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КОВИД-19 – КАТАЛИЗАТОР НА ПРОЦЕСИТЕ ПО 

ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ В 

ИЗТОЧНИК НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО 

ТЕЛЕВИЗИОННО СЪДЪРЖАНИЕ 

Николай Колев 

 

COVID-19: A CATALYST FOR TRANSFORMATION OF 

SOCIAL MEDIA AS A SOURCE OF TELEVISION 

JOURNALISTIC CONTENT 

Nikolay Kolev 

 

Резюме: Пресечната точка между технологии, медии, феноменът социални мрежи 

и интернет поставя все повече фокуса върху дигиталните платформи като източник 

на журналистическа информация. В условията на пандемията от Ковид-19 тези 

процеси се катализират с бързи темпове, което ускорява дигиталната 

трансформация в медийната екосистема, в унисон с тенденциите на четвъртата 

Индустриална революция. Прогнози за възможностите на интернет, степента на 

свързаност между хората по света и бъдещето на традиционните медии добиха 

реалните си размери. Разми се границата между виртуален и реален живот. И 

телевизията, като преносител на мултимедийно, кросплатформено съдържание вече 

се сблъсква с ефектите от това „превключване“ – както с възможностите, така и с 

предизвикателствата. 
Ключови думи: социални мрежи, телевизия, дигитална трансформация, пандемия 

 

Abstract: The meeting point of technology, media, the phenomenon of social networks 

and the Internet drives the processes of establishing social media as source of journalistic 

information. In the context of the COVID-19 pandemic, these processes are being 

catalyzed at a rapid pace, accelerating the digital transformation of the media ecosystem, 

in line with the trends of the Fourth Industrial Revolution. Visionary forecasts of the 

possibilities of the Internet, the degree of connectivity between people around the world 

and the future of traditional media have reached real proportions. The line between virtual 

and real life is diminishing. And the Television, as a carrier of multimedia, cross-platform 

content, is already facing the effects of this "switch" – with the opportunities and 

challenges it possess.  
Keywords: social media, television, digital transformation, COVID-19 pandemic 

 

Изключителен шанс за учените в сферата на медийните науки е 

трансформацията в медийната екосистема, започнала с началото на 
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пандемията от Ковид-19 – невиждана по мащаб и всеобхватност на 

ефектите върху всеки аспект от живота на планетата. Прогнози за 

възможностите на интернет, степента на свързаност между хората по 

света и бъдещето на традиционните медии добиват реалните си размери. 

Размита е границата между виртуален и реален живот.  

В основата на тази трансформация стоят социалните мрежи, които 

се превърнаха в конкурент на традиционните медии, в алтернативно 

поле за споделяне на съдържание, във филтър, в социална среда, във 

феномен. Това доведе до постиндустриална ера в журналистиката 

(Anderson, Bell. Shirky, 2014) – процес, започнал с бума на 

информационни и комуникационни технологии в началото на 21 век и 

въоръжил аудиторията с оръдията на труда на професионалните 

телевизионни журналисти – камера, микрофон и канал за 

разпространение на съдържание. За медиите това сложи началото на 

етап на конвергенция на телекомуникационния, медийния и 

технологичния сектор. Период, който се характеризира с финансова 

криза, тъй като падат печалбите от реклами в традиционните медии. 

Аудиторията все повече се ориентира към онлайн съдържание, 

медийните компании орязват бюджетите си за проекти, които изискват 

повече ресурс, като разследващата журналистика, например; 

журналистиката, правена от граждани става все по-трудно различима от 

професионалната – най-вече заради достъпните технологии; интернет е 

станал все по-глобален и достъпен – като източник на новини; вече се 

говори за поколения (McCrindle, 2011:9), съзрели в дигиталната ера, за 

които виртуалната реалност на социалните мрежи е трудно 

разграничима от действителността. Огромни масиви от информация, 

трудна за достъп или класифицирана, се публикува свободно. 
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В резултат медийните предприятия навлязоха в етап на 

трансформация от традиционни към нови медии, в условията на силна 

конкуренция в лицето на създаването и разпространението на 

потребителско съдържание, в постоянно търсене на нови форми и 

похвати в борбата за аудитория. И ако в началото на този процес се 

говореше за криза на идентичността на журналистиката, с настъпването 

на пандемията от Ковид-19 вече никой медиен професионалист няма 

илюзии за ролята си в тази трансформация – промяната е факт и теренът 

за развитие на медийното съдържание е Интернет. Промяната е факт и 

при функционирането на мултимедийния нюзрум (Маринов, 2012), 

който произвежда кросплатформено и интерактивно съдържание с 

редакционна отговорност, при спазване на етични стандарти, с 

изконната мисия на журналистиката, в пряка конкуренция с бума на 

фалшивите новини и „алтернативните факти“.  

Все по-ключова роля в тези процеси взимат социалните мрежи, 

които действат едновременно като платформа за създаване и 

разпространение на съдържание, но и като източник на журналистическа 

информация. Родиха се хибридни процеси, които доведоха до куриране 

на съдържание (Nikkanen, 2012), където се комбинират професионални 

стандарти с любителско съдържание, нови роли на традиционните медии 

– като филтър на съдържание, възможност за изява на гражданската 

журналистика, където „краудсорсингът“ (ресурсът на множеството в 

дадена социална мрежа, специално в онлайн среда) стана атестат за 

достоверност, актуалност и притегателен център за широкото 

обществено внимание. 

Катализираща роля на тези бурни процеси изигра пандемията от 

Ковид-19. Превключването към виртуален режим на работа на 
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множество процеси доведе до сериозни затруднения в глобалната мрежа 

и може би най-простият и нагледен пример за това е намаляването на 

качеството на стрийминг услугите, предоставяни от технологичните 

гиганти Гугъл, Ютюб, Фейсбук, Нетфликс и т.н. (Reuters, 2020), за да се 

облекчи интернет трафика. Достигнати бяха лимитите на действащата 

инфраструктура на глобалната мрежа, което постави с още по-голяма 

тежест нуждата от модернизация, от среда за този бум в онлайн 

комуникацията. Пандемията от коронавирус ускори четвъртата 

индустриална революция, която е в ход вече десетилетие. Нейните 

основни технологии са изкуственият интелект, Интернет на нещата, 

автономни превозни средства, роботизация и дигитализация във всички 

сфери на живота (Schwab, 2017:1). Ускорена дигитализация, която 

засили употребата на медийни продукти онлайн и допринесе за още по-

рязък спад в продажбите на печатни издания (Soika et al., 2021: 33).  

И тук ролята на телевизията се оказва ключова. Телевизионното 

предприятие не е жертва на тази трансформация. Значителна част от 

онлайн трафика се дължи на онлайн видео съдържание (OECD, 2012). 

Телевизионният език и изразната система на екранните изкуства намира 

още по-голямо поле за изява. Случва се дифузия на жанрове, формати и 

техники, които налагат нови форми и модели на създаване и потребление 

на съдържание. Процесът по създаване на видеоблог, започнал с кадри 

от смартфон в гараж, след няколко години на съществуване и 

привличане на милионна аудитория, започва да наподобява мащабна 

телевизионна продукция със студио, екип, техническа обезпеченост, 

планиране, производство, разпространение и монетизиране. По 

правилата на телевизионната индустрия. 
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Телевизията се адаптира и доказателство за това са ефектите от 

пандемията от Ковид-19, които показаха връщане на аудиторията към 

традиционните канали за информация, заради тяхната значимост, 

централизираност, масовост, достъпност, качество. Изследване на 

Нилсен Адмосфер България от март месец 2020 година, скоро след 

обявяването на първия локдаун у нас, отчете увеличение на 

среднодневната телевизионна гледаемост с 65 минути, в сравнение със 

седмиците преди пандемията. Повече време пред телевизионния екран 

прекарват и представителите на най-младите възрастови групи заради 

преминаването към онлайн обучение, а основен интерес в новинарските 

програми привлича темата за Ковид-19 (Nielsen Admosphere, 2020). Тази 

тенденция се наблюдава не само в България, а и в страни като Южна 

Корея, Италия, САЩ, Чехия и др., допълват от агенцията.  

През март 2021 година проведох анкета сред професионални 

телевизионни журналисти от мрежата на ENEX (Виж Фиг. 1) на тема: 

„Социалните мрежи като източник на информация“. Това е повторение 

на изследването, което направих през 2015 година в същата медийна 

група за написването на научния труд „Социалните мрежи в 

новинарския видеообмен” (Колев, 2020), като целта шест години по-

късно беше да сравня резултатите и промяната в нагласите и 

тенденциите за развитие на социалните мрежи в ролята си на източник 

на информация. Разликата в анкетната карта беше добавянето на два 

допълнителни въпроса, които целяха да дадат перспектива на 

получените данни и отправна точка за сравнителния анализ, тъй като за 

изследвания период бяха настъпили значителни промени в полето на 

медийното производство и потребление, като добавим към това и 
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ефектите от пандемията от Ковид-19, която вече една година беше 

обхванала света1. 

 

2 

Фиг. 1 Карта на държавите, които членуват или сътрудничат на 

партньорската мрежа ENEX3 

 

                                                   
1 Резултатите от същото това проучване, направено през 2021 г., бяха изпратени за публикуване първо в 

статията „Глобалният срив на доверие в социалните мрежи като източник на информация“, т. 28 на Годишника 

на ФЖМК за 2021 година. 
2 Източник за Фигура 1: https://enex.lu/public/wp-content/uploads/2018/05/Enex-Map-2018-v2.jpg 
3 В групата на ENEX  членуват повече от 75 водещи медийни предприятия от Европа, Северна и Южна 

Америка, Африка, Близкия Изток и Азиатско-тихоокеанския регион (Виж Фиг. 1). В това число – германската 
RTL, британската SkyNews, американската CBS News, френската M6, руската НТВ, както и българската bTV. 

Според правилата на организацията членовете на групата обменят информация и си сътрудничат по 

отразяването на глобални или регионални теми. Водещият принцип е споделянето на качествени новинарски 

продукти, които отговарят на набор от професионални стандарти.  
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За изследването използвах анкетното приложение Гугъл Формс 

(Google Forms), като анкетата беше изпратена по електронна поща и в 

затворени групи в социални мрежи до 70 телевизионни журналисти с 

профил – редактор международни новини, продуцент международни 

новини, ръководители на отдели международна информация. Това са 

хората, които на ежедневна база се сблъскват с възможностите и 

предизвикателствата при употребата на социални мрежи като източник 

на информация.  

 

Фиг. 2 

Като доказателство за катализиращата роля на Ковид-19 върху 

трансформацията на телевизионно новинарско съдържание е 

позиционирането на пандемията сред трите фактора, довели до 

значително увеличение в употребата на социални мрежи като източник 

на информация (Виж Фиг. 2). 74% от анкетирани твърдят, че от началото 
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на пандемията ползват повече социалните онлайн платформи заради 

ефектите от глобалната борба с вируса, които принудиха множество 

процеси да преминат онлайн. Водещите тенденции обаче са процеси, 

които вървят успоредно с постиндустриалната ера в журналистиката – а 

именно – засилената употребата на социални мрежи от политици и от 

населението в глобален мащаб.  

90% от анкетираните посочват на първото място активната 

употреба на социалните мрежи от страна на политически лидери. 

Събирателен образ на тази генерална трансформация е поведението на 

Доналд Тръмп и предизборната му кампания на президентските избори 

2016 година, както и последвалият управленски мандат, завършил със 

спирането на личния акаунт на бившия американски президент в Туитър 

(Twitter, 2021). Изследването на Молино и МакГрегър „Легитимирането 

на платформа: доказателства за ролята на журналистите в прехвърлянето 

на авторитет върху Туитър“ отива и по-далече, като открива връзка 

между начина, по който професионалните журналисти използват 

постове от социалните мрежи като отделна единица съдържание, годно 

за ретранслиране, а не като източник на информация, която трябва да 

премине през нива на верификация, на каквато добрата журналистическа 

практика подлага всяка информация, преди да бъде разпространена до 

широката аудитория (Molyneux, Mcgregor, 2021: 2). Куриране на 

съдържание от социални мрежи и представянето му в графичен вид едно 

към едно от профила на съответната личност в съответната медия 

прехвърля авторитет върху онлайн платформата.  

Данните от проучването сред журналисти от групата на ENEX 

откроява и третата страна на процеса. А именно, огромният процент от 

анкетираните – сумарно 94%, казват, че са увеличили в различна степен 
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потреблението си на социални мрежи през последните шест години, 

защото цялостно е нараснала употребата на онлайн платформите от 

страна на аудиторията.  Според доклада на ДатаРипортал от януари 

2021г. броят на потребителите на социални мрежи в света е достигнал 

четири милиарда и 20 милиона души или 53% от населението на Земята, 

като само за последните 12 месеца на пандемия половин милиард души 

са новорегистрираните в социалните платформи (Kemp, 2021: 3).  

Връзката публики – политици в полето на социалните мрежи е 

ключова за разбирането на силата на дигиталната комуникация. През 60-

те години на миналия век социологът Еверет Роджърс дефинира 

теорията си за дифузия на иновации като „процес, чрез който иновация 

е комуникирана през съответните канали за период от време сред 

членове на социална система или група“ (Rogers, 1962: 5). Елементите 

иновация, комуникационен канал, време и социална система съставят 

дифузията. Обект на изследването на Роджърс е склонността на 

различните представители на дадена група да възприемат някаква 

новост. От гледна точка на модела на двустепенния поток на 

комуникация, интересен е елементът на относителна значимост на 

масовата и междуличностната комуникация за дифузията на 

първоначално разпространените информации по масмедиен път 

(Ципфел и Кунчик, 1997: 173). Оказва се, че масмедиите имат водеща 

роля в привличането на внимание и могат да дават информации за 

новости, но рядко променят становища или поведения, за разлика от 

междуличностната комуникация. Същите тези информации, поставени в 

контекста на социалните мрежи, вече имат силата да променя нагласи 

или да затвърдят съществуващи, заради участието на индивидите в 
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междуличностна комуникационна среда, макар и виртуална (Rogers, 

1962: 18).   

 

Фиг. 3 

На въпроса „Промени ли се употребата ви на социални мрежи през 

последните шест години?“ 60% от респондентите категорично заявяват, 

че за изследвания период използват повече социалните платформи. И 

това е логично – някъде там из социалните балони е аудиторията, за 

която работят журналистите; там са и политиците и представителите на 

индустрията, там е съвременната комуникационна среда. Ходът на 

трансформацията обаче поражда множество предизвикателства и 

проблеми, даже парадокси.  
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Фиг. 4 

Ако сравним данните от същата анкета, проведена през 2015 

година в същата медийна група, виждаме, че сумарно 83% от 

респондентите преди шест години приемат в различна степен 

социалните мрежи като добър източник на информация. Към 2021 

година този процент се е свил на половина – до общо 43% одобрение. 

Причините може да търсим в данните от следващата графика (Фиг. 5): 

„Имате ли доверие на информацията от социалните мрежи?“. 
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Фиг. 5 

Получените данни показват срив в доверието в социалните мрежи 

като източник на информация. Особено показателна е графата с 

отрицателната оценка – „по-скоро не“, която би трябвало да се обедини 

с резултата от колонката – „нито да, нито не“. Причината за това се крие 

в обекта на изследването – професионални журналисти от водещи 

медийни групи в своя регион и пазар. Добрата журналистическа 

практика отхвърля възможността да се публикува непроверена 

информация, а в хипотетична, но и доста често срещана ситуация в 

практиката – при колебание относно дадено съдържание, когато няма 

достатъчно време за верификация, особено по тема с голяма важност, 

професионалният журналист по-скоро не би публикувал непроверена 

информация.  

И това е най-големият парадокс в актуалната медийна обстановка 

– анкетираните журналисти ползват все по-често социални мрежи като 
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източник на информация, но все по-малко вярват на съдържанието, 

което циркулира из социалните платформи.  

 

 

Фиг. 6 

И през 2015 г., и през 2021 г., очаквано Facebook и Twitter са 

водещите платформи за търсене на новинарско съдържание от страна на 

професионалните журналисти в изследваната група. Отчита се обаче 

тенденцията в последните шест години платформата Instagram да 

измества YouTube. Това се дължи на профилирането на двете платформи 

– Instagram, по стъпките на Facebook и Twitter, насърчават споделянето 

на непосредствена информация за текущи събития, било то под формата 

на текст, изображение или аудио-визуален файл, както е видно от 

данните на Фиг. 7. А в изследвания период, платформата YouTube се 
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наложи повече като поле за влогосферата, поле на по-дългите формати, 

на креативна и по-рафинирана любителска и професионална продукция, 

способна да конкурира телевизионното съдържание, разпространявано 

по кабел, ефир или сателит.  

 

Фиг. 7 

Следващата графика (Фиг. 8) откроява още една тенденция, която 

индикира промяна в моделите на работа в съвременния нюзрум по 

отношение на източниците на информация. При въпроса „Как намирате 

годно за новинарските емисии съдържание в социалните мрежи“ се 

запазва водещата роля на новинарските агенции като филтър на 

съдържание. Търсачките в социалните платформи все още са сред 

предпочитаните методи за намиране на релевантна информация, но в 

последните шест години се налага и практиката да се курира съдържание 

за нуждите на новинарските отдели от личните мрежи с контакти на 

журналистите.  
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Фиг. 8 

От гледна точка на Постиндустриалната ера в журналистиката и 

трансформационните процеси, които текат в условията на нова 

конкуренция за вниманието на аудиторията в лицето на онлайн 

платформите, получените данни показват, че журналистите развиват 

собствени умения за справяне с морето от информация, като залагат на 

комбинация от утвърдени и иновативни подходи. Годно за новинарските 

емисии съдържание все още се намира основно през информационните 

агенции, които все по-качествено съвместяват и ролята на филтър на 

съдържание от социални мрежи. Ръст за изследвания период бележи и 

графата „Собствена мрежа от контакти“, което свидетелства за 

развитието на професионален инструментариум, вътре в 

журналистическата общност, който е достатъчно надежден за събиране 

на информация от социални мрежи.  
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Фиг. 9 

Може би най-показателният елемент от изследването, който 

онагледява многопластовия характер на промяната в медийната 

екосистема, се крие в отговорите на въпроса „Кои са основните 

предимства на информацията от социални мрежи?“ За целите на това 

изследване ще разгледам единствено резултатите в сравнителен план 

между  2015 г. и 2021 г. по отношение на показателя „скорост“. Преди 

шест години бързината на споделяне на информация в социалните 

мрежи е била водещият фактор журналистите от групата на ENEX да 

бъдат привлечени от онлайн платформите като източник на информация. 

За изключително динамичния на трансформации период от шест години 

информацията от географски отдалечени места, която е от първо лице, 
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без редакторска намеса и по възможност безплатна, е по-предпочитана 

от професионалните журналисти, за сметка на бързата скорост на 

споделяне на съдържание.  

 

Фиг. 10 

Заедно с данните от Фиг. 10, за изследвания период бързината на 

акумулиране на съобщения по дадена тема в интернет пространството 

отстъпва пред редица други фактори именно заради срива в доверието 

към социалните мрежи като източник на информация и трудността бързо 

да се верифицира съдържание. 

 

Заключение 

Пандемията от Ковид-19 нахлу във всички сфери на живота на 

планетата, като катализира отдавна започнали процеси, свързани с 

дигиталната трансформация. Изключително динамичното поле на 

социалните мрежи като източник на информация постоянно се променя, 
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променя се потреблението на съдържание, това налага постоянното 

адаптиране в начина на производство и разпространение на медийни 

продукти. Пандемията изигра ключова роля в тази трансформация, като 

ускори размиването на границите между виртуален и реален живот и 

показа реалните мащаби  на дигиталната трансформация към днешна 

дата. 

От това произтичат три извода:   

- Има солидни данни за промяна в навиците на потребление на 

медийни продукти от страна на  аудиторията и съдържанието, което 

търси, трябва да е способно да се разгърне на четири екрана (телевизор, 

монитор, таблет, смартфон).  

- Политиците намират все повече възможности да заобикалят 

медиите или утвърдените канали за комуникация и да говорят директно 

на публиките си. 

- Наблюдава се тенденция на ускорено окрупняване на играчите 

в медийната екосистема, интеграции по вертикала и хоризонтала в 

глобален мащаб, които водят до създаването на трансгранични 

конгломерати, които съчетават телекомуникационни услуги, кабелна и 

ефирна телевизия, видео on demand, създаване и предоставяне на 

съдържание (Pogorel & Preta, 2020). 

Резултатите от проведената анкета открояват новите роли на 

медийните професионалисти в тази трансформация, като парадоксът на 

настоящата ситуация е журналистите да използват все повече 

социалните мрежи като източник на информация, а в същото време 

доверието в тях като източник на информация да се срива. Получените 

данни показват и тенденция за адаптиране на журналистите към 

динамичната обстановка и разработването на личен инструментариум за 
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справяне в морето от информация. Инструментариум, който стъпва 

здраво върху основите на журналистическата професия, в търсене на 

достоверни източници и качествено съдържание.  
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