
Нетикет
Netiquette



Цели на обучението
Да се запознаем със:

➢Същността и историята на нетикета

➢Видовете нетикет

➢Основните правила, които трябва да спазваме, за да бъде престоят ни онлайн 
възможно най-приятен….



Основни правила

✓Да се изслушваме

✓Да не се прекъсваме

✓Да държим микрофоните си изключени, когато не говорим

✓Да сме учтиви и спазваме добрия тон

✓Да не се разсейваме с мобилните си телефони и/или други устройства



Същност на нетикета

Нетикетът е система от правила за 
етично поведение и общуване между 

хората в Интернет пространството.

Потребността от нетикет възниква с 
навлизането на съвременните 

информационни и комуникационни 
технологии в нашето ежедневие.



История на нетикета

Самопроизводен или създаден ….?



Основни 
нетикет

правила

Правило№ 1
Не забравяйте

човека

Правило№ 2
Етично и
отговорно
поведение

Правило№ 3
Запознайте се
с технологиите

и средата

Правило№ 4
Уважавайте
времето и

възможностите
на другите

Правило№ 5 
Представете се
положително

Правило№ 6 
Споделете
знанията и
опита си

Правило№ 7 
Контролирайте
избухването / 
разгарянето на

спорове

Правило№ 8 
Прощавайте
грешките на
другите



Видове нетикет

➢Комуникация "един към един": Електронни 

писма, лични съобщения в различни медии;

➢Комуникация "един към много": Списъци с 

имейли, публични чатове, форуми, социални 

мрежи, общности, уебсайтове;



Електронни писма и лични съобщения

➢Поздравите, учтивото обръщение, както и правилният 
правопис на използваните думи и изрази са задължителни. 

➢Получателят трябва да бъде любезно поздравен, както и да 
се сбогувате с него. 

➢Съдържанието на имейла трябва да бъде ясно и разбираемо 
и да бъде описано чрез кратка тема/ заглавие. 

➢Не е препоръчително прикачването на много големи 
файлове, тъй като не всеки получател разполага с 
необходимата техника и качество на интернет връзката.

➢Спам имейлите обикновено се считат за нарушение на 
нетикета. 



Форуми, чатове и общности

➢КОГАТО ПИШЕТЕ С ГЛАВНИ БУКВИ ОНЛАЙН, ТОВА Е СЪЩОТО КАТО ДА КРЕЩИТЕ. Опитайте се да го 
избегнете!

➢Поздравите и правилният правопис са задължителни. 

➢Уважителното отношение към мнението и възгледите на другите. Не обиждайте и не съдете другите. Всеки има 
различна гледна точка, както и различно ниво на дигитална компетентност.

➢Позволете и на другите да изразят мнението си - Не забравяйте, че всеки има мнение, така че му позволете да го 
изрази. Възможно е да не сте съгласни по много въпроси, но просто изразете мнението си и продължете напред. 
Не позволявайте простото различие в мненията да прерасне в спор.

➢Отговаряйте на изпратените Ви съобщения. Простото прочитане на съобщението се счита за проява на 
неуважение.



Форуми, чатове и 
общности

➢Проверете дали отговорът Ви е готов за „Изпращане“. 

➢Проверете дали изпращате съобщението до този, за когото се отнася!!!

➢Никога не натискайте бутона „Изпрати“ в желанието си мигновено да отговорите на нечия провокация или когато сте под 
влиянието на афект. Запишете отговора си в отделен файл и премислете хубаво преди да го изпратите.

➢„Флеймингът" или избухването/ разпалването („на страстите“) по адрес на някого другиго е неприемливо; То е равносилно на 
пристъп на гняв - нещо, което повечето от нас не биха направили в ситуация лице в лице.

➢Избягвайте да казвате нещо, което може да обиди друг човек. Ако забележите, че това се случва, докладвайте на администратора
или модератора на форума.

➢В много форми на медиите са се наложили и специални термини и съкращения, които представляват проблем за 
неспециалистите и начинаещите. 



ЕМОТИКОНИ СЪКРАЩЕНИЯ

:-) или :) = усмивка/Приятен 

ден!

:-( или :( = намръщен, тъжен

:-* или :* = целувка

;-) или ;) = намигване/ лека шега

:-D = смях или широка 

усмивка

:-0 = вик, крясък/ 

изненада, учудване или 

израз на шок 

%-) = объркан, но щастлив

:-@ = ядосан

:-/ или :-\ = както и да е/ все тая/ 

сарказъм

O_o = объркан

<_< или -_- = разочарован, 

засрамен, разстроен 

:'-( или :'( = плач

FYI = for your information/ за твое 

сведение/ информация

ASAP = as soon as possible/ 

възможно най-скоро

BTW = by the way/ междудругото

LOL = laugh out loud/ смееш се на/с 

глас

TTUL = talk to you later/ ще говорим

по-късно

BFN = bye for now/ чао засега

BRB = be right back/ ей сега се 

връщам/ връщам се веднага

SUL = see you later/ до скоро

IDK = I don’t know/ не знам

JK, JJ = just kidding, just joking/ само 

се шегувам

TYVM = thank you very much/ много 

ти благодаря



Социални мрежи и 
микроблогове

➢В социалните мрежи, като Facebook и услугите за микроблогове, като 
Twitter, нетикетът е полезен, за да се избегнат обиди, расистки и сексистки
изказвания, както и кибертормоз и преследване.

➢Създайте собствено ниво на дискретност – определете подходящото 
количество информация, която да споделяте онлайн. Не всичко следва да 
се споделя онлайн!!!!

➢Бъдете себе си - Ако искате да извлечете максимална полза от общуването 
онлайн, бъдете себе си. Не създавайте фалшиви профили. 

➢Уважавайте личния живот на хората - не препращайте лична 
информация или снимки на друг човек, освен ако нямате неговото 
разрешение. Не отбелязвайте дори свои близки и познати без тяхно 
разрешение!

➢Не копирайте и не препращайте чужди идеи и творчество без изричното 
позволение на неговия автор!



Социални мрежи и микроблогове

➢Вицовете, черният хумор и сарказмът са трудни за предаване в интернет. 

➢Не изпращайте спам! - Нормално е да искате да бъдете забелязани в тълпата 
от хора в социалните мрежи - но спамът може да бъде досаден и да има 
обратен ефект!

➢Избягвайте конфликти - Размяната на обиди и ругатни е лош нетикет. 

➢Бъдете уважителни и вежливи и спазвайте условията за ползване и кодексите, 
които обикновено са съобразени със съответната медия.



Примери за 
лош нетикет
КОЕ Е НАРУШЕНОТО ПРАВИЛО?















Как бихте довършили изречението…..

„…..Нетикетът е важен, защото……?”



Заключение

„Никога не забравяйте, че отсреща стои човек, 

когото можете да нараните емоционално.“

„В Интернет никога не бива да правиш нещо, за 

което смелостта не би ти стигнала на живо!“



Благодаря за 
вниманието!


