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Международен ден на Информационното общество 

 

                                  

 

На 17 май се отбелязва 51 годишнина от подписването на Международната телеграфна 

конвенция и създаването на Международния съюз по далекосъобщенията. 

През 1865 год. На тази дата в Париж се подписва Международна телеграфна 

конвенция, с която се основава Международния съюз на телекомуникациите. От 1969 год. До 

2006 год. На 17 май се е отбелязвал като ден на телекомуникациите и се е празнувал всяка 

година. На общо събрание организирано под патронажа на ООН през ноември 2015 год.е 

променена насоката на основните идеи  и принципи, а празникът преименуван на Световен 

ден на информационното общество. Фокусът на вниманието се измества върху значението на 

комуникациите и достъпа до информация с помощта на модерните технологии. 

През ноември 2006 год. Конвенцията на пълномощните представители на 

Международният съюз по далекосъобщения в Анталия, Турция решава да обедини двете 

събития на 17 май като Световен ден на телекомуникацията и информационното общество. 

Денят се празнува с различни национални програми с оглед стимулирането на размисъл и 



обмен на идеи. Обсъждане на различни аспекти с всички партньори в обществото. За 

стимулиране на по-широка запознатост по отношение на възможностите, които предоставят 

интернет и други информационни и комуникационни технологии  / ИКТ/за развитие на 

обществата и икономиките, както и за преодоляване на цифровото разделение. Общуването  

или комуникацията е процес, чрез който хората и информационните системи обменят 

информация помежду си. Той включва подготовката , съставянето и предаването на 

съобщения. Съществуват много начини за комуникиране и много различни езикови методи. А 

информацията, както знаем означава осведоменост, отговор на въпрос и е тясно свързана с 

комуникацията, системите за управление, образованието, стимула и възприятието. 

  От сътворението на света, човекът търси, намира и изобретява различни начини, форми 

и средства за общуване и обмен на информация. Словесни или безсловесни, 

високотехнологични или примитивни всичките са подчинени на единствената цел – да влезем 

в човешко, емоционално, вербално, технологично взаимодействие  помежду си, обменяйки 

наличността от знание, умение или просто споделяйки мисли и чувства. Споделянето на 

информация  обогатява, както казват, че да притежаваш важна информация е по- ценно, 

отколкото да имаш купища  злато. 

 Докато в миналото хората са използвали пощенски гълъби, телеграми и глашатаи,  

днес общуването, споделянето на знания и предаването на информация е лесно. Ежедневно,  

се появяват технологични нововъведения, които правят този процес още по лесен и достъпен. 

Общуването и обмена на информация вече не са зависими от време и разстояние, всичко може 

да се осъществи сега на момента. От обикновеното „ Здравей, как си? „ което ще прозвучи през 

хиляди километри раздяла, през банковите преводи от България  до всяка точка на света, до 

трансфер на данни, които могат спасят човечеството. Непрекъснато развиващите се 

информационни технологии и мобилни комуникации издигнаха общуването и обмена на 

информация на много високо ниво. Социалните платформи, като Фейсбук, Туитър, Вайбър, 

Ютюб и всички останали ни позволяват да общуваме неограничено и безпределно.И постоянно 

да разменяме, даваме и получаваме информация. 

От нас зависи как ще употребим тези технологични улеснения, като едно умно и будно 

информационно общество, което в момента на Световна криза  посредством тях преодолява 

социалната дистанция. 

 

                                           


