
 

 

МОДУЛ 4: „БИЗНЕС КОМУКИКАЦИЯ В ДИГИТАЛНА СРЕДА“ 

 

Въведение  

Начинът, по който общуваме помежду си, се промени драстично през последните 
години поради непрекъснатото развитие на технологиите. С нарастващото 
разнообразие от нови възможности за комуникация: електронна поща, телефонни 
разговори, видеоразговори, чат и т.н., правилният избор на медия се превърна в 
предизвикателство.  

Друго предизвикателство са новите правила за общуване, които трябва да научим и 
приемем поради факта, че има голяма разлика в начина, по който общуваме лице в 
лице, в сравнение с начина, по който общуваме онлайн. 

Когато общуват чрез дигитални медии, особено без да виждат лицето на някого и 
реакциите му на даденото съобщение, много хора не вземат предвид, че съществува 
различен етикет на общуване, наречен "Нетикет". Ако някой не е пряко засегнат от 
реакциите на своя събеседник, той е склонен да бъде по-директен и в някои ситуации 
това може да прозвучи грубо. Спазването на правилата на "Нетикета" е от решаващо 
значение за сътрудничеството в дигиталната работна среда. 

Ето за какво трябва да внимавате: 

1. Проявявайте уважение: Това може да звучи като подразбиращо се за комуникацията 
като цяло, но както показва опитът, хората са склонни да бъдат по-учтиви, когато 
общуват с някого лице в лице, докато несъзнателно влагат по-малко уважение, когато 
пишат съобщение.  

2. Придържайте се към посланието: Когато пишете съобщение, което ще бъде 
изпратено онлайн, е важно да се придържате към същинското послание, и съобщението 
ви да бъде възможно най-кратко, ясно и точно.  

3. Бъдете внимателни, когато използвате емотикони: Ако не сте сигурни дали 
получателят използва емотикони или не, препоръчваме ви да се въздържате от това. 

4. Имайте предвид, че поверителността е важна: не 
използвайте/препращайте/споделяйте чужди съобщения, снимки или друго 
съдържание. Ако човекът не ви е дал съгласието си да споделите неговия имейл адрес 
или други данни за контакт, трябва да се въздържате от това. 

Като цяло е препоръчително да прочетете писменото съобщение на глас, преди да го 
изпратите. Може да осъзнаете, че някои части изглеждат твърде силни, груби или 
неподходящи по друг начин. Това ви позволява да промените съобщението преди 
изпращането му. Не на последно място - не трябва да се чувствате обидени, ако 
получите съобщение, в което изпращачът нарушава някое от правилата на „Нетикета“. 
В такива случаи е най-добре да дадете обратна връзка на подателя, за да проверите 



 

 

дали правилно интерпретирате съобщението. По този начин също така му давате шанс 
да бъде по-внимателен в онлайн комуникацията си в бъдеще. 

В днешно време имаме многобройни възможности за онлайн комуникация, не само на 
работното място, но и в личния живот. Това разнообразие понякога може да бъде доста 
объркващо.  

Моделът на Шанън-Уивър подчертава колко важен е каналът за комуникация. Дали 
посланието се предава дигитално или лице в лице? Дали е в писмен вид в електронна 
поща или в SMS, или IM (мигновено съобщение). 

 

Изпращачът е създателят на съобщението или информацията, който закодира 
съобщението (например при пише електронно съобщение). Съобщението преминава 
през канала - електронната поща в интернет и пристига в декодера, който декодира 
имейла в разбираеми за получателя думи. Тук е важно и двете страни да използват един 
и същ код. Ако например ако някой изпрати съобщение на друг език, другата страна 
може да не разполага с правилните инструменти, за да разбере съобщението, 
независимо колко информативно и точно може да е то. В този случай съобщението няма 
да бъде разбрано от получателя. 

В зависимост от канала за комуникация различни видове шум могат да променят или да 
повлияят на съобщението. В дигиталната среда например: изображенията може да не 
се показват правилно, чат съобщенията да са кратки, гласовите записи да имат твърде 
много фонов шум и т.н. Важно е също така съобщението действително да включва 
правилното количество информация, в противен случай рискувате да не получите 
никаква или да получите отрицателна обратна връзка от получателя. 

Дигиталната бизнес комуникация предполага не само вътрешен обмен на информация 
онлайн в рамките на организацията, но и между компаниите. Поради затварянето 



 

 

заради пандемията COVID-19 все по-често се сблъскваме със заместването на срещите 
лице в лице с потенциални бизнес партньори, клиенти и т.н., които не познаваме, с 
онлайн срещи, на които трябва да установим сътрудничество. В днешно време са 
налични много онлайн инструменти. Имейлите все още са един от най-
разпространените инструменти за съвместна работа дигитално - те могат да се състоят 
от текст, изображения, линкове и други и могат да предоставят много информация по 
бърз и лесен начин. Наблюдаваме и бум в използването на софтуерни платформи като 
Skype, Teams, Zoom и други. Те позволяват на колеги, партньори, клиенти и ученици, 
които може да са на хиляди километри един от друг или  пък в съседни стаи, но 
изолирани един от друг, да общуват лесно и, най-важното, да се виждат. Тези 
платформи ни предоставят и система за незабавен отговор, функция за чат, при която с 
няколко кликвания можем да предадем съобщение на един или няколко получатели.  

Дори когато пандемията напълно отмине, ще продължим да използваме всички тези 
дигитални инструменти за онлайн сътрудничество, защото те имат безспорни 
предимства като: 

• По-бърз обмен на информация и мнения; 

• Незабавен достъп / връзки към допълнителни източници (материали за четене, 
видеоклипове и др.) 

• Увеличен обхват на обмена и сътрудничеството, независимо от физическите 
разстояния между хората. 

В следващите дейности ще имате възможност да упражнявате и подобрявате уменията 
си за дигитална комуникация на работното място. 

Можете да прослушате материала тук. 

 

  

  

https://youtu.be/u5k2nMt2vu4


 

 

Дейност 1  

Нетикетът предполага да обръщаме специално внимание на това дали се държим с 
уважение, когато общуваме онлайн. Хората са склонни да проявяват повече уважение, 
когато общуват с някого лице в лице, докато несъзнателно показват по-малко уважение, 
когато пишат онлайн съобщение. Повечето хора не биха крещели на друг човек, който 
стои точно пред тях, но бързат да пишат с изцяло с главни букви в имейл, което е 
равносилно на същото. Често използваме удивителни знаци и главни букви, за да 
заменим липсващата интонация на разговора лице в лице. Но дори когато чуват 
действителната интонация, изпращачът и получателят могат да интерпретират 
съобщението по различен начин. Този проблем е още по-голям при писмената 
комуникация онлайн. Читателят на съобщението може да изтълкува стила на писане по 
различен начин от този, който подателят е вложил, и да се почувства обиден и засегнат. 
Това може да доведе до недоразумения и конфронтация между изпращача и 
получателя. 

Затова днес обърнете специално внимание на начина, по който пишете онлайн 
съобщенията си. Проявявате ли уважение? Погрижили ли сте се да изразите ясно това, 
което имате предвид? Използвате ли подходящи реплики за поздрав? Избягвате ли 
емоционалното писане, като например с главни букви? 

 

Дейност  2 

Нека сега обърнем внимание на дължината и яснотата на вашите онлайн съобщения. 
Когато държи реч или обяснява нещо лице в лице, ораторът може да използва 
интонация, паузи за дишане, смях или други начини, за да вдъхне живот на речта си. 
Когато предавате съобщение онлайн, всичко се показва като обикновен текст. Ето защо 
е важно да се придържате към същинското съобщение и да не заливате получателя с 
текст, което може да доведе до объркване и неразбиране. Твърде многото информация 
е също толкова объркваща, колкото и твърде малкото. 

Идеята на платформите за незабавни съобщения (Viber, Messenger, WhatsApp и т.н.) е 
да се изпращат кратки текстове, но е добре да помним, че трябва да прилагаме подобни 
правила и за кореспонденцията си по имейл. Срещали ли сте неофициалното правило 
за деловата имейл кореспонденция, което гласи: "Ако не можете да напишете имейла 
си в по-малко от 5 реда (от 50 до 125 думи), изобщо не го изпращайте. Получателят може 
никога да не го прочете до края и вие ще бъдете подведени. "  

Затова днес обърнете внимание на това колко дълги са онлайн съобщенията, които 
изпращате. 

 

  



 

 

Дейност 3 

Нека сега се съсредоточим върху граматиката и правописа на вашите онлайн 
съобщения. 

От време на време всеки прави граматически и правописни грешки, но когато общуваме 
онлайн, можем да се възползваме от наличието на програми, проверяващи правописа 
ни. 

Във времето на социалните медии обаче хората са склонни да използват съкращения 
като "Нз" (не знам), "Здр" (здравей) и други, за да съкратят времето си за писане. В 
професионалната, образователната или друга официална онлайн комуникация, за 
разлика от тази в семейството и сред близки приятели, подобни съкращения нямат 
абсолютно никакво място. Те изглеждат неискрени, непрофесионални и мързеливи и 
трябва да се използват само в ситуации, в които има разбирателство и приемане на 
използването на такива съкращения (ако двете страни предварително са се съгласили 
да използват такава граматика/правопис при лична среща). 

Пишете внимателно днес и обърнете внимание дали и колко съкращения използвате. В 
случай че получавате съобщения с неразбираеми съкращения, използвайте случая, за 
да изпратите обратна връзка на изпращача, но го направете с уважение. 

 

Дейност 4 

Нека се опитаме да бъдем внимателни, когато използваме емотикони в бизнес 
кореспонденцията си. Хората са склонни да използват емотикони, за да покажат 
замисъла си зад дадено изречение, понякога за да подчертаят хумора си, да покажат 
гнева си или да изразят объркването си по темата. Не винаги е неуместно да се 
използват емотикони в професионална среда, но е важно да се познават получателят и 
целта на съобщението. Ако двете страни са съгласни и смятат, че ситуацията е 
достатъчно удобна, за да използват емотикони, използването им не е проблем. В други 
ситуации използването на емотикони може да се окаже неподходящо, обидно и 
непрофесионално. Препоръчва се да не използвате емотикони с хора, с които никога не 
сте се срещали лице в лице, при първо взаимодействие и когато все още използвате 
учтива реч с някого. Ако не сте сигурни дали да използвате емотикони или не, 
препоръчваме ви да се въздържате от това. 

Днес пребройте дали и колко емотикони използвате в служебната си кореспонденция и 
ги сравнете с броя на емотиконите, които използвате в чатовете с приятелите и 
членовете на семейството си. 

 

  



 

 

Дейност 5 

Нека се съсредоточим върху осъзнаването на това колко лесно е за нас да работим с 
дигитални инструменти. 

Направете списък с дигиталните инструменти, с които сте работили през последната 
седмица, и се уверете, че имате минимум един, който смятате за лесен за използване и 
полезен, и минимум един, който смятате за труден за използване или ненужен за 
работата ви.  

Обсъдете в телефонен разговор или на лична среща с колега дигиталните инструменти, 
които смятате за трудни за използване или ненужни (колегата ви трябва да е използвал 
същия инструмент, за да предостави подходяща обратна връзка). Разберете дали той се 
е сблъсквал със същите проблеми или дали дигиталните инструменти са били полезни 
в работата му. Опитайте се да получите помощ от колегата си или, ако и двамата се 
сблъсквате с проблеми, потърсете помощ в рамките на вашата организация. 

 

Дейност 6 

Разгледайте тези 4 сценария в работна среда: 

• Информиране на някого за краен срок 

• Промотиране на продукт или проект 

• Представяне на някого 

• Даване на инструкции на някого 

 
Изберете поне един сценарий и запишете посланията, които ще предадете на някого, с 

когото работите, в следните случаи: 

- Лице в лице  

- Онлайн чрез имейл  

Обмислете двете послания и разберете кое от тях е по-лесно за вас. Смятате ли, че 

някоя от горепосочените 4 ситуации е по-подходяща за онлайн или за комуникация 

лице в лице? 

 

Дейност 7 

През годините много изследователи са разработили различни модели за оценка на 

дигиталните инструменти и технологии, като например TAM/Technology Acceptance 

Model (Fishbein, Ajzen, 1967). Съществуват много варианти за оценка на дигитални 

инструменти, особено по отношение на учебните инструменти и технологии. 

Много от моделите използват следните критерии за оценка: 



 

 

- Функционалност (лекота на използване, степен на използване, поддръжка, 

персонализиране и задържане на вниманието) 

- Достъпност (необходимост от допълнителни инструменти, разходи, през 

последните години – взаимосвързаност между различните платформи) 

- Технически аспекти (интеграция и комбинация с други инструменти, технически 

изисквания) 

- Поверителност и защита на данните (правна рамка, регистрация, лична 

информация) 

Изберете инструмента за онлайн сътрудничество, който използвате най-често в 

работата си (напр. Zoom, Teams, Skype, WebEx и др.), и го оценете, като използвате 

горепосочените области. 

Запишете мислите/наблюденията си и ги споделете с мениджъра си или с ИТ 

поддръжката на компанията - за тях ще бъде много полезно да знаят мнението на 

своите "клиенти". 

 

Дейност 8 

Инструментите за комуникация в реално време, като Zoom, Skype, Teams и др., също 
изискват специфични умения и могат да ни струват време и нерви. Освен проблема, че 
непрекъснато трябва да се учим да използваме нови приложения и техните нови 
функции, съществува и проблемът с умората. Уморяваме се много по-бързо, когато сме 
в онлайн среща, в сравнение с когато сме на среща лице в лице, например. Вече има 
някои изследвания на този феномен, според които това се дължи на факта, че голяма 
част от невербалните знаци, с които сме свикнали при общуване лице в лице, се губят 
при онлайн общуването. Подсъзнателно ги търсим и не ги намираме, което ни уморява 
много по-бързо. Това разбиране би трябвало да ни накара да планираме правилно 
онлайн срещите си: по-кратки, по-точни и по-целенасочени. 

Помислете за предстоящите си онлайн срещи. Колко са дълги те? Могат ли да бъдат 
съкратени? Планирали ли сте почивка на всеки час, ако се наложи срещата да продължи 
по-дълго? Подготвили ли сте плана си за срещата: въпроси, които трябва да зададете, 
информация, която трябва да предоставите? Планирате ли да използвате интерактивни 
дейности като гласуване, за да ангажирате участниците по-ефективно (напр. 
инструменти като Slido.com са много полезни в такива случаи). Отделете известно време 
за планиране, това ще ви помогне да съкратите срещите и да намалите умората от тях.  

 

  



 

 

Дейност 9 

Обобщение 

В този модул научихте какви са разликите в етикета на комуникацията лице в лице и 
комуникацията онлайн, как да предавате онлайн съобщения по подходящ начин и как 
да оценявате инструментите за съвместна работа онлайн, които използвате в работата 
си. 

В края на този модул, посветен на "Бизнес комуникацията в дигитална среда", моля, 
създайте свой собствен списък с неща, които да направите, които ще ви помогнат да 
подобрите качеството на ежедневната си онлайн бизнес комуникация. Редовно 
преглеждайте този списък, за да си припомняте точките, които смятате за важни. 

Надяваме се, че информацията, която сме споделили в този модул, е била полезна и че 
сте се забавлявали, докато сте изпълнявали дейностите!  

Преминете към следващия модул, за да намерите друга тема, която ще ви помогне да 
предотвратите дигиталния стрес.  
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