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Благословия или проклятие? 

Социалните мрежи
в офиса
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Social networkS at work
If you are a company that doesn’t allow social 
networking at work, you definitely should read 
this article. Although it’s still difficult to control 
the responsible use of Facebook and MySpace 
by employees, social networks are the new com-
munication channels of today and their power 
can not be neglected.  

in brief

Ако сте от онези компании, в които 
достъпа до социални мрежи в офиса 

е забранен, значи този материал е точ-
но за вас. Защото въпреки неумолимото 
превземане на офисното пространство 
от всички видове модерни средства за 
комуникация, голяма част от работода-
телите все още смятат използването на 
тази “напаст”, наречена социални мрежи, 
през работните часове за недопустимо 
лентяйстване, разсейване и губене на цен-
но време. Предприемчивите умове по све-
та обаче предпочитат вместо да заклей-
мяват социалните мрежи като истинско 
проклятие за ефективността в офиса, 
да изследват възможностите на тези 
онлайн феномени и търсят начини да ги 
превърнат в предимство за бизнеса. 

Те са тук и са факт
Хората са социални същества и естест-
веният им модел на поведение включва 
изграждане на собствена мрежа от кон-
такти с приятели, познати, съседи, коле-
ги. Развитието на технологиите просто 
пренесе този модел в интернет и колкото 
по-бясно се развиват те, толкова повече 
нараства властта, която придобиват со-
циалните мрежи. Във време, когато благо-
дарение на съвременните начини за общу-
ване личният и професионалният живот 
на голяма част от хората по света са все 
по-размити като граници и все по-взаим-
нопреплитащи се, забраната на достъпа 
до дадена социална мрежа на работното 
място е твърде просто и неефективно 
решение и доста напомня щраусовата 

реакция. Самият факт, че вече същест-
вуват десетки и стотици социални мре-
жи освен добре познатите LinkedIn, Hi5, 
MySpace, Bebo, включително и тясно про-
филирани такива, недвусмислено показва 
какви са тенденциите и новият модел 
на поведение на потребителите, респек-
тивно служителите, не може да бъде пре-
небрегван с лесна ръка. По-скоро трябва 
да бъде осъзната силата на връзките, кои-
то се създават посредством социалните 
мрежи и да се намерят начините за мо-
делиране на отговорността при използ-
ването им. На търсенето на отговори в 
тази посока е посветено изследването 
на британците Питър Брадуел и Ричард 
Рийвс от компанията Demos, наречено 
Network citizens – power and responsibility, 



в което те отбелязват, че технологиите 
днес обогатяват значително вътрешно-
фирмените контакти между служители-
те, позволяват им разгръщане на глобал-
но ниво и внасят фундаментални промени 
в бизнес моделите.

Благословия или ...
Ако мениджмънта на компаниите си по-
стави за цел да превърне използването 
на социалните мрежи от служителите по 
време на работа в предимство, то може и 
да се нарече благословия. Това разбира се, 
все още е сериозно предизвикателство и 
изисква специален ресурс. Кои страни на 
достъпа до социалните мрежи в офиса мо-
гат да се определят като положителни? 
Ето някои идеи. 

Светкавичен обмен на информация. 
Откакто придобиха популярност, програ-
мите като ICQ и Skype (чието използва-
не на работното място също е спорно в 
доста офиси) станаха най-бързият начин 
за контакт с колеги, клиенти, партньо-
ри, доставчици, и приятелски кръг, който 
позволява за минути да се свърши работа 
(стига естеството й да е го позволява), 
без дори да се налага досаден разговор по 
телефона или писане на безкрайни скучни 
мейлове. Днес социалните мрежи дават 
нов размах на мигновения обмен на ин-
формация и правят възможно той да се 
случва още по-свободно и леко и то сред 
цялата общност, гравитираща около да-
ден потребител. 

Нетрадиционни възможности за 
бизнес. 
Един много съществен момент - в социал-
ните мрежи хората са склонни добровол-
но да публикуват много повече реална лич-
на информация, отколкото в останалите 
сайтове в интернет. Макар това да сре-
ща недоволство, тази лична информация 
може да се използва като възможности за 
бизнес и това вече се случва на практика 
с профилираните реклами и провеждането 
на онлайн анкети в социалните мрежи. Да 
не говорим за популяризирането на дадена 
марка, продукт или събитие, което става 
изключително лесно и най-вече ... евтино. 

Своеобразен тиймбилдинг.
 Гъвкавите организации, особено тези, 
които имат служители с отдалечени ра-
ботни места или такива, които пътуват 
често, могат да се възползват от социал-
ните мрежи между служителите си като 
своеобразен тиймбилдинг и сближаване 
на членовете на екипа. Това важи и за съв-
сем традиционните компании, разбира 
се. Общувайки в социална мрежа, хората 
научават повече за кръга, в който се дви-
жат, за интереси и лични преживявания, 
които често не остава време да споде-
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Феноменът Facebook
Когато стартира преди почти 5 
години, Facebook е популярен пре-
димно сред студенти в Съедине-
ните Щати. Днес активните по-
требители, регистрирани в сайта 
надхвърлят 150 милиона, като 50% 
от тях го посещават ежедневно. 
Това са хора от всички континен-
ти, включително Антарктика, на 
коренно различна възраст, ползва-
щи сайта на 35 езика и населяващи 
170 държави и области. По данни на 
Hitwise Intelligence, през септември 
миналата година Facebook е най-по-
сещаваният сайт след Google във 
Великобритания, а регистрираните 
потребители там са над 12 мили-
она. Впечатляващо, нали?
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лят в динамичните работни дни.

Особена форма на мотивация.
 Известно е твърдението, че колкото 
повече свобода се дава на един човек, 
толкова по-отговорно се държи той. Ако 
сте от работодателите, които вярват 
в това, можете спокойно да използвате 
достъпа до социалните мрежи в офиса за 
тест. Току виж свободата се оказала ин-
тересна формула за мотивация по отно-
шение на работата, особено ако екипът 
се състои предимно от креативни лично-
сти, трудно податливи на традиционни 
прийоми. 

Генериране на идеи.
 Една от ползите за бизнеса от използ-
ването на социални мрежи по време на 
работа е генерирането на идеи. То е свър-
зано с обмена на информация, за който 
споменах по-горе, който може да се окаже 
по-ефективен от който и да било брейн-
сторминг в заседателната зала.
За да погледнете позитивно на феноме-
на социални мрежи, трябва първо да при-
емете, че те вече са твърде популярни 
и използвани, за да бъдат пренебрегвани 
и забранявани. Според доклада на Демос, 
“умният” бизнес днес разбира, че поддър-
жането на социална мрежа не може да 
бъде трърде рязко разделяно от поддър-
жането на професионална мрежа от кон-
такти. Ключов момент е, че фирмената 
култура, която допуска използването на 
социалните мрежи, се основава на сериоз-
на доза доверие от страна на мениджмън-
та и голямо количество отговорност от 
страна на служителите. 

Или проклятие?
Причините за анатемосването на социал-
ните мрежи на работното място са ясни. 
Накратко те са свързани с няколко клю-
чови думи: ефективност, ло-
ялност, влияние, кариерни 
възможности, контрол. 
Когато чуят за прес-
той във Facebook 
или някоя от други-
те социални 
мрежи 

в работно време, повечето мениджъри 
светкавично заковават дълъг списък със 
сайтове за забрана на бюрото на систем-
ния администратор, който “отрязва” дос-
тъпа до страховитите места. И може 
би това е резонно, ако мениджърите до-
бре познават навиците на персонала си. 
“Тъмната” страна на социалните мрежи 
в офиса е свързана най-вече с опасения-
та, че служителите се разтакават и се 
“бият с възглавници” с приятели, вместо 
да вършат работа и да са максимално 
ефективни. Това обаче лесно може да се 
провери, като се съпоствят задачите им 
и техните срокове за изпълнението. Дру-
га тенденция, на която не се гледа с до-
бро око - размиването на традиционните 
структури в организацията. Системно-
то използване на социалните мрежи като 
средство за комуникация сред служители-
те постепенно пренебрегва йерархията в 
компанията и я прави да изглежда ненужна 
– в мрежата редовият служител и шефът 
са равни като потребители и информаци-
ята тече хоризонтално, което може да е 
цел на едни мениджъри, но да не допада 
като модел на други, държащи на тради-
ционното упражняване на авторитета. 
И две предизвикателства за работода-
телите. Служителите днес навсякъде 
искат по-“човешки” ориентирани места 
за работа, с по-голяма свобода – затова 
и организациите на бъдещето трябва да 
са по-гъвкави и да намерят баланс между 
индивидуалните желания за комфортна 
работна среда и нуждата на организаци-
ята да упражнява контрол. Второто 
предизвикателство е свързано 
именно с избора за този 
контрол: дали да 
и з б е р а т 
тежка-

та артилерия на фанатично следене през 
цялото време или се опитват да разра-
ботят нови модели, фокусирани над резул-
татите от работата. 

Как ще гледаме на социалните мрежи, 
зависи от нас самите. Те са естествена 
форма на съвременна комуникация, която 
е толкова “добра” или “лоша”, колкото са 
хората, които участват в нея. Адекват-
ното поведение и реакция спрямо явление-
то социални мрежи и достъпа до тях през 
работно време не е драстичната им за-
брана, нито пък другата крайност – сля-
по инвестиране в подобни платформи. 
Въпросът е в способността да се извлече 
максимална полза от мрежите, предвид 
тяхната популярност и да се осъзнае зна-
чимостта им. 
Защото преди говорехме за баланс меж-
ду личния  и професионалния живот – сега 
вече става въпрос за интеграция между 
часовете за работа и забавление. 
Ако някой си мисли, че при сегашната пе-
симистична обстановка в света, изслед-
ването на значимостта на социалните 
мрежи е маловажно, нека се замисли за 
скоростта, с която те са способни да 
разпространяват информацията и да на-
сочват и провокират определена емоция 
и да се замисли пак върху властта и въз-
действието, което с лекота оказват на 
света.


