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Послание от Световната организация за интелектуална собственост за 2021 г. 

 

 

Световен ден на интелектуалната собственост 2021 г., 26 април –  

послание на генералния директор на СОИС Дарън Танг 

 

Малките и средните предприятия – МСП – често се управляват от някого, 

когото познавате – някой, който живее малко по-надолу по улицата, приятел от 

училище, роднина, с когото сте израснали, вашите братя и сестри, родителите ви. 

Откъдето и да идвате, МСП са гръбнакът на вашата икономика. И когато ги 

обединим, те съставляват 90% от всички компании в света, наемат 70% от 

работниците в световен мащаб и представляват половината от световната икономика. 

МСП, просто казано, са двигателите и невъзпетите герои на нашата икономика. 

И все пак при много от тях все още липсват познания за това как 

интелектуалната собственост (ИС) може да им помогне да превърнат своите идеи в 

продукти и услуги и как ИС може да бъде мощен инструмент за тях не само за да 

оцелеят, но и да се конкурират и да растат. 

Неотдавнашно проучване показва, че МСП в Европа, които притежават права 

върху интелектуалната собственост, като търговски марки, дизайни и патенти, имат 

близо 70% повече приходи на служител от тези, които все още не са използвали ИС. 

Но само 9% от МСП в Европа действително са регистрирали правата си върху 

интелектуална собственост. Ако това е положението в Европа, сигурен съм, че е 

подобно или дори още по-силно изразено в други части на света. 

Това трябва да се промени. 

И затова тази година фокусът на Световния ден на интелектуалната собственост 

е върху МСП, а нашата тема е „ИС и МСП: Извеждане на вашите идеи на пазара“. 

МСП, разбира се, се сблъскват с различни предизвикателства в различните 

части на света и начиът, по който им помагаме, ще трябва да бъде адаптиран към 

нуждите на вашата част от света. Но за нас ще бъде мощно послание да дадем знак, че 

заедно ще ги подкрепяме, независимо дали става дума за повишаване на тяхната 

осведоменост за ИС, като говорим за това по начин, благоприятен за бизнеса, като 

разработваме програми за демистификация на процеса на регистрация на ИС и 

защита и комерсиализация, създаване на инструменти, които им позволяват да бъдат 

по-добри в управлението и стратегията на ИС, или им помага да изграждат умения и 

способности при използването на ИС за развитие на бизнеса си. 

Каквато и помощ да можем да окажем на нашите МСП, тя ще бъде помощ, която 

ще окажем на основата на вашата икономика и на гръбнака на световната икономика. 

В крайна сметка това ще помогне на нашия свят да се изгради отново по-добре. 

Така че на този Световен ден на интелектуалната собственост, нека 

отпразнуваме нашите МСП и да работим заедно, за да им помогнем да използват 

интелектуалната собственост като инструмент за растеж, така че те да могат да 

представят своите идеи на пазара. 

Честит Световен ден на интелектуалната собственост. 
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Epistle of The World Intellectual property Organization for 2021 

 

Small and Medium Enterprises – SMEs – are often run by someone you know – 

someone who lives down the road, a friend from school, a relative you grew up with, your 

siblings, your parents.   

Wherever you come from, SMEs are the backbone of your economy. And when we 

put them together, they make up 90% of all companies in the world, employ 70% of workers 

globally and make up half of the world’s economy.  

SMEs, simply put, are the engines and the unsung heroes of our economy. 

And yet for many of them, there is still a lack of knowledge about how IP can help 

them translate their ideas into products and services, and how IP can be a powerful tool for 

them not to just survive, but to also compete and grow. 

A recent study shows that that SMEs in Europe that own IP rights like trademarks, 

designs and patents have close to 70% more revenue per employee than those that haven't 

yet used IP. But only 9% of SMEs in Europe have actually registered their IP rights. If this 

is the situation in Europe, I am certain that it is similar, or even more stark, in other parts of 

the world. 

This has to change. 

And that is why this year, the focus of World Intellectual Property Day is on SMEs, 

and our theme is “IP and SMEs: Taking your ideas to market.” 

SMEs, of course, face different challenges in different parts of the world, and how we 

help them will need to be customized to the needs of your part of the world. But it will be a 

powerful message for us to send the signal that together we will be supporting them, whether 

it is through raising their awareness of IP by talking about it in a business friendly way, 

designing programs to demystify the process of IP registration and protection and 

commercialization, creating tools that allow them to be better at IP management and 

strategy, or helping them to build skills and capabilities in using IP to grow their businesses. 

Whatever help we can render to our SMEs, will be help that we render to the bedrock 

of your economy, and the backbone of the global economy. Ultimately, it will help our world 

to build back better. 

So on this World IP Day, let’s celebrate our SMEs and work together to help them 

use IP as a tool to grow, so that they can take their ideas to market. 

 

Happy World IP Day. 
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ПРЕДГОВОР 

 

През 2021 г. за двайста поредна година се чества Международният ден на 
интелектуалната собственост по целия свят. Универститетът по библиотекознание и 
информационни технологии, отбелязва този празник за девета поредна година под 
надслод „Интелектуалната собственост и новото (не)нормално“. Тазгодишното издание 
се проведе в традиционна и хибридна форма. Аудиторията на семинара бе приветствана 
реално и виртуално от проф. дн Ирена Петева – Ректор на УниБИТ и проф. д.ик.н Стоян 
Денчев – Председател на общото събрание на УниБИТ. Получени са поздравителни 
адреси от: Димитър Ганчев от Световната организация за интелектуална собственост, 
Проф. Натали Стоянофф от Университета по технологии в Сидни, проф. Карла Базили 
от Университета „Гилермо Маркони“ в Рим – Италия, Патентно Ведомство на Република 
България, Международен правен център ILAC, Университет за национално и световно 
стопанство, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен 
Диамандиев“ – Пловдив, Правно-исторически факултет на Югозападен университет 
„Неофит Рилски“, 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс Дьо Мартин“, 
Професионална гимназия по транспорт и строителни технологии „Гоце Делчев“ – 
Пловдив, Адвокатско дружество Димитров, Петков и Ко.  

Сред официалните гости на семинара, бяха проф. Брус Уитфилд – асоцииран 
преподавател към Университета Харвард за CopyrightX и Гинка Христова от 
Международен правен център ILAC. Проф. Уитфилд и госпожа Христова връчиха 
сертификати на участниците в специализирания Курс по авторско право на Харвард 
CopyrightX, който се проведе успешно и в УниБИТ в периода октомври–ноември 
2020 г. Представители от експертна група Интелектуална собственост на 
Университетската младежка академия за управление на знания към УниБИТ, 
преминаха успешно своето обучение CopyrightX и получиха сертификатите си за 
участие.  

Електронното издание на сборника е реализирано в рамките на проект 
„Концептуален образователен модел за повишаване на информационната грамотност 
в университетска информационна среда“, с Договор КП–06–Н35/10 от 18.12.2019 г., 
финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието 
и науката в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 
2019 г.“, в тематично направление „Обществени науки“, с ръководител проф. д.ик.н. 
Стоян Георгиев Денчев.Изданието съдържа един пленарен доклад и 23 научни 
доклади, структурирани в три тематична панела – „Интелектуалната собственост – 
ключ към успешен бизнес и кариерно развитие“, „Интелектуалната собственост и 
поколенията: бейби бумъри vs. поколението Z“, „Предизвикателства на съвременната 
образователна информационна среда и интелектуалната собственост“,                                   
„Е-управление и защита на личните данни“. Авторите на докладите са изявени 
специалисти и изследователи по интелектуална собственост, преподаватели, млади 
учени и докторанти. 

Сборникът може да служи като учебно пособие по интелектуална собственост 
както и по редица други дисциплини, свързани с правната компетентност на 
неспециалисти – юристи от областта на хуманитарните и информационните науки. 

 
От съставителите 
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Обща снимка на участниците в Девети научен семинар с международно участие 
„Интелектуалната собственост и новото (не)нормално“  

 
 

 

Участници в специализирания курс по авторско право на Харвард CopyrightX 

 

   
 

Връчване на сертификати на участниците в курса CopyrightX 
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PREFACE 
 

In 2021, for the twentieth consecutive year, the World Intellectual Property Day is 

celebrated around the world. The University of Library Studies and Information 

Technologies celebrates this day for the ninth consecutive year under the title “Intellectual 

Property and the New (Ab)Normal”. This year’s edition was held in traditional and hybrid 

form. The audience of the seminar was greeted real and virtually by Prof. Dsc. Irena Peteva – 

Rector of ULSIT and Prof. DSc. Stoyan Denchev – Chairman of the General Assembly of 

ULSIT. Congratulatory addresses were received from: Dimitar Ganchev from the World 

Intellectual Property Organization, Prof. Natalie Stoyanoff from the University of 

Technology in Sydney, Prof. Carla Basili from Guglielmo Marconi University in Rome – 

Italy, Patent Office of the Republic of Bulgaria, International Law Center ILAC, University 

of National and World Economy, Academy of Music, Dance and Fine Arts “Prof. Asen 

Diamandiev” – Plovdiv, Faculty of Law and History of South-West University “Neofit 

Rilski”, 9th French Language High School “Alphonse de Martin”, Professional High School 

of Transport and Construction Technologies “Gotse Delchev” – Plovdiv, Dimitrov, Petkov 

and Co. 

Among the official guests of the seminar were Prof. Bruce Whitfield – Associate 

Professor at Harvard University for CopyrightX and Ms. Ginka Hristova from ILAC 

International Law Center, who presented certificates to participants in the Harcard’s 

specialized Course in Copyright – CopyrightX at ULSIT, held in October and November 

2020. Representatives of the Intellectual Property Expert Group of the University Youth 

Knowledge Academy at ULSIT, successfully passed their CopyrightX training and received 

their certificates of participation. 

The electronic edition of the collection were implemented within the project “A 

Conceptual Educational Model for Enhancing Information Literacy in an University 

Information Environment”, with Contract KP–06–H35/10 of 18.12.2019, funded by the 

Research Fund at the Ministry of Education and Science in the “Competition for funding 

basic research – 2019”, in the thematic area “Social Sciences”, headed by Prof. D.Sc. n. 

Stoyan Georgiev Denchev. The collections contains one plenary report and 23 scientific 

papers, structured in three thematic panels – “Intellectual property – key to the successful 

business and career development”, “Intellectual property and generations: baby boomers vs. 

Generation Z”, “Challenges of the modern educational information environment and 

intellectual property”, “E-government and personal data protection”. The authors of the 

papers are prominent specialists and researchers in intellectual property, lecturers, young 

scientists and PhD students. 

The collection can serve as a textbook on intellectual property and a number of other 

disciplines related to the legal competence of non-specialists – lawyers in the humanities and 

information sciences. 

 

From the compilers 
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ПОВИШАВАНЕ НА АВТОРСКОПРАВНАТА ГРАМОТНОСТ                          
В МЕДИИТЕ В УНИВЕРСИТЕТСКА СРЕДА С ПОМОЩТА                   

НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ  
 

 Ас. д-р Евелина Здравкова-Величкова 1, Д-р Светослава Димитрова 2 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 
 е-mail: e.zdravkova@unibit.bg 1, е-mail: s.dimitrova@unibit.bg 2 

 
Резюме: В съвременното общество социалните медии и социалните мрежи се превърнаха 

в необходима, дори задължителна ежедневна дейност. Социалните медии обикновено се използват 
за социално взаимодействие и достъп до новини и информация и вземане на решения. Това е ценен 
инструмент за комуникация с други хора на местно и световно ниво, както и за споделяне, създаване 
и разпространение на информация. Може би най-голямата причина да определяме социалните 
медии като всемогъщи е, че можем лесно да ги измерим – компаниите, журналистите, 
политиците и дори обикновените граждани могат да консумират социалните тенденции с лекота. 
Една от ключовите дейности на проекта „Модел за изследване и повишаване на авторскоправната 
грамотност в медиите в университетска среда“ е именно разпространение и повишаване на 
информираността на обществеността в социалните мрежи. Докладът представя анализ на 
дейността по проекта в двете най-разпространени социални мрежи – Facebook и Twitter в първата 
година от стартирането на проекта.  

Ключови думи: авторско право, Интернет, медии, социални мрежи, Twitter, Facebook. 
 
 

През 2021 г. една от най-популярните социални мрежи – Facebook има над 

2,8 милиарда активни потребители месечно, като 1,84 милиарда посещават 

социалната мрежа всеки ден. Това означава, че потребителите са посещавали поне 

един от основните продукти на Facebook, който включва Facebook, WhatsApp, 

Instagram и Messenger. Facebook за пръв път достигна един милиард активни 

потребители месечно през октомври 2012 г. и премина границата от два милиарда 

активни потребители почти пет години по-късно през юни 2017 г. Въз основа на 

последните статистически данни Facebook е водещата социална платформа, 

достигайки до 59% от потребителите на социални медии. От своя страна, Twitter има 

1,3 милиарда потребителски акаунти, над 353 милиона активни потребители месечно, 

500 милиона туитове се публикуват всеки ден и 23% от интернет потребителите 

използват Twitter. Twitter е изборът на световните лидери – 83% ползват социалната 

мрежа. 

Социалните мрежи са част от нашата рутина. Например, Facebook е влязъл в 

живота ни толкова лесно и без усилие, че в този момент е трудно да си представим 

живот преди Facebook. Независимо дали става дума за политика, или за личния ни 

живот, Facebook направи обмена на информация по-лесен от всякога. Facebook 

свързва повече хора и бизнесът също знае това. Популярността на социалните медии, 

и по-специално тази на Facebook, накара бизнеса да преосмисли своите маркетингови 

стратегии и как се справят с клиентите. Днес милиони фирми по света разчитат на 

Facebook, за да се свържат с хората. Ето защо е от решаващо значение за всеки един 

mailto:@unibit.bg
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бизнес да изпревари тенденциите във Facebook, за да се възползва максимално от 

своите маркетингови усилия. 

Затова и като част от популяризирането на проекта „Модел за изследване и 

повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в университетска среда“, е 

изградено присъствие в тези две социални мрежи. Целта на създаването на профил и 

страница в Twitter и Facebook е да се повиши авторскоправната грамотност в медиите, 

да се стимулира критичното мислене у потребителите и да се насърчи 

разпространението на проверена информация, особено на фона на ескалиращите 

фалшиви новини, заливащи потребителите. 

Проектът „Модел за изследване и повишаване на авторскоправната грамотност 

в медиите в университетска среда“, част от сесия 2019 г. на Фонд „Научни 

изследвания“ към МОН, е в изпълнение от 18 декември 2019 г. като част от 

научноизследователската работа на Университета по библиотекознание и 

информационни технологии. В екипа работят: гл. ас. д-р Камелия Планска-

Симеонова, гл. ас. д-р Елисавета Цветкова, гл. ас. д-р Методи Трайков, д-р Светослава 

Димитрова, както и докторантите Руска Манолова, Евгения Василева и Стелиана 

Йорданова, с ръководител ас. д-р Евелина Здравкова-Величкова.  

Целта на проекта е научноизследователска и практическа дейност, свързана с 

формирането на авторскоправна компетентност на студенти, обучаващи се в 

специалности по професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и 

информационни науки“ в УниБИТ.  

   

За MediaIPL във facebook 

 

За една година страницата на MediaIPL във Facebook има 365 харесвания и 377 

последователи, т.е. за 365 дни от календарната година може условно да кажем, че 

страницата е получавала по едно харесване на ден, като страницата е създадена на 

30.03.2020 г. Сред страниците, които са последвали MediaIPL, са: Коалиция за медийна 

грамотност, която има близо 1300 харесвания, както и IP: Why Should I Be Bothered? (близо 

600 харесвания) – една кампания за защита на интелектуалната собственост, 

спонсорирана от Службата на ЕС за интелектуална собственост – СЕСИС (European 

Union Intellectual Property Office – EUIPO). Другите страници включват: Университет 

по библиотекознание и информационни технологии (над 760 харесвания), Университетска 

младежка академия за управление на знания (над 450 харесвания), както и страници на други 

проекти, като Intellectual Property Literacy – IPL (близо 20 харесвания, стартирала през 

м. март 2021 г.) – част от проект „Концептуален образователен модел за повишаване 

на информационната грамотност в университетска информационна среда“, КП–06–

Н35/10 от 18.12.2019 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания“, ръководител 

проф. д.ик.н. Стоян Денчев; както и Образование и културни институции (над 110 

харесвания) – част от проект „Изследване на съвременни образователни програми на 

културни институции в България“, КП-06-М35/3 от 18.12.2019 г., финансиран от 

Фонд „Научни изследвания“, ръководител гл. ас. д-р Соня Спасова. 

Съдържанието, което MediaIPL предлага, включва статуси (средно достигат до 

147 потребители), снимки (средно достигат до 68 потребители) и линкове (средно 

достигат до 42 потребители). Първата публикация на страницата е приветствие към 
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всички потребители, което е написано от ръководителя на проекта – ас. д-р Евелина 

Здравкова, като публикацията достига до 212 потребители – 53 последователи и 159 – 

не следват страницата. След това в страницата започва ежедневното споделяне на 

снимки на екипа, подредени в албум с линкове към сайта и съответните индивидуални 

страници. На 14.04.2020 г. страницата вече има последователи – за по-малко от две 

седмици, а на 27.04.2020 г. последователите вече са 100 – по-малко от месец след 

стартирането на страницата. Първата публикация, достигнала до над 500 

потребители, е посветена на Световния ден на интелектуалната собственост и защо 

трябва да отбелязваме този ден – достигнала до 561 потребители (52 последователи и 

509, които не са). Най-популярната публикация е от 02.05.2020 г., в която е отбелязан 

рожденият ден на ръководителя на екипа – публикацията достига до над 1100 

потребители (98 последователи и 1021, до които публикацията е достигнала след 

коментар, харесване или споделяне на някой от последователите); има 157 реакции, 

споделяния и коментари както на оригиналната публикация, така и на споделени 

такива, но и на изтрити (при наличие на такъв вид публикации). 200 последователи 

са достигнати на 13.05.2020 г. – месец и половина след стартирането на страницата. 

Една от следващите публикации, достигнали до над 500 потребители, е от м. 

октомври 2020 г. и е посветена на Европейския месец на киберсигурността – ежегодна 

кампания под надслов „Киберсигурността е споделена отговорност“, която се 

координира от Европейската комисия и от Агенцията за киберсигурност на ЕС 

(достигнала до 531 потребители – 91 последователи и 440 – не). 300 последователи са 

достигнати на 18.10.2020 г. През м. ноември 2020 г. публикация, посветена на 

авторското право и създателите – музиканти, художници, писатели, драматурзи, 

режисьори и как да контролират как другите използват техните произведения и да 

получават възнаграждение, когато се използват техни произведения, е достигнала до 

544 потребители (102 последователи и 442 – които не следват страницата). Първата 

публикация за 2021 г., достигнала до над 500 потребители, е посветена на рождения 

ден на MediaIPL във Facebook и Twitter, като достига до 508 потребители (116 

последователи и 449 – които не следват). Голяма част от публикациите достигат 

средно до 300–450 потребители, както последователи, така и такива, които са видели 

дадена публикация, заради харесване, коментар или споделяне на неин последовател.  

 
Фиг. 1 Разпределение на харесванията на Facebook страницата по пол 

68%

31%

1%

Жени Мъже Без данни за пол
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Страницата на MediaIPL има 249 харесвания от жени и 113 от мъже, като три 

харесвания са от последователи, които не са предоставили информация за пол, но 

попадат във възрастовите категории: 18-24 г. (1), 35-44 г. (1) и над 65 г. (1), т.е. 68% са 

жени и 31% мъже (фиг. 1). При жените най-много последователи има в категорията 

45-54 г. – 69 броя, а най-малко са в категория 13-17 – 1 брой. На второ място се 

нареждат жените във възрастова категория 35-44 г. (57), на трето – 25-34 г. (37), на 

четвърто – 55-64 г. (30), като на пето място е категорията 18-24 г., само с един 

потребител по-малко от предходната категория (29), на шесто – над 65 г. (26). Най-

активната категория сред мъжете отново е тази на 45-54 г. – 31 броя, а най-малка е 

аудиторията на възраст 18-24 г. – 3 броя, като в категорията 13-17 г. няма нито един 

мъж. На второ място се нареждат мъжете в две възрастови категории – 35-44 г. и над 

65 г. с по 21 потребители и в двете категории. На трето място – 55-64 г. (17), на 

четвърто – 25-34 г. (14) (табл. 1).  

 
Таблица 1. Разпределение на харесванията на Facebook страницата по пол и възраст 

Възрастова 

граница 

Жени 

(броя) 

Мъже 

(броя) 

13-17 г. 1 - 

18-24 г. 29 9 

25-34 г. 37 14 

35-44 г. 57 21 

45-54 г. 69 31 

55-64 г. 30 17 

Над 65 г. 26 21 

 

Страницата има последователи от Белгия – 1, България – 339, Велико-

британия – 7, Германия – 5, Гърция – 2, Испания – 2, Кувейт – 1, Русия – 1, 

Тайланд – 1, Турция – 3, САЩ – 1, Франция – 3, т.е. страницата е достигнала до три 

континента – Европа, Азия, Северна Америка. 

Броят на последователите по държави и градове има следното разпределение: 

 Белгия – Брюксел (1); 

 Великобритания – Алдершот (1), Фарнборо (1), Лондон (2), Мейдстоун (1), 

Оксфорд (1), Уокингам (1); 

 Германия – Аугсбург (1), Мюнхен (2), Вайлерсвист (1), Йоринген (1); 

 Гърция – Лептокария (1), Перистери (1); 

 Испания – Барселона (1), Таусте (1); 

 Кувейт – Кувейт сити (1);  

 Русия – Москва (1);  

 САЩ – Лас Вегас, Невада (1);  

 Тайланд – Банкок (1); 

 Турция – Бурса (1), Истанбул (2);  
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 Франция – Сейл (3). 

Разпределението в България изглежда по следния начин: Асеновград – 3, 

Банкя – 2, Благоевград – 2, Бобовдол – 1, Брацигово – 1, Бургас – 2, Варна – 2, Враца – 

2, Годеч – 1, Горна Малина – 1, Девин – 1, Добрич – 1, Долна баня – 1, Драгоман – 1, 

Дряново – 1, Елин Пелин – 2, Златоград – 1, Криводол – 1, Кричим – 1, Кюстендил – 

3, Ловеч – 2, Мало Конаре – 1, Мездра – 1, Мизия – 1, Монтана – 1, Несебър – 1, 

Перник – 10, Петрич – 1, Пловдив – 128, Правец – 1, Розино – 1, Русе – 3, Септември – 

12, Сливница – 3, София – 136, Стара Загора – 1, Троян – 1, Угърчин – 1, Хасково – 

3, Ямбол – 2. 

Най-много са последователите от София (135), като на второ място е Пловдив 

(128), като разликата е едва седем потребители. На трето място е Септември (12), на 

четвърто – Перник (10), на пето място са Асеновград, Кюстендил, Русе, Сливница и 

Хасково (по 3 потребители от всеки град); на шесто място са Банкя, Благоевград, 

Бургас, Варна, Враца, Елин Пелин, Ловеч и Ямбол (по 2 потребители от всеки град; 

на седмо място се нареждат Бобовдол, Брацигово, Годеч, Горна Малина, Девин, 

Добрич, Долна баня, Драгоман, Дряново, Златоград, Криводол, Кричим, Мало 

Конаре, Мездра, Мизия, Монтана, Несебър, Петрич, Правец, Розино, Стара Загора и 

Троян (по 1 потребител от всяко от населените места). 

От 28 области (според административно-териториалното деление в Република 

България), страницата на MediaIPL има присъствие в 19 области (68% от областите), 

като няма присъствие едва в 9 области. 

 
Фиг. 2 Разпределение на последователите във Facebook по области  

(Административно деление на България – shorturl.at/prxW8) 

 

Последователите на MediaIPL са посочили, че владеят следните езици: български 

(312), английски – САЩ (28), английски – Великобритания (15), турски (5), гръцки (1), 

полски (1), арабски (1), албански (1), сръбски (1), немски (1). Най-популярният език 
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сред последователите е българският, а с най-малък брой са гръцки, полски, арабски, 

албански, сръбски и немски. Сред англоговорящите по-популярен е американският 

английски. 

За MediaIPL в Twitter 

 

Акаунтът на MediaIPL е създаден в Twitter на 01.04.2020 г. За една година има 

близо 250 туита, 160 последвани акаунти и 40 последователи. Сред последователите 

на профила са: Портал за отворени данни на Република България, поддържан от 

отдел „Данни“ към Държавна агенция „Електронно управление“ (109 последователи), 

Инициатива за гражданската ИТ подкрепа (41 последователи), онлайн книжарница 

Сиела – ciela.com (651 последователи), JAR computers – водеща компютърна фирма на 

Българския пазар, предлагаща техника като лаптопи, настолни компютри, 

компютърни компоненти, периферия и т.н. (302 последователи), Езикопедия – 

Студентски езиков център „Езикопедия“ ЕООД (791 последователи), Printguide Info – 

Електронно издание за печатни технологии (362 последователи), BgKnigopis – Проект 

ДН 05/2 – Цифровизация на репертоара на БВК (1801–1878)/ Digitalization of The 

Repertoire of Books from The Bulgarian Revival (52 последователи), Библиотечни 

колекции – акаунт на Магистърска програма Библиотечни колекции, УниБИТ (28 

последователи). Най-големият последовател на MediaIPL в Twitter е Bublish с 25,5 

хиляди последователи – първата в света издателска платформа с вградени функции за 

маркетинг, брандиране и откриваемост, локализиран в окръг Чарлстън, Южна 

Каролина, САЩ.  

Импресията представлява броя на преглежданията на туит, ангажиментите са 

броя пъти, в които хората са взаимодействали с туита, а степента на ангажираност е 

процентът на взаимодействие, генериращи взаимодействие.  

Първата публикация събира 667 импресии и 0,3% степен на ангажираност, като 

това е приветстваща публикация, която представя проекта и неговия сайт. Следващата 

публикация с над 500 импресии е 24.04.2020 г. и предоставя повече информация за 

базовата организация (УниБИТ), като е посочен и линк към сайта – 657 импресии и 

0,2% степен на ангажираност. Друга публикация е от 24.04.2020 г., която е свързана 

със законовите права на авторите на творчески продукти в медиите – 669 импресии и 

0,1% степен на ангажираност. Публикацията с най-голям брой импресии е от 

21.05.2020 г. и е посветена на Световния ден на културното развитие – 805 импресии 

и 0,2% степен на ангажираност. Първата публикация със степен на ангажираност над 

15% е от 24.05.2020 г., посветена на празника на народните читалища – едва 34 

импресии, но 17,6% степен на ангажираност. Публикацията с най-голям процент 

степен на ангажираност е от 18.03.2021 г. и е посветена на 30-ото място на България в 

Индекса за медийна грамотност за 2021 г. – 25 импресии, но 28% степен на 

ангажираност. 

Сред харесалите и ретуитнали туитове на MediaIPL са Порталът за отворени 

данни и Министерски съвет – @GovBulgaria (неофициален акаунт, поддържан от 

Боян Юруков). 
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Таблица 2. Разпределение на импресии, посещения и харесвания по месеци 

Месец Импресии за 

целия период/на 

ден 

Посещения на 

профила 

Харесвания за 

целия период/на 

ден 

Март 2021 г. 2,300/74 1034 86/3 

Февруари 2021 г. 859/31 79 14/1 

Януари 2021 г. 846/27 131 16/1 

Декември 2020 г. 282/9 26 65/2 

Ноември 2020 г. 230/8 11 - 

Октомври 2020 г. 479/15 19 7/ - 

Септември 2020 г.  768/26 94 18/1 

Август 2020 г. 501/16 40 26/1 

Юли 2020 г. 637/21 58 13/ - 

Юни 2020 г. 407/14 40 3/ - 

Май 2020 г. 4,900/157 259 67/2 

Април 2020 г.  3,600/155 212 25 /1 

  

  

Периодът с най-голям брой импресии за един месец е м. май 2020 г., т.е. един 

месец след стартирането на акаунта, като месецът с най-много импресии на ден е 

месецът на създаването на акаунта (април 2020 г.), като разликата с м. май 2020 г. е 

едва две импресии (157/155). Месецът с най-малко импресии е м. ноември 2020 г. 

(230), а с най-малко импресии на ден отново е м. ноември 2020 г. Най-много 

посещения на профила са генерирани през м. март 2021 г., а най-малко през 

м. ноември 2020 г. Най-много харесвания са получени през м. март 2021 г., с най-

много харесвания и на ден, а най-малко са през м. ноември 2020 г. Като цяло, 

м. ноември 2020 г. е най-слабият месец във всяко отношение, от гледна точка на 

дейността в Twitter. 

 

Заключение 

 

Проектът „Модел за изследване и повишаване на авторскоправната грамотност 

в медиите в университетска среда“ изследва нивото на формирането на 

авторскоправна грамотност в медиите на студенти, обучаващи се в специалности по 

професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ 

в УниБИТ и студенти, обучаващи се в сходни специалности в други висши училища. 

Именно студенти са онези бъдещи специалисти, които утре ще трябва да взимат 

решения, като тези решения трябва да почиват на базата на умения и познания, 

формирани днес в университетска среда. Затова присъствието на проекта в 

социалните мрежи цели „да скъси“ дистанцията и да предостави съдържание, 

посветено както на тематиката на проекта, така и на обществено значими теми. В 

рамките на една година са създадени публикации, за които може да твърдим, че 
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успяват да достигнат до всяка една възрастова група, както и на над половината от 

територията на Република България, но и да достигне не само европейско ниво, но 

дори и международно ниво, достигайки държави от три континента.  

 

Благодарности: Тази публикация е реализирана по проект „Модел за изследване и 

повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в университетска среда“, с 

Договор № КП-06-М35/1 от 18.12.2019 г., финансиран от Фонд „Научни 

изследвания“ към Министерство на образованието и науката, с ръководител                       

ас. д-р инж. Евелина Здравкова-Величкова. 
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