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Какво е „нетикет“?

Точно както в реалния живот, и в Интернет има 
определени правила, които трябва да се 
спазват от всички. Ние наричаме тези правила 
„нетикет“, което означава „Интернет етикет“.

С други думи: 
нетикет = добри обноски онлайн 



Какви са основните правила 
на нетикета?



Отнасяме се към другите така, както 
искаме те да се отнасят с нас.



Когато си пишем онлайн, не можем 
да видим изражението на лицето 

на другия чавек, не можем да 
видим жестовете му или да чуем 
интонацията на гласа му. Но не 
трябва да забравяме, че тези, с 

които общуваме онлайн, са 
истински хора с истински чувства. 

Нетикетът насърчава потребителите да 
използват емотикони винаги когато това е 

уместно или наложително. Те могат да 
помогнат донякъде, но все пак избирайте 
внимателно думите си, бъдете наясно със 

значението им преди да ги използвате. 



Ако се почувстваме засегнати от нечии 
думи, преди да се обидим, е добре 

първо да си изясним и да го попитаме 
директно какво точно е имал предвид с 
думите си. Това, разбира се, не важи за 

крайно груби и явно целящи 
оскърбление изказвания. 

Не забравяйте, че в 
киберпространството думите 
могат да живеят много по-

дълго, отколкото бихте 
предположили. 



Действайте онлайн по същия начин, по който 
бихте постъпили и в реалния живот.

Или както го формулира 
авторката на първата 

книга по нетикет, 
Виржиния Ший:

„В Интернет никога не 
бива да правиш нещо, за 

което смелостта не би ти 
стигнала наживо“.



Използв
айте 
уменият
а си за 
писане.

Да, граматиката и правописът се 
зачитат и онлайн. Нужни са, за да ви 
разберат (правилно). Ако се 
колебаете как се пише някоя дума, 
може да използвате речник. Има 
онлайн речници, а също и 
справочници, например: 
https://kaksepishe.com/



НЕ ВИКАЙТЕ!

Използването само на главни 
букви в интернет e израз на 
агресия и означава крещене, 
така че не използвайте само 

главни букви, освен ако 
наистина не възнамерявате да 

ИЗВИКАТЕ НЕЩО! 



Не спами другите. 
Не спами другите. 

Не спами другите. 

Ако получите шега, не се 
колебайте да я споделите с 

няколко приятели, които 
знаете, че оценяват тези 

типове съобщения. Но не го 
препращайте на всичките си 
контакти. Не и всеки ден, по 

24 пъти на ден.



Пишете 
на 

кирилица

Напоследък 
писането на 
„шльокавица“ или 
„маймуница“ се 
приема за израз 
на неуважение 
към тези, на които 
пишете. Имайте 
го предвид. 



Това са само някои от правилата на 
нетикета. Те се променят с течение на 
времето. Използвайте здрав разум и се 
отнасяйте към другите така, както искате 
те да се отнасят с вас. Така светът ще 
бъде по-хубав! Дайте приноса си за това!

С любезното съдействие на Д. Димитрова

Източници: 
https://bg.wikipedia.org/
http://www.az-deteto.bg/ 
и лични наблюдения : 
z. dragneva@chestemenski.com


