теми и журналистите и 

установява, че някои политици се ангажират със създаване на медийно съ-

държание, а някои журналисти пишат по начин, който включва изразяване 

на позиции по политически теми. [2]  

Стела Ангова установява нови жанрове в медиите, един от които е 

подкастът и извежда неговите особености. [3] Медийните подкасти са обект 

на анализ от Десислава Антова, която представя особеностите на медий-

ните подкасти, които се реализират от традиционни и нови медии и се 

утвърждават. [4] Иванка Мавродиева проучва особеностите на подкастите 

в България и достига до извода, че те вече са в процес на утвърждаване и 

има няколко тенденции по критерии тематика, продуциране и разпрост-

ранение. [5] Екип изследователи представя резултати от анализ на новите 
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жанрове в медиите в един съвременен ракурс, а именно дигитално медийно 

съдържание. [6] Разширяването и задълбочаването на изследванията са в 

посока търсене на пресечни точки между журналистика, връзки с общест-

веността и рекламата, като проучването е ориентирано към извеждане на 

нови комуникационни професии и към начините на създаване на дигитално 

съдържание. [7] 

 

Резултати  

Целта в статията е да се представи накратко еволюцията на онлайн 

медиите и тяхната роля в политическия живот. 

Онлайн медиите са утвърдени форми на комуникация, които улес-

няват производството, разпространението и обмена на политическо съдър-

жание в рамките на различни платформи и мрежи, които позволяват вза-

имодействие и сътрудничество между заинтересовани граждани. През пос-

ледните три десетилетия те се развиват интензивно, а напоследък се пред-

лагат нови и неочаквани начини за политическа комуникация. Действието 

на онлайн медиите има последици върху демократичното управление, про-

меняйки инструментите на работа на правителствените агенции и комуни-

кациите на политическите лидери с гражданите. Това довежда до трансфор-

мация на медийната система, включително и до предефиниране ролята на 

журналистите чрез нови форми на комуникация и медийни послания в пуб-

личното пространство, в това число нови медийни похвати в провеждане на 

изборите и политическата мобилизация (участие) на гражданите в поли-

тиката.  

Появата на онлайн медиите усложнява начина на представяне на 

политическото съдържание в  тях, тъй като се изискват управление на това 

съдържание, анализи, обновяване и усъвършенстване. Традиционните елект-

ронни и печатни медии, съществували преди появата на интернет, като 

вестници, радиопредавания и телевизионни новинарски програми, съжи-

телстват с онлайн медиите, които са продукт както на технологични ино-

вации и дигитализация, така и на развиване на медийната екосистема и на 

медийния пазар на национално и глобално равнище. Докато традиционните 

медии поддържат относително стабилни формати, списъкът с нови медии, 

включително уебсайтове, блогове, платформи за споделяне на видео, диги-

тални приложения и социални медии, непрекъснато се разширява. Съ-

щевременно се отчита, че тези медии използват както утвърдени жанрове, 

така и че те се ориентират към нови жанрове, използвайки иновативни под-

ходи. 

Според Страуд (Stroud 2011) към медиите, предоставящи новини от 

обществен интерес за широка аудитория, се присъединяват нишови из-

точници, които са тясно насочени към отделни потребители. [8] Новите 
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медии могат да предават информация директно към хората без редак-

ционни намеси или институционален контрол. Връзката между тради-

ционните и онлайн медии понякога е симбиотична. Традиционните медии 

вече включват нови медийни похвати и жанрове в своите стратегии, в това 

число и в репортажите. Те разпространяват политическо съдържание, ба-

зирайки се на различни стари и на нови комуникационни платформи. Тра-

диционните медии разчитат на нови медийни източници, за да отговорят на 

постоянно нарастващото търсене на съдържание. Въпреки конкуренцията 

от онлайн медиите, аудиторията на традиционните медии остава стабилна, 

дори и да не е толкова голяма, колкото в миналото. 

Така например по информация на Wired Staff (2017) броят на чита-

телите на печатното издание на The New York Times и на зрителите на къс-

ните онлайн новинарски програми далеч надхвърля броя на зрителите, кои-

то имат достъп до най-популярните уебсайтове за политически новини. [9] 

Новините от кабелната и мрежовата телевизия остават основен източник на 

политическа информация за хората над тридесет години, според изследване 

на Мичъл и Холкобм (Mitchell and Holcomb, 2016) [10], като подобни яв-

ления се наблюдават и днес. Онлайн медиите разчитат на кадри, които са 

работили в традиционни медии, на техния опит. Медиите, позиционирани 

в онлайн среда, цитират информационни агенции като достоверен източник 

на информация, вероятно за да получат легитимност на медийното съ-

държание, а също така и да популяризират създадено от онлайн медиите 

съдържание на базата на достоверни източници. 

В идеалния случай медиите изпълняват няколко важни функции в об-

ществото. Основната им цел е да информират обществеността, като предос-

тавят на гражданите информацията, от която те се нуждаят. Медиите дейст-

ват като „кучета-пазачи“, те информират за действията на правителството 

при злоупотреба с власт. Традиционните и онлайн медиите се опитват да 

определят обществения дневен ред чрез лансиране на важни за гражданите 

въпроси, подлагайки ги на обществено обсъждане. В това си качество, 

онлайн медиите осигуряват публичен форум за дискусии по въпроси, които 

са от обществен интерес или по теми със социална чувствителност. Ус-

поредно с това те подпомагат изграждането на различни общности, като 

помагат на хората да се сплотят около общи каузи, да се идентифицират с 

различни граждански групи и да работят за решаване на социални проблеми 

– чрез гражданско участие и изразяване на съпричастност.  

Разнообразното политическо съдържание, разпространявано от нови-

те медии, създава възможности гласът на повече граждани да бъде чут.  

Онлайн медиите имат потенциал да действат като демократичен ко-

ректив на институциите, които злоупотребяват с власт. От друга страна, 

онлайн медиите са своеобразен обществен/публичен форум за обсъждане 
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на важни за големи групи граждани въпроси. От трета страна, онлайн 

медиите играят роля в посока задаване на теми, които са значими и някои 

от които стават част от обществения дневен ред. Т.е. онлайн медиите имат 

своя медиен дневен ред, включващ теми и концепции, определян от ме-

дийния мениджмънт и медийния маркетинг. Някои от тези онлайн медии 

обаче в дадени ситуации или случаи катализират теми, които впоследствие 

могат да станат част политическия дневен ред или от темите, обсъждани от 

компетентните държавни институции, които вземат решения. Онлайн ме-

диите осигуряват допълнителни възможности за достъп до значима об-

ществена информация и могат да достигнат дори до незаинтересовани чле-

нове на аудиторията чрез персонализирани peer-to-peer канали в социал-

ните мрежи Facebook или Twitter. Онлайн медиите по специфичен начин 

развиват своя капацитет, те са в конкурентна медийна среда с традици-

онните медии (преса, радио, телевизия), но и са част от медийната еко-

система. Онлайн медиите извеждат на преден план социални проблеми, 

които понякога са игнорирани от утвърдените медии или от отделни жур-

налисти по една или друга причина. По този начин онлайн медиите са до-

пълнителен канал за достъп до общественозначима информация с огромни-

те си възможности за работа в мрежа (различни мрежи), в които се включ-

ват все повече граждани чрез оформяне на нови общности – виртуални 

общности, мрежи, които надхвърлят физическите офлайн граници. 

Онлайн медиите имат потенциала да изпълняват различни функции. 

Проблеми и събития, които може да не са видими за журналисти, могат да 

бъдат докладвани от обикновените граждани. Чрез огромните си възмож-

ности за работа в мрежа, новите медии могат да помогнат за създаването на 

общности. 

Според Хейс и Лалъс (Hayes and Lawless 2016) традиционното 

медийно отразяване на политически събития е свързано с повишено поли-

тическо участие на широката общественост, като водещите журналисти 

невинаги считат като своя отговорност да насърчават участието на граж-

даните. [11] 

В същото време се появяват тенденции, които „подкопават“ идеал-

ните цели на т.нар. демократичната преса. Медиите разпространяват по-

литическо съдържание, но голяма част от материала е тривиален, нена-

дежден и противоречив. Ролята на пазач преди появата на онлайн медиите 

се изпълняваше основно от обучени журналисти, които при най-добри 

обстоятелства се фокусираха върху разкриването на факти, свързани със 

сериозни политически нарушения. 

Репортерите от Вашингтон Боб Удуърд и Карл Бърнстейн вдъхно-

вяват поколения разследващи журналисти, след като разкриват ролята на 

президента Ричард Никсън във връзка с незаконни действия на Комитета 
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на Републиканската партия по време на избирателната президентска кам-

пания в централата на Демократическата партия в хотел „Уотъргейт“, и 

това го принуждава да подаде оставка (Shepard 2012). [12] Голяма част от 

новините в новата медийна епоха се определят от отразяването на поток от 

сензационни новини и оповестяване на скандали – реални, преувеличени 

или направо измислени, понякога те са свързани и с управлението в дадена 

държава. 

Разнообразното съдържание, разпространявано от онлайн медиите, 

създава възможности, като например да се чуят повече гласове.  

Новите медии се появяват в края на 80-те години на миналия век, 

някои от тях като развлекателни платформи, телевизионни токшоута и таб-

лоидни вестници, и те поемат важна роля. Създава се жанрът инфотейн-

мънт. Инфотейнмънтът размива границите между новини и забавление и 

предпочита сензационните, скандални истории пред сериозните новини 

(Jebril, et al. 2013). [13] 

Според някои автори (Moy, et al. 2009) политиците се обръщат към 

онлайн медиите, за да заобиколят контрола на масовата преса върху но-

винарската програма. Акцентът върху информационно-развлекателната ин-

дустрия на новите медии на този ранен етап предлага на политическите 

лидери и кандидатите в по-приятелска платформа да се представят пред 

обществото, отколкото скучните или суховатите новинарски издания. [14] 

По време на президентските избори през 1992 г., номинираният от 

демократите Бил Клинтън се появява в телевизионното токшоу на Арсенио 

Хол, със слънчеви очила и саксофон, на който свири, и така създава топъл, 

личен образ, който дава тон на кампанията му (Diamond, et al., 1993). [15] 

Според Уилямс и Дели Карпини (Williams & Delli Carpini 2011) сли-

ването на политика и развлечение привлича публика, която обикновено не 

се интересува от обществени дела. [16] Допускането е, че това може да 

„доведе“ до властта известни политици или да подготви сцената за пре-

зидент на „риалити шоу“ като Доналд Тръмп десетилетия по-късно. 

Политическите наблюдатели и учени предвиждат появата на „нов 

медиен популизъм“, който ще привлече обезправени граждани и ще на-

сърчи по-активна роля на обществеността в политическия дискурс. 

Онлайн медиите могат да увеличат достъпа на хората до политическа 

информация, да улеснят по-широкия политически дискурс и да насърчат 

участието на гражданите в политическите процеси. Първоначално някои от 

групи от обществото реагират положително на появата на по-достъпните 

канали за комуникация, чрез които могат да наблюдават политическите съ-

бития и процеси или да участват  в политически дискусии и в онлайн срещи. 

Истинският популистки потенциал на онлайн медиите обаче може да 

намалее, а един от факторите е, че политическото съдържание в тях поня-



Rhetoric and Communications, Issue 51, April 2022, ISSN 1314-4464 
 

 
 

105 

кога се представя хаотично, без да има съчетаване на журналистически про-

фесионализъм и дигитална грамотност, а оттам и няма устойчивост в под-

държане на високо качество на това съдържание. Не могат да се пренеб-

регнат и комерсиалните интереси на тези, които заемат привилегировани 

позиции в политиката и в медийната индустрия. 

Допусканията са, че през следващия етап в развитието на онлайн 

медиите ще се използват нови дигитални комуникационни технологии в 

политиката, което ще направи възможно създаването на нови варианти на 

медии и на системи за създаване и разпространение на съдържание.  

Започвайки от средата на 90-те години на миналия век, новите 

медийни платформи бързо се развиват от уебсайт за „брошури“, използван 

по време на президентската кампания на Бил Клинтън през 1992 г., до 

уебсайтове с интерактивни функции, до виртуални форуми, блогове, плат-

форми за набиране на средства, за ангажиране на доброволци и дори до 

интерактивни виртуални срещи. 

Наблюдава се и друга тенденция Според Уолстен (Wallsten 2010), а 

именно някои членове на отделни групи в обществото са отговорни за за-

писването и публикуването на видео клипове, които биха могли да станат 

„вирусни“ и да повлияят на хода на събитията. [17] Крейг и Шийър (Craig 

and Shear 2006) анализират кампанията за преизбиране на републиканския 

сенатор Джордж Алън през 2006 г. и правят извода, че тя е неуспешна, а 

една от причините е вирусно видео, в което той използва термина „макак“, 

расистка обида, към млад индиец, който присъства на предизборен ми-

тинг. [18] 

Друг пример от следващия етап в еволюцията на онлайн медиите е 

пионерската дигитална стратегия на кампанията на кандидата на демокра-

тите Барак Обама по време на президентските избори през 2008 г. Екипът 

на Обама революционизира използването на социалните медии на избори, 

които според тях не могат да бъдат спечелени с традиционни методи. 

По време на кампанията се използват авангардни дигитални медийни 

функции, използва се потенциалът на социалните медии за създаване на 

мрежа, за сътрудничество и за изграждане на общности. Уебсайтът на кам-

панията на Обама е мултимедиен център с пълен набор от услуги, където 

избирателите имат достъп до информация, но и могат да гледат и споделят 

видео клипове, да преглеждат и разпространяват реклами на кампанията, да 

коментират и блогове. Поддръжниците могат да даряват доброволно и да 

купуват рекламни материали от кампанията, сред които тениски и шапки. 

Кампанията е активна във Facebook, Twitter и YouTube, както и в редица 

други платформи, насочени към специфични групи като BlackPlanet, 

AsianAve и Glee. Кампанията е пионер в тактиката за дигитално микро-

насочване. По време на кампанията се използват социалните медии, за да 
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се събират данни за политическите и потребителските предпочитания на 

хората и да се създават профили на избирателите, сред които млади гла-

соподаватели, като се изпращат персонализирани съобщения. 

Новите медийни тенденции, установени по време на кандидатпре-

зидентската кампания на Барак Обама от 2008 г., се разпространяват в по-

литиката. Социалните мрежи се превръщат в сила и влияят в политиката, 

променяйки динамиката на комуникация между политически лидери, жур-

налисти и обществеността. Те отварят повече възможности за започване на 

политически дискусии и дебати. 

Анализатори (Homero Gil de Zúñiga, Nakwon Jung, Sebastián Valenzuela 

2010) в свои изследвания показват, че достъпът на хората до социалните 

медии има положителен ефект върху тяхната политическа ефективност и 

върху нагласите им да участват в политиката. [19] Други изследователи 

(Linder 2016) установяват, че има и обратна реакция, когато дискурсът в 

социалните медии става твърде агресивен и представя преобладаващо не-

гативно съдържание, а потребителите блокират съдържание или спират да 

използват социални мрежи, които представят такова съдържание. [20] Прие-

маме тези констатации и изводи и допълваме, че социалните мрежи поз-

воляват на хората ефективно да организират и използват своето колективно 

влияние. Членове на обществеността стават все по-отговорни за записва-

нето и публикуването на видео клипове, които биха могли да станат вирус-

ни и да повлияят върху хода на събитията. 

В същото време традиционните медийни организации започват да 

разчитат на онлайн медиите. Това правят някои от вестниците, които из-

питват финансови затруднения поради неблагоприятните условия на фи-

нансовите пазари; те отчитат намаляване на рекламни приходи и кон-

куренцията от разпространението на новинарски източници. Ето защо ня-

кои вестници се ориентират и към позоваване на информация от онлайн 

медии и социални мрежи. Според Оуен (Owen 2017) размерът на тради-

ционните нюзруми в САЩ се свива с повече от 20 000 позиции през пос-

ледните двадесет години, а в  някои онлайн медии и техните нюзруми също 

се наблюдава подобен спад. [21] 

Наследените новинарски организации според Мичър и Холкъм 

(Mitchell and Holcomb 2016)  намаляват броя на звената и на работещите в 

тях разследващи журналисти и само около една трета от репортерите участ-

ват в създаването на политически новини. [22] 

Алисия Шепърд (2012), бивш медиен омбудсман и защитник на ме-

дийната грамотност, изразява мнението си: „Ако вестниците не могат да 

отразяват дори ежедневната журналистика, как ще инвестират в дълго-

срочна и скъпа разследваща журналистика?“. [23] 



Rhetoric and Communications, Issue 51, April 2022, ISSN 1314-4464 
 

 
 

107 

И все пак журналистите, работещи в традиционните медии, про-

дължават да се занимават със събиране на сериозни новини и с разследваща 

журналистика. Същевременно журналистите започват да разчитат на но-

вото медийно съдържание и на онлайн медиите като източник на новини. 

Тези тенденции засягат качеството и естеството на новинарското съдър-

жание, както и стила на политически репортажи, който съчетава инфотейн-

мънти и цитати от емисии в Twitter. 

 

Заключeние 

При онлайн медиите могат да се изведат различни тенденции, ето две 

от тях: първата е, че те се развиват динамично и заемат място в медийния 

пазар и са в конкуренция с другите медии. Втората е, че те имат своя роля 

в демократичното общество, като увеличават възможността политическата 

информация да достигне дори до най-незаинтересованите граждани. Он-

лайн медиите позволяват да се създават дигитализирани обществени плат-

форми, където може открито да се споделят мнения. Те създават нови въз-

можности за взаимодействие, които позволяват на обществеността да ко-

муникира с правителството по нов начин и да допринася за това да се 

обогати потокът от политическа информация и той да достига до адресата 

по-бързо. 

В същото време онлайн средата създава нестабилна ситуация, която 

намалява донякъде техните полезни аспекти. Понастоящем изглежда, че 

има малко ефективни средства за борба с нарастващия поток от невярна 

информация. Понякога се наблюдава замяна на сериозни журналистически 

разследвания с невярна информация, а целите са различни, едни от които 

са или да се покрие скандал, или да се намали ролята на медиите в об-

ществото.  

Медиите и в частност онлайн медиите разпространяват политическо 

съдържание, но голяма част от материалите са тривиални, други са от не-

надеждни източници, а трета група представят дори противоречива инфор-

мация в рамките на един ден относно политически процеси и политици. Ето 

защо за да се изпълнява качествено и отговорно ролята на медиите, не-

обходими са образовани и опитни журналисти, които се фокусират върху 

разкриването и създаването на качествено медийно съдържание, към раз-

следваща журналистика, към проверка на фактите, към използване на дос-

товерни източници, към използване на дигитални инструменти при спаз-

ване журналистическата етика.  
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