НАВИГАТОР
в дигитализацията
и демократизацията
на гражданското участие
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НАВИГАТОРЪТ създадохме благодарение на проекта „Дигитална
демокрация“, подкрепен от Програма Европа 2020 на Столична
община и благодарение на професионализма на всички въвлечени.
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Въведение

Демократичното взимане на решения е основата на демокрацията
като управление. Да участваме означава да сме активни и ангажирани граждани, част от демократичните процеси.
Пандемията от COVID-19 постави още по-сериозно въпросът за това
как е възможно участието на гражданите днес – съществуват стотици начини за комуникация онлайн, но дали само това е достатъчно?
Демокрацията не престава да съществува в извънредни ситуации. Тя
трябва да съществува и да е гарантирана и в дигиталната ера, която
вече е тук.
Дигитализирането на гражданското участие ние възприемаме
като принос за неговото демократизиране. Използване на различни
инструменти, които са в ежедневието на хората, за да стигаме до тях
и да ги включваме в диалога. Да получават навреме точна и ясна информация, да имат бърз и удобен начин да изкажат мнението си, да виждат,
че участието им е от значение. Всички тези възможности трябва да са
гарантирани от инструменти, които могат да бъдат използвани
както от институциите, така и от гражданските организации, които
се застъпват за правата и интереси на хората, на които помагат.
Вярваме, че дигитализацията е не само неизбежна, но е важна част от
съвременното развитие на човечеството. Важното е да съумеем да я
превърнем в инструмент, който да засили демокрацията, а не да я разпадне. Да намерим нови форми на диалог, сдружаване и участие във
вземането на решенията, които определят света ни.
С уважение,
Екипът на Български център за нестопанско право
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Защо НАВИГАТОР
Създадохме този Навигатор, за да:
Ни напомня Кои са основните стъпки, които трябва да
минем при всяка форма на гражданско участие
Ни даде ориентир за Възможностите на някои дигитални
инструменти и как да ги използваме за по-добро участие
на гражданите
Ни насочва по пътя към Демократизиране на участието
чрез дигитализирането му.
Дигиталната реалност е част от физическата реалност и принципите на участието се прилагат във всяка форма, която изберем да
използваме, за да чуем мнението на гражданите. Със сигурност, онлайн
каналите трябва да са само част от целия процес на консултиране и
участие на гражданите в решението. Те могат да са подходящи за достигането до определена аудитория, за използването на конкретен
подход за събиране на обратна връзка, за генериране на идеи и предложения, но винаги трябва да са само част от общия консултационен
процес – за да се гарантира достъпа и участието на различните групи
в обществото.
Разнообразието от дигитални инструменти и онлайн канали дават
много възможности, към които остава да подходим креативно – за да
ги направим работещи за нашите цели.

Целта на гражданското участие е реално демократично
вземане на решения.
Целта на Навигатора – да допринесе за по-демократичното вземане на решенията.
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Дигитализация и демократизация
на участието

В зараждането си демокрацията се изгражда от диалога, дискусиите
и обсъжданията на площади и амфитеатри в Древна Гърция. Всеки на
тези публични места е можел да участва, за да се постигне баланса
между различните икономически интереси, културни възгледи и възприятия за решаването на един или друг въпрос. Днес социалните
платформи са новите Агори - публични места за дискусии.
Все повече правителства и държавни институции включват в работата си дигитални инструменти – да споделят актуална информация, да достигат до повече хора и да чуват мнението им по различни
въпроси, с надеждата да реактивизират гражданите, да намалят
политическата апатия и липсата на доверие в институциите.
Налице са и множество предизвикателства пред администрациите,
построени преди навлизането на дигиталния свят.
На свой ред, предизвикателства стоят и пред гражданските организации. Те са сред най-активните представители на гражданското
общество - участват във вземането на решения от институциите,
като се застъпват за интересите и правата на групите, в полза на
които са създадени. Самите граждански организации са изправени
пред трудността да ангажират своите аудитории и да ги включват
в застъпването за собствените им права.
Използването на дигиталните инструменти и платформи не е панацея за подобряване качеството на демокрацията, в която живеем. Те
са само средства, които ние имаме властта да използваме за целите,
за които решим.
Нашата цел е по-демократично гражданско участие.
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ЧАСТ 1:

Къде искаме
да стигнем

ЧАСТ 1: Къде искаме да стигнем

Каква е целта ни? – Вече стана ясно, че това е ключов въпрос, а отговорът му определя как ще протече целият процес на консултиране.
Независимо в дигиталния или във физическия свят. Отговорът на
въпроса се определя от това на кой етап от вземането на даденото
решение търсим участието на гражданите и какво влияние върху него
искаме да дадем на участващите.
Когато имаме предвид дигиталния свят, следва да помним

:

Онлайн инструментите са динамични и бързи канали за комуникация.
Обикновено човек използва няколко източника на информация едновременно (приложения, инструменти, страници) и вниманието
варира между тях.
Ето защо, когато определяме целта си в рамките на конкретна
обществена консултация или тема, по която търсим участието на
хората, трябва да имаме следните ориентира

:

Сложни и дълги документи/теми/въпроси трябва да консултираме
на части

да „разбием“ голямата цел на няколко подцели

Предварително определяме какво точно искаме от хората да
направят – да изберат измежду няколко възможни варианта на
решението; да ни дадат предложения за решение; да изкажат
мнение по даден проблем -> това ще ни помогне да подберем конкретните подходи и инструменти за консултиране (онлайн
анкети, платформи за дискутиране и пр.); всеки вариант трябва да
бъде представен по-ясен и подходящ начин;
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ЧАСТ 1: Къде искаме да стигнем

Когато определяме какво искаме от хората мислим за това как ще
използваме резултатите от консултацията -> това ще ни помогне да
определим ясно фокуса на въпросите, които ще зададем; ще определим
подходящите инструменти, които да използваме; ще информираме
хората за влиянието, което ще имат върху цялостното решение
според начина, по който са участвали
Ето няколко насоки , които да използваме при определянето на целта
ни – отговорете на тези въпроси:
1 По кои въпроси от предстоящото решение (наредба, стратегия,
план и пр.) искаме обратна връзка от хората?
2 От каква информация имаме нужда, за да предложим по-добро
решение?
3 Има ли алтернативни решения?
4 Кой засягат решенията?
5 От каква информация имат нужда хората, за да се ангажират с
предложение и участват?

Дефинираната ясна цел и информацията, която трябва
да предоставите и искате да получите, са най-важната изходна точка.
ПОМНЕТЕ: никога не представяйте въпросите по двусмислен, завоалиран и подвеждащ начин. Това само по себе опорочава обществената
консултация.
Следва да определим кого искаме да включим в процеса на консултиране.
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ЧАСТ 2:

С кого

ЧАСТ 2: С кого

Кои са хората, които са заинтересовани да участват? - На практика, това са хората, които ще бъдат най-пряко засегнати от решението на финала. В общия случай всеки, който има интерес към дадената
тема или въпрос, ще бъде заинтересован.
Гражданските организации, които се застъпват за правата на определени групи, имат своите аудитории от заинтересовани лица. Неслучайно, един от предпочитаните подходи на институциите е да
търсят и консултират решенията си с граждански организации,
които изразяват мнението на по-голяма група от заинтересовани
лица в дадена област. В крайна сметка обаче, както институциите,
така и гражданските организации, трябва да изграждат пътища за
диалог, които:
Да стигат до повече хора;
Да провокират интереса им към важни за тях и обществото
ни теми;
Да ги правят по-информирани и съучастващи в решенията, които
ги засягат.
При дигитализацията с цел демократизация на участието, когато
мислим за това кои са нашите аудитории, с кого да консултираме
дадено решение, е добре да помним

:

Има много дигитални инструменти, които могат да ни помогнат
да достигнем до конкретни лица – определени от техните интереси, местоживеене, професия или др.
Дигиталните инструменти могат да ни помогнат да включим и
маргинализирани групи – да осигурят достъп до лица с различни
затруднения до адаптирана за тях информация (за хора със зрителни затруднения, с интелектуални и други увреждания). Усилието за
адаптиране на информацията и комуникацията е задължително.
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ЧАСТ 2: С кого

Ето и няколко ориентира

от Навигатора, когато определяме ауди-

ториите си в дигиталния свят на консултирането:
Можем да използваме дигитални инструменти, за да определим кои
са нашите аудитории и заинтересовани лица по различни въпроси
едно от най-лесните технически решения е начин, по който
всеки може да заяви интереса си в дадени сфери, по които иска да
получава информация
Всеки въпрос, който искаме да консултираме, съдържа в себе си
характеристиките на пряко заинтересованите от него – трябва
добре да помислим за профила на тези лица и доколко и какви дигитални инструменти използват
На практика, всеки е заинтересован от нормативните и стратегически решения, които се взимат – заради това трябва да използваме дигиталните канали за по-бързо достигане до повече хора
извън пряко засегнатите от решението.
Насоките

за справяне с отговора на въпроса Кои са нашите ауди-

тории:
Можем да изпратим информация с опция за записване за участие в
консултацията към определена група хора в социалните мрежи,
подбрани по интереси/местоположение, свързани с предстоящото
решение;
Използваме организации и групи (включително в социалните мрежи),
които обединяват лица, които са потенциално засегнати от
решението и ги каним да се заявят като заинтересовани в предстоящата консултация.
Определяме пряко засегнатите от предстоящото решение групи
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ЧАСТ 3: С кого

Каним чрез различни средства заинтересованите страни да се
самозаявят, но тези средства трябва да са широко информационно
достъпни
Когато имаме ясно дефинирани аудитории, по-лесно ще знаем как да
стигнем до тях – чрез какви инструменти и с какви послания, как да
формулираме въпросите и какви други форми извън дигиталните да
използваме. Но не забравяме, че правим консултационния процес достатъчно публичен и отворен за включване от всеки, който прояви
интерес.
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ЧАСТ 3:

По кой дигитален
път да минем

ЧАСТ 3: По кой дигитален път да минем

Кои дигитални инструменти да използваме в консултирането с
хората? – Отговорът зависи от това какво искаме да консултираме и
с кого (Част 1 и Част 2). Подходящи дигитални инструменти съществуват за всякакви форми на участие – събиране на предложения и идеи
за развитие от гражданите; събиране на обратна връзка чрез анкета
по конкретни въпроси; провеждане на онлайн обществени обсъждания
и пр.
Когато избираме използването на конкретен дигитален инструмент,
за да демократизираме участието, е важно да помним

:

Първо опознаваме инструмента и неговите възможности (или
включваме такъв човек в екипа си), за да го използваме оптимално.
Внимаваме за сигурността на инструмента – преценяваме винаги
обема от данни на хората, които ще се наложи да обработваме, как
ще осигурим сигурността им, с кого ще ги споделяме и за всичко
това информираме предварително участващите в консултацията.
При избора на конкретен инструмент е добре да следваме няколко
ориентира

:

Можем да използваме различни дигитални инструменти за консултирането на едно решение, но е важно да имаме и едно място,
където да събираме информацията за всички възможни начини
хората да участват -> на това място следва да е цялата информация за консултацията, която да помогне да хората да се информират по темата, да е ясна продължителността на консултацията,
резултати от различните форми на консултиране и пр
За изпращане на информация или за бърза обратна връзка по кратки
и конкретни въпроси можем да използваме дигитални инструменти, които са в ежедневието на хората – Facebook, Viber, Instagram и
други социални мрежи
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ЧАСТ 3: По кой дигитален път да минем

За събиране на идеи и предложения или дискутиране можем да
използваме платформи за онлайн дискусии чрез чат или среща на
живо.
Виж Практически съвети за провеждане на онлайн обществени
обсъждания.
За да определим подходящите дигитални инструменти Навигаторът дава следните насоки
1

:

1 Да си припомним целта на конкретната консултация и кого искаме
да включим
2 Да изберем дигитален инструмент, чрез който да изпратим
информация до хората, които искаме да включим – такъв, който
тази група хора използва (например: споделяне на пост във фейсбук
групи по интереси/места).
3 Да изберем дигитален инструмент, който ще ни помогне да
постигнем целта на консултацията (обратна връзка, обсъждане
или др.) – използваме експертизата на хора, които познават този
инструмент, и се стремим към лесен за ползването му начин от
хората (при необходимост изпращаме кратки указания за техническото използване на инструмента).
4 Тестваме, тестваме, тестваме – по този начин няма да пропуснем
възможни технически слабости и ще можем да обезпечим възможно
да сигурния и удобен инструмент за целите, които сме си поставили.
Използването на различни дигитални инструменти ще ни помогне да
достигнем до повече хора. На свой ред, важно е да ги насърчим да
участват, и то информирано и пълноценно. Да видим няколко ориентира и насоки от Навигатора и за това.
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ЧАСТ 4:

Как да навигираме
хората да участват

ЧАСТ 4: Как да навигираме хората да участват

Съдържанието – ясно, разбираемо, поднесено по подходящ за конкретната аудитория начин, навреме и през цялото време на консултацията. Това е съществено условиe, за да насърчим и насочим хората
към това да изразят мнението си по въпросите, които ги питаме.
Когато мислим за дигиталните инструменти и как те могат да са ни
полезни за насърчаване на повече хора да участват, трябва да помним:
Дигиталният свят често е по-забързан от физическия – заради
това езика, документите и всичко, което използваме в общуването
си с хората там, трябва да са ясни, във формат лесен за четене, с
визуални елементи, които да помогнат за привличане на вниманието и възприемане на съдържанието.
Ако използваме различни дигитални инструменти в рамките на
една консултация, добре е винаги да насочваме хората към мястото, където могат да намерят повече информация и другите
начини да участват по темата.
Когато подготвяме съдържанието за консултации чрез дигитални
инструменти, можем да имаме предвид няколко ориентира

:

Конкретните и добре помислени въпроси ще помогнат да съберем
информацията, която ни е необходима, за да вземем решението ->
формулираме ги възможно най-кратко и ясно, по разбираем за аудиторията начин.
Фокусирано представяне на най-важната информация, която
хората имат нужда да знаят, за да участват в консултацията е от
ключово значение, за да имаме ефективен процес.
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ЧАСТ 4: Как да навигираме хората да участват

Конкретни насоки

от Навигатора, за да ангажираме по-успешно

хората да участват:
Подготвяме ясно и кратко послание (покана) към хората, което разяснява целта на консултацията
Формулираме конкретни и разбираеми въпроси, като използваме
различни начини за събиране на обратна връзка от хората (анкети,
формуляри, онлайн форуми и пр.)
Подготвяме и предоставяме информацията, която е от ключово
значение да имат предвид хората, които ще участват – използваме
визуални материали, видео и аудиозаписи и др.
Популяризираме консултацията, като споделяме линк към мястото, където сме посочили цялата информация за процеса и начините
за участие.
Предвиждаме достатъчно време, за да могат гражданите да се
информират и да се включат в консултацията. Препоръка: минимум
3 седмици и не по-малко от месец, когато се прилага Законът за нормативните актове.
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ЧАСТ 5:

Какво се случва
след като направим
консултацията

ЧАСТ 5: Какво се случва след като направим консултацията

Как даваме обратна връзка за решението и резултатите от него?
– Обратната връзка към хората, които са участвали в дадена консултация, за това какъв е резултатът от нея е от ключово значение за
целия процес на гражданско участие. Хората имат нужда да знаят, че не
е било напразно времето, което са отделили, и че мнението им има значение. Ето защо информацията за развитието на въпроса, който се е
консултирал, е неделима и задължителна част от цялата консултация.
Дигиталните инструменти позволяват да има проследимост на процеса и е добре да помним

:

След като веднъж сме ангажирали хората, дигиталните инструменти ни позволяват лесно отново да достигнем до участниците
в консултацията и да ги информираме за резултатите от нея.
Обратната връзка също трябва да е предоставена по ясен и разбираем начин.
Ето и няколко ориентира

при предоставяне на обратна връзка:

Необходимо е да помислим предварително и да определим как ще
анализираме и обобщим резултатите от участието

различните

дигитални инструменти позволяват различни анализи и данни
освен самите отговори/изказани мнения от хората.
Споделяне на обратна връзка за резултатите от всяка форма на
консултиране още след приключването ѝ може да е полезно за развитието на консултацията и информирането на различните участници, които се включват на по-късен етап.
Всякакви данни за резултатите от участието трябва да са на мястото, където е събрана информацията - за да има завършеност и
прозрачност на процеса на консултиране.
Ясни мотиви защо дадено предложение се приема или не.
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ЧАСТ 5: Какво се случва след като направим консултацията

Когато мислим за предоставянето на обратна връзка е добре да следваме няколко насоки

:

Още на етап включване в консултацията можем да съберем данни
на участниците (имейл/телефон, ако ги нямаме), за да изпратим до
всички участващи обратна връзка по един и същи начин – като
използваме имейл, чат или друг директен начин за контакт с участвалите в консултацията.
Популяризираме резултатите от консултацията и с по-широка
аудитория – като споделим линк към мястото с информацията за
консултацията, където сме качили и резултатите от нея.
Ако имаме информация за следващо развитие по въпроса (например,
свързано с прилагането на дадено решение, което се е консултирало), също споделяме с участвалите в консултацията, за да ги
държим информирани и ангажирани с темата, по която са проявили
интерес.
Обратната връзка от една консултация е задължителна част от нея
и е от най-насърчаващото съдържание, което от нея се вижда, че
участващите са допринесли за вземането на едно или друго решение.
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Опитът говори

Фондация „Светът на Мария“
„За застъпничество използваме и
двете създадени от нас Viber общности. Първата е общността на
родителите на потребителите на
социалната услуга - Дневен център
“Светове”. До тях се допитваме за
мнението

им

като

родители

и

близки на хора с увреждания по
въпроси, свързани с техните права.
Имаме намерение да използваме общПотребител на Дневен център "Светове"

ността и за споделяне на различни
новини. Втората общност се нарича
„Светове“ и е основно предназначена
за хора с интелектуални затруднения. Тя е създадена едва преди 2 седмици и има нужда от повече време за
да бъде доразвита. Имаме намерение
да я ползваме също за кратки допитвания за мнението на участниците.“

Част от анкета с въпроси, свързани с
разработването на подзаконовата рамка
на Закона за социалните услуги.
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Национален Младежки Форум
„След запознаване с пълния набор функционалности преобладава позитивната нагласа към въвеждането на дигитални инструменти. Възможността (конкретно на Slack) да интегрира други дигитални
инструменти като Trello, Google drive и Zoom концентрира по-голям
набор от възможности на едно място, което облекчава по-големите и
разнообразни екипи, които не са свикнали да работят с множество
дигитални инструменти и това по-скоро ги отблъсква. Използваме
Slack освен за застъпничество, но и като инструмент за оперативна
комуникация в рамките на различните екипи и като пространство за
мрежуване и обмяна на обратна връзка и добри практики в областите
на действие на организациите и НМФ.“

Профил на НМФ в дигиталната платформа SLACK.
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Практически съвети за провеждане
на онлайн обществено обсъждане

Определяне на екип и роли на
хората в него:
1 Модератор - човекът, който ще направи въведение в началото на
обсъждането, ще представя говорителите, ще дава думата на
участниците за въпроси и отговори, и ще прави обобщение.
2 Техническо лице - човекът, който ще отговаря за всички технически въпроси, свързани с използваната платформа: генериране на
линк и парола за включване, допускане на участниците в срещата,
заглушаване на микрофони заради странични шумове, зареждане на
презентации и други визуални материали, правене на запис, сваляне
на записа с постъпили въпроси в чат опцията, излъчване на живо(ако се предвижда такова) и др.
3 Протоколчик - това е човекът, който ще води писмени записки на
обсъждането, които ще са необходими за писмения доклад от
обсъждането.
4 Експерт/и по темата на обсъждането - това са хората, които ще
представят по същество темата на обсъждането, ще поставят
въпросите, по които се търси обратна връзка от участниците,
ще отговарят на постъпилите питания и предложения, ще дадат
информация за следващите стъпки след обсъждането. Добре е
представянето на темата от говорителите да бъде придружено
с презентационни материали, както и да има предварително разпределение между тях кой какво ще представя и на въпроси в коя
сфера ще отговаря, което да се координира с модератора.
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Основни правила при провеждане
на обсъждането онлайн
(споделят се предварително и в началото на обсъждането):
1 Всички участници освен говорителя са със заглушени микрофони, за
да няма странични шумове.
2 Ако някой има въпроси, ги задава в чат опцията, откъдето модераторът ги обобщава. В случай че е предвидено излъчване на живо на
обсъждането (например в чуя ФБ) и могат зрителите да коментират и задават въпроси и там, добре е да има друг човек, който да
отговаря за обибщаването на тези въпроси и да ги изпраща на
модератора. Ако има отворена дискусионна част, участникът,
който иска да вземе думата, пише за това в чат опцията или дава
друг знак (взависимост от платформата), а модераторът дава
думата по реда на заявките.
3 По възможност всички участници активират камерата си, за да
има най-близко усещане за участие в обсъждането.

Няколко препоръки:
1

Добра идея е да се направи предварителен тест на платформата
на екипа, който ще отговаря за обсъждането. В него могат да се
включат и експертите говорители за максимална подготвеност.

2 Участниците в обсъждането следва да са информирани, че ще се
прави запис/излъчване на обсъждането, както и за начините, по
които ще бъдат обработвани данните им (имейли, имена).
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Добри практики

Уеб портала на щата Виктория,
Австралия -> Engage VICTORIA
Порталът обединява информация за всички институции в щата,
услуги, контакти, актуална информация за случващото се в различните сфери на обществения живот (изкуство, спорт, образование и т.н.).
Порталът съдържа насоки и полезни материали за организирането на
обществени консултации. През 2016 е създаден специален централизиран портал за консултациите в щата Виктория - ENGAGE VICTORIA.
Този портал се използва от всички институции в щата, за да включват
гражданите във вземането на решения. Споделена е визията на щата
за смисъла на обществените консултации, администраторите на
портала оказват техническа и концептуална подкрепа на институциите, за да ангажират гражданите възможно най-ефективно.
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YourSAy – портал за обществени
консултации в щата Южна
Австралия, Австралия
Порталът използва различни технически функционалности за допитване до гражданите на щата. Всяка тема, която се консултира, съдържа информация за предисторията на самото решение/документ,
какви са начините за участие (онлайн дискусия, анкета, винаги имейл
адрес за изпращане на становище и др.), резюме на консултацията,
което е подходящо за медиите, резултатите до момента от участващите, възможност за споделяне в социалните мрежи на консултацията. Порталът поддържа и отделна секция с развитието на въпросите и решенията, по които са приключили консултациите.
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Open Government Canada – официалният сайт на правителството
на Kанада
В секцията Open Government (Отворено управление) на официалната
интернет страница на правителството се поддържа информация за
всички консултации, в които гражданите могат да участват. Добра
практика, използвана в случая, е посочването на кои са заинтересованите страни, от които се търси приоритетно обратна връзка по
конкретните въпроси. Порталът насърчава диалога, като предоставя различни форми за събиране на предложения и идеи от гражданите
за подобряване на самия диалог (портала, структурирането на информацията, визията за развитие на Отвореното управление в цялост).
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Предложения на гражданите
в Словения
През 2009 г. в правителството на Словения заработва портал за набиране на предложения от гражданите – за промени в политики и закони
- predlagam.vladi.si. Порталът позволява на гражданите да комуникират
директно с правителството, както и помежду си по важни обществени въпроси. Гражданите могат да изразят мнение, да участват в законодателния процес, да отправят предложения за намаляване на административната тежест. Потребителите на портала изпращат
идеи, обсъждат ги в отворен форум и могат да подкрепят подадени
предложения, като гласуват. Институциите са задължени да участват в дискусията, като отговарят на въпроси и предложения.
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За любопитните

Няколко полезни документа, които съдържат
стандарти, насоки, добри практики и инструменти за провеждане на обществени консултации:
E-Participation
https://publicadministration.un.org/en/eparticipation

ООН: Какво е e-participation – полезни материали и въпросник за самооценка на институциите относно провеждането на обществени консултации.

CONSUL
https://consulproject.org/en/

Безплатен софтуер за консултиране с гражданите – подходящ за
използване от различни институции (общини, правителства и пр.),
както и за различни форми на консултиране.
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Стандарти за провеждане на обществени консултации приети от Съвета за административната реформа
в Република България на 16 септември 2019 г.
Образци на формуляри за извършване на оценка на
въздействието – октомври 2020
Правила, процедури и критерии за определяне на представители на граждански организации в консултативни органи
Изследвания на добри практики за обществени консултации,
за привличане на експертиза и за гражданско участие
Наръчник за привличане на гражданска ангажираност
(crowdsourcing) и на гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)
Наръчник за гражданско участие
Материали за обучение по обществени консултации и взаимодействие между администрацията и гражданското общество
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„
Разпространението на тези технологии
по света се случва по-бързо от знанието
и усилията да ги приложим така,
че да подкрепят вместо да
отслабят демокрацията.
– проф. Крейг Уотсън,
Тексаският университет в Остин.

“

