
Официалната страница 
на телевизията вече има 
над 30 000 почитатели. 
В нея медията показва не 
само репортажи от 
новинарските си блоко-
ве, но и видео от рубри-
ката “Аз, репортерът”, 
секция “На ти с лицата” 
и т.н. Нова телевизия 
няма собствена страни-
ца, такива са направили 
само отделни   предава-
ния в програмата є – 
“Календар”, “На кафе с 
Гала” и т.н. Телевизията 

като че ли няма 
стройна концеп-
ция за стратеги-
ческо присъствие 
в мрежата, зато-
ва и резултати-
те є досега са 
доста по-скром-
ни. “Календар” 
към момента се 
харесва от около 

1200 души, “На кафе” – от още по-малко.
Най-популярният вестник във 

Facebook в САЩ към средата на октом-
ври e The New York Times със 781 000 Like 
it, показва класация на блога от www.
journalistics.com. Десетина дни по-късно 
те вече са над 850 000. Изданието е лидер 
и при потребителите на Twitter, който 
става все по-популярен отвъд океана и по 
света. Вторият вестник в класацията - 
The Wall Street Journal, е с доста по-скром-
ните около 140 000 почитатели. Facebook 
– стратегиите на The New York Times 
отдавна вече са влезли в помагалата за 
изучаване на печелившата онлайн журна-
листика – предлагане на видео, лайвбло-

гинг и т.н. Любопитно е,   че основният  
конкурент на The New York Times в 
Щатите – USА Today,   и досега не е сло-
жил банер “Стани приятел във Facebook” 
в своята интернет страница. Въпреки 
това изданието има там над 30 000 почи-
татели. Вестникът печели много с това, 
че развива блогърска мрежа сред читате-
лите в своята общност. 

Освен тези с чувство за хумор и с 
разнообразно съдържание, българският 
Facebook толерира и още едни медии. 
Вестник “Уикенд” засега може и да 
няма своя страница в мрежата, но 
въпреки това жълтият подход към 
събитията не е просто жив, а процъф-
тява. Над 19 000 почитатели вече е 
притурила към съдържанието си свет-
ската страница “Хайлайф”. Профилът 
живее от снимки на конкурси в чалга 
заведения, партита с участието на 
Евгени Минчев и Денди, руси и черни 
Златки, попфолк певици и т.н. Нивото 
на нейното одобрение се покачва с по-
голяма скорост, отколкото на всички 
останали българоезични нюзстраници 
във Facebook. 

В допитванията на 
“Референдум” в 

социалната мрежа много 
от зрителите виждат 

сбъдната мечтата си да 
не спорят с телевизора


