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                Темата на конгреса на нашата асоциация: «Социология и публичност: новите 

предизикателства» е изключително актуална по няколко причини. Първо, защото извежда  

публичните отношения  в центъра на своите нови предизвикателства, а в резултат на това 

би могло да се помисли както  за създаване на магистърски програми, така и за  

въвеждането на публичната социология като университетска дисциплина.  

              Темата на конгреса е актуална и  защото в публичното пространство се появяват 

нови самостоятелни масмедии, наблюдават  се множество медийно детерминирани 

социални процеси и преструктуризации,  които очакват нашето социологическо 

осмисляне и концептуализиране. Новите измерения на  комуникационните действия, 

които   допълнително интензифицират комуникациите в  публичното пространство,  

разкриват  наченки на нови парадигмални изменения и  предизвикателства  пред   

социология на комуникациите, респективно пред  социологията.  

     Превръщането на индивидите като самостоятелни масмедии /Пейчева, 

2003,2006/,  започнало през последните 5-6 години  и разгръщащо се  буквално 

пред очите ни, е може би най-категоричното доказателство за процесите на 

преструктурирането на публичното пространство. Всъщност 

самоопубличностяването е  действието,  което стои в основата  на  това ново 

явление в медийнатото пространство, а зад него се крият множество предпоставки 

и последици, които поотделно и като цяло допълнително  валидизират   идеята  за 

медиализиране на обществото в глобален план.  (Пейчева, 2003, 2006; Hjarvard, 

2008; Livingstone,  2009; Lundby, Ed. 2009).     . Нарастването на броя на блоговете, 

на социалните мрежи, на новомедийните форми на институционалните сайтове и 

пр.  са нови категорични  доказателства след   обвързването на цели отрасли с 

интернет – икономика, наука, култура, за медиализиране на живота  с неговите 

положителни отрицателни страни.  От друга страна,  то  може да се артикулира като  

едно задълбочаване  и  концептуализиране на   размислите на Хабермас(1995),    



за допълнителното  разширяване    на публичното пространство чрез интернет и 

рефлексиите  му върху традиционната публичност.  

В тази връзка   искам да уточня рамката на употребяваното от мен понятие 

публичност: в един в по-широк макро-аспект  и в един  по– тесен общностен 

аспект.  

               Публичността в макро аспект е едно  обобществяване чрез медиите,   

едно правене на нещо, вече създадено или създаващо се в момента, обществено 

достояние   в интерес на възможно най-голяма част от обществото с достъп до тях 

- една представителна публичност , едно търсене на мястото на феномена в 

рамките на вече казаното, макар и в по-общ план от  Хабермас(1995), за 

публичността като неограничен достъп. 

             Публичността  в по-тесен аспект е сързана  с материализирането, 

обективирането на идеи, възгледи, становища   и пр.под формата на публикация, 

лекция, доклад , информация  или иначе казано правене на нещо, създадено или 

създаващо се в момента,  в един общностен аспект на микро ниво.   

Иначе казано, имам предвид публичността като изява, а не само като достъп. 

Всъщност няма строга демаркационна линия  в споменатите две  измерения   на 

публичността. Налице се  приливи  и отливи между едното и другото измерение    

- едно публично нещо в масмедиите  може да е със сегментирана резулттност и 

обратно нещо от микропубличностен аспект  може да има масова резултатност. 

И в двата аспекта  самоопубличностяването, като инициава „отдолу”  става   едно 

от основните понятия на социологията, респективно на социология  на 

комуникациите  -  в един по-специализиран аспект като  израз на съсредоточие на  

комуникационно действие и реакция от една страна,  и  в един по-общ  реактовно-

продуктивен аспект  и    ново  явление в социума  - в един общосоциологичен  

план.  Самоопубличностяването  е   онова ново явление в рамките на 

публичността,  което концентрира  в себе си   реактивно-продуктивността като 

съчетано измерение на    комуникативното  действие, а защо не и на социалното 

действие.   

                   Самоопубличностяването като израз на превръщането на 

индивидите в самостоятелни медии  е един от най-категоричните  социални 



факти в последните 2,3 години, който предизвиква  парадигмални промени   в 

социологията на комуникациите на индивидуално, общностно  и институционално 

ниво. То е  един от най-новите обективирани и обективиращи се  непрекъснато 

новомедийни социокултурни  практики  и  решаваща експликация на  

всестранното  медиализиране на обществото,  безотносително към девиации и 

патологични екстериоризации.  

 

                         Нов  структурен елемент в социума.  

 

        Чрез самоопубличностяването в сруктурите на новите медии  се появи  нов 

структурен елемент в   дейностен аспект -  един нов актьор, едновременно 

действащ като деятел и потребител, като реципиент и комуникатор. Имат се 

предвид блогърите, форумчиците, авторите на видео клипове и други материали, 

опубличностявани  в специализираните интернет сайтове и социални мрежи – 

„туитър”, „май спейс”, „нетлог”, „фейсбук” , „ю-тюб” и пр. 

          Рефлексиите на самоопубличностяването могат да бъдат структурирани  в 2 

основни плана: като своеобразни  центрации и обективации  в новите  медии;  и 

като  нов тип обратна връзка. Може да се добави и един трети план, практикуван  

от много  години  -   самопромоцията. Тя също е опубличностяване  - на резултати 

от завършени изследователски поекти,  на анализи,  на  монографии и пр. Нещо 

повече, тя много често е изискване при приемане на изследователски проекти.  

Поради  не рядкото отсъствие на медийна обвързаност обаче, промоцията  не е 

обект на концептуализация в този материал.  

                       Вглеждането и аналитичното осмисляне на блоговете, като 

новомедийни практики, разкрива самоопубличностяването  в тях като реактивно-

активен феномен и като най- новото и значимото  в деятелен аспект.  

Самоопубличностяването би могло да бъде: 

- контра-елитно интенцианално реактивно   -  като реакция  във форумите  

- контра-продуктивно  като деятелност в аналитичните материали 

/постинги/ 

- едновременност и на двете 



Самоопубличностяването и в двата разреза  е    едновременен контра - отговор на:   

„за какво да мисля” и „какво да мисля” на представителния, на официалния 

публичен  „адженда сетинг”. Самоопубличностяването в този смисъл е  

своеобразен противовес  и контра реакция на манипулативните нетърпимости  на 

експликациите в медийния адженда сетинг. 

Самоопубличностяването може да се артикулира и като  отговор на дълготрайно 

нарушено доверие към: парадигми; програми; личности, манифестиращи  

интерпретации от последна инстанция; осигуряващи  и осъществяващи 

публичност  институции. Погледнато от такъв ъгъл, самоопубличностяването би 

могло да се окачестви  като съпротива срещу  статуквото в публичната сфера, от 

една страна, и като  допълнителна  възможност за завоюване на нови територии, 

от друга. 

 

                               Ново културен феномен 

 

                 Самоопубличностяването може да се  артикулира и като феномен с  

културни измерения. Като неналожен, често асоциатинен или спонтанен, но и 

ценностно   натоварен  избор на индивидите,  то се   разкрива като креативно 

предизвикателство и  стремеж за интерпретационна уникалност.  

Обстоятелството, че едновременно с  това е и  предпоставка за последваща 

интегрираност, с не рядко срещан експлициран  стемеж за привличане на 

съмишленици и нови вдъхновения,  го прави още  повече  културно явление с  

авторски привкус и културни поледици. Като ярко изразен  стремеж за 

интенционален отклик  на случващото се, самоопублиностяването се  представя 

като  едно  доказателство за  манифестирне на уникалността на индивидите и  на 

техните потенции  и в този смисъл  разкрива индивидите като  своеобразни  

творци 

                     И в двата аспекта, категорично безспорен  факт е , че 

самоопубличностяването  е експликация на сегментирането и демасифицирането 

на масовата комуникация и  децентриране и   атомизиране на публичното 

пространство.  



                   Чрез самоопубличностяването се   конструират нови медийни картини 

на действителността, които са безотносителни към  официалните  тематични и 

съдържателни гейткипъри и цензура. Тези нови конструирани социални 

действителности преструктурират   традиционната територия за конструиране на 

социалната действителност, ситуирайки  строго персонализирани, 

идентифицируеми  действителности,  като реакции на официализираните  

социални конструирания на действителността и стремеж за уникалност.  

Резултатът  от този тип преструктуриране на публичното пространство  е 

едновременното манифестиране на  изключително гоямо многообразие от  

действителности /традиционни или персонализирани/ или за много кратък период 

от време.  

                                             Pеволюционизиране на  обратната връзка 

 

                 Един друг аспект на опубличностяването  със   социокултурни  

последици в масовокомуникационен аспект, разкриващи  революционностните 

измерения  е новоситуирането на  обратната връзка в медиите. Повече от 500 

годищната еволюция на обратната връзка  в масовата комуникация е едно 

движение по посока на търсене на  възможности за  нейното реализиране въобще 

или за нейното ускоряване  в комуникационния процес. Не самоцелно, а като 

израз на цялостност и завършък на масово комуникационното действие, на 

масовокомуникационния процес. Новите медии правят възможно обратната 

връзка да бъде не само мигновена и в този смисъл равноправен елемент на 

масовокомуникационния процес, но и да  бъде опубличностена. Нещо повече, 

присъствието и наред с посланията на комуникатора/деятеля/ в материализиран 

вид революционизира самите медийни конструкти и обективации.   

Опубличностяването на обратната връзка от такъв   ъгъл прави възможно появата 

на нови медийни синтези  и нов вид     обективации и материализации. Тези нови 

медийни синтези  са своеобразни медиа-агрегати от обективиране  творения и 

реакции, от „оригинал” и интерпретация, от  послание и оценка, от идея и 

приемане или отхвърляне Този тип синтези  постепенно започва да се съотнася и 

към останалите и материализации  обективации в социума 



 

                       Bиртуалност срещу реалност чрез социалните мрежи? 

 

          Опубличностяването е един основните моменти  и в общностен план. 

Новомедийните форми от рода на Май спейс,  Фейс бук, Туитър, Нетлог и пр. 

предпоставят възможности за  нов тип групови комуникации и нов тип групови 

структури, които дсе организират не само на професионален принцип, но и на   

принципа на общи интереси, а защо не и на нов тип приятелство. Този нов тип 

групови структури и комуникации все повече се изпълва  с взаимоотношения 

между реални хора,  при това  мобилно и взаимозаменимо, от гледна точка на 

използване на различни комуникационни средства  - интернет и мобилни 

телефони.  В основата на тези новомедийни форми,   възможностите за различен 

тип самопредставяне  и представяне като израз на   общностна публичностт  и 

самоопубличностяване в групов разрез е  факт.  Всъщност новите социални мрежи 

се разкриват  едновременно  като съсредоточия на междуличностна и масова 

комуникация и на самоопубличаване в  един общностен аспект- съдържат 

съобщения, снимки, постижения, авторски материали, кореспонденции, 

възможности за телефонни разговори  и пр., . Те възраждат и поставят  писмената 

комуникация и култура на един висок пиедестал, предизвиквайки появата на нов  

тип писмо, чиито езиков еквивалент е комбинация   от букви и цифри, от символи, 

емотикани и пр.(Peicheva, 2009) Самоопубличаването чрез тези новомедийни 

практики на групова комуникация придобива взаимозаменимостни и мобилностни 

измерения, безотносително от времето и пространството. В най-общ план 

съсъстоянието на употреба се вижда от следните данни на по-разпространените 

социални мрежи, известни като web 2/3: 
 Facebook Facebook Inc. USA,  - 2.99% 
 YouTube Google Inc. USA, 4.06% 
 Myspace MySpace Inc. USA, -1.25% 
 Twitter Twitter Inc. USA,  0.27% 
 VKontakte V Kontakte Ltd. RU, -1.48% 
 Flickr Yahoo! Inc. USA, -0.23% 
 hi5 Hi5 Networks Inc. USA, -0.44% 
 Tudou Quan Toodou Technology, CN -0.08% 
Odonoklass-niki Odonoklass-niki RU -0.34% 

общо: 13.27%: (Fuchs, Ch. 2009)   



 

                                           Hовомедийни форми на традиционните институции 

 

          Самоопубличностяването е приложимо и измеримо не само в индивидуален  

и групов план. Медиализирането на обществото, което засегна всяка една 

организационна и институционална единица, поставяйки я  като елемент  на 

нареченото  М. Кастелс мрежово  общество,  проецира множество вътрешни 

трансформации  и преструктуризации, които получиха общосоциални проекции.  

Това, което подлежи на концептуализиране  като резултат от новоситуираната 

медийна трансформираност   на организациите   е разкриването им като  

своеобразни  медиа структури, като  своеобразни форми на нови масмедии,  наред 

с  на индивидите и произтичащите от това последици. Добре  е известно, че всяка 

една институционална единица – министерство, асоциация сдружение, комитет, 

фирма и пр., безотносително от принадлежността и към публичния  или частен 

сектор  се самоопубличностява чрез собствен сайт, който  много често дава много 

по-голяма представа за съответната цялостност и битийност -за дейностите , за 

позиците  , за структурата , за тукущото  функциониране, за предстоящите 

събития,   и пр., от всякакво друго  физическо функциониране. Появата на три 

образа на институцията – новомедиен, конструиран от самата институция,  

физически съществуващ в обективното пространство и конструиран от другите 

медии- традиционни или нови, е факт, който  поставя самоопубличностяването 

като задължителен момент за функционирането на институцията   в  модерността. 

Налице е не само  интернет икономика,  търговия, наука и пр, но и   сдружение, 

група,   индивид  като новомедийни форми на тяхната битийност  и в този смисъл 

като измерения на медиализираното общество  

               Всъщност ако трябва да се направи едно първо приближение към 

обобщение е, че самоопубличностяването и в трите му измерения води до: 

 - поява на нови медиийни индивидуални и групови  практики, както  и  

новомедийни форми на институционален живот  

- поява на нови актьори – едновременно потребители и производители в 

медийното пространство 



- безграничност и непрекъснатост на  преструктуризациите на  медийното и 

комуникационно пространство. Освен на нови и стари медии в  публичното  

пространство се ситуират нови  колективни и индивидуални медии; 

- преструктуризациите в публичното пространство са  обективации на  

представително и непредставително, на официално и неофициално публично 

пространство, на формално и неформално, на модифицирани съчетания от тях  и 

пр. с цялата им относителност и с различни относителни тегла. 

 

Като едно първо приближение бихме могли да откроим и положитените и 

отрицателни моменти  от  тези процеси.  

Положителни моменти:   

 - проникване  и задълбочаване  в аспекти, в които старите медии не могат- 

обективирано „друго, а именно..”  от  социологическия въпросник   ;  

 - бързина на  създаването и  разпространението;   

 - независимост от „решателски” кръгове  

  - скритите, ала защо не  и непредвидени нюанси  

 - глобалностни  измерения  на локални неща  хора, групи, институции, 

респективно– междунродна публичност; 

- нови форми за съпричастност и социална солидарност 

Негативни моменти:    

- не рядко присъстваща суровост на конструираната действителност; 

 - чалга  конструкти – съчетание на сериозно  и незряло, профанизирано; 

 - силно манипулативни  и антицивилизационни съдържания и апели;  

  - преднамереност и  съдържание на лъжи  - „жълтост” на продукта;. 

- неграмотност 

- нарцисизъм на  иницциаторите 

- престъпно съдържание 

 

      Самоопубличаването и свързаните с него нови медии в лицето на блогове, 

сайтове и пр., за които стана въпрос  по-горе, поставя   множество  концептуални  

въпроси  за  медиата, за медиата  като институция и  за институционализацията по 



принцип, както   за  и зтрансформациите в нея, които предстоят да бъдат  

релевантно артикулирани. 

 Логичните въпроси,  които възникват са една цяла поредица, а именно:  

 

 - новите медии  в интернет – сайтове, блогове и пр. имат ли формална 

институционализираност след като имат адрес, официална страница, някаква „ 

съдържателност”,разкриваща специфична действеност, самата  собствена 

действеност с хоризонтално организирана структурираност, въпреки вертикалния 

и външен  израз  и пр.; 

 - може ли да се говори, че те са  своеобразна комбинация са от традиционно   

известната  структурираност, йерархичност  и пр.в съчетание с хоризонтация или 

иначе казано може  ли да се говори  за различни степени на  институционализация   

при новите медии и  практики   

      - какво са новите медийни форми на традиционните институции - хибриди от 

преди и сега, само преди  или само сега; 

      -  аргумент за изживяването ли е новото  медийно трансформиране на 

институцията или еволюционен етап; 

       - е ли медийното трансформиране  на традиционните институции само 

паралелиране на тяхното  физическо финкциониране или, или подстъп към 

тяхната бъдеща   публичност  

       - може ли да се говори за  редифиниране на  известната ни 

институционализираност и трансформирането по посока на търсене на нови опори 

за институционализация 

 - по-лесно ли е да обобщим изхождайки ретроспективно в един социокултурен 

план, че появата на една такава „институционализация” няма да има сериозно 

присъствие, че тя далеч не е институционализация от нов тип, а сурогат, с 

преходна стойност, мода и пр., подхождайки предубедено, или ще направим опит 

да проникнем в дълбочината на явлението, в което комуникацията, 

самопредставянето е в основата на дейността  и в този смисъл  ще се опитаме да  

допринесем за преосмисляне на дейностния аспект на  институцията и  на нейните 

инградиенти, на нейните основни функции. Иначе казано по-лесно ли ще ни е да 



кажем, че са налице паралелни процеси  в разглежданата плоскост  и бъдещето ще 

покаже съотношението на тяхното относително тегло или  ще прозрем и 

дискурсираме тяхната трансформираност  като иманентната трансформация   в 

социума след като се наслагва във всичките му компоненти и дейности. 

  -  време ли е  да направим опит да ревизираме подхода към 

институционализацията в традиционно приетия  и вид като начин за 

обективиране, като организиране и канализиране на  социалните действия в нея, 

на тяхното специфицирано функциониране и усъвършенстване.  

 -може ли да се мисли за   процеси на нов тип  институционализиране,  макар и 

своеобразно, когато става дума  за новомедийните  превъплъщения на  

обикновените индивиди, респективно за процеси на прояви на   индивида като 

институт, безотносително от неговата иманентност  като физик, химик, артист, 

социолог , родител и пр. която му отрежда ролята на компонент ,на субект в 

институцията към която основно принадлежи и в този ред на мисли -  кое е 

дейностно определящото или предпочитаното  за човека и за неговите дейностни 

експликации –  да  се проявява като  институт, да бъде институт  или да  е част, 

компонент, макар понякога  и основен в една институция. Или и двете.  

         Може би най-важното от тези въпроси е връзката им с публичността  т.е. 

дали публичността има значение и отговор ли е на новите социални 

трансформации?  Трансформациите в рамките на традиционния институт или 

организация    да бъдат и  своеобразен медиен институт или медийно 

превъплъщение   е  може би  отговор на процеси, свързани  с публичността,  с  

различните медийно детерминирани    преструктуризации на публичното 

пространство, но дали е достатъчен? 

Всички тези нъпроси, по-малко или повече значими , както и други, които са 

убегнали от погрледа ни, предполагат бъдещо  тематизиране и 

концептуализиране. мястото им в социологическата траектория  обаче е безспорно  

                                             

                                    Публичност, образ, ефективност        

      



                  Един друг кръг от въпроси за публичността би могъл да се свърже със 

значението на    наличната или липсваща публичност, с  ограничената или 

разширена   публичност и пр., за  етикирането на  конкретни  индивиди като  

известни, респективно публични и неизвестни, респективно обикновени,  за 

създаването на представи за престиж, респект, оценка и пр. и за последиците от 

това. Бихме могли да изходим от обстоятелството, че официалната публичност   е 

свързана с перманентни ограничения – съобразена е с текущия дневен ред, 

съпътствано е  с пристрастия,   с налични дадености от различен характер, 

включително и случайни; с групова принадлежност; с придобита вече публичност; 

със статусни характеристики,  а защо не и със симпатии и антипатии.  

Нека да екземплираме с нашата гилдия . С по-голяма  публична известност са   

тези социолози, които имат създаден медиен образ.  Въпросът  в тази  връзка е -

тези  публично известните социолози  от медиите, имат ли по-голям принос, по 

компетентни ли са , по-големи професионали ли са, имат ли респект в съответната 

гилдия, а защо не и по  ефективни ли са  и   т.н. -  подобен тип  въпроси могат да 

се разпрострят във всяка сфера за всички индивиди с публичен образ, не само от 

социологическата общност  и да се обобщи питането за това  дали    връзката 

между публичността и ефективността е пряка, дали публичността се свързва с   

експертността и пр. 

Подобен кръг от въпроси могат да бъдат насочени и към евентуалната връзка 

между  публичността и индивидуалния просперитет, към равносметката от живота 

и  да се отиде още по-напред - публичността да се представи като измерител за 

удовлетвореност и самооценка. 

Въобще  публичността и ефективността  в различните и  измерения  се едно 

ново предизвикателство пред  социологията. 

  

                                 Публичната социология  

В  тази връзка искам да свържа това предизвикателство като мост между 

поставения  в началото въпрос за публичната социология    Едновременно с това  

да потърся връзката  на ефективността на социологията с нейните публични 

измерения и да поставя или не  под съмнение  реозонността на  подобен въпрос  



Ако въпросът е резонен   необходимостта  от една публична социология  е 

безспорна  В този смисъл резонно става и    в каква главна посока трябва да се 

интенционира   - в един по-скоро в  рефлексивен план със саморефлексивни моменти 

или в саморефлексивен план с рефлексивни  измерения - с  по-тясна връзка между 

обяснителност и фактологичност, между причинност и последици. Иначе казано 

към  едно приближаване, което да е релевантно на значимите поблеми на 

индивидите с по-силно изразен „отварящ очите” момент, респективно  с по-по-

големи отговорности  при обяснение на   решателните практики. Ако въпросът не 

е резонен  дали няма да се размине като проблематика от проблематиката на 

хората, чиито интенции за  реконструиране на социалната действителност  не само 

се обективират в  тяхното съзнание но и се опубличават в новомедийните форми, 

за които стана въпрос по-горе в текста.   

  Всъщност именно не рядкото, макар и  относително съвпадане на дневния ред 

на социологията с официално манифестиращия се дневен  ред за обществото е 

може би  онова предизвикателство, чието преосмисляне би могло да изведе 

основните траектории на бъдещата публична социология  по посока на  

обяснителност, наред с  аналитичност и прогнозируемост.  Но дали има  

възможност публичната социология, респективно публичните социолози да си 

позволят сами да избират темите за изследванията си и в този смисъл да помогнат 

за отварянето на очите хората е също резонен въпрос и предизвикателство. 

Всички знаем, че публичната социология  трябва да е  инструмент  за ориентиране 

на властта, но преди всичко  инструмент на публиката за ориентация. Някой би 

могъл да   каже - още един манипулативен източник? Публичната социология  

трябва да отговаря не на поръчковия дневен ред, а да търси отговорите на дневния 

ред на хората, да бъде една обясняваща социология на честите в нашето общество 

„социално-произведени изкривявания” на  Манхайм (Бъргър. П, Т.Лукман,1996 

:22), социология на истината или истините,  а не  коментарно-артикулационна, 

често субективна  интерпретация на събития и процеси, с нищо не различаваща се 

като професионална отграниченост  от интерпретациите на другите - социални 

антрополози, политолози,  обяваващи се не рядко вече и като нови 

професионализирани единици- т.н.  анализатори. Всъщност това са  са по-скоро 



въпросителни пред нас, а не категорични  констатации. Публичната социология би 

мога да  влезе в социалната матрица, да я изследва, да намира начини за 

обяснение. Не случайно тя става сериозен обект на внимание в САЩ (Gans, 2009)     

Защото иначе   нищо друго  не би трябвало да  се е случило от времето на 

античността  насам, и  да  се стигне до известната фраза на Паскал „че това, което 

е истина от едната страна на Перинеите е грешка от другата”/Бъргър.П, 

Т.Лукманq1996 :15/ Разбира се този подход не е ежедневие, дори е рядкост  но 

битува в съзнаниета на части от социологическата публика. 

 Може би бихме могли да адаптираме  една от посоките на мислене на 

П.Бъргър и Томас Лукман(1996) относно социология на знанието в тяхното 

значимо произведение „ Социалното. Конструиране на реалността” към 

публичната социология. „ Само много ограничена група от хора  във всяко 

общество се ангажира с теоретизиране..... малцина са тези, които се занимават с 

теоретичните интерпратации на света, но всеки живее в свят от определен тип. 

Въпросът не е само в това, че фокусът на теоретичното мислене е прекомерно 

рестриктивен за социология на знанието, той също така е незадоволителен, защото 

дори тази част от социално достъпното „знание” не може да бъде напълно 

разбрана., ако не бъде положена в границите на един по- общ анализ на знанието 

..... да се интересува от това, което хората знаят като реалност в техния 

нетеоретичен или дотеоретичен живот .. „със знанието за здравия смисъл” 

(Бъргър.П, Т.Лукман, 1996:25-26 )  Адаптирането към публичната социология 

може да ни отнесе към търсене на подходи за разбиране на мотивите за  

конструиране на  дадени реалности, за обяснение на причините за съществуването 

на  изкривени реалности, за обясняване на  разминаването на различните  

конструирани реалности  на тези на индивидите и на тези, които публично се  

лансират, за причините за наченките на  чалгаризиране на публичната сфера. 
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	     Превръщането на индивидите като самостоятелни масмедии /Пейчева, 2003,2006/,  започнало през последните 5-6 години  и разгръщащо се  буквално пред очите ни, е може би най-категоричното доказателство за процесите на преструктурирането на публичното пространство. Всъщност самоопубличностяването е  действието,  което стои в основата  на  това ново явление в медийнатото пространство, а зад него се крият множество предпоставки и последици, които поотделно и като цяло допълнително  валидизират   идеята  за медиализиране на обществото в глобален план.  (Пейчева, 2003, 2006; Hjarvard, 2008; Livingstone,  2009; Lundby, Ed. 2009).     . Нарастването на броя на блоговете, на социалните мрежи, на новомедийните форми на институционалните сайтове и пр.  са нови категорични  доказателства след   обвързването на цели отрасли с интернет – икономика, наука, култура, за медиализиране на живота  с неговите положителни отрицателни страни.  От друга страна,  то  може да се артикулира като  едно задълбочаване  и  концептуализиране на   размислите на Хабермас(1995),    за допълнителното  разширяване    на публичното пространство чрез интернет и рефлексиите  му върху традиционната публичност. 
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