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3. Медийни екосистеми и Интернет геостратегия  
 
 

 
  

В първата част на урока се разглеждат медиийните екосистеми и добавената стойност на 
Медийната и информационна грамотност (МИГ). 
 
Втората част е медийна информационна лаборатория (МИЛАБ). Тя представлява 
практически подход към преподаването на дигиталните медийни екосистеми. 
 
Няколко понятия (вижте терминологичния речник) 

 средства за масова информация 
 социални медии 
 данни 
 големи данни 
 дигитално разделение 
 стандарти с отворен код 

 
План  
ЧАСТ I      Изграждане на знания 

1. Преди дигиталните медийни екосистеми  
2. Дигиталните медийни екосистеми в свързания свят  
3. Характеристики  
4. Възможности и рискове 
5. Учебни цели, компетенции и добавена стойност на МИГ 
6. Оценка 
7. Обучителни материали  

 
ЧАСТ II     МИЛАБ 

 Етап 1 - дейности 

 Етап 2 - дейности 

 Етап 3 - дейности 
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ЧАСТ I (4 сесии x 45 мин.) 
 
1. Въведение  (20 минути) 

Обсъдете медиите преди дигиталната ера. Погледнете технологиите, които подпомагат 
обмена на информация и комуникацията: по-бърз и по-добър достъп + демократизация 

Накарайте учениците да направят „Схема на времето“ както следва:  

 Прединдустриална епоха (преди 1850): хартия и печатници 

 напр.: вестници; списания; книги 

 Индустриална епоха - етап 1 (1850-1920): звук и жици  

 напр.: телеграф, телефон 

 Индустриална епоха – етап 2 (1920-1990): аналогови медии (кино, телеивизия, 
радио) 

 напр.: движещи се картини със звук; търговско радио и телевизия 

 Електронна епоха (1990--): управлявани чрез интернет мултимедийни дигитални 
медии (социални медии ...) 

 Напр.: Блогове, уеб радио, YouTube; Instagram; Facebook, смесени 
информационно-развлекателни платформи като Netflix …  

 В бъдещето: трансмедийна конвергенция, медии, задвижвани от ИИ ... и други 
нововъзникващи технологии 

 потапящи медии, свързани с игра и симулация 

Съвет за учителя: 

Накарайте учениците да работят върху произвеждане на дигитална времева линия (timeline) като поставят имена 
на местни компании във всяка „епоха“. 

Помолете учениците да намерят безплатен инструмент (tool) за изработване на timeline по този проект.  

 
2. Дигитални основи във връзка с дигиталния свят (35 мин.) 

Какво е новото в дигиталната ера? Трансгранична система, базирана на 
солидна инфраструктура на внeдрени (root) сървъри и центрове за данни. 
   

 Основна интернет инфраструктура и геополитика  
Внедрени сървъри: са възлите, които поддържат отворената система на интернет 
още от началото му. Има общо 13: 10 от тях са в САЩ, разделени между двата бряга 
с цел защита на информацията и данните в случай на чуждестранна атака; 3 от тях 
са в страни, съюзнически със САЩ (Англия / Холандия, Швеция, Япония). 

 

Сесия 1: 45 мин. 
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Фиг. 1: Карта на внедрените сървъри 

Източник; ICAAN, https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/roberts-testimony-2001-02-14-en  
 

 

Центрове за данни: те са повърхностната инфраструктура, която позволява 

използването на интернет и неговите апликации (включително Световната мрежа). 
Това са местата, където повечето индустрии по света се свързват за обработката на 
своите данни.  

 

 
 

Фиг. 2: Държави, отчитащи повечето центрове за данни (картата е достъпна само на френски) 
Източник: datacentermap.com, IFRI, 2017 

 
 

https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/roberts-testimony-2001-02-14-en
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3. Характеристики на дигиталната медийна екосистема 

 Дискусия: Характеристики на дигиталната медийна екосистема според вас (25 
мин. ) 
Предложени отговори: 
 Свързва хора отвъд границите  
 Събиране на данни от всички страни по света, понякога без гражданите на тези 

страни да знаят или да са приели 
 Демократизиране на информацията, като я разпространява широко 
 Отразяване на опозициите от студената война? (САЩ-Запад срещу останалия 

свят) 
 Повтаряне на голям дисбаланс, за разлика от неоколониалната ситуация (цели 

райони и континенти са лишени от центрове за данни) 
 

 

Съвет за учителя: 

Може да поискате от учениците да разсъждават върху исторически въпроси като Студената война (блокове, 
идеологии; ...) отвъд ерата на средствата за масова информация. Можете също така да поискате те да разгледат 
картите на колониалните обмени, за да видят логиката на империите, изграждайки инфраструктури в 
колонизирани държави, само за да извличат материали и минерали, откъдето акцентират върху крайбрежните 
пристанища ...  

 
 Формати и слоеве  

Интернет не е просто „физическият слой“, който поддържа инфраструктурата на 
вндрените сървъри, центровете за данни и телекомуникационните оператори, през 
които минава информация. Съществува и „логическият слой“ от кодове и протоколи, 
които контролират инфраструктурата (софтуер, приложения,…) и „съдържателния 
слой“, който съдържа информацията, която минава през мрежите (вж. Yochai Benkler, 
2011). 
 
Тези слоеве помагат да се разбере новата геополитика, създадена от повсеместни 
мрежи, извън националния суверенитет. По-специално той показва доминиращото 
съществуване на търговска интернет сфера (виж фигура 3), със собствени стандарти 
и алтернативно съществуване на сфера с отворени стандарти (виж фигура 4), която 
популяризира информационното пространство, тоест идеята, че информацията и 
знанията трябва да са достъпни за всички. 
 

Сесия 2: 45 мин 
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СЪДЪРЖАТЕЛЕН СЛОЙ 
 
 
 
ЛОГИЧЕСКИ СЛОЙ 
 
 
 
ФИЗИЧЕСКИ СЛОЙ  

 
 
 

фиг. 3 : Търговската сфера на интернет  
  

 
 
 
СЪДЪРЖАТЕЛЕН СЛОЙ       
 
 
 
ЛОГИЧЕСКИ СЛОЙ  
 
 
 
ФИЗИЧЕСКИ СЛОЙ 

 
 
 

 
фиг. 4: Алтернативната сфера на отворените стандарти в интернет 

Източник: D. Frau-Meigs, 2019 
 
 
 
 
4. Възможности и рискове на дигиталната медийна екосистема?   

 Дискусия (15 мин.):  
Проучване на Дигиталното разделение и въпроса за ДОСТЪП до информация  
Трансграничен и глобализиран достъп до информация, но също и дигитално 
разделение  
Разсъждавайте върху тази Карта на Подводни кабели за Интернет маршрут 
(можете да отворите линка, за да видите интерактивна версия.) Опитайте се да 
посочите кой има достъп до интернет? Какво ви подсказват тези основни 
маршрути?  
Според вас кой контролира достъпа до интернет и защо? Какви държави и 
континенти са оставени на заден план? Кои от тях се възползват най-много от 
мрежата? 
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фиг 5: Интернет кабелни маршрути / стари търговски маршрути  
Източник: https://www.submarinecablemap.com/ 

 
 

ИЛИ 
Изследване на тежкия екологичен отпечатък, който дигиталните медии 
оставят 
Масмедиите и Социалните медии имат въздействие върху околната среда. Един от 
проблемите с центровете за данни е замърсяването (те се захранват с изкопаеми 
горива като дизела и се охлаждат на места като дъното на океана или 
скандинавските страни). Същото се отнася и за облака, хубава метафора, която крие 
инфраструктурата на сървърните ферми, чието производство на енергия и 
охлаждане зависят от водата. Масмедиите и социалните медии са бавни при 
преобразуването възобновяема енергия и много онлайн услуги увеличават емисиите 
си чрез разширяване на центровете за данни. Например, областта Лудун в щата 
Вирджиния обработва около 70% от световния онлайн трафик, но нейният доставчик 
на енергия, Доминион, разчита само на 3% от енергията си от възобновяеми 
източници. Затова Доминион настоява за газифициране, въпреки опасността за 
околната среда. Други форми на противодействие срещу климатичните промени 
могат също да бъдат обяснени с геостратегията и икономиката на медиите, особено 
когато корпоративните медии формират информацията, предоставяна на хората за 

околната среда, включително „фалшиви“ климатични новини. 
 

Съвет за учителя: 

Можете да покажете на учениците статията, публикувана от Дж. Харис в The Guardian (17 юли 2018 г.) „Нашите 
телефони и джаджи сега застрашават планетата“.  
Източник: http://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jul/17/internet-climate-carbon-footprint-data-centres 

 

  

  

https://www.submarinecablemap.com/


 

www.in-eduproject.eu 
 

7 

 
 

   
 

 Дигиталното разделение може да се обясни с геополитиката на Интернет 
(комбинация от студена война и колониални наследства) 

 Стандартите с отворен код като алтернативни опции и противовес на търговските 
собствени/ патентовани стандарти (трябва да закупите софтуера и хардуера, за да 
имате достъп до услугата) 

 Дигиталните медии допринасят за замърсяването: имат тежък въглероден отпечатък 
(използват редки минерали, изкопаеми горива, водно охлаждане ...); те са склонни да 
представят недостатъчно или неправилно да представляват проблеми и хора, 
свързани с изменението на климата и глобалната среда.  

 
 

 Възможности и рискове (20 мин.) 
 

 
 
  

•Внедрени сървъри

•Центрове за данни

•Интернет слоеве

•Трансгранични 
пространства

Понятия

•Демократизация на 
информацията

•Междукултурна 
комуникация

•Отворени информационни 
съобщения (Библиотека)

•Разпространение на култура 
(снимки, музика, ...)

Възможности
•Собственически/ Патентни 

стандарти

•Дигитално разделение

•Неоколониален дисбаланс

•Загуба на суверенитет на 
страната

•Трафик на данни през 
границите

Рискове

Резюме 
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5. Фокус върху КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ (7К)  (10 мин.) 
 

Тази компетентност позволява на гражданите и потребителите да разберат 
културната и физическата инфраструктура на интернет и да бъдат осведомени за 
отношенията на властта и разделенията. Той също така поставя акцент върху 
съпричастността към другите и предполага толерантност, зачитане на 
достойнството, както и осъзнаване на геополитиката на обмена онлайн и 
ангажиране за културно многообразие и откритост.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

вижте въведението и терминологичния речник 
  

АНАЛИЗИРАЙ
• Отношения на властта

• Дигитално разделение

ТЪЛКУВАЙ
• Интернет слоеве

• Дисбаланс в достъпа

РЕАГИРАЙ

•Застъпничество за 
социална 
справедливост и достъп

•Застъпничество за 
многообразие на 
стандартите

АТР 

 Изграждане на умения за критично мислене у учениците: АТР 

The 7 C(ompetences) 

LEGACY Media DIGITAL MEDIA 

CONSUMPTION 

CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION 

COLLABORATION & 
CONFLICT(S) RESOLUTION 

CRITICAL THINKING 

CREATIVITY 

COMPREHENSION 0 CITIZENSHIP 

MIL 
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 Разделение на МИГ категории / индикатори: МИГ КОМПЕТЕНТЦИИ ЗА 

МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ 
 
Учениците трябва да могат да: 

 
 

 Добавена стойност на МИГ към човешките права:  

 достойнство   

 участие 
  
 
 
 
 
 
6. Оценка   
 
Обсъдете дигиталното разделение: във вашата страна. Как се сравнява със съседните 
нации? Как се чувствате относно темата? Как бихте могли да намалите рисковете?    
 
7. Материали за подпомагане на обучението (вижте допълнителния раздел към 
Плановете на урока) 

 Препратки към други материали и ресурси   

 Полезни връзки за педагогическа анимация 

 Терминологичен речник 

 Полезен софтуер за интегриране на МИГ в резултатите от обучението (онлайн 
ресурси по държави) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytB
cZsdU/edit?usp=sharing  
 

  

поставят медиите в историческа и геополитическа перспектива

разбират начина, по който средствата за масово осведомяване и социалните 
медии се организират, разпространяват съдържание и събират данни

избират какви видове медии да използвате за лична / колективна употреба

създават и оценяват собственото си представяне като зачитат достойнството на 
другите

общуват с другите отвъд границите (толерантност към полисемия (многозначност), 
културно многообразие ...)

Сесия 4: 45 мин. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
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ЧАСТ II.  МИЛАБ (4 сесии x 45 мин., съгласно разпределения график за МИГ)  
 

Дейностите на МИЛАБ са разработени в съответствие с трите етапа (1 – начален, 2 - 
консолидиращ и 3 – задълбочаващ). Трите етапа са ориентировъчни: те могат да се 
следват, както е предложено по-долу или да се използват в „plug-in“ модулен подход, в 
зависимост от времето, определено за МИГ и/или желаното ниво на резултата. 
 
Те включват няколко педагогически дейности, като: семинари, ролеви игри, писмени 
упражнения и игри. Те изследват различни медийни формати като блогове, видеоклипове 
и уеб статии с цел изграждане на умения за критично мислене на учениците (AТР). 
 

 

ПРОУЧВАНЕ НА ДОСТЪП И МЕЖДУКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ 

Принос към социалните медии чрез туит, публикации, истории ... 

 
ЕТАП 1 (15-16) : 
РАЗБИРАНЕ НА ГЕОСТРАТЕГИЯТА НА ИНТЕРНЕТ 

 
 Задачи за сравнение (3 X 45 мин.) 

 Накарайте учениците да разгледат фиг. 2. и да търсят картата на центровете 
за данни в своята страна. Анализирайте тяхното местоположение, мощността 
на данните им, отпечатъка върху околната среда. 
 Какви изводи могат да се направят: достатъчно богата ли е тяхната страна (в 
сравнение с други страни като САЩ, Великобритания, Франция)? Има ли 
дигитално разделение вътре в страната? Как се чувстват те относно това? 
Накарайте ги да напишат застъпническо писмо до местен  представител, в 
което да изброят аргументите в полза на повече достъп и повече социална 
справедливост.   

  
 ОЦЕНКА  (45 мин.)  

Напишете сравнение между търговската сфера на интернет (фигура 3) и 
алтернативната сфера на отворения стандарт (фигура 4). 
Или  
Изберете един пример за комерсиални социални медии (Facebook, Instagram…) и ги 
сравнете със социални медии с отворени стандарти (Mastodon, Tribe…) 

  
 
ЕТАП 2  (16-17):  
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА НА ИНТЕРНЕТ 

 
 Бизнес и рекламен модел в търговската сфера (фиг. 2) (3 x 45 мин) 

Разделете учениците на малки групи и ги накарайте да търсят и да посещават уеб 
сайтове на Google AdSense и Facebook аудиторна мрежа. 
Какво забелязват учениците? Какво обещават тези услуги по отношение на начините за 
осигуряване на приходи от съдържание, публикувано от потребителите (статистика, 
плащане за гледания, допълнителни приходи)?  

Да продължим 
напред 
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Обсъдете с целия клас рекламните предложения от Google и Facebook. Какви са 
предимствата, предлагани от осигуряването на приходи от съдържание? Какви са 
недостатъците?  

  
Допълнително: 
 
Помолете учениците да вземат любимия си YouTuber или потърсете „първите десет 
YouTubers“ (например PewDiePie…) 
Разгледайте броя на техните последователи, опитайте се да разберете какъв е 
техния бизнес модел (преглед на кликвания, продуктово разположение,…). 
Търсете статии за тях и как са наложили своята онлайн маркетингова идентичност. 
Обсъдете предимствата и недостатъците на това да се брандираш онлайн. 
 

 ОЦЕНКА (45 мин)  
Намерете онлайн хартата на най-големите медийни групи в света. Погледнете техния 
корпоративен профил онлайн, чрез Wikipedia. Напишете публикация за блог за този 
профил, наблягайки на това как те контролират физическия, логическия и 
съдържателния слой в Интернет. Публикувайте го.  

Съвет за учителя: 
Тези карти са лесно достъпни на сайтове като Statista.com. Ще забележите, че сред първите десет са компании, 
които контролират физическия слой (като Comcast), логическия слой (като Google) или съдържателния слой (като 
Disney) ... Би трябвало учениците също да ги разпознаят ...  
 
ЕТАП 3 (18-19);  
ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВО ЕКОЛОГИЧНА ПРЕДСТАВА ЗА ИНТЕРНЕТ  

 
 Разработване на екологично застъпничество с МИГ (3 x 45 мин) 

 
Как можем да направим интернет по-екологичен? 
Накарайте учениците да работят в малки групи: посетете самодекларирали се 
„екологични“ търсачки като Lilo или Ecosia (те обикновено са част от сферата на 
отворените стандарти, вижте фиг. 3). Как те допринасят за превръщането на 
интернет в по-екологичен? Наистина ли са екологични или е „greenwashing“ с цел да се 
избегне регулирането? 
 

Съвет за учителя: 

Greenwashing е термин, въведен след brainwashing: означава да накарате хората да повярват, че определени 
компании са екологично настроени/полезни („зелени“), а те всъщност да отдават минимално внимание на 
проблема и да отговарят на минимума от задължителните стандарти. 

 

Допълнително: 
Накарайте учениците да проучат всички начини, по които могат да променят 
използването на интернет,така че да го направят по-екологичен и да намалят 
екологичния му отпечатък. Например, колко често почистват електронната си поща и 
действително изтриват цялото съдържание на изтритите си мейли? 
 

Съвет за учителя: 

 Има сайтове и уроци, които предоставят съвети 
 

 ОЦЕНКА  (45 мин)  
Напишете блог или публикация за екологични инициативи на НПО като Clenabit 
(Apeldoorn „Интернет гора” през 2008 г.) или Climate Neutral (с Computel общество). 
Какви поуки можете да извлечете от този принос към околната среда? Реални ли са или 

са екологичен "greenwashing", за да се избегнат регулациите? 


