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Резюме. Създаването на разпознаваем образ за себе си във виртуалния свят е задължително за
съвременния човек. Целта на настоящото проучване е да проследи как емоционалната експресивност се отразява на себепредставянето във виртуалните социални мрежи. Емоционалната
експресивност е представена от импулсивността, изразяването на позитивни и на негативни
емоции. Използвана е методиката Въпросник за експресивност, разработен в Бъркли (Gross &
John 1995: 555). Тя е адаптирана за български условия от Женя Милушева. За проследяване на
създаването на образ за себе се във виртуалните социални мрежи е избрана скалата на Киряков
за артистичното себепредставяне (Киряков 2015: 88; Зиновиева и Киряков 2014: 5). Проведено е емпирично изследване с 280 лица. Резултатите свидетелстват за значими връзки между
показателите на емоционалната експресия и себепредставянето с артистични средства, като
за по-добро себепредставяне по-голям принос имат позитивните емоции. Данните могат да
послужат за постигане на желан образ за себе си във виртуалните социални мрежи чрез контролиране на емоциите и използване на средствата, включени в скалата за артистичното себепредставяне.
Ключови думи: емоционална експресивност; импулсивност; себепредставяне; виртуални социални
мрежи.
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