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НОВИ МЕДИИ И ЗНАНИЕ
гл. ас. д-р. Мария Манева
Бургаски свободен университет
NEW MEDIA AND KNOWLEDGE
Asst. Prof. Dr. Maria Maneva
Burgas Free University
РЕЗЮМЕ: В настоящата статия ще се фокусира вниманието върху хронологията
на комуникацията. Логичният завършек на историческия ход се обуславя от възникването на новите медии. Ще се акцентира върху характеристиките и теоретичното тълкуване на информационното общество. Ще се спрем на понятията „медийна конвергенция“ и „информатизация“.
Ключови думи: медийна конвертенция, информатизация
ABSTRACT: In this article we will focus on the history of communication. The logical
conclusion of the historic move was driven by the emergence of new media. Will focus on
the characteristics and the theoretical interpretation of the information society. Will focus on
the concepts of media convergence and informatization.
Key words: media convergence, informatization

За да достигне до Интернет, човечеството минава през няколко епохи.
Хронология в историческа перспектива е публикувана с книгата на Грета
Дерменджиева – „Онлайн журналистика. Медиите в дигиталния свят“:
Ера на писмеността
Писмеността съхранява информацията във времето. Тя е средство за комуникация. Чрез писмеността общуването става независимо от пространството и
времето. Писаното слово може да се пренася на разстояния и да остава непроменено хилядолетия. Писмената комуникация отдалечава говорителя от аудиторията, което позволява критично оценяване и осмисляне на текста без натиска
на непосредствената аудитория. Писмените култури дават възможност за плурализъм – съдържат повече от една гледна точка. При писмеността носител на
знанието е книгата.

6

Ера на печата
Печатарската преса прави писмената информация по-достъпна за обществеността, като намалява разходите и времето за репродуциране на материала.
Ера на масовата комуникация
До 20-ти век комуникацията се ограничава до три медии – печатните, телеграфа и телефона. Масовата комуникация възниква с появата на радиото, киното и телевизията през 20-ти век. Ключът към технологичния напредък е откриването на електричеството. Телеграфът – първото откритие (19-ти век), използващо електричество за комуникационни цели, позволява да се предава информация на големи разстояния с голяма скорост. Телефонът и радиото са открити
през 19-ти век. Новата форма на комуникация – комуникацията, подпомагана от
машини – функционира чрез техническо средство от страна на комуникатора и
от страна на реципиента – това са факс, телефон, радио, телевизия. Те са в основата на телекомуникационните системи. Радиото и телевизията са електронни
масмедии. В масовата комуникация съобщението се предава публично, индиректно (опосредствано от технически масмедии – печатни и електронни), еднопосочно и към разпръсната аудитория. Индиректната масова комуникация разделя комуникационните партньори (комуникатор и реципиент) във времето и
пространството.
Масовата комуникация се стреми да привлече вниманието към поднесената
материя и да повлияе на аудиторията. Целта е зрители, слушатели, читатели да
приемат, асимилират, интерпретират информацията, предадена от медията.
Колкото по-голямо влияние има една медия върху аудиторията си, толкова и печалбите ѐ стават по-големи – привличат рекламодатели. Комерсиалните медии
се стремят към по-мащабна комуникация с цел привличане на по-голяма публика. Масовата комуникация е повлияна от съвместното влияние на технически
открития. Нова тенденция в електронните медии е навлизането на новите медии
(социалните медии) като източник на обратна връзка с аурдиторията и като
източник на информация. В сутрешните блокове журналистите четат от Фейсбук мнения на зрители или изявления и становища на политици. Така новите
платформи се пренасят в полето на традиционните медии.
При масовата комуникация съобщението се предава не на определен реципиент или последователно на поредица от реципиенти, а едновременно на аудиторията. Изследователи на масовата комуникация са Шулц, Райт, Мюлер,
Буркарт. Масовата комуникация е насочена към множество индивиди, които от
гледна точка на комуникатора според Буркарт са „необозримо, хетерогенно и
анонимно (множество): необозримо, защото представляват числено такъв мащаб, че за комуникатора е невъзможно да взаимодейства директно с тях, хетерогенно, защото тези хора заемат множество социални позиции и анонимно, защото отделният член на съответната общност е непознат за комуникатора”
(Буркарт, 2000).
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Ера на информационното общество
Когато комуникационният канал, по който протича съобщението, стане компютърът, тогава говорим за нови медии. Интернет е средство за пренасяне на
информация. Във всяка епоха съществува технология за събиране, обработка,
съхраняване и пренасяне на информация.
Интернет предоставя най-голяма свобода на общуването спрямо предходните медии – традиционните медии и телефона например.
Електронната ера – от 1940 г. до днес – дава първия електронен цифров компютър.
Теоретичната база на постиндустриализма служи за обосновка на информационното общество. Еволюцията на човека и развитието на обществото се
свързват с прогреса на знанието. През 70-те години на 20 век се случва информационно-технологична революция – създадени са микроелектрониката, компютърната техника и телекомуникациите.
Автор на термина информационно общество е Юджиро Хаяши, професор в
Токийския технологичен институт. Базови характеристики на информационното общество са: по-голяма част от населението да бъде заето с информационна
дейност; информацията става главна ценност, информацията обединява обществото, става главен продукт на производството и основна стока; властта в
обществото преминава в ръцете на информационен елит (инфокрация); класовата структура на обществото загубва смисъл – налага се елитарно-масова структура, пролетариатът бива заместен от когнитариат (означава група на интелектуалците) и ново компютърно поколение на свободни хора – хомо интелектус.
Произвеждат се информационни, а не материални продукти. Материалната потребителска парадигма принадлежи на индустриалното капиталистическо общество. Човечеството отива към безкласово и безконфликтно общество.
Три са основните движещи сили на информационното общество:
1. Цифровизацията на информацията; 2. Сливането на комуникационната и
компютърната инфраструктура в информационни супермагистрали и глобални телекомуникационни мрежи; 3. Глобализацията на информацията. В глобализма основен двигател на социалните промени е информационно-компютърната революция. Информационните и комуникационните технологии са двигател
на общественото развитие. Съществуването на човечеството преминава в глобалното информационно пространство.
Тези три движещи сили на информационното общество ускоряват информационните потоци, преобразуват структурата на информацията.
Ако в обществото над 50% от населението е заето в сферата на услугите,
има постиндустриализация.
Ако в обществото над 50% от населението е заето в сферата на информационно-интелектуалните услуги, обществото е станало информационно.
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САЩ встъпват в информационното общество през 1974 г. Марк Палат
представя еволюцията на социалните системи според преобладаващия брой на
заетите в сферата на общественото стопанство така:
1. Заетост в производството на храни – аграрно общество.
2. Заетост в материалното производство – индустриално общество.
3. Заетост в сферата на услугите – постиндустриално общество.
4. Заетост в сферата на информационните услуги – информационно
общество.
5. Заетост в сферата на интелектуалната дейност – ноосферно общество.
Американският учен Дейвид Робъртсън предлага периодизация на еволюцията на човешкото общество базирана на обема информация.
Цивилизационните нива се определят според количеството на произвежданата в обществото информация.
Ниво 0 – базово ниво, информационната вместимост е съизмерима с мозъка
на отделния човек – 10 на 7-ма степен бита.
Ниво 1 – устно общуване в рамките на общината – количеството на циркулиращата информация е 10 на 9-та степен бита.
Ниво 2 – писмена култура, като мярка за информираност на обществото се
приема Александрийската библиотека, съхраняваща 533 000 свитъка, в които се
съдържа 10 на 11-та степен бита информация.
Ниво 3 – книжна култура – има много библиотеки, издават се книги, вестници, списания – 10 на 17-та степен бита информация.
Ниво 4 – информационно общество с електронна обработка на информацията – 10 на 25-та степен информация.
Арон Келерман отстоява тезата, че информационното общество вече е
факт. Обособява три фази на обществото:
1. Богато на информация – 1960 - 1980;
2. Основано на информация – 1980 - 1990;
3. Доминирано от информацията – 1990 - 2000.
За първата фаза „богато на информация” е характерно интензивното производство на информация, развитието на информационните технологии и нарастване броя на заетите в сферата на информационните дейности.
Втората фаза „основано на информация” се характеризира с три тенденции:
1. Глобализация – темповете на производство на информация и информационно взаимодействие се ускоряват дотолкова, че пространството изчезва.
2. Специализация – разпространение на информационните средства, развива се специализираното информационно оборудване и програмното осигуряване.
3. Свързаност – информационните и комуникационните технологии
(Интернет) разрешават обработването на всички форми на информация –
текст, графика, аудио и видео в дигитален формат.
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В третата фаза на информационното общество „доминирано от информацията” производството, предаването и използването на информация става водеща икономическа и социална дейност. Очертават се три характеристики на
новия социум: 1. Информацията става основен продукт; 2. Конвергенция на медиите; 3. Информацията става култура.
В информационното общество се разширява социално-политическата
роля на медиите.
Тук е мястото да се спрем върху термина медийна конвергенция.
С понятието конвергенция (от лат. „convergere”) се отбелязва интегриращият ефект, който настъпва вследствие на въвеждането на цифровата техника.
Съществуват два стадия на конвергенцията. Първият стадий е „телематика“ –
обхваща сливането от 1970 г. насам на телекомуникацията и компютрите. Вторият стадий на конвергенцията е „медиаматиката“ – означава сближаване на
елекронните медии (радио и телевизия) с телематиката (телекомуникации и
компютри).
Конвергенцията се проявява като:
1. Конвергенция на техниката. Има два вида техническа конвергенция:
1.1. Чрез мрежови платформи да се представят еднакви индивидуални и масови комуникационни услуги.
1.2. Сливането на телефон, радио- и телевизионен приемник и компютър в едно.
2. Конвергенция на съдържанията. Освен традиционната телевизия съществува видео по заявка – зрителят сам решава кога и какво съдържание да
гледа (VOYO – на Би Ти Ви). Друг пример за срастване на съдържанията и размиване на границата между индивидуална и масова комуникация е уебтелевизията (Web-TV). При уебтелевизията интернет съдържанията и услугите на
електронната търговия са достъпни чрез телевизионния приемник.
3. Конвергенция на пазарите. Конвергенцията на пазарите е последица
от конвергенцията на съдържанията. Цифровата телевизия способства за конвергенция на пазарите. Изграждането на инфраструктура изисква голям финансов ресурс, с което се стимулират сливанията на пазари. Сливат се медийни
компании. Те завлядяват пазари.
4. Конвергенция на поведението на потребителите. Дали конвергенцията на съдържанията и на пазарите ще се наложи за в бъдеще, зависи от потребителите. От два фактора се определя поведението на потребителите: 1 фактор –
разходи в следствие на цифровизацията заради купуване на крайни устройства;
2 фактор – леснота на използване на услугите.
5. Конвергенция на правото. 1. Технологично неутралното правно регулиране на мражови платформи е част от правната конвергенция. Директивите
третират еднакво всички способи за разпространение, независимо от транспортираното съдържание. 2. Ще се слее надзорното право, ще има всеобхватна надзорна инстанция, която да предлага уеднаквени стандарти. 3. Правното регули-
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ране на съдържания ще е различно. Защото е различна необходимостта от регулиране на електронен вестник, телевизионна програма по Интернет или видео
до поискване. Телевизията влияе на общественото мнение, затова изисква особено регулиране в сравнение с другите медии.
Другото понятие, на което ще обърнем внимание в настоящата статия, е
„информатизацията“.
Изобретяването на компютъра и неговото скокообразно развитие (удвоява
мощността си на всеки осемнадесет месеца), както и паралелното развитие на
телекомуникациите и компютърните мрежи служи като начало на нов еволюционен процес, наричан информатизация. Компютъризацията създава техническата база за развитие на информатизацията.
Информатизацията (informatization) представлява организиран социалноикономически и научно-технически процес по създаване на условия за удовлетворяване на информационните потребности. Характерни особености на информатизацията са, че тя се базира на формиране на информационни ресурси за
гражданите и изгражда информационната култура на гражданското общество.
Целта е да се създадат условия за осигуряване на достоверни, изчерпателни и
своевременни знания във всички човешки дейности.
Информатизацията е основен процес в глобалната трансформация на социума. Включва три процеса: 1. Медиатизация; 2. Компютризация; 3. Интелектуализация.
Изследванията в областта на информатизацията са белязани от два теоретико-методологически подхода:
1. Технократичен – информационните технологии се разглеждат като
средство за повишаване на производителността на труда. Информационните
технологии се използват в производството и управлението.
2. Хуманитарен – информационните технологии се разглеждат като важна
част от човешкия живот. Те (информационните технологии) имат значение за
производството, икономиката и социалната сфера. Социалната информа-тизация представлява перспективна област за научни изследвания. В съвременния
социум индивидите са информатизирани. Социалната информатизация е предмет на науката социална информатика, която е частна социологическа теория с
интердисциплинарен характер – синтез на информатика, философия, социология, психология.
Информатизацията поражда следните трансформации в социалната структура:
- Нараства количеството на социалните групи в обществото;
- Нови съотношения между представители на различните социални слоеве –
нараства групата на интелектуалците (когнитариат);
- Пирамидалната социално-икономическа структура отстъпва място на мрежовата (мозаечна) структура на обществото.
- На върха на ценностната скала са иновациите, оригиналността, автономията на личността.
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Информацията придобива лавинообразни размери. Обществото е залято от
информация. И същевременно аудиторията изпитва информационен глад.
Трябва да бъде заредена постоянно с актуалностите на деня. Развитието на
индустриалното общество води до парадоксална ситуация – натрупаният огромен информационен потенциал не може рационално и в пълен обем да се
използва от хората поради ограничените им възможности. Възприемчивостта,
интелектът на човек имат предел. Те рамкират информацията. Появява се
противоречие между ограничените възможности на човека за възприемане и
преработка на информацията и съществуващите мощни потоци и масиви, предоставящи информация. Появява се голямо количество излишна информации,
което затруднява потребителя при подбора ѐ.
От средата на XX в. информацията става неограничена. Общата сума от знания се удвоява както следва: до 1900 г. – на всеки 50 години; до 1950 г. – на всеки 10 години; до 1990 г. – на всеки 5 години; след 1990 г. – ежегодно. Причи-ните за това са: постоянно увеличение броя на периодичните издания в различни
области на човешката дейност; масмедиите; появата и развитието на Интернет.
Съществуват различни мнения по темата за достоверността на информацията в Интернет. Според по-консервативни групи всеки може да публикува
каквото пожелае в Интернет, без да носи отговорност. Може да бъде анонимен,
няма идентичност. От друга страна, тенденция е Интернет да измества книжните носители. Съществуват официални сайтове – институционални, където се
публикува достоверна информация; има научни бази данни, електронни книги.
Дигиталните издания изместват печатните. Цифровизираната информация е
лавинообразна, има огромен мащаб.
Същевременно паралелно с прогреса на информационно богатите страни се
наблюдават и тревожни тенденции в информационно бедните страни. Съществува население по света, което е под прага на информационната грамотност.
Две трети от населението на планетата няма телефон. Съществува нарастване на
икономическото, социалното и културното неравенство в света, от което произтича т.нар. цифров разрив.
България по отношение на развитието на Интернет е на добро ниво, особено
сред младото поколение.
Литература:
1.
2.

Dermendzhieva, Greta. Onlain jurnalistika. Mediite v digitalnia svjat. S.,
Universitetsko izdatelstvo „Sveti Kliment Ohridski”, p. 9 – 40, 2012.
Ginev, Rosen, Informatia i Internet. Vectori na socialnata transformatia. VSU
„Free University”, p. 20 - 33.
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МЕДИЙНОТО МЪЛЧАНИЕ
проф. дфн Калина Лукова
Бургаски свободен университет
THE MEDIA SILENCE
Prof. D. Sc. Kalina Lukova
Burgas Free University

РЕЗЮМЕ: В статията се изследва културно-историческият, философският и медийният дискурс на мълчанието. Анализират се и се типологизират актуалните
употреби на медийното мълчание в конкретни ситуации.
Ключови думи: медийно мълчание, употреби, стратегии
ABSTRACT: The cultural-historical, philosophical and media discourses of silence are
studied in the article. Analyzed and typologized are the present-day uses of media silence
in actual situations – strategies, comments, effect.
Key words: media silence, uses, strategies

Теориите за мълчанието се включват в огромен исторически контекст и се
свързват с автори като Дионисий Ареопагит, Майстер Екхарт, Якоб Бьоме,
Шопенхауер, Ницше, Морис Метерлинк, Ж. Батай, М. Бланшо, С. Зонтаг, А.
Арто, Ж. Дерида, Ж. Дельоз, Емили Нойман и др.
Според Сюзън Зонтаг мълчанието е най-далечното разширение на нежеланието за комуникация, колебание относно осъществяването на контакт с публиката. Посочвайки различни употреби на мълчанието, тя акцентира върху способността му да „поддържа нещата „отворени“…да украси или помогне на
речта да достигне своята максимална цялост или сериозност. (Зонтаг, 2008:
електронна публикация.)
В актуалното си изследване „Естетика на мълчанието“ С. Зонтаг обръща
внимание на много важна тенденция, която се проявява в „модерното масово
общество“ – девалвацията на езика – заради неограничената „технологическа
репродукция“ и почти универсалното разсейване както на печатното слово, така
и на речта и образите (от „новини“ до „предмети на изкуството“), както и изражданията на обществения език в областите на политиката, рекламата и развлечението. Езикът е понижен до статуса на събитие“. (Зонтаг, 2008: електронен
вариант)
За темата на изследването ни е особено важно наблюдението на С. Зонтаг,
че „езикът може да бъде употребен, за да контролира езика, да изрази безмълвие“. Тя отбелязва два стила на мълчанието – шумен и тих. Шумният стил е
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стилът на отрицателното мълчание, което транслингвистично предсказва края;
тихото мълчание показва загриженост и сдържаност.
Модерните теоретизации на мълчанието имат специфични проекции в медийните употреби на мълчанието, които ще се опитаме да проблематизираме.
Най-често медийното мълчание е тематично предопределено. Пренебрежението и отхвърлянето на важни обществени теми за сметка на маловажни и сензационни е толкова красноречиво, че вече три години Институтът за модерна
политика (ИМП) с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“
изследва този проблем. Той безспорно е свързан с медийната свобода и класирането на България до стотното място в класацията на „Репортери без граници“.
Eкспертният анализ е на базата на анкета сред стотина медийни експерти,
журналисти, издатели и представители на неправителствени организации. За
2013 г. от 100 номинирани теми се селектират 13 по критерия „степен на нарушаване на обществения интерес“. Те не се отразяват или се представят чрез недостатъчна информация.
Трайна тенденция е да се мълчи за: контрола над банковия сектор; „клептобанкирането“, т.е. неправомерното повишаване на лихвите от страна на банките
за отпуснати кредити по вече сключени договори. Некоректните банки дори не
се споменават от медиите, а медийният експерт Иво Инджов посочва следните
две причини за това: „Едната е свързана със страха от рестриктивния закон за
кредитните институции, който предвижда драконовски глоби за нарушаване на
банковата репутация. Другата причина се корени във факта, че банките заедно с
мобилните оператори остават най-големите рекламодатели в медиите“. (Цеков,
2014: електронна публикация). По този начин се обяснява и премълчаването на
незаконните практики на мобилните оператори да събират дългове.
Темата за контрола над банките е пренебрегвана до разразяването на скандала с КТБ. Сред медийните теми табу са проблемите на журналистическата етика, както и манипулациите в системата за „случайно“ разпределение на делата в
съдилищата.
Според Иво Инджев непрофесионализмът и грубото потъпкване на етичните
норми поставят много въпроси: „В какви случаи е резонно да се представя насилие в медиите и с какви мотиви се прави това? Докъде се простира свободата на
медиите и къде се къса връзката между професионализма и журналистическата
етика? Какви послания отправят медиите с подобни снимки? Не се ли фокусира
медийният интерес в по-голяма степен върху насилника, отколкото върху жертвата?“ (Цеков, 2014: електронна публикация).
Типичен пример за неспазване на журналистическата етика е отразяванията
на самозапалванията в България през периода 2013-2015. Психолозите решително осъждат героизирането им и призовават за медийно мълчание по темата с
цел пресичане на евентуална вълна от самозапалвания като резултат от психическо нарушение. В случая медийното мълчание е необходимо.
В статията си „Медийният филтър в България“ А. Ненкова също се спира на
табутата в българския печат чрез анализа на Иво Инджев, ръководител на
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проекта на Института за модерна политика и Фондация за свободата „Фридрих
Науман”. Думите му „В средата на 90-те години дежурната фраза беше: „Все
още нямаме икономическа и политическа свобода, но имаме медийна свобода.
Вече нямаме и това” са основа на представения анализ. В него се отбелязват
свръхпредставените теми в българската преса: Бойко Борисов, мобифоните и
потребителските теми са в Топ 3. За тяхна сметка отсъстват или са маргинализирани около 20 „филтрирани” теми в 10 водещи издания според експертите.
Сред тях е темата за европарите, усвоени от България; кадруването в съдебната
система, партийното финансиране, проблемите на ромите отвъд „случая
Катуница”, битовата престъпност и ненаправеното от държавата за ромския етнос; „гнилите ябълки” в банковата система, оповестени в публикация на
WikiLeaks; бизнесът на Цветелина Бориславова и дейността й в неправителствения сектор; съмненията за тъмно минало на премиера Бойко Борисов, породени
от публикации в Уикилийкс, bivol.bg (Ненкова, 2012, електронна публикация)
Липсва медийно отразяване и на проблемите за препоръките на парламентарната подкомисия за специалните разузнавателни средства (СРС) след
„Тановгейт”; за работата на Лукойл с отнет лиценз (привидната борба на правителството с големите данъчни нарушители); позицията на България по фискалния пакт на ЕС и категоричната позиция по бежанската криза.
Според Емилия Милчева темите, свързани с Европейския съюз, продължават да бъдат чужди за повечето и по-големи български медии, които ги пречупват през две гледни точки – „спряха ни парите” и „Брюксел ни дърпа ушите/кастри/хока” за правосъдието, сигурността, Шенген и прочее. В страна, член
на Общността от 7 години, да оприличаваш Брюксел единствено на добро/лошо
„ченге”, е повърхностно, непрофесионално и наистина кара България да изглежда като някакъв заден двор, от чийто ъгъл надзъртат любопитни неумити физиономии“. (Милчева, 2014: електронна публикация)
Причините за медийното мълчание се дължат на автоцензура, цензура и
журналистически непрофесионализъм според експертното мнение на И. Инджов.
Натискът на работодателите и страхът на журналистите да пишат по важни
обществени въпроси превръщат медиите в обикновени търговски предприятия.
Съвсем логично И. Инджев свързва медийното мълчание с медийната свобода „Проблеми за медийната свобода продължават да създават неизяснената
собственост и зависимостите на редица частните медии. Но има и малки смели
сайтове, като „Е-вестник“ и „Бивол“, които неуморно пишат по неудобните и
отбягвани теми“.
В резултат на медийните отсъствия обществото не се информира за изключително важни теми от „дневния ред“. Срещу това експертите предлагат модерно законодателство; медийна саморегулация; граждански контрол върху медиите. Това ще доведе до създаване на „експертна контрапубличност“, която да
държи будно гражданското общество. (Ненкова, 2012, електронна публикация)
Тазгодишното изследване за свободата на медиите по света World Press
Freedom Index поставя България на 106-то място сред 180 държави, докато през
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2006-та година страната е заемала 35-то място. В интервю на Н. Цеков с доц.
Георги Лозанов, председателят на Съвета за електронни медии споделя: „Обществото като че ли загуби интерес към медиите и престана да ги разглежда
като част от своя дневен ред. То сякаш реши, че всичко в България ще си дойде
на мястото след влизането в Европейския съюз. Всъщност истинската битка в
страната сега е между налаганите от корпорациите интереси и съпротивата на
гражданите срещу тях. Наблюдаваме политически и екологически протести, но
не и протести срещу медийния монопол. Тази апатия поставя въпроса доколко
потребителите на българските медии са и граждани. За съжаление, масовата
аудитория все по-малко се интересува от медийните формати, които имат граждански адрес и носят послания до гражданите. Нейният интерес в голяма степен е
завладян от развлекателни, сантиментални и воайорски предавания и четива. За
мен замитането под килима на функциите на медиите да информират и критикуват
е най-голямата цензура в България“ (Цеков, 2015: електронна публикация).
Според медийния експерт липсват вътрешни дискусии за журналистическата свобода и за нейните граници и това заменя цензурата с автоцензура във
всички български медии. Тя се ражда от страха на журналистите да не изгубят
работата си: „Застрашените от безработица често стават по-усърдни цензори на
своите материали, отколкото началниците им“. Важна е неговата позиция, че
продукцията на базираните в интернет медии трябва да е подложена на медийна
регулация.
В контекста на разглежданата проблематика ще включим и изключително
интересния анализ на Паулина Паунова „Дезинформация, лъжи и разделение“
(Паунова, 2015: електронна публикация.) Тя характеризира медийната реалност
в България през 2014 г. с „икономически и политически натиск, дезинформация,
ползването на издания за откровено разчистване на сметки с опоненти и безпрецедентно разделение сред самите журналисти и без надежда за качествена информация без корпоративно или политическо замърсяване“.
Съотносимо спрямо темата за медийното мълчание и понятието „редактирана реалност“, което П.Паунова проблематизира и дава фрапантни примери: „И
ако само преди две години една медийна група си позволяваше да редактира реалността (емблематичен е случаят с германския посланик Матиас Хьопфнер,
чието интервю за вестник „Монитор“ бе отпечатано манипулирано), към настоящия момент „редакторите“ дори не си правят труда да мислят как да представят дадена информация угодно за собствениците им. Тя или просто не
съществува, или е заменена не с полуистина, а с откровена лъжа.
Фрапантен пример е отношението на същата медийна група към случая
КТБ, който за тях не съществуваше в годините назад. (Или съществуваше, но
като крупен рекламодател). Към момента изданията, свързани с Пеевски, не
просто са взели на въоръжение случая с фалиралата банка, а публикуват притурки с претенцията за разследване на „кражбата от джоба на българина“.
Този модел на медиите бухалки се използва и от регионалните медии, в
които над 90% твърдят, че не биха могли да разобличават местната власт дори с
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факти, тъй като обявите на областната и общинската администрация съставляват около 1/3 от приходите на медията, а понякога и 1/2. (по изследване за
„Харта 2013“, цитирано от П.Паунова)
Авторката използва термина „журналистически фаст-фууд“, за да характеризира същността на журналистическата работа на голяма част от медиите в
България. Тя също определя връзката медии – власт като основна причина на тези
процеси, защото не се изсветлява медийната собственост и нейната концентрация.
Медийното мълчание води до появата на алтернативни източници на информация и коментари като сайтът „Не! Новините” на Самуил Петканов, студент по
журналистика. Това са пародийните новини, които показват уникална гледна точка
към събитията, например: „Електоратът не се изплаши от нови избори, даже иска
по още 30 лева.“ (http://www.dw.com/bg/новини-в-кавички-и-диез/a-18002006)
Медийното мълчание ражда и обществено мълчание. Както пише Емили
Нойман, „медиите (най-вече електронните) обикновено представят само две
гледни точки по даден въпрос – с това те игнорират останалите. Проблемът се
връща при медиите отново, тъй като без тяхна помощ не може да бъде огласено
някакво противоположно мнение. Социалният диалог не се осъществява, а плурализмът се превръща в желано, но неизпълнено намерение“ (Нойман, 2009:
електронен вариант).
Медиите имат власт не само да информират, но и да пропускат, да скриват и
да мълчат – селективно или напълно. Обществото не трябва да го дублира, а да
бъде негов коректив. „Защото, когато отвратените мълчат, отвратителните надделяват“. (Добромирова, 2015: електронна публикация.)
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НЕНЧО ИЛИЕВ-СИРИУС – ЗАКЛЕЙМЕНИЯТ РЕДАКТОР
доц. д-р Гергана Начева
Бургаски свободен университет
NENCHO ILIEV-SIRIUS – THE ANATHEMIZED EDITOR
Assoc. Prof. Dr. Gergana Nacheva
Bourgas Free University
РЕЗЮМЕ: Текстът обследва живота и дейността на изтъкнатия редактор, писател
и италист, представител на печата при българската легация в Рим – Ненчо ИлиевСириус в два контекста – на интелектуалния живот в България до и след 9.ІХ.1944 г. и
на репресивния тоталитарен режим с неговия стремеж към заличаване от колективната памет на проевропейски ориентираната българска журналистика. Отстоява се
тезата, че днешното й реабилитиране е доказателство за националния интелектуален живот като неразривна част от европейския цивилизационен фонд.
Ключови думи: тоталитаризъм, Ненчо Илиев-Сириус, списание „Българан”,
сталинизъм, монархизъм, фейлетони.
ABSTRACT: The text explores the life and work of the prominent editor, writer and
Italianist, a press representative at the Bulgarian embassy in Rome – Nencho Iliev-Sirius
in two contexts: 1. The intellectual life in Bulgaria before and after 9.ІХ.1944; 2. The
repressive totalitarian regime with its attempt to erase from the collective memory the
pro-European oriented Bulgarian journalism. The article maintains the belief that the
present day exoneration of this journalism reveals the national intellectual life as an
integral part of the European civilization fund.
Key words: totalitarianism, Nencho Iliev-Sirius, the journal “Bulgaran”, stalinism,
monarchism, feuilleton

Името на неизвестния днес Ненчо Илиев-Сириус свързваме с прозападно
ориентираната ни журналистика от началото на XX век. Неговото ерудирано и
висококритично перо вписва достойно българската журналистика и литература
в европейския културен фонд. Той е поредният интелектуалец, когото тоталитарната действителност се опитва да заклейми и заличи от интелектуалната
карта на българския XX век.
След смъртта му през 1944 г. (в някой от множеството концентрационни
лагери) неговото име системно и методично е заличавано не само от речници и
енциклопедии, но и от справочници (името му отсъства дори от българската
Wikipedia). Така палачите му се надяват той да изчезне окончателно и завинаги.
Но имената се завръщат с променените времена и светове. Днес неговият силует
изплува от миналото, а поставените под строг режим в продължение на десети-
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летия авторови книги и статии го представят като източноевропеец с тънка
чувствителност и широка интелектуална бленда.
Творчеството му – 19 книги, документални очерци, романи, романизирани
биографии, разкази и фейлетони свидетелства за нагласите в българското общество през изминалия XX век. Още през далечната 1900 г. той дебютира с разказа „Щедрият дарител” в сп. „Ново слово” (който по-късно включва в сборник
„Разкази” (1909) и започва активно да сътрудничи на всекидневния и специализирания литературен и хумористичен печат – в. „Смях”, „Барабан”, „Българан”,
„Монокъл”, „Чавче” (на Е. Пелин), „Палячо”, „Драка”, „Щурец”, „Българска
сбирка”, „Пролетна заря”, „Съвременна мисъл”, „Войнишка сбирка”, „Отечество”, „Жило”, „Вечерна поща”, „Пряпорец”, „Заря”, „Камбана”, „Огнище”,
„Народ”, „Радикал” и др. Подписва се с псевдонимите Н. И. Лаборов, Копук
Копуков, Н. И. Сириус, Sir, Копук Гладориев.
За съвременната читателска публика е неизвестно, че той е един от значимите български фейлетонисти. В „Хумористична антология” на Бончо Хаджибонев /1917/ Ненчо Илиев присъства с 2 фейлетона – „Литературна хроника” и
„До Джовани Орландо”, а от 1919 г. е редактор на сп. „Българан”, променяйки
лявата му ориентация. Това довежда до разрив с Христо Смирненски, Николай
Фол и Иван Генадиев, които напускат списанието. По тази причина тоталитарните корифеи му вменяват превръщането на изданието в официоз, а левият печат идентифицира Илиев като „бездарен” и „закостенял реакционер”, превърнал
списанието в „блудкаво” и „трибуна на реакцията”.
Народният съд го осъжда и под влияние на тази преценка. Един от неговите
екзекутори, комунистът Крум Кюлявков, пише: „Но ето, че редактор на „Българан” става Сириус, един от най-бездарните сътрудници на списанието и закостенял реакционер. Изплашената от Октомврийската революция буржоазия у
нас, свила се пред настъпващата буря, можеше за известно време да слага
левичарска маска на своите списания. Затова тя търпеше и нашите левичарски
злободневия, затова търпеше и Смирненски в ролята на редактор. Но в 1922 г.
вече тази буржоазия се беше окопитила [...] тя постави Александър Божинов за
редактор на „Българан”, възлагайки му задачата да крепи със своите карикатури
и поместени материали в списанието германофилската кауза на дворцовата
клика [...] сега Сириус бе извикан при промяната на курса от страна на българската реакция, която усилено взе да се готви за реставрация, да смени и курса,
основната линия на списанието.” (Кюлявков, 1954: 157)
Първата му книга „Райската пустиня” (1906) му донася популярност и
висока оценка от критиката. Издържана в православно-мистична менталност, тя
кореспондира с романите на Н.Райнов. Съвременният коментатор Георги Тахов
пише: „Райската пустиня” е творба, с която би могла да се гордее всяка национална литература. Тя е рамката на цялостното творчество на този разностранен
автор.” (Тахов, 1992: 4)
Ненчо Илиев е представител на трагичното поколение, силно ангажирано с
темата за войните. В Балканската той участва в сраженията при Одрин и
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Чаталджа като редови войник, а през Първата световна е военен кореспондент
към щаба на Първа армия. Изпраща множество дописки и статии на сп. „Отечество” и „Войнишка сбирка” – едни от малкото периодични издания, излизащи
по време на ПСВ. По-късно той събира тези разкази в сборниците „По стъпките
на безсмъртните” (1918) и „Разкази из войната” (1919). Визиите му за войната
напомнят тези на Йордан Йовков, като него Илиев я пречупва през определен
метафизичен ъгъл, в контрапункт с красотата на природата. В разказа „Български Рим” авторът преартикулира величието на българската история с нейния
легендарен дух, а в „Между два огъня” се противопоставя на великосръбския
шовинизъм и постоянно нарастващите му геополитически претенции.
В разказа „От Дойран до Кавала” писателят проблематизира постоянната
промяна на политическите граници на Балканите, репродуцира националните
ни носталгии и дълбоката ни травматичност по Македония. Това отчетливо се
усеща в разказите „Демир-Хисар”, „Сер”, „Кавала”, „Скъп пленник”, „Подвиг”,
„Окървавено писмо”, „Боен триумф”.
Друга значима книга, която го представя пред читателската публика, е „Разкази” (1909). Тя очертава профила на България като далечна и изостанала
провинция в началото на XX столетие. Герой на тези къси разкази е обикновеният градски човек, изгубен в ежедневието си в борба за насъщния, който
живее и умира незабелязано („Той ще умре”). Градът е представен чрез своите
маргинали, престъпници – „Престъпник”, „Помилван”, „Най-смелият войник”,
„Държавен служител”, „Без светлина”, „Среща”, както и заможните градски
слоеве – „Дете”, „Вила”, „На пътя за София”. В тези разкази е показана социалната неравнопоставеност, жестокостта на обществото и неговите нрави, самотата и душевната изолираност на човека. С фина психологическа зарисовка са
представени множество човешки състояния, вълнения, надежди. Текстовете
прехвърлят мостове към градските разкази на Г. Райчев, Г.П. Стаматов, К.
Константинов.
Докато разказите му показват социалната нищета на периферията, фейлетоните бичуват обществените пороци, предизвикали това състояние. Именно те
спечелват врагове на Ненчо Илиев. В тях той подлага на унищожителна критика
партии, лидери, идеологии, литературни кръгове и отделни творци. С особена
ирония Илиев говори за „многошумната анкета” на в. „Вечерна поща”, наричайки я „писателски лигавения” („Лъх от Парнас”). Под критичното му перо са
авторитети като И. Вазов, А. Страшимиров, К. Христов, Е. Пелин, Т. Кунев
(„Послесловие към Лъха от Парнас”, „Литературна хроника”, „Писатели и хонорари”, „Литературна беседа”).
Ненчо Илиев конструира климата на културната периферия чрез изобразяване на омразата между вестниците, професионалните сблъсъци, издребнелите фигури в българския интелектуален живот. Той подлага на унищожителна
критика символизма, очертавайки фигурата на Т. Траянов, осмива народничеството в литературата в образа на Д. Немиров и поръчковата критика. Пародирани са писателските кафенета, бохемските кръгове, сензационните издания.
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Без шлифовки и грим Сириус показва грозните нрави в българския културен
живот. Във фейлетона „Лъх от Парнас” той напада едно булевардно издание:
„Ако има виновник в тази работа, това е черният сътрудник на „Вечерна поща”,
който осезателно доказа грубото си невежество върху българската литература.
Но от това не следва, че трябва да се прости великодушно на неговите патрони,
които макар че имат очи и на очите си очила, сé пак се оказаха толкова слепи,
че допуснаха на сътрудника си да хване „Вечерна поща” за носа и да я заведе
„при Димчо Дебелянов”, третостепенен коректор на в. „Ден”. (Сириус, 1910: 11)
Днес това звучи пресилено, в него отехтява жлъчният смях на „Българан”,
но е и свидетелство за жестоките полемики, развихрили се по страниците на
печата и литературното говорене в България. Както показва по-нататъшната
журналистическа дейност на Ненчо Илиев, критерият, който той прилага към
българския журнализъм е изключително висок, присъщ на световните стандарти и модели, тъй като и до днес Илиев има най-много публикации в европейската преса.
Под картечните откоси на сатирата му попадат Т. Влайков, А. Протич, А.
Кипров, И. Андрейчин, Ц. Церковски, Д-р Кръстев, П.Ю. Тодоров, Р. Стоянов.
Годината 1910 Илиев определя така: „колкото богата с политически събития,
толкова бедна в областта на нашата книжнина”. (Сириус, 1910: 12) Паралелно с
литературата, той разглежда и печатните издания – „Слънчоглед”, „Българска
независимост”, „Българска сбирка” и др., но е особено критичен към хумористичния печат: „Старата година ни донесе и три хумористични вестници – и трите без хумор. И трите в конфликт със сатирата, във вражда с остроумието и
охотно предоставили страниците си за рандеву на простащината”. (Сириус,
1910: 14) Видимо е, че той поставя много високи изисквания към сатирата.
Сатирикът Сириус прозира един дълбок симптом, присъщ на културната периферия: „Едва ли има друга страна като България, с по-малко читатели и с помного писатели.” (Сириус, 1910: 15)
Най-негативни са оценките му за българската критика. Тя е продажна, в повечето случаи писана не за произведението, а за твореца: „Не съм бил никога
критик, и не само че не желая да бъда, но ако по някакво недоразумение ме
зачислят в щаба на българските критици, бих се самоубил.” (Сириус, 1910: 15)
Когато четем тези текстове след повече от един век, виждаме, че те са актуални и днес. В нашите географски ширини подобни фейлетони осъждат на
смърт авторите им, защото такива нападки не се забравят. Комунистите няма да
простят текстове като: „Според социалистите в столицата трябва да има толкова
повече млекарници, колкото по-много хора се нуждаят от кисело мляко. В областта на литературата обаче работата е съвършено друга; количеството на
умственото производство съвсем не зависи от числото на потребителите и поне
към него Марксовите теории са неприложими.” (Сириус, 1910: 16). Те са особено безкомпромисни в случаите, когато са засегнати харизматичните им водачи:
„старият ратник за възтържествуване на пролетарските идеали г. Димитър
Благоев, напусто е хабил енергията си да организира яйчарите; би имал той
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несравнено повече последователи и би постигнал блестящи успехи, ако бе се
нагърбил да организира писателствуващите”. (Сириус, 1910: 16)
Чрез безпристрастното си перо Сириус се представя като демократ, защото
няколко реда по-надолу във фейлетона „Писатели и хонорари” той осмива Ив.
Е. Гешов – водач на Народната партия, превръщайки го в един от постоянните
персонажи на своите сюжети. В тях се срещаме с различни литературни компании и кръгове, като всеки от творците е характеризиран пределно лаконично.
Евгения Марс, за която „никой не пише лошо, макар че всички лошо говорят”, е
очертана чрез своята безгранична суета, Г. П. Стаматов чрез пиянството му,
П.Ю. Тодоров чрез маниерниченето му, това предизвиква авторовата ирония,
че: „колкото един писател е по-мощен и по-оригинален, толкова повече време
се изисква да бъде оценен сред широките кръгове”. (Сириус, 1910: 20) Текстът
прави реминисценции относно схващането на Пенчо Славейков за рецепцията
на Яворов от българските читатели.
Като взема за повод календара на Народната партия за 1910 г., Сириус написва фейлетона „Влиянието на една трапеза върху българската литература”.
Политическата му сатира напомня както тази на кръга „Българан”, така и на самия Хр. Смирненски, когото той отрича. Политическата кохорта се начева с д-р
Генадиев, Ив. Е. Гешов, Гр. Начович, Е. Георгиев, който „имал познание по
банкерските дела, но нямал разумение по политическите борби”. С голямо презрение Сириус се отнася към творците, които блюдолизничат пред политиците.
За пример е взет К. Христов, който написва сонет за Стамболов, а някога се е
афиширал като враг на тираните. Към репресиите на стамболовистите Илиев е
непримирим. Следва яростната му канонада от риторични въпроси: „Но кой
ограби България?, Кой напълни казармите със студенти?, Кой изпълни тъмниците с невинни граждани?, Кой издигна бесилки?, Кой наруши конституцията –
статията не казва.” (Сириус, 1910: 22)
Сириус показва как нацията ни е преживяла поредица от политически травми, след всички тези исторически фрустрации е редно да зададем въпроса: „Кой
уби „глашатая на правдата” Ненчо Илиев?” – това пък Историята не казва. От
зоркото око на българския интелектуалец не убягва трансформацията на творци
от лявото в дясното пространство. В коментара си за Д. Кьорчев относно
статията „Любовта към отечеството” Илиев задава въпроса защо не е писал по
същия начин, когато сътрудничи на социалистическия печат.
Символистичната поезия на Т. Траянов е припозната като „псалми” и в нея
Сириус провижда смиреност и бягство от обществения живот, за разлика от
„ломът” и „валомът”, които отвеждат до Черната джамия. Е. Пелин е обвинен в
конформизъм, той взема хонорар и от радикалите, и от социалистите, и от стамболовистите. Н. Г. Данчов е заподозрян в епигонство относно маринистичната
тема; не е пощаден и Т. Кунев-Ланчело заради брадата му на библейски пророк.
Но според Илиев това не стига, искат се и други качества за творчество.
Фейлетони като „Африкан Краводерски” и „Към Борисовата градина” нападат
В. Радославов и неговата Либерална партия. Сириус посочва, че партиите си
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имат и трибуни („Народни права”, „Балканска трибуна”, „Камбана”, „Мир”,
„Реч” и др.) и журналистиката там директно е заподозряна в лъжа.
Подобно на Смирненски, Илиев успява да раздвижи картините на столичния
град и декорите на неговата карнавалност. Докато Смирненски вижда предградията, Сириус изобразява провинциализма дори в центъра на столицата.
Българинът започва да се облича „сякаш от моден парижки магазин”, във файтоните седят хора, на които „се мъчат да покажат, че им е твърде охолно, но
явно се вижда, че не са навикнали още на подобен лукс”. (Сириус, 1910: 29) А
по-страшни от парвенющината са навиците им да предизвикват завистта на другите. В културната периферия човекът „повече се нуждае от завистта на другите, нежели от тяхната почит”.
Фейлетонистът показва два вида свои събратя – тези, които имат остро перо
и така си печелят врагове, и такива като г. Petrone, „който сякаш се мъчи да
разбере, защо през толкоз дългото си фейлетонствуване не успя да си създаде
врагове”.
В центъра на фейлетона „Послание” е образът на „белгийско-системния” политик Ив. Е. Гешов, който „придобива политически познания в Белгия, а богатства печели в Букурещ; шеф на Народната партия, която черпи свободолюбие
от английски теории, но ги прилага по анадолска практика”. (Сириус, 1910: 31)
Политическият коментатор Сириус показва пътищата, по които се забогатява в едно периферно пространство между Изтока и Запада – Гешов притежава
акции в дружество „Балкан”, председателства българската академия, собственик
е на четири ежедневни вестника, на десет къщи, на четири арабски коня.
Това е доказателство, че образът на българския политик не се е променил
през последните 100 години. Колко съвременно звучи текстовият корпус: „Освен това Белгия, твърдиш ти (Гешов б.а.), била рай за богатите. Чудно ми е, защо стоиш още, та не почнеш да си прибираш багажа! Ако нямаш намерение да
изпълниш завещанието на Евлогия (Георгиев, б.а.), бъди уверен, че България
нищо няма да загуби от твоето изселване. Колко пари заплати на в. „Дневник”
да ти печати реферата?” (Сириус, 1910: 33)
Приближаващи се към гневни политически памфлети са „Програмата на Народно-либералната партия”, „Послание”, „Врагове на своето призвание”, „Из
творчеството на Народно-либералната партия”, „Българският Заратустра”.
Защо Сириус избира точно образа на Гешов? Той е свързан с огромен скандал за присвояване на част от завещанието на Евлоги Георгиев, което той е оторизиран да изпълни. „Ако Гешов се ръководеше по програма, той никога нямаше
да стане милионер. Впрочем, напоследък и той прегърна една програма, ала
достатъчно е само някой да му се изкашля от двореца, за да падне смирено на
колене, а заедно с него да коленичи и цялата Народна партия.” (Сириус, 1910: 35)
Пред погледа на Ненчо Илиев преминава целия зрелищен въртоп, наречен
обществен живот. Докато Гешов се обогатява, Ст. Данев предава държавните
интереси. Той управлява не по своя програма, а по руска и затова няма силна
партия, а търси коалиция със слабите. Чрез визиите на Сириус се открояват раз-
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личните партийни ориентации – на националисти, либерали, социалисти. Цялата политическа безпринципност той рисува така: „Колко пари ви струват вас
принципите! Ето социалистите имат най-много принципи, но тъкмо затуй се
цепят на тесни и широки, на либерали и консерватори и между тях кипи такава
омраза, каквато, ако имаха против буржоазията, отдавна щяха да осъществят
поне своята минимална програма.” (Сириус, 1910: 35)
Интелектуалецът разбива една от големите инсинуации на всички режими,
осъждайки стремежа им за присвояването на Ботев – стамболовистите го вземат
за свой, а по-късно и социалистите: „Не стига ли дето социалистите не го
оставят на мира: тесните искат да го изкарат тесен, широките – широк. Остава
сега само народняците да го направят гешефтар!” (Сириус, 1910: 37)
Освен образа на българския политик за следващите 100 години Ненчо Илиев
успява да открои характерологичното у българина: „Особено на българите много им се иска да бъдат такива, за каквито не са родени. Ето защо имаме началници на отделения, които не заслужават да бъдат дори и архивари в Сибир,
понеже те мислят, че достойнството на началника се състои в церемонията да
пуши пури на публични места и да върши низости на безлюдни кьошета. Имаме
и вестникари, неспособни дори и марките да лепят. Познаваме и писатели, лишени от дарби, но надарени с пламенна любов към слава. Срещаме жени, достойни за мъже и мъже, недостойни дори и за жени.” (Сириус, 1910: 39)
Другата развенчана политическа фигура е тази на В. Радославов: „Но какво
да кажа за г. Д-р Радославов, ученик на Фридрих Ницше и на оная партия, която
се гордее, че между своите прочути членове брои бурните духове на Христо
Ботев и Васил Левски!” (Сириус, 1910: 40)
Големият принос на Ненчо Илиев-Сириус в интелектуалната ни история е,
че той се явява културен медиатор между България и Италия, преводач, представител на печата при българската легация в Рим (1924).Той запознава
българската публика с италианския писател, поет и драматург, нобелист за 1934 г.
Луиджи Пирандело чрез сказката „Луиджи Пирандело. Италиански драматурзи
и драматически трупи”, която публикува в сп. „Огнище” (1926) и „Българска
мисъл” (1927). През 1930 г. Сириус публикува в сп. „Българска мисъл”, кн. 4
статията „Пенчо Славейков в Рим”, написва книгата „Царица Йоанна и нейния
род” (1931).
Но целия културен обмен между двете държави той анализира в статията си
„Литературните ни приятели в Италия” („Българска мисъл”, 1927, кн.5). Изтъкнат е фактът, че наред с политическите, журналистическите и търговските
отношения между България и Италия, успешно се развиват и литературните. В
българското културно пространство Сириус озвучава имената на д-р Енрико
Дамяни, проф. Аурелио Палмиери, проф. Еторе Ло Гато, Франческо Сапори,
проф. Артуро Крония, проф. Чамполи и проф. Горини.
Почитателят на италианската литература Илиев представя романиста и
художествен критик Франческо Сапори, който посещава България и я популяризира в редица статии в италианския печат (най-вече в римския всекидневник
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„La Tribuna”, издаван между 1883 и 1946 г.). Профилът на слависта Енрико
Дамяни, преводач на разкази и стихове от Вазов, Ботев, Славейков, Яворов,
Дора Габе, Дебелянов и др., го разкрива като тънък познавач на националната
ни литература. Той подготвя и издава антология, озаглавена „Poeti bulgari”.
Дамяни издава сборник с разкази от Вазов, озаглавен „Cuore bulgaro”, и цикъл
със стихове от Димчо Дебелянов, отпечатан в сп.“Rivista di letterature slave”, Т.
I, кн. III и IV. Дамяни е голям приятел на България, като поддържа редовни
контакти с българската колония в Рим.
Отличен лингвист със задълбочени познания върху италианското изкуство и
литература, Илиев презентира главния редактор на списанието проф. Еторе Ло
Гато, преподавател по руска литература в Римския университет, който включва
в програмата си и българска литература. Той превежда две статии на Божан
Ангелов – „Кратка история на българската литература” и „Творчеството на
Иван Вазов”, а също и статията на А.П. Стоилов за „Българския фолклор в чуждата литература”, публикувани в отделна книга. Неговото списание е трибуна
на българската литература. Европеистът Сириус, с пристрастието си към латинската култура, отделя специално внимание на проф. Артуро Крония – изследовател на нашата литература и история. На страниците на сп. „L’Europa
Orientale” той публикува студия върху богомилството. Неговият колега проф.
Чамполи издава книга с български народни песни и изнася в Рим сказка,
посветена на България.
Ненчо Илиев показва, че особено големи са заслугите на проф. Аурелио
Палмиери, директор на Института за Източна Европа в Рим, завеждащ славянската секция, който разглежда в широки контексти Източна Европа, Русия и
Ориента. Палмиери пише за съвременната българска църква и е силно ангажиран с каузата „Македония”: „Но онова от дейността на Палмиери, което непосредствено ни засяга, то е, че той публикува в италианските вестници: „Il
Mezzogiorno”, „La Tribuna”, в сп. „L’Europa Orientale” и „La vita italiana” и други,
десетки статии за Македония и за България”, пише Илиев. (Илиев, 1927: 386387) Реквиемно българският писател отдава почит на италианския българист,
който с факти, цифри и документи доказва българския характер на Македония.
По страниците на италиански вестници и списания „La vita italiana”,
„L’Europa Orientale”, „Rassegna economica”, „Il Mondo” Ненчо Илиев публикува
десетки статии, защитавайки българската кауза след Първата световна война.
Свои разкази публикува в италианските списания „La tribuna illustrata”, „Tutto”,
„La Rivista di cultura”. През 1926 г. Илиев написва книгата „Мусолини и неговото дело”.
В бурната есен на 1944 г. Сириус е арестуван и въдворен в лагер. В политическия си трилър хроника „Убийствено червено” Христо Троански изяснява
причините за репресиите върху него: „За писателя Ненчо Илиев обаче няма кой
да се застъпи. А и едва ли биха могли да го изтръгнат от лапите на Левчо, тъй
като самият Югов е поръчал „да му се види сметката”. Не заради фейлетоните и
сатирите, подписвани с популярния псевдоним на Илиев – Сириус, не и заради
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романите му „Ирина” и „Стръмният път”. Заради претърпелите няколко издания негови биографични книги за цар Борис Трети и царица Йоанна. Върл
монархист, изцяло побиращ се в схемата за изтребване на „фашистката” интелигенция!” (Троански, 2003: 65)
Днес от архивите се прокрадват откъслечни сведения за последните дни на
големия журналист и демократ Ненчо Илиев-Сириус. Ако перифразираме
Цв.Тодоров от книгата му „Страхът от варварите (2009), наблюдаваме изместване на интелектуалния от жертвения разказ, с надеждата, че страданието ще бъде
признато и овъзмездено. Благодарение на упоритите издирвания на Троански,
научаваме за зверското му убийство: „Ненчо Илиев-Сириус загива в един от
никнещите като гъби след дъжд лагери. На въже от усукан чаршаф. Никой няма
да повярва, че сам е сложил край на живота си. От бараката, където намират
бездиханното му тяло, някой от лагерниците чул да се разнасят преди това
странни шумове и пресекващо хриптене – сякаш душат човек и нозете му ритат
дървения нар. Останалото е инсценировка, както при „самообесването” на
Данаил Крапчев и „скока” на генерал Цанков.” (Троански, 2003: 66)
Смъртта му попълва мартирологията на тоталитарните насилия. Политическите и литературните му врагове осъществяват разправата с критика и присмехулника, хроникьора на личностите и събитията от своето време, международния кореспондент, защитника на българската национална кауза.
Последният, който го вижда жив, е Дафина Кьорчева (дъщеря на критика
Димо Кьорчев), чийто спомен е потресаващ: „Видях двама въоръжени мъже да
влачат мъж без сако, с една обувка, стискащ чанта в ръка. За миг обърна лице
към мен – Ненчо Илиев-Сириус! Явно каза нещо, което не можах да чуя. Помня
само – „… приятелите”. Може би – „обади на приятелите”. Някаква отчаяна
молба за помощ, преди да го натикат в леката кола.” (Троански, 2003: 65)
В последните си мигове като свободен човек, той – мразеният, преследваният, заклейменият, отправя отчаян зов към приятелите. Но къде са те? Враговете му са много повече от приятелите, а палачите – повече от всичките, взети заедно. Останалото е заключено във времето. После идва забравата.
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ОСОБЕНОСТИ НА СРАВНЕНИЯТА В СТАТИИ
ОТ МАРТИН КАРБОВСКИ
доц. д-р Веселина Ватева
Бургаски свободен университет
PECULIARITIES OF THE COMPARISONS IN MARTIN KARBOVSKI’S
ARTICLES
Assoc. Prof. Dr. Veselina Vateva
Burgas Free University
РЕЗЮМЕ: В статията се анализират видовете сравнения в публицистични статии
от Мартин Карбовски. Разглеждат се непредикативните сравнения, в които подобието е изразено с лексема в пряко или в метафорично значение, сравнения реминисценции и такива, в които признакът за сравнение е езиково експлициран.
Обръща се внимание и на предикативните и на някои смесени типове сравнения.
Ключови думи: сравнение, непредикативни и предикативни сравнения, сравнения
реминисценции.
ABSTRACT: The types of comparisons in the journalistic articles of Martin Karbovski
are analyzed in the article. Reviewed are the non-predicative comparisons, in which the
semblance have been expressed by a lexical unit in direct or metaphorical meaning,
comparisons reminiscences and those, in which the comparison criterion is linguistically
explicated. Attention is paid also to the predicative and to some mixed types of
comparisons.
Key words: comparison, non-predicative and predicative comparisons, comparisons
reminiscences.

Мартин Карбовски е журналист с оригинален и разпознаваем стил, понякога
провокативен, но винаги впечатляващ с експресивността и индивидуалния си
почерк. Често срещан стилистичен похват в неговите статии е сравнението – порядко логическото, основаващо се на прякото значение на думите и създаващо
нагледност в изображението, по-често образното, базиращо се на преносното
значение на лексемите, внушаващо емоционалност и оценъчност.
В литературата, посветена на метафората, е известна т.нар. сравнителна
теория, според която метафората е съкратено сравнение, в което е премахната
частицата като. Но много автори обръщат внимание върху различните особености на метафората и сравнението.
Н. Д. Арутюнова прави следното разграничение: „ако сравнението посочва
подобието на един обект на друг, независимо от това явява ли се той постоянен
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или преходен, действителен или изглеждащ, ограничен от един аспект или глобален, то метафората изразява устойчиво подобие, разкриващо същността на
предмета и в крайна сметка негов постоянен признак, затова метафоричните изказвания не допускат обстоятелства за време и място“ (Арутюнова, 1990:27).
А. Вежбицка съпоставя сравнението и метафората и открива несъвпадение в
техните дълбинни структури. Тя ги представя чрез два различни модела: сравнение – ‘може да се каже, че това би могло да бъде…’; метафора – ‘може да се
каже, че това не…, а…’; метафорично сравнение – ‘може да се каже, че това би
могло да бъде не…, а…’ (Вежбицка, 1990:144).
И. Паси вниква в семантичната същност на сравнението, като го съпоставя с
метафората: „В сравнението се запазва пълната самостоятелност на двете сравними реалности. Но за да е възможно сравнението, между сравняваните величини трябва да има нещо общо (tertium comparationis). При сравнението обаче нито за миг едната реалност не се представя чрез другата… При метафората запазените в сравнението самостоятелни реалности се сливат, сякаш се отъждествяват, изглеждат като неразчленимо цяло (Паси, 1983:38-39). Авторът обръща
внимание и върху факта, че при сравнението не е задължителна само приликата,
но и разликата между сравняваните обекти: „Сравнението има смисъл само
когато се сравняват различни реалности – сравнение между напълно еднакви
реалности е невъзможно, тук е допустим само знакът за тъждество. Но сравнението е възможно, когато някои от страните на сравнимите реалности са сходни, приличат си, а други не са сходни (цит. съч.:41).
Обстойна класификация на сравненията по различни признаци прави Хр.
Станева. Според синтактичната им структура ги разделя на непредикативни (с
предлога като или с предложните съчетания – във вид на, подобно на и с наречието-предлог сякаш); предикативни (въведени в сложно изречение със съюзите
както, като че ли, като че, сякаш, като да). Според граматическата категория
на главния член сравненията са със съществително, прилагателно, местоимение,
наречие, числително, глагол. Според синтактичната функция на сравнителните
съчетания – несъгласувано определение, приложение, косвено допълнение,
съставно именно сказуемо (в просто изречение) и различни видове подчинени
обстоятелствени изречения. Според семантиката си сравненията са разделени
на: образни (отличават се с експресивност и емоционална наситеност) и логикоуточнителни (обикновено поясненията непознато с познато, имат само познавателна стойност). Според авторството сравненията са индивидуални (създават
се непосредствено в потока на речта и имат емоционално-експресивна функция)
и традиционни (употребяват се от целия езиков колектив; към тях се отнасят и
сравнения фразеологизми). Според наличието или отсъствието на основа за
сравняване – положителни сравнения (най-общо при тях признакът за сравнение се съдържа и в двете съпоставими понятия – тук се отделят няколко вида:
признакът е експлициран езиково; градирани – признакът е представен от няколко синонима; серийни – за сравнение се привличат не един, а няколко предмета с общ признак; реминисценции – сравняването става с историческа лич-
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ност) и отрицателни сравнения (отрича се наличието на признака основа за
сравнение в сравняваното понятие – характерни са за народните песни).
Разграничение между логически и образни сравнения правят също А.
Ортони и Дж. Милър. А. Ортони определя два вида сравнения – буквални, които нарича истинни (например Енциклопедиите приличат на речници), и уподобявания, които според него са лъжливи (Енциклопедиите приличат на златни
мини) (Ортони, 1990:224). Дж. Милър различава същите два типа сравнения –
буквални, в които основанията за сравнение са очевидни (Жената на Джон
прилича на неговата майка), и уподобявания, в които основанията не са очевидни (Жената на Джон прилича на неговия чадър) (Милър, 1990:252).
В статиите на М. Карбовски преобладават непредикативните сравнения с
предлога като. По-рядко авторът си служи с логическите сравнения, които предават неутрална информация, само разширяват образа на сравнявания обект с
нови признаци. Подобието, това, с което се сравнява, е представено чрез лексема в пряко значение (Тих гняв, гневец някакъв се надига от време на време в
гърлата на хората и минава като настинка (Стандарт, 29.05.2009); И се
отърсваме от печалните новини като от пудра захар в скута си (Стандарт,
13.06.2009); Когато влязат гардове като гардероби, невинаги се разбира кой
точно е влязъл, но нормалните хора си тръгват от заведението (Стандарт,
12.01.2010).
В своите статии М. Карбовски винаги изразява личната си позиция по дискутирания проблем, заявява субективната си оценка за събитията и на лексикално равнище постига това чрез ефекта на лексемите с преносно значение. Затова
много по-често създава образни сравнения, които са изградени на основата на
метафоричните значения на думите. Засилва се напрежението и интересът у читателя да открие общия признак между сравняваните същини, който често не е
езиково експлициран (Разликата в това, което празнуваме, и това, как се държим, е като разликата между огнище и пожар (Стандарт, 28.12.2007); Просто
не можем да очакваме синовете на овце да се държат като вълци (Стандарт,
10.12.2008); А у нас с осиновителите се държат като с идиоти на изчакване
(Стандарт, 23.01.2008); Примерно такава програма щеше да съдържа възможността да минеш на пешеходна пътека като бял човек, а не като подскачаща пешеходна жаба, знаеща, че няма да й се размине (Стандарт, 22.11.2008);
Българският скепсис е като гърбица (Стандарт, 11.05.2010); Премиерът знае,
че след зимата на 2010-11 оправданията за криза и саботаж ще са привършили
като обикновени амуниции в землянка (Стандарт, 7.09.2010); Проблемната точка в щаба на ГЕРБ явно ще остане Цветанов, който работи като гръмоотвод на
Борисов (Стандарт, 22.02.2011); При обикновените работещи хора лъскавите
вещи са като горчива комедия или медико-социална констатация – криза на
средната възраст или просто необмислена житейска екстра (Стандарт,
8.12.2011); Европа е като каруца, която в момента буксува (Стандарт,
2.02.2012); Това не е Европа на две скорости, това е Европа като двутактов
трабант, в който англичаните дават на задна (standartnews.com, 10.10.2012);
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Българите харесват СИРИЗА. Тя е като чуждо божество, което се надяваме
да помогне и на нашето племе (Lentata.com, 25.01.2015).
Всички посочени дотук сравнения са индивидуални, авторски. Те са поекспресивни, изразяват обикновено критичното отношение на М. Карбовски
към политическите лица и събития. По-рядко журналистът си служи с традиционните сравнения, които са фреквентни сред езиковата общност и най-често са
изградени на основата на фразеологизми (Слави Трифонов и Росен Петров
доскоро бяха като дупе и гащи в очите на публиката (Стандарт, 30.05.2008); А
системата, която доскоро поддържаше домовете за сираци, приличаше на неизриваем авгиев обор (Стандарт, 23.01.2008); За 20 год. стотици папки прехвърчаха като мухи наоколо, докато медиите като кучета се опитваха да ги захапят
(Стандрат, 26.10.2009).
Всички сравнения в текстовете на Карбовски са положителни, т.е. в тях
признакът за сравнение е налице, той не се отрича. Между тях ще разгледаме
сравнения реминисценции и сравнения, в които признакът е експлициран езиково.
При сравненията реминисценции се наблюдават различни разновидности, не
само сравнение с известна историческа личност, както се посочва като тяхна характеристика (Затова призивите да бъде изкарана цялата истина за последните
20 г. първо звучат невъзможно, второ звучат като яко популистко яхане на
Бойковото магаре (Стандарт, 11.10.2010). В едно сравнение М. Карбовски насочва вниманието към известна личност от миналото, но без да споменава
името й, а чрез цитат на нейно изказване (Стандартът, въвеждан за кебапчето и
каймата, е като слънце и въздух за всяко живо същество (Стандарт, 2.08.2010).
М. Карбовски има предвид думите на Георги Димитров: „Дружбата със СССР е
нужна на България като слънцето и въздуха за всяко живо същество“. При това
сравнението е употребено по отношение на твърде прозаичен обект и е постигнато иронично звучене.
В друго сравнение реминисценция става въпрос не за една, а за много личности, акцентира се върху събирателния образ на българските революционери,
които кръстосват България и се борят за свободата на родината ни (Вече се чува
как Гочоолу и Дочоолу правят избори – местят се цигани на морето като хвърковата чета, за да има за този или онзи кмет (Стандарт, 22.02.2011). Сравнението отново допринася за създаването на ироничен контекст и разкрива критичното отношение на автора към изборната ситуация в страната.
В две от сравненията реминисценции подобието, това, с което се сравнява,
означава предмет, характерен за отминалата епоха на социализма (Въпреки
относителния прогрес в част от населението на страната общото настроение е
смачкано като стара соцконсерва, от която сме очаквали да потече изобилие
(Стандарт, 22.11.2008); В рамките само на едно поколение Нормалното изчезна
като социалистическа дефицитна стока (Стандарт, 21.04.2012). Признаците,
характеризиращи този предмет, в единия случай са ‘овехтялост’, ‘грозота’,
‘неугледност’, а в другия – ‘рядко срещан и затова по-желан’.
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В последното сравнение реминисценция става въпрос за историческо събитие, характерно за епохата на фашизма (През 2014 стана ясно, че бунтът и
гласът тук са окончателно платени. Малкото неплатени гласове се размиват като детски гласове на фашистки митинг (Lentata.com. 29.12.2014).
В част от сравненията признакът, въз основа на който е изградено сравнението, е езиково експлициран. По-рядко е изразен чрез епитет, чиято семантика
внушава по-ярко емоционалното отношение на автора (Те гледат на нея (българите на кризата) като на досадна собствена жена (Стандарт, 27.12.2009);
Нацията все повече прилича на гладна и ядосана кобра в кошницата на укротител (Стандарт, 4.10.2011); От днес българите са тежко евроскептични. Те
изпълняваха чинно всяка препоръка на ЕС като умни и прилежни бедни
роднини, пуснати в скъпото училище на демокрацията (standartnews.com.
10.10.2012).
По-често М. Карбовски представя признака за сравнение не чрез епитет, а
описателно, разгръщайки по-подробно ситуацията в сложно или в просто изречение (Апашите и дребната престъпност са като в циганската махала. Това са
групи, които никой не иска да притисне (Стандарт, 10.12.2008); На няколко
пъти стана ясно, че договорите на държавата с частниците при изпълнение на
обществени поръчки са като договор за построяване на къща. Пише, че са се
споразумели да построят къща, но каква, къде, колко етажа – никакви подробности (Стандарт, 29.09.2009); Организацията на живота наоколо е като загубена битка. Пътят, храната, въздухът, хората – организацията на живота е така направена, че по-добре да си стоим вкъщи (Стандарт, 29.05.2009);
Мутрите са като температурата – когато държавата е болна, те излизат и
започват да загряват казана на обществото (Стандарт, 28.01.2009);
Румъния и България са като деца на балканска сватба. Всички ги гонят от
масата, но иначе всички твърдят, че ги обичат (Стандарт, 23.11.2010); У
нас животът е като шмиргел – аха се доближиш до него и той те изстъргва
до дръжката (Стандарт, 12.11.2010); Човешкият живот е като салам. Трябва
да му отрежеш краищата. Не се брои за житейска изява детството и пенсионирането (standartnews.com, 17.02.2012).
Още по-задълбочено се вниква в същността на основата за сравнението,
когато едновременно признакът е експлициран езиково чрез епитет и семантиката му е обяснена в изречение (Произведените в България реклами са като
симпатични циганета, които никой няма да прегърне заради кожните им
болести (Стандарт, 27.10.2007); Той е млад и умен, колкото най-тъпия футболист, който сте виждали да заеква пред камера (Стандарт, 21.01.2008);
Затова, ако сравниш българина с дърво, то ще да е възлесто, регенерирало в
различни посоки, чепато, суховато и с особена красота дърво. За да се усуче
така едно дърво, за да се овъзли, трябва някой да го мачка, натиска и пречупва (standartnews.com. 9.11.2012); Съдебната система е компрометирана. Но
тя седи като стара мома, леко дементна и пази своето достойнство, от
което вече никой не се интересува (standartnews.com, 17.07.2012).
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Предикативните сравнения, въведени в сложни изречения с различни съюзи,
се срещат рядко (Хората чакат от Бойко да накаже лошите, сякаш той е Господ
(Стандарт, 31.12.2009). На границата между непредикативните и предикативните сравнения са тези, образувани с глагола прилича (Булото на неговата изява
прилича на сръбска плескавица – много калории в съединителната тъкан на безсмислието и утвърждаването на модела – другите са виновни, аз съм жертва, не
мога да разбера защо ме бомбардират (Стандарт, 10.01.2008); България винаги
е приличала на казарма (Стандарт, 22.04.2010); Нашите политици приличат на
лукави крокодили, отгледани в телевизор (Стандарт, 20.10.2010); БАН прилича
на дом за сираци, който въпреки големия си бюджет няма пари за отопление
(Стандарт, 1.02.2010).
По-силно впечатление правят сравненията от смесен тип, които обединяват
някои от разгледаните видове. Те са свидетелство за журналистическото майсторство на М. Карбовски и отразяват субективния му поглед върху събитията
(Става дума за проф. Юлиян Вучков, който царува усилено в съзнанието на
електората като шут, говорител на народа (непредикативно сравнение, при
което подобието е изразено с лексема в пряко значение), напълно луд, просто
ексцентричен (сравнение с езиково експлициран признак) или единствена инстанция в този живот (подобието е изразено с лексема в метафоричано значение) (Стандарт, 10.01.2008); Всеки втори (мъж или жена) носи на кръста си
евтините панаирджийски пайети и сякаш кючекът тече в кръвта на българите
като най-родния рефлекс (предикативно и непредикативно сравнение) (Стандарт, 6.05.2009); Големите клечки не биха отишли да се разберат като рицари
за сърцето на едно момиче (сравнение реминисценция). Не биха приели да отидат на дуел, както са правели в разкошните романтични времена на мъжествените мъже без охрана (предикативно сравнение). За тях остава пернишкият
шах – същите тези синове се бият с охраните си (като с пешки на имиджа)
върху дървената дъска на модерните заведения за пиене (сравнение, в което
подобието е лексема с метафорично значение) (Стандарт, 12.01.2010).
Особено оригинални и въздействени са сравненията, които се преплитат с
други стилистични фигури, каквито са оксимороните (Полицията ни е като
българското образование – плащаш данъци, за да може държавата да изучи
детето ти. Но после пак плащаш за частни уроци, защото това, което си получил като обществена услуга в клас, не е достатъчно. Полицията ни е като
българското здравеопазване. Плащаш данък здраве, но после пак плащаш, за
да те прегледат и за да те оправят…Полицията ни е като България. Има я,
когато трябва да се плащат данъци, но я няма, когато ти потрябва държава (Стандарт, 20.04.2009); Каква е тази идея да се отмени доживотното наказание без право на замяна? Добро намерение като строежа на европейски
дом в условията на никаква канализация и амнезия къде се слагаше тоалетната чиния (Стандарт, 30.11.2012). В първия пример експресивността се засилва и чрез синтактичния паралелизъм, а и в двата текста чрез сравненията и
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оксимороните се внушава представата за омагьосания кръг, липсата на перспектива и нереформираната правосъдна система в нашата страна.
В публицистичните статии на Мартин Карбовски преобладават непредикативните сравнения, в които подобието е изразено с лексема в метафорично значение. Почти всички сравнения са индивидуални, авторски, изразители на субективната му оценка за лицата и събитията. Като творец с оригинален и запомнящ се стил журналистът създава интересни комбинации от различни видове
сравнения или ги съчетава с други стилистични фигури.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАРТНЬОРСКАТА
КОМПЕТЕНТНОСТ В ИНТИМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
И В СЕМЕЙНИЯ ЖИВОТ
доц. д-р Румен Бостанджиев, д.м
Бургаски свободен университет
OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF COMPETENCE FOR
PARTNERSHIP IN INTIMATE RELATIONS AND IN FAMILY LIFE
Assoc. Prof. Dr. Roumen Bostandjiev
Burgas Free University
РЕЗЮМЕ: Статията прави преглед на съвременните проучвания, изследващи
факторите за благополучие в интимните и семейните отношения. Очертават се основните предпоставки за изграждане на удовлетворяващи семейни отношения, като
ключово значение се отдава на партньорската компетентност. Предлага се нов
Компетентностен подход, който позволява интегриране на усилията в областта на
фамилната терапия с тези за създаване на психо-образователни програми, подготвящи за семеен живот.
Ключови думи: Семейни отношения, интимно партньорство, партньорска компетентност, образователни програми за семейни отношения, удовлетвореност
от семейния живот
ABSTRACT: This article analyses factors, which determinates satisfaction from
relationships in family and intimate ties. We accept scientific evidences that high
satisfaction from family and intimate relationships is a key factor for good health,
prosperity and high quality of life. In creation of better partnership competence we found
a new opportunities for improvement of family life.
Key words: family life, intimate partnership, satisfaction from family life, partnership
educational programs

1. Необходимост от професионална подкрепа на индивидуалните
усилия за изграждане на пълноценни двойкови и семейни отношения
Създаването на трайна интимна връзка с партньор и изграждането на семейна общност е стремеж на по-голямата част от хората. За 90% от представителите на различни култури и общности по света това се свързва със създаване на
собствено семейство и сключване на брак (United Nations Economic and Social
Affairs Population Division, 2003). В останалата част от случаите хората избират
да живеят, макар и без брак, в общности от семеен тип, основани също на трайното съжителство.
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Почти всички двойки, събиращи се да живеят заедно, започват съвместния
си живот с очаквания и надежди за удовлетворяващи и подкрепящи отношения
(Bradbury, 2005). За съжаление, по-голямата част от тях не успяват да постигнат
тази своя задача и се разделят с болезнено чувство.
Независимо, че между една трета и една втора от брачните двойки в развитите страни по света с течение на времето се разделят поради конфликти и
отчуждение (този дял е още по-висок при семейните двойки без брак), научните
проучвания категорично доказват, че „двойките, които придобиват ключови
познания, умения и нагласи в областта на семейните отношения, значително повишават шансовете си да запазят здрави и взаимно удовлетворяващи своите отношения в семейството“ (Halford, W. Kim (2011-07-18).
Marriage and Relationship Education: What Works and How to Provide It (Kindle
Locations 229-230). Guilford Publications. Kindle Edition.).
2. Предизвикателството да се изграждат и подържат здрави, пълноценни и удовлетворяващи партньорски отношения в двойката и семейството
Според последното представително проучване на Обединените нации
(United Nations Economic and Social Affairs Population Division, 2003) през
последните две десетилетия в повечето страни по света се забелязват устойчиви
промени в семейните и брачните отношения, които включват:
1. Намаляване броя на сключените бракове и увеличаване броя на двойките,
избиращи да живеят на семейни начала без брак.
2. Нарастване броя на разводите сред двойките, които сключват брак.
3. Нарастването на разводите е значително по-високо сред семействата в развитите икономически страни, сравнен с този в развиващите се страни.
4. Изброените помени се свързват с устойчиви социално-икономически промени в статуса на жената, която се превръща във все по-равностоен и независим партньор, освобождавайки се от социалната и икономическата си зависимост от мъжа.
5. В световен мащаб семейството все повече се превръща в доброволен съюз
на равнопоставени партньори, освобождавайки се от външната социална и
икономическа принуда.
Изброените тенденции особено ярко проличават в бурно развиващото се китайско общество, в което се очертават все по-драматични разлики между индустриалната култура на големите градове и примитивната култура в ориентираните към селскостопански труд провинции. В бедните земеделски райони, където жените рядко получават някакво образование и нямат самостоятелни доходи, нивото на разводите е изключително ниско и не се променя през последните
десетилетия. Положението е съвсем различно в индустриализираните райони
около Пекин и Шанхай, където жените имат еднакви възможности за образо-
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вание с тези на мъжете, еднакво участват в професионална активност и разполагат със собствени доходи. В тези райони броят на разводите е три пъти по-голям, сравнен със селскостопанските райони и освен това много бързо се увеличава (Chinese National Bureau of Statistics, 2003).
Една от възможните интерпретации на посочените факти свързва пови-шената разводимост с цялостния процес на либерализация в съвременните индустриални култури, който дава възможност на по-образованата част от обществото
да моделира динамично семейната си среда, следвайки значително по-високи
изисквания за качество на отношенията с интимния и семейния партньор. Очевидно във високо технологичните общества хората имат по-високи очаквания
от семейните отношения, но едновременно с това са и по-затруднени да покриват тези свои очаквания за по-продължителен период от време. Преходът от
културата на „уредените бракове“, когато хората са създавали семейство, без да
имат особена възможност за личен избор и проява на индивидуални емоционални и еротични предпочитания към култура, в която хората са значително посвободни да следват индивидуалните си избори, но и по-отговорни за семейното си благополучие, очевидно е драматичен. Съществуващата вече в много
страни дългогодишна практика в областта на образованието за партньорски отношения и семеен живот изглежда като най-конструктивна възможност да се
преодолеят предизвикателствата в партньорското общуване.
Друго сериозно предизвикателство пред партньорските отношения в съвременното индустриално семейство е нарастващата продължителност на живота. Според някои проучвания средната продължителност на семейния живот
при хората от прединдустриалната епоха в Англия и САЩ е била 15 години,
като основната причина за прекъсване на съпружеските отношения е била
смъртта на единия от партньорите (Pinsof, 2002). Днес статистиките в САЩ показват, че средната продължителност на семейния живот в тази страна е
приблизително същата – 16 години. Основната причина за прекъсване на
семейните отношения обаче е разводът (U.S. Census Bureau, 2003). Тези данни
подсказват, че съвременният семеен човек е изправен пред предизвикателство,
непознато за по-голямата част от предшествениците ни – продължителния семеен живот. Справянето с това предизвикателство, както и предизвикателството
на раздялата и развода, на създаването на следващо реконструирано семейство
са задачи, които изискват създаване на специфична нова компетентност, за която нямаме предходни културни модели. Ако притежаваме способността да се
учим по-ефективно от собствения си опит в процес на обучение и консултативна подкрепа, ние бихме могли да създаваме и усвояваме нови модели за справяне с предизвикателствата на живота.
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3. Роля на пълноценните отношения в интимната двойка и семейството за здравето и благополучието
Множество научни проучвания, изследващи ролята на пълноценните партньорски взаимоотношения в двойката и семейството, категорично доказват техния благоприятен ефект върху здравето и благополучието. Конкретните изводи,
до които достигат изследователите, са:
1. Пълноценните, изпълнени с любов двойкови отношения, съдействат за
по-продължителен живот в добро здраве.
2. Пълноценните семейни отношения са предпоставка за по-успешна професионална кариера и по-високо финансово и материално благополучие.
3. Пълноценните семейни отношения защитават партньорите от негативните въздействия на различни стресиращи фактори и укрепват устойчивостта
им в трудни моменти.
4. Семействата с пълноценни отношения между родителите предоставят
по-добро възпитание, възможности за развитие и просперитет на своите деца.
5. Семействата с пълноценни и удовлетворяващи отношения по-добре се
интегрират в рамките на разширената семейна общност и останалите социални
структури на обществото. Това се отразява благоприятно върху функционирането на различните социални общности и обществото като цяло. (Halford, W.
Kim (2011-07-18). Marriage and Relationship Education: What Works and How to
Provide It (Kindle Locations 232-238). Guilford Publications. Kindle Edition.)
Едно голяма представително изследване, проведено в различни страни по
света, доказва по безспорен начин, че животът в стабилно семейство с взаимно
удовлетворяващи отношения е най-значимият фактор, определящ субективната
удовлетвореност от живота, доброто здраве и благополучие (Diener, Suh, Lucas,
and Smith, 1999).
Друго подобно изследване (Coie et al., 1993) доказва, че щастливите
семейства са значително по-устойчиви на различните стресови фактори и това
ги прави способни да се адаптират по-успешно дори и при най-неблагоприятни
външни условия.
Множество проучвания доказват позитивния ефект на щастливите семейни
отношения върху децата, които се отглеждат в тях. В тези семейства подрастващите са значимо по-здрави, развиват се по-добре, имат по-добър успех в училище и се отличават с по-добра междуличностна адаптация в своята среда
(McLanahan & Sandefur, 1996; Sanders, Nicholson, & Floyd, 1997).
Обратно, когато децата са израснали в конфликтни семейни отношения или
в разпадащи се семейства, те много по-често срещат затруднения при изграждане на пълноценни отношения с партньорите в собствените си семейства.
(Amato, 2000; Amato & Cheadle, 2005).
Категоричната връзка между качеството на взаимоотношенията в семейството и широк кръг от ключови показатели, свързани със здравето, благополучието и развитието както на родителите, така и на децата в семействата, са
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причина от десетилетия много изследователи, политици и други експерти по
света да пледират за разработване и масово приложение на специализирани образователни програми, подготвящи за семеен живот и родителство
(Halford, Markman, & Stanley, 2008). Многогодишното прилагане на подобни
програми по света, категорично е показало тяхната ефективност в страни с
различни културни особености като Германия, Австралия, Норвегия, Хонг
Конг, Малайзия, Сингапур, Обединеното Кралство, САЩ (Hahlweg, Baucom, et
al., 1998; Halford & Simons, 2005; Huang, 2005; Thuen & Lжrum, 2005).
4. Фамилната терапия и образователните програми, подготвящи за семеен живот
През последните две десетилетия в повечето страни по света се забелязва
устойчива тенденция за разширяване на професионалните усилия за укрепване
на семейните отношения от традиционно доминиращата практика на семейната
терапия и консултиране към предлагането на психо-образователни програми,
подготвящи двойките за съвместен живот, преди да са достигнали критичната
точка на тежки семейни кризи и конфликти. Тези две форми на професионална
подкрепа се приемат не като алтернативни, а като взаимно допълващи се активности.
Много изследователи обаче изтъкват предимствата на предварителните образователни инициативи като по-ефективни и по-икономични, тъй като много
често усилията за преодоляване на вече възникнали тежки семейни драми са
значително по-продължителни и далеч не така резултатни, както предварителното придобиване на компетентности от партньорите в етап от отношенията им,
когато те са високо мотивирани да развиват позитивно своята връзка (Halford,
Markman, & Stanley, 2008).
5. Партньорска компетентност
Мнението на огромен брой изследователи на семейните и двойковите отношения е, че „съществуват ключови умения, нагласи и познания, които дават по-голям шанс на партньорите да изграждат и запазват здрави и взаимно удовлетворяващи отношения в двойката. Не всички хора успяват
спонтанно в опита си да придобият тази компетентност. Затова целта на Образованието в двойкови отношения (Couple Relationship Education - CRE) е да
предостави структурирани обучителни преживявания и опит, които да
подпомогнат двойките в изграждането на адекватни познания, нагласи и
умения” (Halford, W. Kim (2011-07-18). Marriage and Relationship Education:
What Works and How to Provide It (Kindle Locations 201-203). Guilford Publications.
Kindle Edition).
Опитът в областта на психо-образователните програми, изграждащи ключови компетентности в областта на партньорските отношения, дава възможност за
промяна във фокуса на внимание и в процеса на семейното консултиране и терапия. Бихме могли да приемем, че в моменти на затруднения в семейните
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отношения, партньорите имат особено остра необходимост от придобиване на
нови партньорски компетентности, които не само да им помогнат да
преодолеят успешно конкретния труден момент, но и да им позволят занапред
да се справят по-добре със сходни проблемни ситуации. В този смисъл, фокусирането на вниманието върху необходимите нови партньорски компетентности
в консултативния процес създава предпоставки той да съчетава все повече елементи на образованието. В нашите български условия подобна промяна във възприемането на семейната терапия би могла да отхвърли до голяма степен
съществуващата стигма. Терапевтичният ми опит ясно показва, че много хора
се срамуват от проблемите си и поради това избягват терапевтичната подкрепа,
тъй като тя сякаш верифицира личния им провал и неспособност за справяне с
живота. Друга категория хора приемат терапията като твърде драматична
намеса в живота им, при която някой манипулативно се опитва да промени съдбата им. Съществуват и хора, за които личното ангажиране с преодоляването на
проблема изглежда твърде трудно и те очакват някой да им помогне по някакъв
магичен начин, който не изисква никаква активност от тяхна страна. Идеята за
помагаща интервенция, която изгражда необходимите компетентности в критичен момент от живота, предлага алтернатива на тези самоограничаващи нагласи.
Компетентностният подход позволява максимално интегриране на теоретичните и прагматичните подходи, които са залегнали в психо-образователните
програми и терапевтичната работа. Този подход е много близък до постановките в Краткосрочната, ориентирана към решения, терапия. И в двата случая
вниманието е фокусирано върху конкретната необходимост от намиране на добри решения и варианти за справяне с конкретни предизвикателства. За разлика
от Краткосрочната терапия обаче, компетентностният подход предлага не просто решение на конкретните проблемни ситуации, а значително по-широко фокусиране върху партньорската компетентност, което позволява на партньорите да
се справят успешно и с много други предизвикателства в съвместния им живот.
На практика обсъжданите две специфични форми на професионална подкрепа
на двойките и семействата – психо-образователните програми и консултирането, идеално биха могли да се съчетават. Опитът на някои от водещите експерти
в тази област показва, че ако двойки, включени в образователни програми,
заявят свои специфични потребности от консултативна подкрепа извън образователната група, те биха могли успешно да съчетаят участието си и в двете форми (Halford, 2011).
6. Екологичен модел за факторите, определящи удовлетвореността от
двойковите/семейните отношения
Изследванията показват, че в началото на връзката и в частност в момента
на сключване на брак, удовлетвореността от съвместните отношения е в своя
пик и при двамата партньори (Bradbury & Karney, 2004; Glenn, 1998). Независимо, че повечето съпрузи са запознати с нарастващата вероятност брачните им
отношения да завършат с развод, в началото на съвместното съжителство по-
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вечето от партньорите са твърдо убедени, че точно техните отношения ще продължат дълго и успешно. Допускането на вариант за раздяла или развод е минимално, което често кара такива двойки да подценяват реалните рискове от различни деструктивни поведения, които могат да се утвърдят като обичайни в
семейните отношения (Fowers, Lyons, & Montel, 1996). Навярно това е една от
причините удовлетвореността от съвместния живот рязко да спада в първите
години след брака при голяма част от семейните двойки (Bradbury & Karney,
2004), като 3-4 % от сключените бракове се разпадат всяка година през първите
10 години след сватбата ( Glenn, 1998).
Съществуват значителен брой изследвания, които са си поставяли за цел да
изяснят кои са факторите, които определят съдбата на една семейна двойка.
Въпросът , на който се търси отговор, е от какво зависи дали партньорите ще
останат удовлетворени от отношенията си, независимо от съвместно преживените години, които ги сближават, или общият живот ще ги отчужди и противопостави, което ще доведе до раздяла или развод (Bradbury & Karney, 2004);
Holman, 2001). Един от авторите, изследвали тази тема (Halford, 2001), предлага
интересен теоретичен модел, наречен от него „Екологичен модел“ за стабилността на брака. Според този модел четири са основните групи фактори, които
определят успеха и стабилността на брака и семейството:
1. Най-външно разположената група фактори обхваща социално-икономическия контекст, в който се развиват конкретните семейни отношения. Вече
стана дума за някои от тези променящи се социални, културни и икономически
фактори, които правят съвременния брак по-нестабилен, но едновременно с това създават и предпоставки за по-удовлетворяващи отношения между партньорите поради равноправието между мъжа и жената. Съществен елемент от
външния социален контекст е подкрепата и влиянието, което оказват върху семейните отношения връзките с разширените родителски семейства, приятелският кръг и непосредствената социална среда (Larson & Holman, 1994).
2. Втората група фактори включва специфични житейски събития, които
поставят на изпитание взаимоотношенията между партньорите. Част от тези събития могат да засягат и двамата, като раждането на дете, промяна в местоживеенето, а други могат да са изпитание главно за единия от тях – служебни неприятности, здравословни проблеми и пр. Тези изпитания са от значение не
толкова сами по себе си, колкото като проверка за възможността на двойката да
се справи успешно с тях (Story & Bradbury, 2004).
3. Третата група фактори е свързана с личностните особености на всеки
от двамата партньори. От значение тук е травматичният минал опит, който
може да е имал единият или двамата от партньорите в семействата, от които
идват, липсата на достатъчна личностна зрелост поради специфични взаимодействия с родителите, наличието на сериозни здравни или психични проблеми
или деструктивни черти на характера (Bradbury & Karney, 2004; Holman, 2001).
4. Четвъртата група фактори обхваща общуването между партньорите –
техните мисли, преживявания и поведенчески модели, които изграждат типич-
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ните взаимодействия между тях. Особено значение тук имат уменията за конструктивно преодоляване на конфликтни ситуации, от които в огромна степен зависи дали ежедневните стресови моменти ще допринасят за стабилизиране на отношенията, или обратно, ще доведат до техния разпад (Bradbury &
Karney, 2004; Holman, 2001). В този екологичен модел на семейните отношения
съществуват сложни, взаимно обуславящи се отношения между всяка от изброените групи фактори.
7. Интерпретация на Екологичния модел на семейните отношения през
призмата на компетентностния подход
В представения четирифакторен „екологичен модел“ на семейните отношения отделните фактори имат различно значение и роля. Докато първите две
групи – социално-икономическият контекст и критичните житейски събития са
в значителна степен извън възможността за повлияване чрез индивидуални избори или могат да се приемат като резултат от подобни избори, то личностните
черти и особено стилът на общуване са най-динамичните елементи, които биха
могли целенасочено да се променят в процеса на позитивна професионална подкрепа и така да създават по-добри шансове за развитието на хармоничните отношения в двойката и семейството.
Ако за двойки с непълноценна комуникация поемането на родителска роля
може да се окаже препъникамък и да доведе до възникване и задълбочаване на
семейни конфликти, за други семейства именно това житейско предизвикателство би могло да сплоти родителите и да засили способността им да се
подкрепят и да осмислят съвместния си живот (Markman, Halford, & Cordova,
1997; Pasch & Bradbury, 1998).
Екологичният модел на семейни отношения дава добра възможност за фокусиране на професионалната подкрепа, която би могла да помогне на партньорите да увеличат шансовете си за по-пълноценни, удовлетворяващи и продължителни семейни отношения. Стратегическото поле за въздействие е комуникацията, тъй като именно там биха могли да се предлагат изпреварващи образователни интервенции, които да предлагат по-широка гама от поведенчески модели, възможности за по-адекватни ценностни избори и условия за придобиване
на конкретни умения. До голяма степен Компетентностният подход в психо-образователните програми, подготвящи за семеен живот, както и приложен в терапевтичен контекст при справяне с конкретни критични моменти от съвместния
живот, фокусира именно върху промяна в семейната комуникация и овладяване
на нови, по-ефективни партньорски компетентности.
Този подход ефективно би могъл да промени и голяма част от факторите,
определяни като личностни. Ако приемем процеса на изграждане на по-висока
партньорска компетентност като важен елемент от личностното развитие и израстване, но колкото по-отговорен и компетентен е всеки от партньорите, толкова по-ефективен контрол би имал върху втората група фактори в Екологичния модел, определяни като специфични житейски събития. Високата партньор-
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ска компетентност би позволила предизвикателствата в жизнения цикъл на
семейството да са предпоставка за развитие и нарастваща устойчивост на семейната система.
Заключение
Изграждането на пълноценни интимни и семейни отношения е едно от найвълнуващите, най-отговорните и едновременно с това най-драматичните процеси в живота на съвременния човек. Изпитанията и трудностите в тази сфера
днес са значително повече, отколкото в предходните години, но едновременно с
това и възможностите за свободен избор и откриване на нови хоризонти са
неограничени. Без съмнение поемането на тази отговорна житейска задача днес
трудно може да е успешно без системна и многостранна подготовка. Идва време, в което ясно следва да осъзнаем, че както за успешната си професионална
изява, така и за успешния си личен живот човек е необходимо целенасочено да
се подготвя и тази подготовка следва да започне от ранна възраст. Имаме
всички основания да мислим, че професионалните усилия, инвестирани в
психо-образователни програми, подготвящи за семеен живот, биха ни възнаградили с по-добро здраве и благополучие на хората, за които посвещаваме тези
свои инициативи.
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ПОДХОДИ КЪМ УЧЕНЕТО И НАЧИНЪТ НА ОРГАНИЗИРАНЕ
НА ОБУЧЕНИЕТО В КОНТЕКСТА НА СОЦИАЛНИТЕ
И НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ
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Когато ученето не е страна на правенето,
то се изражда в някоя от формите на мързела
и се превръща в параван на нещо, което уж правим

APPROACHES TO LEARNING AND THE ORGANIZATION OF TRAINING
IN THE CONTEXT OF SOCIAL AND TECHNICAL CHANGES
Assoc. Prof. Dr. Mariya Aleksieva
Burgas Free University
When learning is not a party to making,
it degenerates into a form of laziness
and becomes a cover of something that supposedly do
РЕЗЮМЕ: В публикацията се представят възможни подходи за учене, които са
разгледани в контекста на социалните и на интензивните технически промени през
последните две десетилетия. Тези подходи са ориентирани към разбиране за ученето като творчески процес, който е свързан със синтезиране на информация от различни източници, осмисляне на тази информация и търсене на нови и съвременни
идеи за използването й в различни ситуации. В този контекст се обръща внимание
на два основни момента в ученето: мотивацията и стремежа към познание. Първото
зависи пряко от методите на преподаване на учителя/преподавателя (както и от
множество други фактори като социалната и образователната среда например), а
второто зависи пряко от избрания подход за учене.
Ключови думи: подходи за учене, ученето като страна на правенето, мотивация,
творчески подход, социална организация на ученето, конструктивизъм
ABSTRACT: The publication presents possible approaches to learning that are
addressed in the context of social and intensive technical changes in the last two decades.
These approaches are oriented towards understanding learning as a creative process that
is associated with the synthesis of information from different sources, rationalization of
this information and to find new and modern ideas to use in different situations. In this
context, draws attention to two important points in learning, motivation and the pursuit of
knowledge. The first depends directly on the teaching methods of teacher/lecturer (as
well as many other factors such as social and educational environment, for example), and
the second is directly dependent on the chosen approach to learning.
Key words: approaches to learning, learning as part of the making, motivation,
creativity, social organization of learning, constructivism
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Техническите и социалните промени през последните две десетилетия имат
значително влияние върху мотивите за учене и самото учене. Тенденцията на
ясно структурирана образователна система, позната от 70-те години на миналия
век, се променя. Периодите за валидиране на знания стават по-кратки, а
потребностите от учене стават все по-многобройни. Ученето и образованието
стават по-зависими и от ситуациите. При много динамичните времена, вярата в
правилата намалява. Социологическите дебати за „Индивидуализацията” и
„Размиването на границите” показват, че областите на знание и свързаните с тях
дейности увеличават своето значение. Активното организиране на собствения
живот става необходимо, тъй като традиционните роли и житейски планове се
променят.
Всичко това налага нови подходи към разглеждане на същността и начина
на организиране на обучението и ученето.
В последните години технологиите „изстреляха“ възможностите за знание и
общуване толкова напред, че едва ли преди 50 години някой си е представял
днешния свят, ситуиран в сегашния си модел на функциониране и обмен. Тук
припомняме твърдението на сър Кен Робинсън, че „… предназначението на
образованието е да ни откара в необозримото бъдеще“. Това твърдение дава
отговор на въпроса: защо днес погледите са насочени към създаването на творчески, самостоятелно мислещи, проактивни личности? Отговорът е кратък и
много простичък: за да могат по-лесно да се адаптират към бързо променящия
се свят.
Днес подходите, с които са израснали поколенията до 90-те години в опита
да бъдат превърнати в еднакво мислещи, неинициативни възрастни, са вече минало или могат да бъдат поставени в категорията „клише“. Насочвани „за тяхно
добро“ от родителите си, сред тези хора днес има инженери, които са несбъднати художници или лекари, така, както има и икономисти, които са несбъднати
архитекти и т.н. Съвременният начин на живот налага търсенето на нови модели, които да помогнат да се образоват по-креативни личности. Динамичният и
механизиран всекидневен живот изисква различен тип обучение и различни неща за научаване (Hinführung Tully, C.J. 2004).
С преминаването към постиндустриалното съвременно общество се появяват и нови модели за учене. Социалната организация на ученето се базира на социалната диференциация. От гледна точка на социалната теория придобиването
на полезни знания и умения описва общественото придобиване на знания в цялата му комплексност. Социалните промени променят обществото и следователно неговото придобиване на знания. Нивото на социална диференциация се
отразява в ученето (Dohmen, G. 2002).
Уменията, които днешните работодатели по целия свят ценят, са най-вече
проактивност, инициативност, творческо мислене, работа в екип, умение за
търсене и даване на обратна връзка – кое е добре, кое не е добре. Тези умения са
свързани с компонентите на т. нар. „нова парадигма“: различните проявления на
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интелигентността, силата на въображението и креативността и значението на
вярата в собствените възможности (Робинсън, К. 2010).
Има ясно осъзнат стремеж към това, както сред учители и родители, така и
от страна на държавни институции и неправителствени организации. Вече е ясно, че няма как промяната да стане само „на хартия“ и че е нужна промяна в
самите нас. Но проблемът е, че именно ние, които не сме учени на инициативност и работа в екип, които сме били направлявани от родителите си и порицавани от преподавателите си, ще трябва да станем носители на тази промяна.
Така се затваря омагьосаният кръг, в който лично аз намирам обяснението защо
нещата стават толкова бавно.
Модерното разбиране е, че ученето е творчески процес. То не е просто усвояване на предварително подготвена от учебната система информация, а е синтезирането й от различни източници и непрестанно търсене на нови и съвременни идеи и теории, свързани с нея. Основни моменти в ученето са мотивацията и
стремежът към познание. Първото зависи пряко от методите на преподаване на
учителя (както и от множество други фактори като социалната среда например),
а второто зависи пряко от избраната стратегия за учене.
Новите изисквания, които се поставят пред българското образование и в
частност пред учителя, все повече извеждат на преден план конструктивистките
теории и подходи, основани на разбирането, че в процеса на познавателна дейност новите знания се свързват с предишния опит на обучаемия. Конструктивизмът представя идеята, че учещият конструира собствени знания и същевременно конструира значения, докато учи. Теорията за конструктивизма изисква
специални условия на организация на обучението и ученето: среда, в която обучаемите имат възможност да си сътрудничат и да си помагат; да използват разнообразни информационни източници, за да изпълняват учебни задачи; да достигнат поставените цели и др.
От гледна точка на когнитивните теории за учене човешкият ум е предразположен да „дестилира“ знания, да получава ценни прозрения или да развие
умения от почти всяка дейност или преживяване, пред които е изправен. Съответно ученето по никакъв начин не се ограничава до образователни институции:
училища и университети. Вместо това, много „епизоди“ на ученето безпроблемно се интегрират в ежедневието, често без изрична мотивация за учене или
конкретна учебна цел, а някои от тях дори без осъзнаване, че нещо като натрупване
на знания или придобиване на умение е било осъществено (Шоан, Ст. 2008).
Основна форма на организация на образователната система и до днес е
класно-урочната система на обучение. Практически обаче се оказва, че подобри резултати постигат онези ученици, които са силно мотивирани и отделят
от свободното си време в самоподготовка. Затова се смята, че тенденция по отношение на промяната в ситуиране на класно-урочната система на обучение е
фокусиране върху мотивацията за самоподготовка на учениците и стимулиране
на стремежа за творческа изява, която е налична във всеки човек (но невинаги е
„отключена“). Освен това, получавайки ефективна стратегия за учене по дадена
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учебна дисциплина, тя (мотивацията за самоподготовка) лесно може да бъде
пренесена и използвана при подготовката за друга учебна дисциплина в процеса
на самоподготовка. Засилването на акцента върху самостоятелното учене се
дължи на факта, че то се определя като репрезентация на последна степен от
автономията на обучаемия. Това означава, че обучаемият има контрол над
дейностите и отговорностите за избора на целите, темите и средствата на учене
(Mocker, D. W., & Spear, G. E., 1982). Въпреки че идеята не е нова, самостоятелното учене се възприема като важна характеристика за хората, защото понастоящем живеем в ерата на дигиталните технологии, които са широко разпространени и се променят доста бързо. Няма да е грешно да се каже, че самостоятелното учене е задължително умение за хората, които искат да се развиват.
Осем са основните фактори, които имат отношение към индивидуалната готовност за самостоятелно учене (Mocker, D. W., & Spear, G. E., 1982):
1. Отвореност към възможностите за учене
2. Собствена концепция за ефективно учене
3. Инициативност и независимост при учене
4. Информирано поемане на отговорност
5. Любов към ученето
6. Креативност
7. Ориентация за бъдещето
8. Възможност за използване на основни умения за учене и за решаване на
проблеми
Развитието на дигиталните технологии подтиква и провокира преосмисляне
на концепцията за отвореност към възможностите за учене. Нещо повече след
разработването на Националната стратегия за въвеждане на информационните и
комуникационните технологии в образованието през 2006 г. от МОН и след
приемането на Националната програма за развитие на училищното образование
и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015) се очертаха образователни приоритети на България, свързани с интегрирането на информационните
и комуникационните технологии в учебния процес. Като част от целите на българското училищно образование са изведени следните:
 ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на образованието;
 обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес;
 провокиране на творческо мислене и самостоятелност;
 формиране на практически умения, развиване на инициативност и находчивост у учениците (Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 20062015, 2006)
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В рамките на тези цели е необходимо съобразяване с определени базови
компетенции, свързани с технологичните умения. Например: „Отвореност към
възможностите за учене” включва активно участие на обучаемия в процеса на
учене. Увеличаването на степента на самостоятелно учене зависи от лесния
достъп до източници за учене. В това отношение интернет играе важна роля като източник на информация и възможности за учене. Тези източници варират,
като се започне от любителски и се стигне до високоакадемични теми. Например Google показва 405 000 страници при търсене по тема „Как да напишем
проект“, 396 000 интернет страници по тема „Чудесата на света“, 87 100 страници по тема „Ефективно учене“, 78 600 интернет страници по тема „Отглеждане
на зеленчуци в домашни условия” и т.н.
Децата на новото поколение са по-различни и с всяка следваща година се
променят. Те еволюират във всеки аспект – физически, психически и емоционален, което поражда проблеми в сегашната ограничена и непроменена образователна система. Към това трябва да добавим и факта, че различните обучаеми подхождат към учебния процес по различен начин. Едни предпочитат знанията да им се „сервират наготово“ и да приемат думите на учителя като закон,
други предпочитат да подлагат всичко под съмнение и винаги да търсят алтернативни решения. Така сред разнообразието от различни типове индивидуалности се обособяват и различни подходи за учене. Едни подходи са ефективни
при едни личности, но същите може да дават негативен ефект при други. Затова
подходът за учене трябва да е мотивиран избор на самия обучаем и да бъде
строго индивидуален спрямо неговите потребности. Така се оказва, че освен
сферата на научното познание и методите за изучаването и са също толкова
важни. Правото на избор на подход за учене е силно повлияно от самата мотивация на обучаемия.
Например за постигането на подход на учене чрез индивидуализация в обучението е необходимо да се преосмислят всички поставени досега цели.
Например до момента критериите за постигане на отличен успех включват
изискването за усвояване на голямо количество информация и придобиване на
множество умения. Една открояваща се тенденция в световното образование е
тези количества от информация да бъдат намалени, а останалото „незаето“ време за обучение да се запълва именно от самостоятелен творчески процес. С
други думи обучаемите трябва да бъдат оставени да задават собствени въпроси,
да формулират нови задачи, да решават нерешени в учебника проблеми. Процесите на учене в по-голяма степен отколкото предаването на знание трябва да
целят да интегрират нагласи, умения и знание и да отчитат отношенията между
знанието и контекста. Обемът знания трябва да бъде така конструиран, че да
позволява на учещите се да изучават и да използват междудисциплинарните и
крос-дисциплинарните връзки в училищната програма (например връзките
между история и изследвания върху околната среда, между география и история
и граждански и политически науки и т.н.).
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Изложеното по-горе съдържание променя и разбиранията за мотивацията.
Ако досега основната мотивация в обучението са „добрата оценка“ и „вземането на изпит“, то новата тенденция в образованието вменява нуждата от съзнание
за саморазвитие у обучаемите. Това прави задачата на образователните институции и на преподавателите още по-тежка – те трябва освен предаването на знания/информация да стимулират индивидуални цели и стремежи във всеки
обучаем. И още … преподавателите трябва да могат да насочват всеки обучаем
към най-правилния за него подход за учене. Това изисква от тях да имат
квалификация не само по учебната дисциплина/курс, по които преподават, но и
по педагогика, психология, философия, все повече прилагане на информационните технологии, за да поддържат интереса на учениците към предмета, да разширяват източниците на информация и да осигуряват методическо разнообразие в образователно-възпитателния процес.
Не на последно място в този подход на учене идва оценяването. Очевидно е,
че следвайки индивидуален подход на обучение, трябва да има и индивидуален
подход при оценяване. Най-важната част от него всъщност се явява „самооценката“. Ако преподавателят успее да формира обучаемите да изградят адекватна
самооценка за своите знания и умения, то той ще ги стимулира за още поамбицираното усвояване на знания и развитие. При съвършено завършен вариант на такава система стандартната форма на външно оценяване би била дори
ненужна.
За успешното прилагане на този подход за учене са необходими няколко
стъпки, които онагледяваме в схема 1.
Схема 1. Основни стъпки за прилагане на подход на учене
чрез индивидуализация
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Първата стъпка, която преподавателите трябва да предприемат към развитието на творческите способности на своите ученици, е да прекъснат монотонността и еднообразието. Именно те са първичните „стопери“ на творческия
устрем у всеки човек. Ако един обучаем предварително знае какво ще се случи
в даден учебен час, то той инстинктивно предприема действия за самозащита
срещу неприятните за него задължения и обратното – пренавива се в очакване
на позитивните моменти. Първото води до нежелание за учене, а второто до
разочарование от учебния процес. Напълно противоположният процес обаче
също не е препоръчителен – може да се породи и страх от неизвестното. Затова
преподавателите трябва да впрегнат всичките си усилия в създаване на „очакване на интересното“.
Втората стъпка е придаване на по-голяма важност и тежест на домашните работи. Именно те са основата на самообучението и те са най-широкото
поле за творческа дейност. Но именно тук образователната институция трябва
да срещне сериозната подкрепа на всички други граждани в обществото –
родителите трябва също да насърчават творческите заложби на своите деца, а не
„да им пишат домашните“. Реално погледнато това е една много дългосрочна и
изключително инертна дейност, за постигането на резултат от която ще е нужна
смяната на няколко поколения.
Третата стъпка е стимулиране на осмислянето на запаметената информация. Повечето хора знаят думата „зубрене“ и са убедени, че това е нещо лошо
за обучителния процес. Истината обаче е друга: „зубренето“ само по себе си е
метод за ефективно запаметяване на големи обеми информация. С други думи
„зубренето“ е стратегия за учене, която води до ефективно запомняне. От тази
си гледна точка то не е нещо лошо. Лошото е, че то не води до осмисляне. Така
че в училище всъщност е погрешно да се правят опити за премахване на наизустяването на „клиширана информация“ (каквито течения вървят в момента
активно). Напълно наложително е обаче всяка „зазубрена информация“ да бъде
подробно обсъдена и анализирана. Именно така трайно запаметеното се превръща от „ненужна информация“ в „знание“. „Зубренето“ трябва да се превърне в
естествен помощник на познанието.
Четвъртата стъпка е формиране на умение за организация на времето за
учене. Учебната практика досега показва, че учениците не умеят да организират
времето си за учене, т.е. те не знаят отговора на въпроса „кога да учат“. Като
пример можем да посочим сферата на висшето образование, където студентите
редовно оставят ученето „за накрая“, т.е. по време на сесията. Редно е преподавателите да преосмислят този процес и да ориентират/приучат обучаемите към
по-добро организиране на времето за учене. Това се постига чрез по-голямо
„разчленяване“ на учебните задачи и по-строго фиксирани срокове за тяхното
изпълнение. Добра практика в този контекст е използването на системи за управление на обучението и по-конкретно възможностите на електронното обучение, където заданията са със строго фиксирани срокове за предаване.
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Един от недостатъците на текущата система на обучение е липсата на умения за работа в екип. Обикновено хората се научават на такива чак когато попаднат в работна среда. Образователната система трябва да отговори адекватно
на тези нужди. Затова е нужно стимулиране на екипната работа, което включва в себе си дори въвеждането на нова система за „групово оценяване“. Разделянето на обучаемите по групи за работа в клас/аудитория, както и заданието на
домашни работи по групи обаче трябва да отчита индивидуалните способности
и потребности на всеки участник в групата. Неправилно е да се формират групи
по приятелски принцип (както обикновено самите ученици се разделят) – подобре е непрекъснато да се експериментира и групите да са колкото се може поразнообразни.
„Добре забравен“ метод в образователната система са „практиките“. Връзката между учебната, често приемана като чисто теоретична, информация и практиката се оказва основна движеща сила за мотивацията на учениците. Знания,
които дават непосредствена практическа реализация, се оказват много по-лесно
усвоими, отколкото такива, които имат чисто абстрактна сфера на действие.
Нещо, споменато на няколко места в публикацията, е нуждата от индивидуален подход и стимулиране на творчеството. Именно творчеството трябва
да бъде стимулирано, но и адекватно оценявано. В този смисъл на „помощ“ идва т.нар. „активно учене“. Процесът на активното учене се характеризира с:
личностно ориентиран подход; интензивна комуникация; честа смяна на дейностите; засилена емоционалност на процеса; акцент върху чувствата, а не само
върху рационалното осмисляне на учебната информация; рефлексия, т.е самооценка, анализ и коментар на извършената работа. Все още в педагогическата
практика могат да бъдат посочени примери на потъпкване на самочувствието на
ученици с ниски академични резултати и обратно – поощрение само на добрите.
Този подход довежда до страх от изява и естествен рефлекс за самозащита при
изоставащите или с ниско самочувствие ученици и води до разделение/
етикетиране още в ранна детска възраст, а в крайната си фаза води и до отказ от
участие в учебния процес на определени групи ученици, а оттам и до отпадане
от училище. Затова е необходимо стимулиране на груповите дискусии, за да могат учениците с по-ниски академични постижения да се въвличат в колективна
работа с по-добрите от тях, като по този начин се осигурява участие на повече
ученици в учебния процес. За целта е важно познаване на модела, който обяснява ефективността на учене в зависимост от различните начини, с които се
подхожда към процеса или т.нар. „пирамида на учене“/„конус на учене“ на Брус
Хайланд. Пирамидата на ученето е известна на света още от първата половина
на XX век (40-те и 50-те години), когато за първи път се появява в различни
източници. Чрез нея може да се обясни и защо за някои деца училището не е
интересно, а скучно място, на което не успяват да усвоят необходимия минимум знания дори и след няколко години седене в класната стая. Според „пирамидата на ученето“, в зависимост от начина на учене, всеки човек запомня определен процент от информацията:
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10% от това, което четем – чрез четене на текст
20% от това, което чуем – чрез слушане на думи
30% от това, което видим – чрез гледане на снимки
50% от това, което видим – чрез гледане на филми, наблюдение, гледане
на демонстрация
 70% от това, което казваме – чрез участие в обсъждане, изнасяне на
презентация/беседа/лекция
 90% от това, което казваме и правим – чрез правене на нещо реално или
чрез симулация на правене на нещо реално.






Онагледяваме модела със схема 2.
Схема 2. Пирамида на ученето

Какво означава този модел за всички, които инвестират време и усилия
в професионалното и личностното си развитие?
Моделът показва разликата между пасивното и активното учене. По-доброто запаметяване и по-доброто разбиране на нещата идва в случаите на активно
учене, докато при пасивното учене има запаметяване и разбиране на наученото,
но със „загуби” няколко седмици след това.
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Пирамидата на ученето също така показва, че съществуват разнообразни начини за учене, т.е. има реален потенциал за хората да учат успешно по повече
от един или два начина. В същото време начинът, по който е програмиран процесът на учене в университетите, в които се подготвят различни специалисти,
както и в училище, предполага използване на ограничени подходи, които са
преобладаващо свързани с пасивното възприемане на информацията (четене и
слушане). От гледна точка на индикатора „обективност“ следва да се отбележи,
че моделът на „пирамидата на ученето“ не се възприема еднозначно от всички.
Оспорва се достоверността на процентите, които стоят срещу всеки един отделен начин за запомняне на информация или научната тежест на подредбата на
елементите в пирамидата.
Вярно е, че ученето е нещо комплексно и е трудно да бъде обяснен успехът
или ефективността му само и единствено с класификацията, изложена по-горе.
За успеха на ученето са важни и неща като това кой е човекът, който учи останалите (учител/преподавател, водещ на семинар или тренинг и т.н.), какви са
потребностите от обучение и вътрешната мотивация на обучаващите се, в какъв
контекст се провежда обучението и много други неща. В същото време съдържанието на учебните дейности трябва да бъде свързано с живота на хората, с реални ситуации и човешки преживявания, за да може да събуди чувствителността на обучаваните към проблеми и проблемни области от всекидневието на хората, за да рефлектира върху контекста, който позволява или създава ценности в
нашето общество. И още, ако обучаващият успее да гарантира баланса между
възможности и предизвикателства, усещането за скука, която често е „виновна”
за прекратяване на процеса на учене, и усещането за напрежение, което се споменава като причина за спиране на ученето, могат да бъдат предотвратени.
Важно е да се обвърже теоретичното знание със социалните реалности на
миналото и настоящето, да се разберат основните принципи на историческия
процес, да се осмислят причините и начините, чрез които човечеството е
достигнало да сегашната образователна ситуация, и да се развият положителни
визии за бъдещето (Основни насоки за глобално образование, 2012).
В този контекст могат да бъдат посочени подходи на учене, в които обучаемите се стимулират да участват в процеса на социално-педагогическо общуване, колективно вземане на решения и действия за съвместно достигане до решение на задача.
Учене, основано на сътрудничеството
При ученето, основано на сътрудничеството, съществува положителна взаимна зависимост между усилията на участниците да учат. Те се стремят да си
оказват взаимна подкрепа, така че всички членове на групата да могат да печелят от усилията на всеки участник. Методът позволява учене чрез взаимодействие, засилва уменията на участниците за общуване и повишава тяхната самооценка.
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Учене, основано на проблеми
Основаните на проблеми подходи, стимулират хората да задават и да отговарят на въпроси, като се използва естественото им любопитство към конкретни
събития или теми. Участниците са поканени да рефлектират върху проблеми, на
които няма абсолютен отговор или лесни развития и които отразяват сложността на реалните ситуации в заобикалящия ни свят. Ученето, основано на проблеми, открива път за активен, ориентиран за задачи и предпоставящ самоконтрол
подход към процеса на учене.
Учене, основано на диалог
Диалогът поражда вербално взаимодействие между участниците, което стимулира размяната на идеи. Той е като свързващо звено между хората и създава
пространство за развитие на мисли, рефлексии, предложения дори и ако те са
противоположни или различни. Диалогът помага да се развива общуването и
уменията за слушане, както и подпомага разбирането на различните проблеми и
гледни точки. В хода на диалога обучаемите се научават да развиват своето
социално общуване, умения за вземане на решения и за решаване на конфликти
(Основни насоки за глобално образование, 2012).
Чрез развитие на идеята за ученето като ценност и използване на интерактивни техники, които помагат да се пригоди съдържанието и формата на учене
към целите на образование, може да се отговори на съвременните образователни предизвикателства като:
 как училището да успее да се доближи до учещите се и как може да
развие чувствителност и нагласи, свързани с образованието като ценност;
 как може да бъде постигнато равновесие между използването на „конвенционалните“ методи на традиционната педагогика и на новите методологии, развивани от съвременните педагогически науки, като интерактивни стратегии, партньорство или проектна работа, сътрудничество, обмяна и преки междуличностни контакти между училището и страните и
модерните комуникационни системи (е-мейл, интернет);
 как училищните и извънучилищните дейности могат да бъдат обвързани,
за да позволят взаимно благоприятни взаимодействия, които ще предотвратят училището да бъде изцяло и изкуствено отделяно от семейството,
общността и другите социално-политически влияния с потенциални образователни ползи.
Тези предизвикателства трябва да бъдат отчитани, като се взема предвид
всичко, което се свързва с училищни дейности, включително образователни материали, консултиране и обучение (Основни насоки за глобално образование,
2012). В момента обаче образованието навсякъде по света страда от проблеми,
породени от същността на самата система. Нейните фундаментални принципи и
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основи влизат в противоречие с естествените заложби у всяко дете и млад човек
да се развива; с интереса и любопитството към ученето, което е естествено за
всяко живо същество.
Времето, в което живеем, дава възможност да сме част от трансформацията
и промяната на модела на образование, което мотивира да правим това, с което
сме се захванали и поставили като цел. Към настоящия момент могат да се посочат поне два аспекта на промяна в областта на образованието. Първият е
свързан с фундаменталните цели (насоки, намерение, фокус, визия и посока на
образованието), по които трябва да бъде постигнато съгласие, а след това да бъдат поставени като водещи в образователната система. Вторият е свързан с
креативността или творческото мислене – това е нещото, което носи иновации и различава бизнесите, носи стратегическо предимство в една компания.
Вярно е, че образованието е персонален процес и че промяна „отдолу – нагоре“
означава да бъде променен начинът, по който се преподава през хората, които
го правят, защото образованието се случва в училище/в университета, в класната стая/в университетската аудитория/лаборатория, в умовете на всеки въвлечен
в този процес на трансформация.
В бъдеще от образованието ще се изисква постоянство и устойчиво развитие
на творческото мислене и иновациите, а съвременното образование по начина
си на ситуиране до голяма степен систематично убива творческото мислене от
най-ранна възраст.
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ЗА ЦЕЛИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
проф. д-р Даниела Йорданова
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
FOR THE PURPOSE AND CONTENT OF CONTEMPORARY BULGARIAN
LANGUAGE TRAINING IN PRIMARY SCHOOL
Prof. Dr. Daniela Jordanova
University „St. St. Cyril and Methodius”
РЕЗЮМЕ: След влизането на България в ЕС у нас се разработват и внедряват
държавни образователни стандарти и редица проекти за модернизация и развитие на
образованието, базирани на актуалните изисквания на Европейската комисия за образование. В тези изисквания са дефинирани осем основни ключови компетентности, овладяването на които е условие за адекватна личностна реализация и социално
развитие в живота, работата и обучението. В този контекст статията представя съвременна визия за целите и съдържанието на обучението по български език в етапа
1.- 4. клас.
Ключови думи: начално училище, обучение, методика на обучението по български
език, функционална грамотност, цели, учебно съдържание.
ABSTRACT: National education standards are developed and implemented in Bulgaria
after its accession to the EU. There are many projects for modernization and development
of education based on the current requirements of. European Commission for education.
These requirements define eight major key competences. Mastering them provide
complete personal realization and also social development in the life, work and education.
In this context the report presents the contemporary vision for goals and content of
Bulgarian language education for 1. - 4. grade.
Key words: Primary school, training, methodology of teaching Bulgarian language,
functional literacy, goals, educational content

От 2001/2 учебна година в началното училище се въвежда постъпателно нова учебна документация, която следва единните европейски ориентири за модернизиране на образователното пространство.
Съвременните тенденции в езиковите образователни политики в европейски
контекст, както подчертава проф. Д. Веселинов, освен с класическия комуникативен модел, се свързват с мултикултурното моделиране и плурикултурна отвореност. „Многоезичието е не само част от историята на Европа, но то е и значим
фактор за изграждане на толерантно общество, зачитащо културните различия и
запазващо самобитността на националните традиции” (Веселинов, 2012:7). В
този смисъл културологичният контекст се явява обединяващ фактор не само за
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обучението на всеки език, а и за реализиране на междукултурен диалог в европейското „езиково семейство”, за постигането на набелязаните в стратегия
„Европа 2020” цели за интелигентен и приобщаващ растеж.
През последните години основен акцент в националната образователна политика в Р. България, която хармонизира стратегията си с Европейския съюз, е
върху придобиването на ключови компетентности от учениците, основната от
които е общуването на роден език и повишаването на функционалната им грамотност. Целта е да се провокират мисленето и делът на самостоятелната работа на обучаваните, да се стимулира прилагането на придобитите знания и умения от тях в нови, реални ситуации от живота (Европейска квалификационна
рамка за учене през целия живот (EКР); Национална квалификационна рамка на
Р. България от 2012 г.; Национална стратегия за насърчаване и повишаване на
грамотността (2014-2020).
В началния етап на основната образователна степен се полагат основите за
придобиване на функционална грамотност, а именно базовата грамотност. Формирането на „основни умения за четене и за разбиране на текст, както и за писане и за правилна употреба на езика” на български език като самостоятелна мотивираща практика от учениците в края на 4. клас се свързва с компетентностите, които се очаква да притежават те в края на обучението си (Програма за
международно оценяване на учениците (PISA) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Формирането на базовата грамотност
е ключово по отношение на придобиването на ключовата компетентност „общуване на роден език”, в случая за свободно и успешно общуване на български
език от малките ученици в устна и писмена форма. Изградената базова грамотност е ключова и за изграждане на останалите седем компетентности, определени от Европейската референтна рамка, тъй като формирането й съдейства за
пълноценното участие на учениците в обучението, развива личностния им потенциал и спомага за успешната им дейност в разнообразни сфери от обществената практика.
Цели на обучението по български език в началното училище
Изучаването на български език и литература в началното училище е регламентирано от Държавни образователни изисквания (ДОИ) в културно-образователната област „Български език и литература” (вж. Държавен вестник, 2000).
В съответствие с основната цел на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен, формулирана в този
нормативен документ за „постигане на определено равнище на комуникативна
компетентност”, водеща цел в началното обучение по български език е овладяването на основни знания и умения, които формират езиковата компетентност
на малките ученици за оптимално практикуване на книжовния език в разнообразни сфери от обществения живот в съответствие с възрастовите им особености и комуникативните им потребности като средство за опознаване и пренасяне
на културата.
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В така формулираната глобална цел на обучението по български език в
1. – 4. клас се открояват три групи подцели:
1. Първата група са информационно-познавателните цели.
2. Втората – комуникативно-практическите цели.
3. Третата са лингвокултурологичните цели.
Информационно-познавателните цели са свързани с овладяване на основни лингвистични знания за езика като система със своя структура, както и за
езикови закономерности, които са необходими за изграждане на езиковата компетентност на малките ученици. Информационно-познавателните цели на обучението по български език в етапа 1.- 4. клас са конкретизирани по класове в
съответните учебни програми. В обобщен вид те са свързани с овладяване, задълбочаване и обогатяване на знанията за строежа на езика, за езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми (Учебни програми по български език и литература за първи, втори,
трети и четвърти клас, 2003).
Комуникативно-практическите цели на началното обучение по български
език са свързани с формирането на умения за пълноценното участие на 7-11годишните ученици в речевата комуникация.
Според действащата нармативна документация по български език за 1. – 4. клас
комуникативно-практическите цели на родноезиковото обучение са свързани с
„...овладяване и задълбочаване на знанията за... речевите единици, за някои
правоговорни, правописни, пунктуационни... норми; ...усъвършенстване на комуникативноречевите умения за ориентация в комуникативната ситуация, за
съобразяване с комуникативната цел и за адекватен избор на изразни средства
за нейното реализиране...” (Учебни програми по български език и литература за
първи, втори, трети и четвърти клас, 2003).
Лингвокултурологичните цели се свързват с изучаването на българския
език не само като специфична знакова система със своя структура, а и като езиков код, чрез който се отразява, предава и интерпретира от учениците натрупаната през вековете културна информация на различни езикови равнища – граматично, лексикално, стилистично и т. н. (Димчев, 2011).
В съвременното обучение по български език в 1.- 4. водещи са лингвокултурологичните цели, тъй като те са интегративни, защото обединяват изучаването
на езика не само като познание за същността и системността му и като средство
за речева комуникация, а и като „културен код”, чрез който малките ученици се
запознават, разбират и оценяват културата във всичките й измерения – епистемологични, социални, личностни.
Съдържание на обучението по български език в етапа 1 – 4 клас
За постигането на основната цел на обучението според ДОИ по български
език в етапа 1.- 4. е предвидено съответстващо за възрастта 7-11 години учебно
съдържание. То „..обхваща създадения от науките за българския език обществен
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опит под формата на знания, умения и отношения, достъпни и постижими за
учениците от началното училище с оглед на формиране на комуникативноречевата им компетентност.” (Георгиева, 2005:91).
Във връзка с информационно-познавателните цели на обучението по български език в началните класове, учениците усвояват лингвистични знания от областта на:
- фонетиката – за звуков строеж на езика, звукове и букви, основни фонетични закономерности – тесни-широки гласни, звучни – беззвучни съгласни; твърди – меки съгласни; основни правописни, правоговорни и
пунктуационни норми и пр.;
- лексикологията – за речниково значение на думата, многозначност, синоними, антоними;
- морфологията – части на речта – съществително име, прилагателно име, глагол, лични местоимения, наречия, числително име; словообразуване, основни морфологични категории – род, число, време, степенуване, определеност;
- словообразуването – морфеми – корен, представка, наставка и начините
на образуване на думата;
- синтаксиса – видове изречения по състав – просто, сложно; видове изречения по цел на изказване – съобщително, въпросително, възклицателно;
синтаксис на просто изречение;
- текстолингвистична информация – текст, заглавие на текста, ключови думи, функционално-смислови типове текст, редактиране, някои от формулите на речевия етикет – за вежливост, учтивост и пр.
Комуникативно-практическите цели на обучението се свързват с усвояване на комуникативноречеви знания за: общуване чрез езика; устна реч, писмена
реч; речевите действия – говорене, слушане, четене, писане; текст, култура на речта.
Линггвокултурологичните знания включват: усвояване на социокултурна
информация за света с основните езикови и речеви единици, предвидени за овладяване от 7-11-годишните ученици, и уместната им употреба в съответствие с
конкретна комуникативна ситуация и цел на общуване; информация за конвенционалните норми – национални традиции, ценности, морал, предавана чрез съдържателните аспекти на текстовете, включени в уроците по български език.
Вторият компонент от учебното съдържание по български език са уменията –
лингвистични, комуникативноречеви и лингвокултурологични.
Лингвистични са уменията, които придобиват малките ученици в процеса
на обучение за: (непълен) езиков анализ – фонетичен, лексикален, морфологичен, морфемен, синтактичен, правоговорен, правописен; за определяне вида на
текста и пр.
Комуникативноречеви са уменията за:
- възприемане на текстове, съответстващи на дадена тема и условия на общуване;
- за продуциране на текстове, адекватни на поставена тема и условия на общуване;
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- умения за редактиране на текстове (чрез заместване, разместване, прибавяне, съкращаване) предвид изискванията за правилност и комуникативна
уместност на изказа” (Мандева, 2013).
Лингвокултурологичните умения на учениците в началните класове се
свързват с: анализ, осмисляне и оценяване на културните аспекти на информацията от различните културно-образователни области на познанието на родната
и различните култури чрез подходящи езикови средства и текстове; различни
стилове на комуникация в съотвествие със социокултурната идентичност и ситуацията на общуване.
Проф. М. Георгиева подчертава, че специфично място в комплекса от умения заемат т.нар. общоучебни умения, които са свързани със стратегиите за
учене. „Общоучебни условно могат да бъдат наречени уменията за осведомяване и самоосведомяване, за използване на различни информационни източници.”
Това са учебници, речници, помагала, книги, справочници, енциклопедии, интернет, електронни образователни продукти и други съвременни информационни средства.
Последният компонент от учебното съдържание са отношенията – комплекс от ценностни ориентации, оценъчни съждения и емоции, насочени към
създаване на ценностно отношение към богатството и изразните възможности
на български език, към ролята му за формиране на българската култура и национална идентичност, на толерантност към културното различие и пр. (Георгиева,
2005: 92).
Учебнитe програми по български език и литература за етапа 1.-4. клас конкретизират параметрите на образователния процес по: цели, очаквани резултати, брой учебни часове, структура и обем на учебното съдържание по класове.
Всяка учебна програма съдържа следните компоненти:
 обща информация на учебната програма;
 цели на обучението;
 ядра на учебното съдържание;
 очаквани резултати на ниво учебна програма;
 основни понятия;
 контекст и дейности на цялото ядро/или за цялата програма;
 възможности за междупредметни връзки;
 общи методически указания за работа на учителя.
В следващата част от текста ще се коментира учебното съдържание на раздела обучение по български език.
Общата информация на учебните програми представя хорариума по български език за съответния клас – 1, 2, 3, 4, както и основните знания и умения
по български език, които трябва да се усвоят от учениците.
Вторият компонент от учебните програми по български език за етапа 1.- 4.
клас представя целите на обучението. Те са еднотипни за четирите класа
„…овладяване на емпирично равнище на начални знания за строежа на езика и
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езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми”.
Учебното съдържание по български език, включващо комплекс от знания,
умения и отношения, е представено в учебните програми в четири ядра.
Ядро „Социокултурни компетентности” се свързва с овладяването на знания, умения и отношения от ученика за общуване с оглед на определена речева
ситуация, като се използват уместно езикови средства, характерни за тази ситуация на общуване, съобразявайки се със социалния статус на участниците в
нея, с темата, целта и условията на общуване; с владеене на формулите за вежливост, с използването и подбирането на форми за учтивост.
Второто ядро се нарича „Езикова компетентност”. Езиковата компетентност, като един от елементите на комуникативната компетентност, включва:
- овладяване на книжовната норма на българския език;
- овладяване употребата на езиковите средства в различни комуникативни
ситуации;
- овладяване на умения за изграждане и възприемане на текстове, функциониращи в комуникативната практика.
Съответно в ядрото „Езикова компетентност” е предвидено да се усвоят
знания и умения от малките ученици, които в обобщен вид се отнасят до овладяване на книжовната норма на българския език и уместната употреба на езиковите
средства съобразно целите на общуването. Представените теми в ядрото конкретизират по класове обема от знания и умения, които трябва да се усвоят от 7-11-годишните от различни области на лингвистиката – фонетика, граматика (морфология, синтаксис), словообразуване, лексикология, тексто-лингвистика.
Трето и четвърто ядро от учебното съдържание по български език за 1. - 4. клас
са съответно:
- ядро „Социокултурна и езикова компетентност: устно общуване”;
- ядро „Социокултурна и езикова компетентност: писмено общуване.”
В обобщен вид учебното съдържание в тези две ядра е свързано с изграждане на дискурсната компетентност на учениците и е насочено към усвояване на
съответни знания, умения и отношения от тях, отнесени към речевите действия
говорене, слушане, четене и писане:
- за речевото действие говорене – ученикът организира изказването си логически свързано, като се придържа към темата, участва в общуването, говори правилно, с подходяща интонация, жестове и поза;
- за речевото действие слушане – ученикът изслушва внимателно събеседника си и се отнася с уважение към мнението на другите;
- за речевото действие четене – ученикът разбира смисъла на прочетеното,
като чете на глас гладко, с подходяща интонация и темпо и поставя правилно паузите;
- за речевото действие писане – ученикът създава и разбира писмени текстове (преразкази и съчинения); владее основни графични, правописни и
пунктуционни норми.
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Очакваните резултати на ниво учебна програми са представени като стандарти за съответния клас и са описани по дялове – обучение в начална грамотност, обучение по български език, литературно обучение, формиране на комуникативноречеви умения.
В раздела „Нови понятия” са конкретизирани езиковите понятия, които се
усвояват от учениците за всяка тема по български език и за всеки клас – от 1. до 4.
Компонентът „Контекст и дейности” отразява описанието на дейностите,
които малките ученици могат да извършат с езиковия материал.
В частта „Възможности за междупредметни връзки” са представени някои
възможности за интеграция между българския език и други предметни области
от начален етап на обучение.
От представената информация за целите и съдържанието на обучението по
български език в началния етап на основната образователна степен може да се
обобщи, че:
1. Нормативната учебна документация по български език за етапа 1. - 4. клас –
ДОИ, учебни програми следва съвременните европейски и национални образователни ориентири.
2. Водеща цел на обучението по български език в начален училищен етап е
подобряването на езиковата подготовка на малките ученици като средство за
езиковото и социокултурното им развитие .
3. Учебното съдържание по български език за етапа 1- 4 клас отразява целите на обучението – лингвокултурологични, комуникативно-практически и информационно-познавателни.
4. Обемът и структурата на учебното съдържание по български език се определят в учебните програми за 1, 2, 3 и 4 клас. То е обособено в четири ядра,
които обхващат основни проблеми, свързани с формиране на дискурсната, езиковата и социокултурната компетентност на учениците.
5. При представяне на целите и учебното съдържание по български език в образователния етап 1- 4 клас някои от съвременните тенденции са насочени към:
- съотнасяне на държавните образователни изисквания и учебните програми
по български език към усвояване на базовата грамотност от учениците в 14 клас като основа за придобиване на функционална грамотност;
- надхвърляне на традиционните рамки на обучението по български език за
усвояване предимно на езиковедски знания, като се търсят възможности за
обогатяване на социокултурната им компетентност; възпитаване на адаптивност и умение за общуване в разнообразен социален и културен контекст, изразени чрез подходяща езикова форма;
- възможности за интегриране на речеви действия говорене, слушане, четене и писане чрез отделни техни компоненти, които включват разбиране,
запомняне, извличане на информация и т. н., в зависимост от сферите и ситуациите в реалното общуване за успешно осъществяване на комуникативната цел на ученика;
- стимулиране на прояви на инициативност, креативност, толерантност,
екипност и сътрудничество в различни общности и групи и др.

62

Днес обучението по български език за етапа 1-4 клас се развива динамично с
оглед тенденциите и изискванията за интегриране на българската образователна
система с европейската, с постигане на целите на национални образователни
стратегии, като се отчита и развитието на теорията и практиката на обучението
по български език. В този смисъл целите и съдържанието му в началните класове се преосмислят, като се търсят възможности за подобряване на езиковата
подготовка на малките ученици с оглед на формиране на основни ключови компетентности, с придобиване на ключови за целия образователен процес умения
за четене, писане и разбиране на текст, изграждане на базовата грамотност като
необходима предпоставка за овладяване на функционалната грамотност с цел
свободно и успешно общуване, личностно и културно обогатяване и израстване
на малките ученици.
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ПОЕЗИЯТА В ПЕСЕННОТО ТВОРЧЕСТВО
НА СТАНЍ СЛАВ МОНЮШКО
гл. ас. Елена Каралийска -Тръпкова
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”
THE POETRY IN THE SONGS OF STANISLAV MONIUSZKO
Assist. Prof. Elena Karaliyska-Trapkova
The National Music Academy „Prof. Pancho Vladigerov”
РЕЗЮМЕ: Станислав Монюшко (1819-1872) е един от най-важните полски музикални композитори след Шопен. Той е признат за бащата на полската опера и е
автор на стотици песни с акомпанимент на пиано. Монюшко съчетава романтичните традиции с полската народна музика, възпроизвежда в музикални форми прекрасната лирика на Адам Мицкевич и други талантливи полски поети.
Темата на статията е центрирана върху полската поезия в песните на Монюшко.
Авторът анализира най-въздействащите песни на композитора, обяснява тяхното
възникване, изследва техните характерни особености като по този начин ги прави
по-лесни за разбиране и изпълнение от младите български оперни певци.
Ключови думи: Монюшко, романтични песни, Мицкевич
ABSTRACT: Stanisіaw Moniuszko (1819-1872) is one of the most important Polish music
figures after Chopin. Acknowledged as the father of the Polish opera he is also a revered
author of hundreds of songs with piano accompaniment. Combining the Romantic Idiom
with Polish folk music, Moniuszko reproduced, in musical forms, the brilliant lyrics of
Adam Mickiewicz and numerous other talented Polish poets.The thesis of Mrs.
Karaliyska-Trapkova is centered on the Polish poetry in the songs of Moniuszko. The
author is analyzing the most impactful songs of the composer, explaining their genesis,
and investigating their characteristics, thus making them easier to understand and
interpret by young Bulgarian opera singers.
Key words: Moniuszko, Romantic songs, Mickiewicz

„Словото се е родило от звука. Звукът е съществувал още до появата на
словото. Словото се явява определен вид звук. Използвайки словата, създаваме
музика.”
Фредерик Шопен (Бэлза, 1954 : 190-191)
Вплетена в словото, музиката е в основата на всяка поетична творба. Звуковите багри, мелодиката на думите са източник на музикална интонация. Езикът
и неговата фонетична структура оказват въздействие върху създаване на музикалните образи, а речевата интонация определя характерните черти на вокална-
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та музика. Всеки език съдържа усещане за мелодия, напевност на произношението, темброви нюанси. Живата, народна човешка реч притежава това богатство от интонационни нюанси. Интерваликата и тембровостта на полската музика и полският език имат обща „подоснова”.
Ключов момент при оценката на песенното творчество на всеки композитор
е взаимодействието на музиката с поетичния текст, възможността за естетическа симбиоза на тези два елемента, което винаги дава мяра за артистичния ранг
на творчеството.
По думите на Монюшко: ,,ако хубава поезия се съчетае с хубава музика, се
стига до ухото и сърцето на слушателя”. ....Струва ми се ,че всеки хубав стих
води със себе си готова мелодия и умеещият да я улови и пренесе на хартия
композитор е щастлив, когато нищо друго не му остава, освен да преведе
текста на музикален език ”. (Moniuszko, 1969 А : 61)
Тeзи думи обясняват търсенията на композитора в областта на високохудожествената поезия. Голяма част от своите песни Монюшко пише по текстове на
Адàм Мицкевич. Прави този избор и в своята младост, и в зрелите си години на
творчество. Романтикът в музиката се вдъхновява от романтика в поезията.
Монюшко пресъздава духа на стиховете на Мицкевич в завладяващи музикални
творби: песни, балади, кантати. Песните в последния /шести/ ,,Śpiewnik domowy,
издаден приживе, са изцяло по текст на ,,северния Данте“.
Предшествениците на Монюшко, композиторите Франчишек Лесел, Карол
Курпински, Мария Шимановска, нееднократно се обръщат към поезията на
Мицкевич. Бисери в полската музикална култура са вокалните миниатюри на
Шопен по стихове на поета. Интересн е фактът, че песните, които Монюшко
създава по текстове на Мицкевич, са публикувани 21 години преди песните на
Шопен да бъдат издадени посмъртно в Берлин през 1857 г. и във Варшава през
1859 г. Освен написаните по време на следването в певческата академия в
Берлин романси „Сън”, ,,Гальовница”, ,,Разговор”, по текст на Мицкевич са и
баладите „Тримата Будрисовци”, ,,Рибка”, ,,Швитежянка”, ,,Завръщанетона
бащата”, ,,Засада”, песните по текстове от поемата ,,Конрад Валенрод” –
„Вилия”, ,,Песен от кулата”, а също и на сонета ,,На Неман”, романса
,,Неувереност”, песента на Зошя и ,,Песен на пустинника” от поемата ,,Dziady”
Характерно за тези вокални миниатюри е тяхното емоционално богатство, породено от ярките поетични образи. Самият Мицкевич споменава за фолклорните
източници, от които е черпил вдъхновение: от селска /z wiejskej /песeн –
съдържанието на баладaтa „Рибка”, от народнa песeн / z pieśni gminnej/ (Бэлза,
1985 :165) – съдържанието на баладата „Лилии”, от коленди, химни и празнични песни – поемите „Задушница”, „Пан Тадеуш”. В песента ,,Вилия” особено
ярко се проявява близостта на поета с народните песни, в които според автора
народът е вплел „своите мисли и цветята на своите чувства”. С украинския
фолклор е свързана баладата „Засада”, с литовския – „Тримата Будрисовци”,
„Бягство”. Националното своеобразие на творчеството на Мицкевич се проявява не само в сюжетите и стихосложенията, но и в прозодията на поетичната реч,
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в характерната за народното творчество напевност, в метроритмичния строй.
Към тези поетични похвати спадат смисловите и звуковите повторения, алитерационните построения (Речник на литературните термини 1973 : 55), употреба на архаични форми, на звукоподражателни думи и т. н.
В първите си произведения поетът, идващ от „безкрая на полската природа
и от безброя на полския човек” (Биолчев, 2001 А: 58), пренася песенния и приказен свят на своето родно място. Населението на Новогрудек представлява
,,една вавилонска кула” – съставено е от поляци, литовци, руси, татари, белоруси, евреи. Отзвуците на това взаимопроникване на етносите изпълват поезията
на Мицкевич от неговите юношески творби до публикуваната след неговата
смърт поема „Пан Тадеуш”. В „Балади и романси”, създадени през 1822 г., се
преплитат легенди и действителност, фантастично и реално. Героите са обвеяни
в романтична тайнственост. Фолклорните сказания са претворени в литературни шедьоври, дали начало на полския романтизъм в поезията. Ритмо – интонационната поетика на народните песени е вплетена в изказа на автора, изпъстрен
с архаични изрази. Природните картини – тихите езера, Неман, слънчевите залези и свъсеното небе са ярък спомен от родния край. В предговора към книгата
А. Мицкевич очертава своята програма: „да създаде литература, която да е с
ярки народностни черти, но литература, към каквато се стреми и западноевропейският романтизъм”. (Биолчев, 2001 Б: 142)
Мицкевич развива жанра на баладата, в чиято основа лежи народната епично – лирична песен. „От ,,Историческите песни на Юлиан Урсин Немцевич
Мицкевич възприема маниера да поставя поетическото събитие в конкретно
времепространство, но при него героите и лиричният сказ са потопени в
историческа иносказателност, в типично романтичните неизведеност и
тайнственост.” (Биолчев, 2001 В: 142). В народното творчество на тази област
баладата е наричана „смутная” или ,,жаласная” песен.
Черпейки вдъхновение от фолклора, романтичните поети се докосват до народната мъдрост, редът в нея отговаря на тяхната представа за света. „Niemasz
zbrodni bez kary” – „Няма престъпление без наказание” – са думите, с които
старият отшелник се обръща към убийцата в баладата „Лилии” на Адàм Мицкевич. В произведенията си романтичните творци противопоставят вдъхновението
и полета на фантазията на студения разум. В предговора към първия том
стихове, „За романтичната поезия” Адàм Мицкевич излага възгледите си за
новото творческо направление, разглеждайки основни аспекти от развитието на
литературата от древността дотогава: „Имай сърце и се взирай в сърцето” са
финалните думи в стихотворението „Романтичност”. Полските поети от тази
епохата развиват жанра на баладата, на химна, на песента призив, на песента
lamento. Романтичната лирика намира своето най-ярко въплъщение в малките
музикални форми – вокални и инструментални. Романтичната песен най-пълно
разкрива вътрешния мир на твореца, неговите мечти и въжделения.
Като синкретичен поетичен жанр баладата съчетава елементи на лириката:
настроения, строфичен строеж, разделение на куплети, на епическото повество-
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вание; на класическата драма: социални конфликти, протичащи в диалозите
между героите. В нея се разглеждат морално – етични проблеми, противоборство между добро и зло, любов и ненавист, вярност и предателство. Преобладават фантастични образи и явления – човек се превръща в птица, дърво, русалка.
Предават се поверията за омагьосващата сила на проклятията, вярата в пророческите сънища. В романтичната балада авторът се отъждествява с певеца.
Поезията на Адàм Мицкевич е източник на художествено съдържание, което
Станѐслав Монюшко претворява в музикално – поетични образи, проявявайки
драматургичен талант, разкривайки дарбата си на ,,родèн мелодист”. Една от
най – ярките творби на композитора е баладата „Швитежянка” /или Свитежянка/, която той посвещава на своята съпруга – Александра. Мащабът, сложната
конструкция и необичайната хармония озадачават музикалната публика във
Вилно, където се е състояло първото изпълнение на баладата.
Елементи на баладата откриваме в песенното творчеството на полските композитори Михал Огински, Франчишек Лесел, Мария Шимановска. Следвайки
традициите на своите предшествениците, Монюшко развива и обогатява този
жанр.
В годините 1820 - 1822 Мицкевич пише произведение, в което светът на
мъртвите съществува редом със света на живите, където мъртвите се появяват
от отвъдното, за да споделят с живите своите предсказания. В предговора към
поемата си „Dziady” Мицкевич дава обяснение за избора на заглавието: „Названието „Деди” е свързано с разпространеното сред простолюдието в много
райони на Литва, Прусия и Курландия почитане паметта на починалите предци. Тези ритуали водят началото си в езическите времена..... предвождани са
от Козлар, /Хуслар, Гуслар/ ведно жрец и поет. ...Целта на набожния празник,
усамотеното място, фантастичните обреди въздействаха силно върху моето
въображение; слушах приказки, повести и песни за починалите, завърнали се с
молби или предупреждения; а във всички чудовищни измислици би могло да се
съзре със сигурност морален стремеж и наука, народен способ за изразяване и
представяне. Поемата представя образи в подобен дух, обредни напеви, гуслата и припяванията са в голямата си част правдиви, а в някои случаи и дословни, взети от народната поезия.” (Mizkiewicz, 1973: 11-12)
На български език поемата се превежда като „Задушница”, предвид нейното
съдържание. Заглавието на встъплението „Вампир” ни препраща към народната
„демонология”. Във втората част на поемата Мицкевич претворява поверията и
ритуалите, наследени от праславянското езичество. Шекспировото мото ,,Има
чудеса на небето и земята, за които вашите философи дори не са сънували”
ни въвежда в мистериозната атмосфера на общуване с отвъдния свят. „Вярата в
такъв контакт между двата свята не е можела да се породи от филоматските лозунги нито е транспозиция на типичното християнско мислене, а
произлиза от народния начин на мислене, от реализма, с който селото
поддържа контакт със света на духовете, виденията, призраците.” (Биолчев,
2001 Г : 147)
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Издадената в четвъртия „Śpiewnik domowy” песен на Зошя, по текст от
поема „Dziady”, става по-късно част от кантатата „Widma”. Изповедта на равнодушната към ухажванията на влюбените младежи пастирка е лиричен момент
в тежката атмосфера на произведението.
През 1824-1829 г. Адàм Мицкевич е изпратен на заточение в Русия – в
Одеса, Крим, Москва и Петербург. В Одеса той създава цикъл от произведения,
приети и очертани от историците като „Одески сонети”. Цикълът от двадесет и
две стихотворения се счита за отражение на романса на поета с Каролина
Собанска. Поезията е повлияна от италианските сонети на Петрарка. Първият
от тях носи името на известната героиня на италианския ренесансов поет – „На
Лаура”. „На Неман” е осмият сонет от поетичния цикъл, в който Мицкевич
разкрива тъгата си по отминалите щастливи години в родния край, вълнението,
породено от първата юношеска любов, спомена за верните другари. Поетът
одухотворява Неман, реката, свидетел на неговото детство. В изящна класическа форма поетът е описал мистичното чувство на единение с природата. Претворявайки поезията на Мицкевич, Монюшко постига пълно емоционално-смислово покритие между слово и музика.
Лирико-епическата поема „Конрад Валенрод”, считана за най-завършеното
романтично произведение на Мицкевич, е публикувана през 1828 г. в
Петербург. Поемата е романтичен поглед върху историческите събития,
разиграли се през XIV в. в Литва. Името на Конрад Валенрод става нарицателно
за съчетаването на „хитростта на лисицата” и ,,силата на лъва” в името на
осъществяването на най-висшата цел – освобождението на поробения народ.
Този, който осъществява целта, не подлежи на морален съд. Трагичната тема за
подвига и гибелта на героя е отразена в музикално-поетични образи. Припомня
първа и втора балади на Шопен, които са вдъхновени от поемата на Мицкевич
„Песен за Вилия” на Мария Шимановска. Монюшко претворява скръбно – драматичното настроение на поетичната балада в мелодията на песента „На
Вилия”. Рисунъкът на вокалната партия следва точно агогиката на поетичния
текст в разказа на стария вайделот Халбан.
Поезията на Мицкевич вдъхновява композиторите Шопен, Глинка, Даргомижски, Римски-Корсаков, Чайковски, Падеревски, Льове, създали творби по
стихове на поета.
Монюшко пише песни по текстове и на класика Ян Кохановски – това са
елегиите, към които композиторът посяга след смъртта на първородния си син.
Претворява образи от поезията на своите съвременници: Томаш Зан, Владислав
Сирокомля, Антони Одинец, Ян Чечот, Александър Ходжко, Теофил Ленартович, Александър Фредро, Юзеф Коженьовски. Голяма част от тях са членове на
дружеството на филоматите. Движението оказва силно влияние върху развитието на полската култура. Ядрото на духовното движение са интелектуалци, завършили университета във Вилно и оформили кръга на съмишленици около
Адàм Мицкевич. Членовете му се превръщат в апостоли на просвещението.
Инструкцията за целите на дружеството е формулирана от самия Мицкевич:
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,,1. Цел на Филоматичното дружество е, най-общо казано, общото благо,
особено развитието на просветата и нещо, което е в центъра на тази цел,
полагане на старания да се внушава чрез просветата моралност и
народност”. Последната дума, народност, е употребена в смисъл на
национално самоусещане.” (Биолчев, 2001 Д :147) Заради участието си в
национално-освободителните борби членовете на клуба на филоматите
(трансформирал се по-късно в клуб на филаретите) са арестувани, затворени и
по-късно изпратени в изгнание. Томаш Зан, Ян Чечот, Владислав Сирокомля
събират, превеждат и разпространяват образци на народното творчество. Ян
Чечот издава шест тома, озаглавени ,,Песни на селяните от околностите на
Неман и Двина”. Част от тези произведения са публикувани в допълнително
приложение на белоруски език. Монюшко е използвал двадесет и един текста от
този сборник, композирайки двадесет и две песни. /„Прелетна птичка е
написана в два варианта – на полски и белоруски език/
„Чрез етнографизма на преводите на Чечот, социалната обостреност в
демократичните стихове на Сирокомля, възвишената романтичност при
трактовката на фолклорните образи при Мицкевич, композиторът е постигнал художествената същност на белоруския фолклор и на тази основа е създал богато, художествено ценно наследство, стоящо в основата на белоруската музикална класика.” (Дадиомова, 2012: стр. 171)
По текстове на поета, драматурга и комедиографа Юзеф Коженьовски
/1797-1863/ Монюшко пише едни от най-известните си вокални миниатюри:
„Котенце”, „Песен на Ная”, „Песничката на войника”. Като автор на комедии
Коженьовски е поставян редом до Александър Фредро.
Специално място в творчеството на Монюшко заемат песните по стихове на
Мария Илницка. Историческите сюжети вдъхновяват композитора за създаването на творби, възхваляващи славното минало на Полша. Като по-известни сред
тях са „Болеслав Храбри”, „Ян III Собйески”, „Кажимеж Велики”.
В годините 1842–1858 Станѝслав Монюшко служи като органист в катедралата „Св. Ян” във Вилнюс. В този период създава творби, предназначени за
църковно богослужение. Използва текстове както на латински език, така и на
полски. Мелодиите на тези религиозни химни са близки до звученето на народните песни от областта.
Вниманието на композитора е привлечено и от стиховете на руските поети
Бенедиктов, Иванов, Никитин, Козлов, Калашников. Монюшко проявява жив
интерес към поезията на Данте, Сафо, Уйлям Шекспир, Уолтър Скот, Джордж
Байрон, Виктор Юго, Хайнрих Хайне, Гьоте, Пиер - Жан Беранжè, Марселин
Деборд – Валмор, което говори за универсалност в разбирането на поезията и в
нейното музикално пресъздаване. Той рядко използва оригиналните текстове на
чуждестранните поети. Преводите на полски език на поезията на Гьоте са дело
на Адàм Мицкевич – „Знаеш ли тази страна”, Грайнерт – „Полска розичка”,
Гжималовски – „Към далечната”. Стиховете на Шекспир, У. Скот, Байрон са
преведени от Островски, Одинец, на Хайне – от Жйелиговски, на Сафо – от
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Жуковски... Изключение правят романсите по стихове на В. Юго, написани и
изпълнявани на френски език: „Мère tu n̕ es plus là”, „L̕ aube nait et ma porte est
close”. Романсът „Сън”/ „Le songe’’/ по текст на Марселин Деборд – Валмор се
изпълнява на френски и на полски език.
При превод на чужд език музиката на стиха губи своите качества. Звуковите
багри, нюансите на мелодиката на думите, тяхната психология не могат да се
предадат чрез новия текст. По този повод проф. Биолчев е написал: „Преводимостта... е сложен резултат от съчетаване на националната специфика и
личностната стилна характеристика, от близостта до утвърдените стандарти на световната литература или от близостта до рецепционното търсене на езика приемник, от всепонятността или специфичността на изградения
художествен свят. Сложна изходна база, в която дори тонални лапсуси на
слога, направили недостижимо словото на един поет в родния му език, го
осъждат на вечно заточение в него, защото преводите му винаги ще бъдат
далече от реалната художественост на оригинала. А срещащото се куриозно
явление-преводът да превъзхожда самия оригинал, всъщност е потвърждение
на очертаната вътрешна истина за литературата и нейния превод, тъй като
в известен смисъл също е аргумент за непредсказуемост на преводимостта,
макар и с обратен знак.” (Биолчев, 2001 Е : 236-237)
Пишейки музика по текстове на поети от различни националности,
Монюшко остава в своята песенна лирика, полски по дух композитор.
Интересът към полската поезия в България датира от края на XIX век,
когато Иван Вазов превежда стихове на Адам Мицкевич: „Алпухара”, епилога
към „Пан Тадеуш”, трите кримски сонета – „Утихнало море”, „Аюдаг”,
„Гробът на Потоцка”, публикувани в „Българска христоматия” от 1884 година, както и няколко превода на Кирил Христов в сп. „Мисъл” от 1899 година.
Своите преводи Иван Вазов и Кирил Христов са направили от руски език, тъй
като на са знаели полски.
Първите професионални преводи на полска поезия са дело на Дора Габе.
Това са преводи, които се докосват до голямото изкуство и чрез които поетесата
запознава българския читател с творчеството на полските романтици Адàм
Мицкевич, Юлиуш Словацки, Циприан Норвид, Зигмунд Крашински, Ян
Каспрович.
По думите на Боян Пенев: „Полският поет съзнава ясно своето призвание и
в творчеството си излиза от едно определено отношение към поезията изобщо. За него поезията не е цел сама за себе си: тя е предназначена за висшите
задачи на националния и общочовешки живот. Поетът е избраник между милиони, твори и страда за милиони, изпълнен е с любов не към един човек, не към
едно поколение само, а към целия народ и цялото човечество. Той съзнава необикновената си духовна мощ и чувства, че е предопределен да бъде вожд и
пророк на своя народ.” (Габе, 1979 А.: 13)
„Полската поезия би могла да служи за образец на нашите поети. Преди
всичко с онова нраствено съзнание, което отразява и което произхожда от
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една мощна творческа индивидуалност и със силата на вдъхновението, що я
създава.” (Габе, 1979 Б : 13-14)
В своето дело Дора Габе е последвана от Елисавета Багряна, Блага Димитрова,
Атанас Далчев, Камен Зидаров, Първан Стефанов, Тодор Харманджиев, Петър
Караангов, Бленика, Иван Вълев, разкрили пред българския читател красотата
на полската поезия.
Тази година се навършват 160 години от смъртта на Адàм Мицкевич.
Последните му дни са свързани с гр. Бургас, където става свидетел на участта
на поробения български народ. На път за Истанбул поетът се разболява тежко.
Умира на 26 ноември 1855 г. В морската градина, в центъра на гр. Бургас, е издигнат паметник на великия полски романтик.
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РЕЗЮМЕ: Статията има имиджов характер. Проследява сътрудничеството между
два университета – Казахския национален университет аль-Фараби, Казахстан и
Бургаски свободен университет в България в периода 2012-2015 г. Описват се
пътят на изграждане на академични курсове и програми, авторите и ръководителите на проекти и последвалите резултати.
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ABSTRACT: The paper is characterized with a publicity feature as it follows the
collaboration between two universities - Al-Farabi Kazakh National University in
Kazakhstan and Burgas Free University in Bulgaria, from 2012 to 2015. The research
overlooks the design and development of academic courses and programs, authors and
administrators of various projects, as well as their results.
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Как говорит в своей работе Питер Друкер „Шансы на успех достаточно
высоки только у той инновации, которая соответствует ключевым реалиям”
(Питер Друкер. Задачи менеджмента в XXI веке, 2004). В быстро меняющемся
мире глобального сотрудничества, академические обмены между университетами способствуют развитию не только науки, но развитию культуры, преодолению языковых барьеров и формированию таких качеств, как предпринимательство и адекватность восприятия реальности. Возможность „приспособляемости к изменениям” является ключевым требованием современного общества
к молодым людям и оно актуально в области академического образования.
Эта динамика социального процесса, в которой теоретическая база была
преобразована в практические умения и навыки, и составляет портрет совре-
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менного преподавателя XXI века и образ студента. Никакой прогресс невозможен без обмена идеями, образами реальности и без создания новых моделей
обучения и коммуникации, которые способствуют расширению горизонтов мотивации к непрерывному обучению, интерес к социальным ценностям, а также
жизненным навыкам.
В этой связи мы с гордостью можем сказать о том, что сотрудничество между КазНУ им. аль-Фараби и вузами Республики Болгария состоялся.
Так, в июне 2012 года был реализован первый совместный научно-образовательный проект в виде курсов повышения квалификации для социальных работников, психологов, педагогов и государственных служащих в сфере социальных
услуг на базе Бургасского свободного университета (БСУ). В числе слушателей
курсов были преподаватели и магистранты кафедр общей и этнической психологии, общей и этнической педагогики факультета философии и политологии
КазНУ им аль-Фараби. Отличительной чертой этих курсов была его практикоориентированная направленность, в рамках которой были посещены более 10
социальных учреждений.
Следует особо отметить, что эти выездные международные образовательные
курсы по социальной работе впервые в Казахстане были инициированы факультетом философии и политологии КазНУ им. аль-Фараби. Организатором курсов
и подписания договора с Бургасским свободным университетом выступила доцент М.П. Кабакова.
Результатом первой поездки наших преподавателей в Болгарию стал не
только обмен опытом и получение сертификата европейского образца, но и состоялись новые научные связи. Три преподавателя КазНУ – декан факультета
философии и политологии, проф. А.Р. Масалимова, заведующая кафедрой общей и этнической педагогики, проф. А.К. Мынбаева, доцент кафедры общей и
этнической психологии М.П. Кабакова, были приглашены членами редколлегий
в научные журналы Болгарии, и трое ученых из болгарских вузов: Софийского
университета им. Св. Климента Охридского – проф. И. Колева, проф. А.
Федотов, из Бургасского свободного университета – проф. Г. Христозова стали
членами редколлегий разных серий журнала „Вестник КазНУ”. При этом
членство наших и болгарских коллег самое активное, с публикациями статей и
рецензированием статей других авторов.
Второй проект состоялся с Софийским университетом им. Святого
Климента Охридского, в рамках которого прошло обучение четырех магистрантов по специальности „Культурология” факультета философии и политологии в
течение осеннего семестра 2012-2013 учебного года по программе академическая мобильность. Магистранты приехали с большим багажом новых знаний и
приятных впечатлений от красивейшего города – Софии, старейшего вуза
Европы, болгарских коллег-преподавателей.
В феврале 2013 г. преподавателями двух кафедр – общей и этнической психологии, общей и этнической педагогики была организована и проведена международная научно-практическая конференция, посвященная памяти выдающе-
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гося казахского педагога и психолога Тажибаева Толегена Тажибаевича,
третьего ректора КазНУ им. аль-Фараби, в которой приняли участие и болгарские коллеги.
В марте 2013 г. КазНУ им. аль-Фараби посетила большая делегация из
Бургасского университета во главе с их Ректором.
В июне 2013 г. состоялись первые выездные курсы Софийского университета им. Св. Климента Охридского по повышению квалификации практических
психологов, педагогов, социальных работников „Методы и технологии возрастной и клинической психологии и педагогики в кризисных ситуациях – дети,
подростки, семья” в г. Несебр (Болгария). Тематика данных курсов является
весьма актуальной в настоящее время. Из КазНУ приняли участие 15 человек, в
том числе преподаватели, магистранты и студенты кафедр общей и этнической
психологии, общей и этнической педагогики. Занятия проходили в формате тренинга, которые способствовали успешному формированию практических профессиональных компетенций. Наиболее интересные тренинги были у доцента,
PhD, Поли Петковой и проф., д.пс.н. Вани Матановой.
Личное знакомство с известными профессорами, докторами наук университетов Болгарии позволило пригласить болгарских коллег в качестве визит-профессоров. Так, осенью 2013 г. состоялся приезд профессора Софийского университета Ирины Колевой, являющейся главным редактором методологического журнала „Strategies for Policy in Science and Education”. Область научных
интересов профессора – проблемы этнопедагогики и этнопсихологии. Приглашенный профессор не только читала лекции, вела практические занятия, но и
приняла активное участие в круглом столе на тему: „Интернационализация образования: культурно-воспитательный аспект”, посвящённого 80-летию КазНУ
им. аль-Фараби, выступив с докладом. Также с докладом выступила гостья из
Болгарии – партнер факультета Философии и политологии, г-жа В. Добичина.
Следует особо отметить, что успешная реализация совместных научнообразовательных проектов между КазНУ им. аль-Фараби и вузами Республики
Болгария проходит благодаря активному содействию ЕООО „ПРЕДТЕЧИ БГ” –
компании академического и культурного обмена с Казахстаном, директором
которой является выпускница факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова госпожа Виолета Добичина, а в последнее время благодаря содействию
Президента БСУ, проф. д-ра Петко Чобанова, Ректора БСУ проф. д-ра Гали
Христозовой и декана, доц. Марии Алексиевой, PhD. С казахстанской стороны
все инициативы преподавателей, докторантов, магистрантов и студентов КазНУ
им. аль-Фараби поддерживают декан факультета философии и политологии, д.
филос. н., профессор А.Р. Масалимова и заведующая кафедрой общей и этнической педагогики, д. пед. н., профессор А.К. Мынбаева.
В 2014 г. КазНУ им. аль-Фараби, по приглашению кафедры общей и этнической педагогики, посетили преподаватели Бургасского свободного университета Ицка Дерижан, PhD, с курсами: „Инклюзивное образование” и „Коучинг в
образовательной среде” и Пепа Mитева, PhD, с курсом „Кризисная интервенция
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в деятельности педагога-психолога и социального педагога”. Эти курсы имеют
современный взгляд и важны для практического обучения студентов кафедры.
Курс „Кризисная интервенция в деятельности педагога-психолога и социального педагога” посетили многие студенты, зав. кафедрой, профессор А.К.
Мынбаева, профессора кафедры и студенты кафедры „общая и этническая психология”.
Летом 2014 г. и 2015 г. группа студентов и магистрантов из КазНУ им. альФараби посетила БГУ. Организатором группы была проф. Айгерим Mынбаева,
руководители группы в БГУ – Мария Алексиево PhD, Пепа Митева PhD, Ицка
Дерижан PhD. Казахстанские студенты изучали программу учебного курса
летом: „Синергетическая акмеология как синтез социальной синергетики и акмеологии: психологические аспекты развития, кризисных ситуаций и инклюзивного образования”. Программа была представлена на английском и русском
языках ведущими учеными и профессионалами-практиками БГУ. Студенты летнего обучения приняли участие в научных форумах, в богатой культурной и
ознакомительно-туристической программах, посетили учреждения социальной
работы. В рамках поездки были проведены встречи с руководителями ведущих
институтов в области социальных услуг. Специальные приветствия студенты и
преподаватели из КазНУ им. аль-Фараби получили от мэра Бургаса г-на Димитара
Николова.
В период с 15.03.2015 по 15.04.2015 в КазНУ им. аль-Фараби ведет занятия
приглашенный специалист – доцент Бургасского свободного университета,
PhD, Пепа Митева по авторскому курсу „Искусство психотерапевтических методов. Диагностические возможности рисунка в прикладной психологии” и курсу: „Командообразование (Тимбилдинг)”.
В рамках данных курсов приводятся множество примеров из практики,
предлагается большое количество вариантов и методов работы с детьми и
взрослыми, игр и методик. Занятия проходят в тренинговой форме, что дает
возможность студентам и преподавателям обмениваться идеями и мнениями,
способствующие не только личностному развитию и самопознанию, но и постижению современных способов обучения и командообразования.
Необходимо отметить, что наши коллеги из Болгарии не только читают лекции и ведут практические занятия, но принимают активное участие в научных
конференциях, круглых столах, мероприятиях социально-воспитательного характера кафедры, факультета, университета. Так, доцент Бургасского свободного университета, PhD, Пепа Митева в марте 2015 г. выступила членом жюри
II этапа Республиканской предметной олимпиады по педагогике и психологии,
посвященной 75-летию кафедры общей и этнической педагогики КазНУ им.
аль-Фарабе. 7-8 апреля приняла участие в работе II Международного Фараби
форума „Аль-Фараби и современность”, посвященного 1145-летию со дня рождения Абу Насра аль-Фараби, 550-летию Казахского Ханства, 20-летию Конституции Республики Казахстан, 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, 70-летию
Победы в Великой отечественной войне, в качестве почетного гостя и модера-
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тора секционного заседания. 10 апреля выступила с докладом на научно-методической конференции „Менеджмент качества образования в вузе” в рамках II
Международных Фарабиевских чтений, проведенного на факультете философии и политологии.
Говоря о конкретных результатах двустороннего сотрудничества между
КазНУ им. аль-Фараби и вузами Республики Болгария: Бургасским свободным
университетом, Софийским университетом им. Св. Климента Охридского, следует отметить, что после прохождения стажировки-обучения по социальной
работе в БСУ доцентом З.М. Садвакасовой был обобщен опыт казахстанской и
европейской социальной и психолого-социально-педагогической работы, и издан в виде учебного пособия „Социально-педагогические технологии в организациях образования” (Алматы, 2013), и внедрен в качестве спецкурса.
Практический опыт после прохождения курса повышения квалификации по
социальной работе позволил доценту М.П. Кабаковой разработать авторскую
программу курсов повышения квалификации для социальных работников,
социальных педагогов и через ИПК КазНУ проводить первые выездные курсы
обучения в г.Тараз и Джамбулской области в виде хоздоговорных проектов.
Таким образом, можно сделать вывод, что в международном сотрудничестве
мы выходим на новый уровень взаимодействия – не просто подписание договора, а реализацию ряда научно-образовательных проектов по современным направлениям науки и многостороннего взаимовыгодного сотрудничества. Такое
взаимодействие, на наш взгляд, укрепит связи и отношения между нашими вузами, странами и народами. Академические встречи нужны обеим странам, чтобы обновить свои профессиональные знания, умения и навыки, а также предложить самый лучший опыт для процесса обучения и самореализации!
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Научно звание: N/a
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1. Метафората в текстове от пресата (2007-2009 г.). Сб. „Взаимодействието
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Месторабота: Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни
науки
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Модернистичният ритъм (2011); За някои металитературни стратегии в
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в помагащите професии. АССА-М., 2007. Корекционна програма за обществено въздействие – Овладяване на гнева в екип: с доц.д-р П. Петкова; гл.ас. Д.
Видева; ст.ас. К. Минева 2007 (при Минестерсво на правосъдието). Гняв и
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2008. Корекция на гнева и агресивността при децата – педагогически технологии и практики. Педагогическа антилехия (с. 207-233). ЕС ПРИНТ, София,
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(Социальная работа с детьми и подростками суицидами) КНУ Аль Фараби,
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ВАУЧЕР ЗА ПОДАРЪК

СТУДИО ЗА КРАСОТА

Nia

На стойност:

За ...............................................................................

ВАУЧЕР ЗА ПОДАРЪК

За ...............................................................................

Валидност: ............................

На стойност:

Валидност: ............................

ВАУЧЕР ЗА ПОДАРЪК

бр.02/2015

