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ОНЛАЙН НОВИНАРСКОТО ПРОСТРАНСТВО

| Отразяването на предизборната кампания в онлайн новинарското пространство бе в
подкрепа на статуквото, липсваше ясно изразена тенденция за формиране на нови
избирателни нагласи. На преден план в информационното пространство бяха лицата на
управляващата партия ГЕРБ и на първата опозиционна сила БСП. |

| От началото до края на кампанията в информационния пейзаж доминираше фигурата на
премиера Бойко Борисов. Изборите не се оказаха фактор за промяна на двугодишния модел
на свръхвисоко медийно присъствие на министър-председателя. Единствено в седмицата
преди първия тур кандидатът за президент на ГЕРБ Росен Плевнелиев достигна
интензивността на новинарското присъствие на премиера. |

| Динамиката на новинарското отразяване на кандидатите за държавен глава и за кметски
постове показа общ модел на специфична седмична кампанийност – рязко увеличаване на
новинарското говорене за субектите в седмицата непосредствено преди изборния ден.
Краткотрайността на подобно пиково отразяване е показателна за медиен интерес,
ориентиран по-скоро към състезателната страна на кампанията, отколкото за грижа към
информирания избор на гласоподавателите. |
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ОНЛАЙН НОВИНАРСКОТО ПРОСТРАНСТВО

Динамика на медийното присъствие на политическите фигури
(кандидати за президент и лидери на партии)
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ОНЛАЙН НОВИНАРСКОТО ПРОСТРАНСТВО

Динамика на медийното присъствие на политическите фигури
(кандидати за президент и лидери на партии)
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ОНЛАЙН НОВИНАРСКОТО ПРОСТРАНСТВО

| В кампаниите за президент и за кмет на София пролича тенденция на сходна динамика на
отразяване на кандидатите на ГЕРБ и на БСП. На този фон се състоя своеобразна медийна
изолация на претендентите, които се класираха на трето място по електорална подкрепа. За
Меглена Кунева (независим кандидат за президент) и за Прошко Прошков (кандидатът на
Синята коалиция за столичен кмет) се заговори повече след изборите, отколкото се говореше
по време на официалната кампания. Подобно явление e в подкрепа на ГЕРБ и БСП и на
легитимирането им като партии, алтернативни една на друга. |

| Общият медиен интерес към Избори 2011 беше фокусиран преди всичко върху президентския
вот, местните избори останаха на втори план. Частична преориентация в новинарските нагласи
настъпи в седмицата преди втория тур, когато все още неясните кметски места провокираха
по-интензивно медийно любопитство. През този период информационният интерес
гравитираше най-вече към кандидатите на ГЕРБ и към действащите кметове, състезаващи се
за нов мандат. |
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ОНЛАЙН НОВИНАРСКОТО ПРОСТРАНСТВО

Динамика на медийното присъствие на кандидатите за кмет на София
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ОНЛАЙН НОВИНАРСКОТО ПРОСТРАНСТВО

| Освен вниманието към политическите актьори, информационните потоци очертаха и
важната роля на самите медии в хода на кампанията. Най-често изразяваните послания
бяха негативни и с акцент върху явления като: платени публикации, корумпирани медии,
липса на равнопоставеност в достъпа до медийно участие на кандидатите, медиен монопол.
Централни атакувани обекти (тези, които бяха назовавани) бяха: ГЕРБ, „медиите на Делян
Пеевски”, БСП, ДПС. Критиката дойде както от страна на чуждестранни организации и
политици, така и от български политически фигури и журналисти. Атаките срещу медиите се
превърнаха в част от изборния и особено следизборния репертоар на второстепенните
опозиционни актьори. |

| В обобщение, на фона на впечатляващата липса на дълбочина в политическите послания
по време на кампанията, по-съществено се оказа напрежението не между основните
политически претенденти, а между две мета-конфигурации от субекти: политическото
статукво и медийния бизнес, от една страна, срещу отделни опозиционни, граждански и
журналистически гласове, от друга. Тонът на Избори 2011 бе диктуван с по-голяма сила от
първата група от субекти. |
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Зона на наблюдение: ТЕМИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ НОВИНАРСКИ САЙТОВЕ
(Европейски медиен монитор)

Наблюдател: Г е р г а н а К у ц е в а
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ТЕМИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ НОВИНАРСКИ САЙТОВЕ (Европейски медиен монитор)

| Сравнението между двата периода на наблюдение (24 октомври – 7 ноември и 4 септември –
12 октомври) отчита значително, но кампанийно повишаване на медийната активност в
отразяването на изборната тематика. За 15 дни – седмиците преди и след балотажа, са
регистрирани 931 информационни единици, посветени на изборите, срещу едва 940,
публикувани в период от 39 дни по време на предизборна надпревара. |
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ТЕМИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ НОВИНАРСКИ САЙТОВЕ (Европейски медиен монитор)

| Регистрираните данни са напълно в синхрон с вече направените изводи за вяло и
повърхностно отразяване на предизборната кампания. И за това, че медиите нямаха
катализатор, който да повиши активността им преди първия тур, поради липсата на запомнящи
се политически жестове. |

| Основната тема в седмиците преди и след балотажа бяха изборните нарушения: лошата
организация на изборния процес, нарушените избирателни права, злоупотребите и
евентуалния натиск, упражняван върху избора, както и исканията за касиране на вота в
отделните селища и на резултатите от президенстските избори, съставляваха 22% от целия
информационен масив. На темата бяха посветени и част от аналитичните материали и
коментарни статии. |

Темите, посветени на изборите

ТЕМИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ НОВИНАРСКИ САЙТОВЕ (Европейски медиен монитор)

| Детайлно беше отразяването на технологията на изборния процес, свързана с обявяване на
данни и резултати от ЦИК, работа на избирателните комисии, съобщения за избирателна
активност и други подобни. |

| От средства, които пренасяха безкритично партийните послания, онлайн медиите постепенно
се превърнаха и в коментатори на състоялия се изборен процес. В периода между двата тура и
след балотажа почти двойно се увеличиха аналитичните материали и коментарните статии.
Основни акценти бяха легитимността на резултатите от изборите и съсредоточаването на
трите власти в ръцете на Борисов и ГЕРБ. |

| В периода между двата тура отразяването на двамата кандидати за президент и на техните
щабове остана в сянката на далеч по-атрактивния сюжет, свързан с нарушенията в
провеждането на изборите. |

| Метафората на Доган за целувката вля нова енергия, но стари аргументи в дебата между
двамата претенденти за президентския пост и техните партийни централи на втория тур. Тя
много удобно (за политиците) и свойски (за медиите) запълни вакуума от липсата на дебат и
ценностни аргументи. |
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ТЕМИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ НОВИНАРСКИ САЙТОВЕ (Европейски медиен монитор)
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ТЕМИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ НОВИНАРСКИ САЙТОВЕ (Европейски медиен монитор)

Визуализация на темите
4 септември – 12 октомври 2011 г.

Визуализация на темите
24 октомври – 7 ноември 2011 г.
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ТЕМИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ НОВИНАРСКИ САЙТОВЕ (Европейски медиен монитор)

| И през двата периода на наблюдение в онлайн медиите преобладаваше говоренето на
управляващите и за управляващите без почти никакви разлики в обема на отразяването, което
отново потвърди тезата за пристрастието на медиите към отразяване на властимащите и
силните на деня, които са и основните инициатори на новини. |

| Много малко от онлайн медиите продуцират собствени съдържания. Като информационни
платформи, където стремежът е да се публикува непрестанно актуална информация, те рядко
публикуват аналитични материали собствено производство. Препечатват се предимно мнения
или анализи, които са изказани в телевизионните студия или са се появили на страниците на
печата. Новинарските сайтове се стремят да бъдат по-скоро информационни аутлети,
отколкото да произвеждат собствени новини, като изключение, разбира се, са онлайн версиите
на печатните медии и новинарските агенции. Настоящето на интернет средата няма почти
нищо общо с масово разпространената романтична визия за интернет като пространство на
свободата. Тя е валидна дотолкова, доколкото самите потребители имат свободата да
споделят най-често анонимно мнението си. |
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Зона на наблюдение: ТЕЛЕВИЗИЯ

Наблюдател: Т о д о р П. Т о д о р о в
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ТЕЛЕВИЗИЯ

Несъбитийност в телевизионната кампания
| Отсъствието на събитие в първата фаза на кампанията я направи неутрална и скучна,
телевизионните дебати също не произвеждаха събитие, а козметична постановка. След първия
тур телевизията стана по-интересна, самите избори предоставиха събитие и условия за поясна политическа картина на въображаемото. Забеляза се по-активна, по-непосредствена
употреба на медиите. |

Свиване на политическите сюжети до мащаба на комерсиалната реклама

| Налице бе подмяна на политическата реторика и нейната актуалност от клишета, постановки
(включително и в дебатите) и реклами „на парче“. Политическите образи се наредиха заедно
със суджуците и перилните препарати на телевизионния екран. |

Пазарът – естествен медиен климат на изборите

| Пазарният регламент определи деловата и вяла атмосфера на кампанията и предварително
очерта пейзажа и фигурите, които тя актуализира. Кризата в рекламния пазар беше
компенсирана от телевизиите с производство и продажба на политически образи-продукти. |
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ТЕЛЕВИЗИЯ

Видимост и легитимация на медийно-политическите картели
| Разпределението на телевизионния пазар и съсредоточаването на капитали направи видими
и легитимни различни територии на влияние в медия сферата, които реализираха актуалната
карта на политическото въображаемо. |

Два начина на правене на телевизия: козметичния салон срещу бръснарницата
|Откроиха се два типа доминиращи телевизионни модела, два начина на телевизионно
производство – пазарната политика на скъпия козметичен салон и коментарната бъбривост и
реторика на бръснарницата. Лъскавите фантазмени и визуални образи на телевизионната
индустрия, която работи за капитал и изобретява власт (bTV, TВ7, Нова) срещу самоделното
студио „на живо“, което стои извън този капитал и работи като трибуна на оратори и разни
гласове, говорещи в дидактичен тон и премитологизиращи властта и произведените на пазара
образи (Канал 3, Скат). |

Телевизията – свидетелство на социален и антропологичен преход

| Телевизионният екран визуализира социална и антропологическа подмяна на политическата
класа от една нова физиогномика и език, от лица без политическа биография и опит, но
осветени от мита за социалния или икономически успех на средната класа. |
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Зона на наблюдение: ЛАЙФСТАЙЛ МЕДИИТЕ
(списания, телевизионни предавания)

Наблюдател: С и л в и я П е т р о в а
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ЛАЙФСТАЙЛ МЕДИИТЕ

| В медийното отразяване на предизборната кампания за президент лайфстайлът (външен
вид и личен живот) на кандидатите за поста бе представен като еднакво важен с идеите и
политическите лозунги. В резултат се затвърди тенденцията за загърбване на сериозните
теми и за представяне на политиката като спектакъл. |

| Медиите формираха лайфстайл посланията си в патриархална реторика: разделяне на
света на две противоположни (и съответно опростени) половини – мъжко/женско;
добро/лошо; публично/частно и т.н. |

| Кампанията на терена на лайфстайл медиите бе насочена преди всичко към моделирането
на женски образи. Медиите направиха опит за изграждане на постфеминистична женска
визия – съчетание на еманципираност и устойчиви традиционни ценности. Най-характерен в
това отношение бе образът на Меглена Кунева. |
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ЛАЙФСТАЙЛ МЕДИИТЕ

| Президент стана кандидатът, който изложи на показ най-малко детайли от личния си живот.
Нещо повече – той демонстративно отказа да покаже съпругата и синовете си. Този подход
послужи на Росен Плевнелиев да изгради имидж на политик, отдаден на идеите. |

| Опитът за създаване на „по-разчупена” мъжка визия се оказа непечеливш. Пример за това е
Румен Христов, който в почти всяка своя извява в лайфстайл медия подчертаваше, че дъщеря
му (завършила PR в Лондон) се е заела с „разчупване” на неговия имидж. Така от една страна
Христов конструираше образа на съвременен баща, който се вслушва в съветите на дъщеря си
(антипатриархална позиция), а от друга, заявяваше желанието си да се отличи от останалите
кандидати именно като лайфстайл. В крайна сметка това остана само заявено, но не и
реализирано намерение. |
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ЛАЙФСТАЙЛ МЕДИИТЕ

Румен Христов със
семейството си

Меглена Кунева

| Като цяло, медиите акцентираха на еднакви лайфстайл детайли, без опит за конструиране
на достатъчно интересни и разнообразни визии. Кампанията бе по-скоро скучна. |

| Лайфстайл кампанията продължи да се води и след втория тур на изборите – медиите се
опитаха да „изцедят” всички подробности от нея. Налице е нарастващ медиен интерес към
лайфстайл аспектите на политическия живот. |

| Въпреки че лайфстайл и „жълто” са различни аспекти от медийното отразяване, през
изминалата кампания границата между тях понякога се размиваше. |
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Зона на наблюдение: ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕМИ В МЕДИЙНИТЕ ПОСЛАНИЯ

Наблюдател: М а я Ц а н е в а
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ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕМИ В МЕДИЙНИТЕ ПОСЛАНИЯ

| По време на Избори 2011 европейската проблематика присъстваше с различна
интензивност в медийното отразяване на кампанията за президент, от една страна, и за
местна власт, от друга. |

| Като цяло, и тримата основни кандидати за президент, Росен Плевнелиев, Ивайло
Калфин и Меглена Кунева, бяха представени като експерти с ясни европейски приоритети и
с възможности за разгръщане на международната сцена. Въпреки това обаче, в първата
фаза на кампанията европейските теми останаха по-скоро в периферията на медийните
послания. Непосредствено преди решителния втори тур темата „Европа” се превърна във
важен акцент от медийното представяне на кандидатите за държавен глава. |
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ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕМИ В МЕДИЙНИТЕ ПОСЛАНИЯ

| Факторът европейска подкрепа бе съществен момент в изграждането на позитивен имидж
на кандидатите за президент. Европейската народна партия застана зад Росен Плевнелиев
и ГЕРБ, а Партията на европейските социалисти подкрепи Ивайло Калфин и БСП. |

Изнесено заседание на Европейската народна
партия в София, октомври 2011

Сергей Станишев, Ивайло Калфин и Мартин
Шулц, председател на Групата на Прогресивния
алианс на социалистите и демократите в ЕП,
София, октомври 2011
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ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕМИ В МЕДИЙНИТЕ ПОСЛАНИЯ

| Медийното представяне на кандидатите за президент като фигури с европейско и
международно признание бе търсено на две нива – посредством новини и интервюта със
самите претенденти и посредством послания за одобрение, включително под формата на
приятелска и неформална подкрепа, от страна на чуждестранни политици. |

| Влиятелни европейски медии проявиха позитивно отношение към избора на Росен
Плевнелиев за президент: „Г-н Чист – Ето един българин, който мисли като германец”
(Фигаро); „На европейските партньори на България Плевнелиев може и да им изглежда млад,
неопитен и непознат. Но като политик той е гъвкав и бързо подвижен” (Ди Пресе). |

| Евроскептичните настроения на кандидати като Павел Чернев и Димитър Куцаров не се
оказаха печеливши за представянето им на изборите. |

| Темата за успешното оползотворяване на европейските фондове беше ключова за местните
избори. Именно този аспект от кампанията значително допринесе за определени победи
(София, Пловдив) и загуби (Видин, Сливен) на ГЕРБ при местния вот. |
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Зона на наблюдение: ПОЛИТИЧЕСКА ВИЗУАЛНОСТ В ПРЕСАТА

Наблюдател: Е л е н а К о л е в а
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ПОЛИТИЧЕСКА ВИЗУАЛНОСТ В ПРЕСАТА

| Във визуалното представяне на предизборната кампания всекидневниците Труд, 24 часа,
Стандарт, Сега, Дневник, Новинар и Телеграф отделиха доминиращо внимание на
президентския вот. Кандитат-кметската надпревара остана на заден план. Единствено през
седмицата между първия тур и балотажа бе постигната частична равнопоставеност в
отразяването на двата вота, като интерес предизвикаха изборите във Варна, Пловдив,
Смолян, Плевен и др. |

| Визуалното представяне на кампанията остана по-скоро на нивото на регистрацията и
посредственото отразяване. Аналитичните и критични подходи бяха слабо застъпени. |
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ПОЛИТИЧЕСКА ВИЗУАЛНОСТ В ПРЕСАТА

| Открои се едно общо визуално послание, което бе споделено от всички всекидневници –
опашките пред избирателните секции и хаоса с бюлетините след първия тур. Скандалът с
депутата от ГЕРБ Станислав Иванов, заснет от в. Сега в залата при преброяването на
бюлетините, беше проследен и от останалите издания. Подобен род илюстрации подкрепиха
тезата, че технологията на провеждане на изборите беше несполучлива. |
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ПОЛИТИЧЕСКА ВИЗУАЛНОСТ В ПРЕСАТА

| Най-често публикуваната визуализация беше картата на България и разпределението на
вота по места. Картографираните избори послужиха за лесен ориентир на читателите за
повсеместното превъзходство на ГЕРБ. Липсата на баланс на силите и „смазаната”
опозиция бяха красноречиво онагледени. |
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ПОЛИТИЧЕСКА ВИЗУАЛНОСТ В ПРЕСАТА

| Медиите затвърдиха образа на Росен Плевнелиев като протеже на Бойко Борисов.
Показателен беше примерът със снимката от пресконференцията след балотажа (публикувана
от Труд, 24 часа, Сега и Стандарт), на която се вижда как Бойко Борисов „бащински” оправя
перчема на вече избрания президент. |

32

ПОЛИТИЧЕСКА ВИЗУАЛНОСТ В ПРЕСАТА

| В отразяването на кампанията за президент акцентът беше върху кандидатите на ГЕРБ и на
БСП. Кандидатът с трети електорален резултат, Меглена Кунева, бе представен ограничено с
визуални средства. |

| На фона на предизборната кампания фигурите от правителството на ГЕРБ останаха със
силно визуално присъствие. Образът на МВР се поддържаше чрез фоторепортажи и снимки от
акции: разбити оранжерии за дрога, пакети наркотици, полицията и ГДБОП, мобилни телефони
и задържани. Подобни визуални послания препращаха към идеята за силната ръка на
Цветанов и за добрата работа на МВР въпреки ангажимента на министъра като председател
на предизборния щаб на ГЕРБ. |
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ПОЛИТИЧЕСКА ВИЗУАЛНОСТ В ПРЕСАТА

| В отразяването на Избори 2011 всекидневниците отдадоха внимание и на любопитното,
куриозното и сензационното:

Христо Стоичков в А-отбора на антуража около Бойко Борисов

Часовникът, който Бойко Борисов подари на Цветан Цветанов
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ПОЛИТИЧЕСКА ВИЗУАЛНОСТ В ПРЕСАТА

Поредната религиозно образна легитимация на премиера

24 часа, 2010

Сега, 2011

В. Стандарт покани кандидата за президент на ГЕРБ Росен
Плевнелиев на тенис на маса в редакцията на вестника и направи
фоторепортаж от срещата
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ПОЛИТИЧЕСКА ВИЗУАЛНОСТ В ПРЕСАТА

Политическите комикси, изготвени онлайн от читатели на Дневник
С добавянето на текст към политическите фотографии, публикувани от Дневник, читателите
добавиха и нова информациинна стойност към медийната публичност на кампанията. За
съжаление гражданската предизборна трибуна бе оживена само до първия тур. През
седмицата до балотажа критическата игра с визуалното загуби скорост. Въпреки всичко,
комиксите изиграха своята роля и останаха в медийния разказ за изборите. |
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Зона на наблюдение: ВСЕКИДНЕВНИЦИТЕ ТАБЛОИДИ
(България Днес и Всеки ден)

Наблюдател: Б о г д а н а Д е н ч е в а
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ВСЕКИДНЕВНИЦИТЕ ТАБЛОИДИ (България Днес и Всеки ден)

| Двете издания демонстрираха най-ясен и отчетлив интерес към изборите в седмицата между
първия тур и балотажа. Отразяването на президентската тематика взе превес над интереса
към местния вот. |

| За разлика от преобладаващата част от медиите, България Днес и Всеки ден не насочиха
вниманието си към основните кандидати за президент Росен Плевнелиев и Ивайло Калфин.
Вместо това те се фокусираха най-вече върху независимия кандидат Меглена Кунева и
лидера на РЗС Яне Янев. |

| Предоставянето на поле за изява на опозиционни партии като РЗС (включително с рекламни
карета) бе подходът, с който България Днес избра да демонстрира, че не симпатизира на
правителството и неговата политика. Всеки ден пък превърна в своя основна мишена Меглена
Кунева. Изданието демонстративно обвини Кунева в цензура след внесената от нея жалба в
ЦИК срещу медията заради публикуването на текст, квалифициран като обиден за
семейството й. |
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ВСЕКИДНЕВНИЦИТЕ ТАБЛОИДИ (България Днес и Всеки ден)
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ВСЕКИДНЕВНИЦИТЕ ТАБЛОИДИ (България Днес и Всеки ден)

| Преди, по време и след изборите „България Днес” и „Всеки ден” активно защитаваха
своето жълто начало – правото да търсят слабите страни в кампанията със средствата на
таблоидния формат. Вестниците предложиха утеха на някои от драматично загубилите
кандидати, като им предоставиха поле за изява. |

| Политическите послания бяха неизменно допълвани от прогнозите на врачки, които
предлагаха свои версии за развръзка на изборите. |

| В хода на кампанията двете изданията поддържаха ожесточен спор помежду си по темите
за медийния монопол и за компетентността и качествата на собствените си журналистикоментатори. |
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Зона на наблюдение: ФЕЙСБУК

Наблюдател: Е л и А л е к с а н д р о в а
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ФЕЙСБУК

| Онлайн кампанията на Росен Плевнелиев протече изцяло под логото на ГЕРБ, което все
още е „на мода”. „Благодаря на всички, които подкрепиха на първи тур мен, Маргарита
Попова и ПП ГЕРБ”, казва Плевнелиев в единственото си видеообръщение преди балотажа.
Плевнелиев означава ГЕРБ. ГЕРБ означава Бойко Борисов, а той все още е основа на
формулата за успех. |

| В момента логото на БСП не е печеливш символ. В кампанията на Ивайло Калфин във
Фейсбук то рядко се появяваше. Онлайн кампанията на Калфин заложи на демонстрация на
личните му качества като интелигентен човек, добър оратор и професионалист, без да го
лансира като лице на БСП. |

| Ключова стратегия в онлайн кампанията на Калфин беше агитацията срещу политиката на
ГЕРБ и личността на Бойко Борисов. |

| Ключова стратегия в онлайн кампанията на Плевнелиев беше оповаването на успеха на
ГЕРБ до момента. Кандидатът заложи на позитивни послания към избирателите от
трибуната на своя профил в социалната мрежа. |
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ФЕЙСБУК

| Ивайло Калфин проведе активна рекламна кампания не само в традиционните медии, но и
във Фейсбук. Непосредствено преди балотажа банер с неговия образ често канеше
потребителите да посетят личния му сайт. Възможност, от която екипът на Плевнелиев не
прецени за необходимо да се възползва. |

| За разлика от изборите през 2009 г., участниците в надпреварата тази година не използваха
Фейсбук само като предизборна платформа и продължиха да комуникират в мрежата и в дните
след изборите. Фейсбук беше важен инструмент за комуникация с избирателите, използван от
всички кандидат-президенти. |

| Социалната мрежа излъчи своя победител в изборите за президент – Светослав (Светльо)
Витков постигна одобрението на близо 18,500 потребители. Росен Плевнелиев финишира със
7,400, Ивайло Калфин – с близо 4,800, а Меглена Кунева – с близо 13,800. Новоизбраният
президент на България остана едва на трето място сред най-харесваните кандидати онлайн. |
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ФЕЙСБУК

ВИДЕООБРЪЩЕНИЯ КЪМ ИЗБИРАТЕЛИТЕ
Ивайло Калфин

Росен Плевнелиев

Многобройни видеообръщения към избирателите
по време на цялата кампания

Единствено видеобръщение на 28.10.2011

Неформална обстановка, липса на партийно лого

В студио, пред логото на ГЕРБ

Без предварително подготвен текст и аутокю

Подготвен текст, ползва аутокю
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ФЕЙСБУК

Онлайн кампанията на Плевнелиев звучеше с музиката на Щурците, Sade,
Scorpions, ABBA, Pink Floyd, The Beatles...
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ФЕЙСБУК

Калфин предпочете да заложи на собствения си глас, визия и послания в социалната мрежа

ФЕЙСБУК

В деня на балотажа 30 октомври 2011
От профила на Плевнелиев звучи Wind of
Change на Scorpions

Калфин се обръща за последен път към
избирателите, наблягайки на тези, които не го
харесват.

425 потребители са харесали този постинг

56 потребители са харесали този постинг

Зона на наблюдение: ПОЛИТИЧЕСКА БЛОГОСФЕРА и ТУИТЪР

Наблюдател: М а р и н а К и р о в а
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ПОЛИТИЧЕСКА БЛОГОСФЕРА и ТУИТЪР

Кампания 2011: слаба и неубедителна

| Участниците в гражданската блогосфера и в микроблогинг платформата Туитър определиха
предизборната кампания като слаба, с липса на силни образи и убедителни послания. Въпреки
това тя бе широко дискутирана. |

Плевнелиев – аватар на Бойко
| От всички кандидати за президент Росен Плевнелиев бе приеман най-положително, въпреки
че отношението към него не беше безкритично. Основният въпрос и критика към него бе дали
ще успее да бъде независим президент, достатъчно дистанциран от изпълнителната власт. |
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ПОЛИТИЧЕСКА БЛОГОСФЕРА и ТУИТЪР

Калфин – глас за статуквото
| С кандидатурата на Калфин блогърите асоциираха статуквото и досегашния президент
Първанов. Налице бяха и негативни асоциации с управлението на Станишев. Коментарите и
постингите за Калфин бяха неутрални или негативни. За разлика от отношението към
Плевнелиев, за Калфин нямаше ясно заявена подкрепа. |

Балотажът: липса на избор
| Сред голяма част от гражданите в блогосферата и Туитър вторият тур за президентския вот
остави усещането за избор между две недостатъчно приемливи кандидатури. |

След изборите – скептицизъм
| Като цяло в блогосферата нямаше осезаема радост от победата на ГЕРБ. Изборните
резултати на управляващата партия бяха коментирани преди всичко в неутрална светлина. За
сметка на това обаче, голяма част от блогърите изразиха удовлетворение от загубата на
Калфин. |
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ПОЛИТИЧЕСКА БЛОГОСФЕРА и ТУИТЪР

За изборите по български
| Широко дискутирана се оказа темата за технологията на изборите. Блогърите и
потребителите на Туитър сериозно критикуваха лошата организация на изборите, работата на
ОИК и ЦИК, значителния брой невалидни бюлетини и други подобни проблеми. |

Къде отиде синьото лято?
| Голяма част от блогърите декларират, че са привърженици на десните политически ценности.
След изборите много от тях задаваха въпроси относно съдбата на десните партии и се питаха
кой е новият изразител на синята идея. |

Активността на самите политици

| До първия тур на изборите тонът на онлайн комуникацията на Росен Плевнелиев беше
позитивен, в седмицата до балотажа обаче Плевнелиев се преориентира към негативните
послания. Ивайло Калфин заложи на негативната комуникация от началото до края на
кампанията. Но за разлика от повечето политици Ивайло Калфин остана активен в Туитър
профила си и в блога си и след изборите. По този начин той доказа, че е от малцината
политици, които дългосрочно използват новите медии. Затвърди се тенденцията, която
наблюдавахме при предишните избори през 2009 г. – политиците като цяло поддържат онлайн
активностите си кампанийно, само в предизборно време. Другата проблемна тенденция е
свързана с еднопосочността на комуникацията, което е напълно неподходящ подход в
контекста на новите медии. |
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ПОЛИТИЧЕСКА БЛОГОСФЕРА и ТУИТЪР

Активност на политиците в Туитър
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Зона на наблюдение: ТУИТЪР и ГУГЪЛ+

Наблюдател: Ю л и а н Б о р и с о в
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ТУИТЪР и ГУГЪЛ+

| Над 80% от съобщенията, които кандидати за президент и за кметски постове споделяха в
Туитър, бяха препратки към други сайтове, както и към медийни публикации, клипове и снимки.
Активността рязко спадна след края на кампанията. |

| Гугъл+ – мрежата, центрирана около личността – засега не представлява интерес в плана на
политическата комуникация. Единствено Росен Плевнелиев се осмели да заяви присъствие. |
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ТУИТЪР и ГУГЪЛ+
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www.fmd.bg

