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ABSTRACT: Turkey has been positioned over migratory routes from a historical perspective and is a state
that has a rich accumulation in terms of welcoming internal/external migrants and evaluating these. (Ortaylı,
2015: 10-18) Therefore, all research that has been maintained in a manner of the application of research that
has been transferred from the developed Western societies without coming to the attention of developed/underdeveloped nations is bound to be poor in quality and meaning. In this notification, the contribution to
the development of educational access services is targeted by indicating the truths that on one hand contradict
the “dreams” of the state bureaucracy while on the other hand support the concrete steps of the state. In this
article, the study will move into the results of the field research, which was do with qualitative analytical techniques. The research in question was carried out with a total of 19 individuals that constitute the children and
their parents in 8 seasonal nomadic/semi-nomadic families that have spread throughout the East- Southeast Anatolia- Mediterranean- Marmara and Aegean regions of the country. The most striking truth that the participants, who expressed their opinions to the research carried out with in-depth interviewing methods, revealed are
the differences in the way Turkish and Kurdish families of children approach the subject of the right of education. It does not overlooked that, from the responses that a significant portion of the Kurdish families who participated in the study provided, the economic value of children in units in which Kurds are focused has passed in
front of psychological value and that the child was referred to in the form of “They will help overcome the financial troubles of the family in the medium- and long-term.”
Key words: Internal- migration, nomadic families, the right of education, disadvantageous groups, Eastern
Anatolia.

society and then to shepherd-nomadic societies,
respectively, has gained weight. (Sayılır, 2012:
564) The immigration phenomenon, which
showed movement after the Industrial Revolution and whose influence entirely took control of
the developed-underdeveloped world, demonstrated a tendency towards a better standard of
living for the masses and from the countryside to
cities so that families and future generations
would be able to have more suitable access to
education, health, and housing. While the economic, commercial, industrial, and per capita
income levels of many countries are being specified on the access of internal/external migration
mobility, that the research carried out in Turkey,
which is an underdeveloped country, have generally been done in a manner that is disconnected
from the core economic level of the country con-

Introduction: Migration
Mobility and Turkey
Based on the view that examines human history in line with the “evolutionist” theory, it is
problematic where the concept of migrant/nomadism will be positioned. According to
the first interpretations, the view that has been
defined as “micro-cosmos” exploitation and
through which nomadic animal husbandry passed
before and through which nomadic animal husbandry and agriculture passed as an intermediary
period after the “hunter-gatherer” phase remains
for today a highly controversial hypothesis. As
Sayılır mentioned in an article relating to this
subject, the idea in research centered around the
theory of evolution that a parasitic huntergatherer society moved into a settled agricultural
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stitutes a problem. Thus studies of stereotypes
consisting of the translations/country applications of Developed Western nations cover Turkish economic history except for one or two exceptions points to a scientific inefficiency that
doesn’t fit Turkey, which constantly accepts migrants.
Turkey has been positioned over migratory
routes from a historical perspective and is a state
that has a rich accumulation in terms of welcoming internal/external migrants and evaluating these. (Ortaylı, 2015: 10-18) Therefore, all research
that has been maintained in a manner of the application of research that has been transferred
from the developed Western societies without
coming
to
the
attention
of
developed/underdeveloped nations is bound to be poor
in quality and meaning. In this notification, the
contribution to the development of educational
access services is targeted by indicating the
truths that on one hand contradict the “daydreams” of the state bureaucracy while on the
other hand support the concrete steps of the state.
In this context, this assertion, which scrutinizes
the subject of internal-migration and migrantnomad, will continue with the evaluation of
Dücan evaluation below:

tered in the population, who do not factor into
the census of the state, and who are among seasonal nomad/semi-nomad workers especially in
agricultural production who move with a intense
fluidity. Furthermore, matters during periods of
census of the region to which nomads/seminomads are considered related and whether the
same population was found in the same region in
the previous census make the ratios in Turkey of
urban-rural problematic.
Denker, who separated the nomadic lifestyle
into three categories within itself, defines the
horizontal movement in which migration is carried out over great distances as “Open Country
Nomadism,” and the movement that is dispersed
over areas in which wide pastures are found that
have more sufficient living conditions than
mountainous regions as “Mountain Nomadism”.
Denker names nomadic herding, for which flockowners and their family members didn’t change
their official residence by clocks being entrusted
to shepherds, as a transitional phase between settled life-nomadism and asserts that agricultural
seasonal semi-nomad labor-laborer activities
need to be evaluated in this framework with nomadic animal husbandry in Turkey. (Denker,
1960: 136)
Denker is no doubt not the only person who
subjected the internal-migration movements in
Turkey to three-part classification together with
the observed rural area. Indeed, Tufan Gündüz,
like Denker, expounded in the manner laid out
below how tribes that engaged in nomadic animal husbandry settled by passing through three
phases in time by taking notice of this group of
three movements. “The first stage is the recording of a hamlet as the harvest of a village and the
absence of a settled population, or the temporary
settlement of a village community. This situation
carried the quality of preliminary preparation
for continuous settlement. The second stage, especially, is the appropriation of the part of the
hamlets after the second half of the 16th Century
as winter quarters by the migrant-nomads so that
by this situation becoming the settlement field of
the hamlets, there was an important factor in its
transformation into a village. The third stage is
the migrant-nomads’ starting of agricultural activities in the hamlets that they used as winter
quarters.” (Sayılır: 570) (Gündüz, 2009: 141143)

Migration Milestone in
Modern Turkey in the 1950s
While in developed societies internalmigration starts as a result of large-scale industrialization and capitalization, internal migration
in underdeveloped or developing nations either
initiate the industrialization movement or compose its driving force.… Turkey entered the
1950s together with the period of migration in
the modern sense, and the settlement structure
and population movements of the country began
to completely change after this period as a result
of population increases and structural transformations experienced in the agricultural sector.
Migration as a societal phenomenon leads to a
number of social, cultural, and economic changes. In a manner parallel to societal development,
while in 1950 25% of the population of Turkey
lived in cities, this proportion rose to 92.1% in
2015, according to Turkish Statistical Institute
data. (Dücan, 2016:169)
But the proportioning that Dücan provided as
of 2015 based on the official numbers of the state
is problematic. It is known that there are in Turkey numerous people who constantly migrate
between summer and winter, who are not regis-
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However, it is strong to say that this improvement, which has been observed throughout
Turkey, is valid for every sub-culture, societal
status group. In fact, it is striking that the relationships of children of nomadic/semi-nomadic
families with their parents still continue in interdependence rather than commitment.
At the point of the exploitation of child labor
in the group in which the most intense rights violations are said to have been experienced, the
unregulated working of families has been maintained with the tacit consent of families who aim
to benefit in the maximum amount from being
the demand of the employer and from low fees
being paid. Because the families of nomadic/
semi-nomadic seasonal agricultural workers get
by most of the time with a wage less than minimum wage of a regular worker.

The Economic and
Psychological Value of Children
No matter how many regions seasonal agricultural labor occurs in specific seasons of the
year and how many production-gathering activities that are fulfilled in short periods of time, this
matter does not decrease the weight of of seasonal agricultural labor. When MLSS data are examined, it is generally defined as labor-heavy work,
and it is revealed that the population working in
these jobs work fast-heavy jobs by participating
in production together with all family members.
Despite heavy working conditions and an intense
tempo, seasonal nomadic/semi-nomadic agricultural workers are not evaluated in the scope of
the Labor Law and benefit from the provisions of
the Law of Obligations. In order for this category
of workers to be able to benefit from the Labor
Law, 51 or more laborers must actively work at
their workplace. MLSS authorities report that
because the number of workplaces that host a
number of workers at 51 or above is ultimately
small, most seasonal agricultural workers are
deprived of rights. The children and youths of
nomadic/semi-nomadic agricultural workers
whose working hours are well above the normal
shift that the Labor Law envisaged are worked,
ignoring the prohibitions of the Labor Law.
(MSG; 2010:4)
As it is known, the psychological value of
children in developed societies began to emerge
over economic value in the 1980s, but the same
line could not be found in underdeveloped countries that have not yet succeeded in being an “affluent society” like Turkey. Kağıtçıbaşı, who
maintained, “The Value of Children” research
not just in Turkey but in many countries in this
context, reported in the 1980s that it was expected in Anatolia for young girls to assume the
caretaking services of their aging mothers and
young boys would provide part of their earnings
to their elderly parents. It is emphasized that this
picture unavoidable leads to the attachment of
importance to the economic value of children
and families that have many children tend to see
each child virtually as a functioning wheel of the
internal family economy. (Kağıtçıbaşı, 1996: 5154) However, Kağıtçıbaşı mentions that this negative picture began to change following the early
2000s and says that elements of joy, pleasure,
love, that is, psychological values have risen rather than economic-based options like financial
support-caretaking, which are among the reasons
“to have children”. (Milliyet, 2011)

Migrant Children:
Victims of Exploitation-Abuse
Ministry of Social Security officials, like
many researchers, agree that seasonal agricultural workers struggle in reaching even the most
basic human rights because the workforce in agriculture is largely unorganized. Kaya-Özgülnar
note that together with seasonal nomadic/seminomadic who are defined in terms of “mobility”
and “temporariness”, children who are dragged
from city to city are taken advantage of as cheap
labor in periods of time that far exceed normal
work hours and display the structure of this section that is open to all kinds of exploitation.
(Kaya- Özgülnar, 2015:115-116) It is recalled
that seasonal nomadic/semi-nomadic agricultural
workers, who are essentially unhindered by the
establishment of unions, are not organized
among themselves due to their mostly being employed in places of work in which few people are
employed and in a situation that is disconnected
from one another. (Dural- Dural, 2017: 11781180)
Retired labor inspector Keskin evaluates the
regulation in a manner of the first serious steps
towards reducing the burden of migration of mobile agricultural workers who are witness each
year to fatal accidents and tragedies and assesses
the circular like this:
“As it will be seen, the administration for the
first time wants to find a solution to the problems
of mobile agricultural workers that are the main
topic of conversation with the fatal accidents
experienced each year or the social problems
experienced in ventured regions. It is important
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ing to human rights” (Balcı, 1996) (Dural- Dural: 1177-1183).
The circular dated March 2016 that was prepared in accordance with this circular and sent to
all Provincial Ministries of National Education,
however, could not go beyond revealing what the
Turkish bureaucracy was acting discreetly and
idly over in matters of contributing to the resolution of the problem, despite the insistence of the
Prime Ministry about penal sanctions being implemented against the administrators who had
not fulfilled their responsibilities. The circular in
question justified being characterized as “A late
but well-worked step” with its three-page content
that that processes the issues in detail. (DuralDural: 1186-1190) At this point, ÖzbekmezciSahil’s quantitative research is appropriate for
the summarization of the segments relating to
education, without passing to qualitative research
data.
Özbekmezci- Sahil’s research, in which an
important section of the seasonal nomadic/seminomadic population is defined as an extended
nuclear family, produced findings that there is an
average of four children in nomadic-migrant
families. The researchers sorted their samples
into two groups and chose the participants in the
1st group from families that previously worked
in the status of “mobile” worker but later settled.
The families that composed the 2nd group belong to nomadic/semi-nomadic families. Although the number of single-child households in
the families in the 1st group is a small difference
compared to the 2nd Group, in research in which
it is mentioned that it is observed to be higher,
the prevalence of the literacy rate shows itself in
families that settled later on. Women and children make up the majority in the nuclear family
structure in the families of seasonal agricultural
workers. It is striking that the literacy rate for
women could not exceed 19.6 percent in the research in which it is revealed that the literacy
rate for men in both groups is 54.2 percent.

that the subject was assumed for the first time as
rather comprehensive. But it is seen here that the
State has taken over with its own resources. The
creation of some services has been left to good
intentions.” (Keskin, 2010)
On the other hand, the idea of the creation of
shared cooking- cleaning- health-, and educational spaces in the housing dormitories that will
be constructed by the state was suggested in the
“Housing Dormitory” project that the Agriculture-Labor Union produced in the mid-2000s on
the subject of the reclamation of mobile housing.
In the Prime Ministerial circular, no matter how
much the concept of “housing dormitory” and
Agriculture-Labor project were not mentioned, it
is felt from the article of “Portable convenience
facilities will be established by the provincial
special administrations in the place of consolidated camp settlements. Toilet, shower, laundry,
and dish-cleaning places will be available together with bread-cooking possibilities and social facilities that can be used as classrooms
when necessary in the convenience facilities.
Needed camp and portable convenience facilities
will be procured from the storehouses belonging
primarily to the Turkish Red Crescent, governorships, and municipalities in the region in the
measurement of feasibilities. Should needs not be
met in this fashion, the route of renting and service-purchasing will be taken by the provincial
special administrations” (art. 7) (Official Gazette, 2010), which gained ground in official
documents, that the Prime Ministry worked in a
state of coordination with projects that had previously been carried out by itself, while preparing the circular.
Balcı examines the right of access to trainingeducation, which is evaluated as a type of positive right and puts for the opinion that “Training
and educational activities along with the relationship of the individual with society provide
reciprocal interaction and communication, and
many needs can also be provided as a result of
these activities. In other words, the social structure of people and society is dependent primarily
on training and educational activities. Thinking
independently of an activity that is concentric
with society and impressive to this degree, of a
type of activity intrinsically specific to people is
not possible from basic human rights and freedoms. And for these reasons, the basic rights and
assignments relating to training and education,
any and all national and international legal regulations and documents related to this, are the
most important field of occupation of those relat-

The Difference in Understanding
in “Two Sides” of the Country
Özbekmezci- Sahil determined the rate of
sending children to school in the families of seasonal agricultural workers to be 65 percent based
on the 2004 conditions and emphasized that nomadic/semi-nomadic families do not send a significant portion of their children to school after
they finished primary school, despite the children
of the participants of the 1st group having con-
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tinued school for a much longer period of time.
In the second type of participants, that some
children are removed from school the moment
they learn how to read and write and the four
operations due to financial worries are among the
foremost findings. (Özbekmezci- Sahil: 265-267)
While the appearance that Turkmen-Yoruk families are more concerned with the education of
their children and that they even support their
children in the university phase by pushing
themselves to the limits is an interesting finding
in either Özbekmezci- Sahil’s research or in publications made in subsequent years, it is understood that Southeast Anatolian-Kurdish tribes do
not behave sufficiently demanding compared to
other segments on the subject of the right of access to education. (Eken, 2015: 72, 79-81)
However, in Kurdish tribes in the same research, it seems that the attitude towards education began to change, especially in the past 7-8
years. But while the issue comes to the forefront
that the parents of Turkmen-Yoruk families are
more demanding-aware at the point of the right
of access to education-equality of opportunity
and that they act prepared to do their part over
the point of making their children study until the
very end, it is observed that Kurdish tribes load
the entirety of the financial dimension of the
problem of education onto the state.1 (Gülçubuk,
2012: 75, 78)
So far, the level of societal perception about
the rights and values of access to education of
the seasonal nomad/semi-nomad children in Turkey has been hypothetically discussed. From this
point forward, the study will move into the results of the field research, which was do with
qualitative analytical techniques. The research in
question was carried out with a total of 19 individuals that constitute the children and their parents in 8 seasonal nomadic/semi-nomadic families that have spread throughout the East- Southeast Anatolia- Mediterranean- Marmara and Aegean regions of the country. The most striking
truth that the participants, who expressed their
opinions to the research carried out with in-depth
interviewing methods, revealed are the differences in the way Turkish and Kurdish families of
children approach the subject of the right of education.

It does not overlooked that, from the responses that a significant portion of the Kurdish families who participated in the study provided, the
economic value of children in units in which
Kurds are focused has passed in front of psychological value and that the child was referred to in
the form of “They will help overcome the financial troubles of the family in the medium- and
long-term, and even one of their life goals is the
smallest piece of their family, which is to solve
the problems originating from devotion to the
oldest members of the family”.
While a participant residing in Mardin underlined that they had just one boy child at home
and that this one child was obligated to look after
his 6 sisters in the future, saying, “Who will corral anyone this much? It will be our son for certain. But he can take his sisters’ hands and lead
them,” it does not go unnoticed that the son of
the participant himself approved of the duty that
his family outlined by him saying: “I have 6 sisters. Some of them are bigger than me in age but
that’s not important. I’m going to study at all
costs and take on my sisters’ expenses until they
get married. This is already why my family is
shaking over me for me to study. I’m going to
finish school, and I’m not going to swallow the
labor given to me.”
The participant boy from
Mardin also internalizes the thoughts of his family, assuming the carrying between generations of
the emphasis made on the economic value of
children in the region. The impression attained
from the responses that either the boy from
Mardin or his family provided, at least when this
family is in question, is that it is understood that
education carries a vehicular function as an “accidental” value that is wrapped to protect the
family from poverty.
Afshar-Turkmen Children Are Luckier
While it comes to the forefront that the per
household income situations of Southeast- East
Anatolian participants is low compared to the
Avshar-Turkmen seasonal workers that migratesettle in the Mediterranean- Aegean – Central
Anatolian basin, it does not go unnoticed that the
Kurdish citizens of the Turkish Republic have
established a direct connection between the value
of their children and their right of access to education. Hence almost all of these participants
mentioned that their male children carried greater
responsibility compared with their female children, and they asserted that their male children
must be made to study until the highest level

1

The Turkish Statistical Institute data and
documentary studies done in relation to the SarıkeçiliBerdan-Kejan tribes can be referred to for more
information on these points. (an.)
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possible but that it was sufficient for their female
children to just become literate.
The expressions of some Kurdish participant
parents that the state covering educational costs
would be insufficient and that their children
would be removed from school should they hinder household productive activities sowed intense doubt in relation to their expressions, to
their right of access to education, and to their use
of this right, despite the mentions of others that
their children could continue going to school
should the whole cost of education be taken on
by the state. The fact that the heads of Kurdish
families that engage in animal husbandry behave
more aggressively in matters of sending their
children to school than the families of seasonal
agricultural workers can be considered an indicator of the income differences between the two
groups. But that only the family of one Kurdish
child indicated that they would send their children to school at every opportunity and that they
aren’t afraid to make sacrifices to this end reveals that the indoctrination of the problem is not
possible with the good-natured solutions that the
state bureaucracy produced.
The explanations of officials from the Ministry of State, which is Responsible for Women
and Families and which actively worked for older daughters of a family that engages in agricultural labor for 6 months and spends the rest of
the year at their homes in Diyarbakir to go to
school, about the difficulties they came across
demonstrate that the problem can become possible with the common indoctrination of opinions
that process the subconscious of the community
of the region regarding effective monitoring and
education bringing absolute expenses to families
rather than bureaucratic prescriptions in its solution.
“The head of the household was contracted
three times with the father. Each time we went to
the home we were met with the response that the
father had work come up with an occasion and
was not at home. Furthermore, even though it
was known that we went to the home for the girls
to attain their right of access to education, the
mother didn’t let us inside. We know that the father was at home at the time. Approaching the
family with good intentions over this, there was
an amount of financial aid was so that the school
expenses of their children would be able to be
covered. Later the district governorship put forward small aid to be able to change the decision
of the family.

This time, the parents regularly called each
week and requested financial help but didn’t
send their children to school. Around this time,
legal action was initiated by our Ministry. After
the court order came, the home was entered, and
the older girl was enabled to go to school. The
little girl, who was encouraged because her
mother and father didn’t cause problems for her
sister in this way and was approaching primary
school age, one day specified defiantly that she
wanted to leave home, board the bus, and go to
school with her sister. The family did not resist
this time, and both children are currently continuing their educational lives.
The living conditions and provisions with
which Southeast- East Anatolian nomadic/seminomadic families have certainly grappled are
much heavier compared to Turkish migrantsettlers, but the support by almost all participants of the right of access to education in
Afshar-Turkmen families without looking at
household financial status shows that the difference between them cannot solely be dependent
on financial reasons. While nearly all elders in
Afshar-Turkmen families say that they will support their children to the highest level they can
reach, they unite in the viewpoint that “I’ll mobilize all kinds of opportunities for my child to go
to school. The financial possibilities that are in
the palm of my hand will be used for our children
to attain a better future.”
The responses received in this context will
ensure the future financial gains of the children
of nomad-migrant groups living in regions that
remain more in the West of the country and imply that they show more importance to their psychological values rather than seeing them like an
“economically” functional utensil. That these
families have witness many positive examples in
their past is a motivating factor at the point of
their positive approaches to the right of access to
education. Indeed, the opinions below of one of
the child’s participants’ shines light on this point:
Results: The State Bureaucracy is
Well-Intentioned but Insufficient
“My uncle wanted to be a pilot but instead
became an aircraft engineer. I have many relatives who have managed to go to university. My
uncles are teachers, they showed up in the most
hopeless situation and came to support my parents. Somehow my father thought about taking
me out of school ‘because he had become poor.’
They told me, ‘Don’t look at your father. We’ll
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talk to him and assume your expenses if necessary. We’ll help you in the classes you missed out
on. I studied until this age like this. (Talking
about fourth grade primary school) I think I will
continue my education after this.”
While no qualitative difference was encountered between Eastern and Western provinces on
the subject of the issue of reaching school, child
participants coming from both sections reported
that they spent about 4-5 hours each day going to
and from school, emphasizing that they experienced difficulty compared to the settled children
who were being educated at the school because
of the time they lost on the way to school. They
complained that they had expected understanding
and support from the teachers at school and that
the educators at the school avoided assuming any
responsibility by engaging the children of nomad-migrant families with activities with which
no one-on-one interest with education could be
established at school, like painting pictures and
assigning handicraft artwork homework instead
of helping them.
It should be underlined that in light of this data the problem of the right of access to education
cannot be solved with the prepared prescriptions
formulated in the upper echelons of the state bureaucracy. Although the AKP governments have
come to the forefront on the subject of either
nomad-migrant families or children’s education
at the point of addressing these issues as the second most ambitious political authority since the
single-party period of the CHP. The concrete
steps and legal regulations that were made in the
period of the 2nd AKP government strengthen
this view. But it is easily understood that every
step that will be made without considering regional differences and the social- economic- and
cultural contrasts between nomad-migrant families will remain composed of the internal mutterings and benevolent wishes of administrators.
Therefore, because the value given to children in
the country, together with the right of education
of children of nomadic migrant families and the
labor that will be devoted to raising them will
change, it seems that by organizing all units underneath the political faculty as an uppergovernment model, an integrated approach to the
subject, to bureaucratic educators, to families
from positive examples, to mobilize public officials in a state of coordination from legal regulation, and to children is a condition
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DEBATES ON THE FUNCTION OF TELEVISION AS A SOCIAL FUNCTION DESIGNER
A.Baran DURAL, Şermin DURAL
ДЕБАТ ОТНОСНО ФУНКЦИЦИОНИРАНЕТО НА ТЕЛЕВИЗИЯТА КАТО ДИЗАЙНЕР
НА СОЦИАЛНА ФУНКЦИЯ
Баран Дурал, Шермин Дурал
ABSTRACT: Television can be said to be the most effective mass communication tool that shapes human
life. Although the internet is sen as the most işportant the latest and perheps the most indispensable
technological development in communication is used by the vast majority of society, one can not estimatethe
television as a majör device in mass communication. In this article, comparing the opinions of the
communicative experts from different ideological perspectives, the fact that television has a social
transformation- configuration function that affects all sub- groups/ sub - cultures, starting from the partial
audience (individual) have been discussed. On the one hand, television, which transforms the masses- by
gathering perceptions in one spot and by channelizing the social sense, sometimes concealing it, marks as the
technological and ideological impact sphere of naturel and global power struggles. Moreover, this attribute is
carried out secretly by feeding it to the functions of entertainin - informing- educating, which it adds to its
broadcasts. However, television has the function of being an opposition and signal device that awakens the
masses. The thematic channels, especially in the face of mass channels, can create the opposite pole with unity
and pluralism against to the matrix of control power/political power/capitalism. It can also become the guardian
of the most fundamental human rights. However, in both options, it is important to remember that deconstructing
feature of television against the hermeneutic qualities of the old MCTs such as newspapers, magazines and even
radio. Perhaps the television earns the power of transformative power in a form that is hostile, re-empowering,
in its deliberate attitude toward the single-mindedness of the old mass media, which represents the interpretative
approach.
Keywords: Television, thematic channels, mass channels, capitalism, aubcultures.

television, and at the same time they are able to
influence the direction of multiple senses
(Büyükaykal , 2011:33), some are watching
television for entertainment rather than the
purpose of informing and educating, while the
others argue that television is a tool of making
contact with the people for the actors of political
system.( Gönenç, 2002:60)
Television can be said to be the most effective
mass communication tool that shapes human life.
Although the internet is sen as the most işportant
the latest and perheps the most indispensable
technological development in communication is
used by the vast majority of society, one can not
estimatethe television as a majör device in mass
communication. It is an undeniable fact that
television in means of mass communication that
has already been more watched and more

Introduction:
The Basic Functions of Televısıon
“Television consists of the words tele (far)
and vision (image) as a meaning. In scientific
views, it means that an event, as a picture and
sound, moves from one point to the another one
in a given area through electromagnetic waves (
Hertz waves). This is as a result of some
electronic processes.”
(Bay, 2017:20)
According to another phrase, “While television is
the world of images and sounds that flow into
forever, someone argue that it is a tool in which
sound is more prominent than images.” (Dursun,
2016) Considering the different researches on
what television is, it is understood that some
researchers are interested in combining the
movement, the colour and the sound of the
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consulted than the internet. It can be said that
television is the basic mass communication tool
followed by various mass-social groups which
are young and old alike, literate or illiterate, all
kinds of professional groups, institutions and
organizations. Even though television is more
prominent for the general public, there are also
people who believe that a new media
understanding with the Internet will sweep away
the previous MCTs (Mass Communication Tool),
from the point of view of Media Studies. For
example, the author of the Cumhuriyet
newspaper Engin says: ,“We have completed the
20. century largely with printed, audiovisual and
visual media. Now a new media has entered into
the three media areas or channels that have not
yet been named, ‘Internet media’, ‘social media’
or ‘electronic media’, and has not found a
complete and definitive answer to this question,
and looks like it will wipe out the others. Will it
really wipe them out? Yes, it will wipe them out”
(Engin, 2018:10).
According to someone, watching television is
enjoyable, and even in places that makes life
very easy; according to some people, it is a
hypnosis that is a harmful tool.( Konukman,
2017:50) Indeed, one of the articles arguing that
television is cheating on the viewer has includes
these findings: “Many people may think that
television has a neutral and unfaithful function
as a door to the world. However, there are some
important points that this approach misses.
There is no doubt that cameras will not lie as a
mere instrument. However it is a person who
uses the camera. Sometimes even if the person
who uses it does not have the intention of
transferring false information to mislead people,
as the nature of the work is concerned by
selecting the events and taking them into the
camera the reality changes. Sometimes the
images that are not recorded can be more
important than recorded images.” (Karacoşkun,
2002:228)

by 94.6 percent of all age groups. Some media
professionals say: “An average family watches
TV for four and a half hours a day. 84 percent of
the population of our country ‘s watching
television every day. 40 percent of the population
is watching television, even though they can't
find anything to watch on TV. According to these
figures, Turkey is the second country in the
world after the USA which is the most watching
television.” (Hürriyet Aile, 2017) These media
professionals draw attention to how important
television is for the Turkish people to get news have fun - to establish a relationship with the
environment.
Television is not only an interraction tool that
connects people to the screen and also it has
become one of the main wheel of the global
capitalist system through its advertising sponsorship relationships. So, it has gained
mercantilist character. In this context, advertising
has become a much more profitable sector in the
context of the fact that the distribution of revenue
sources is a major area in the media. In 1993,
Mora, who tried to explain the structure of the
media with a sample from Schiller's research,
stated that the media had received its income
from the Advertisements came up with the
results as follows:
Popular (Mass) Channels& Thematic
Channels
“The media served to ensure the acceptance
and continuity of the consumer order based on
the maximum profit - and-ownership basis by
working with the commercial business logic.”
(Mora, 2008:15) This is valid for both popular
television channels and thematic channels. In
addition to receiving the media's income from
the advertisement, it is certain that the
advertising is related to the relations and
developments within the media-politics-economy
chain. Articles which are written in this range
often focus on the profound effects of the media,
especially television. In the following short
paragraph, quoted from Sözeri and Güney’s
research, the subject can be clearly understood:
“The media that produces news, ideas and
entertainment, has the power to affect the societ.
For this reason, it is an important issue who
controls the media and what kind of economic
environment in which they operate. Because,
there are cultural, social, political and economic
consequences
of
the
formation
and

The Global “Distraction” Device
On the other hand, according to the results of
the Turkish Statistical Institute's, “Time use
survey 2014-2015”, it is concluded 93.9 percent
of 15 - 24 year-olds are watching TV and
consider this as a “social activity”. (TÜİK,
2016) Again, the BBC Turkish Web site
published on December 4, 2015, according to
TÜİK’s survey in the same period, watching
television is the most performed social activity
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implementation of the policies that exist in the
media.” (Sözeri - South, 2011:15)
Television, which constitutes the most
effective foot of the media, is not only important
because of the effect of advertising and
commercial sectors, but also effective on the
cultural, social and political occasions in the
society. This is precisely why Özal emphasizes
that, in the quote from Erol Mutlu, television is
not only a technology, but also a social, cultural
and industrial device. Therefore it is not possible
to have a healthy interpretation of television
without sufficiently focusing on its different
roles and the positions it assumes in the social
sphere. (Oz, 2012:393)

whose economic opportunities were generally
limited. It has become the most important tool
that satisfies the wishes of fun and knowledge.
With the need of large masses of people on
television, this magic box has started to influence
them in all directions. It has gained great
importance in directing and steering the
community.” (Can, 2000:37)
At this point, it would be useful to return to
the words of communication expert Mutlu for a
better definition on tje subject as follows: “The
television as the indispensable element of life”
on the new meaning-discussions: “Many things
have been said for television: ‘entertainer’,
‘painkillers’, ‘wasteland’, ‘comrades of loner’,
‘stupid box’, ‘white noise’, ‘thief of time’,
‘window opened to the world’ and many more.
The most important characteristics of such
qualifications are the inclusion of certain value
judgements.” (Mutlu:11)
In the light of all these opinions, it is
necessary to say that television meets the needs
and expectations of people. "The emergence and
development of television is a response to satisfy
the needs of the structure which it belongs, as
well as to the personal needs that are created
with the output of television." (Erdoğan-Alemdar,
1999:169)

The Origins of Television
Broadcasting in Turkey and the World
The following information is obtained when
research is made on where and how the first
television broadcast is made in Turkey and in the
world: “It is known that the first regular
television broadcast was made in the UK, and
that it was made in the television studio
established at Alexandra Palace in London. This
broadcast started in November 1936.” (Şeker,
2002:39)
In Turkey, that the first television broadcasts
started in 1968 in a relatively narrow area in
Ankara. Until then, it has been seen that citizens
who have never watched TV or even had a clue
about what the TV is, have discovered ways to
organize and follow common TV channels
among themselves. Even if not receptive at
home, the famous TV commentator Halit
Kıvanç, derived from the words “television” and
“guest”, the word “hospitality” to the owners of
the device to watch "telesafirlik – (teleguesting)"
has led to the emergence of new forms of media
relations. Mutlu, who expands the term of
Kıvanç’s concept on hospitality has the
following determination: “The technical logic
behind being a guest to our homes with the
images and voices of people who are miles away,
has been accepted by the vast majority as an
ordinary thing.” (Mutlu, 1999:60)
Television is one of the indispensable
elements in life for different societies, which
have different characteristics in almost every
country, on the technological ground that has
been growing ever since then: “ Television,
which entered our lives in our country in the late
1960s, became a communication tool that
responded to the many needs of our people

Society and Television
The internet (virtual network) was invented in
the first period, the questions arised such as: “If
the television era is closing?” Even if there is an
assessment that social scientists agree on the
decline in the impact of television among the
MCT's, it is widely accepted that this source of
communication is still a very important source of
information for society. As a matter of fact, the
research findings carried out by TÜİK in 2015,
reveal
television
has
been
watched
proportionally much more intensively than the
sources of virtual network, and that the society
has adopted television as a entertainment and
information-sharing device.
Considering the sociological definition of
society, it will be possible to say: “Television
has become almost a part of society.” This
makes television a “power” that destroys or
creates certain values or emotions rather than a
device. The definition of society can be
summarized under the scope of what has been
told above such as: "The association of many
people who interact to meet their social needs,
live in a certain geographical location, and
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share a common culture is called 'society."
(MSÜ Lecture Notes, 2009) As some can see in
this definition, the individuals who construct the
society are "interacting", " in a “certain place",
"sharing common culture". These individuals as
target audience are, "interacting with television
in the same space for many years", and "sharing
common culture with television" because the
programs that are filled with appropriate rhetoric.
In that case, television is almost a part of society
in a very clear and clear way. In the 2005
research of the Association of Advertisers, the
decisive impact of television on Turkish society
is revealed as follows:
"Television is the communication tool with
the highest access rate. It reaches more than
98% of population in Turkey. The average daily
time of watching television is 3 hours, this rate in
housewives is approaching 7 hours. " (SözeriGünay:51)
At this point, when looked at the TÜİK datas
again, the ratio of the individual Internet users
increased by 55.9 percent in 2015 and there is a
significant increase in the tendency to the virtual
network sources of individuals. (TÜİK, 2015)
The TÜİK survey emphasizes that individuals
who apply to virtual network resources become
consumers of the mass communication sector
and it is argued that the level of consciousness of
consumers does not rise at the same rate with the
rate of Internet usage. Another important points
that stand out in TÜİK data are as follows:
"In the first three months of 2015, 80.9% of
individuals who use the Internet were able to
create profiles, post messages, photos, etc. in
social media. Continue as follows ranking:
Reading the online news, newspapers or
magazines with 70.2%, Searching for health
related information with 66.3%, the uploading of
text, images, photographs, videos, music etc. at
any web site, followed by searching information
about goods and services with 59.4%."
(TÜİK,2015)
The most interesting point of the results of the
"Household Information Technologies Usage
Survey" is that 70.2 percent of the mass
communication consumers adopt to read the
online news - newspapers, magazines or books
on the internet. After this high rate, healthrelated information and entertainment activities
follow. Thus, it can be concluded that the TÜİK
research findings covering the 2007 - 2015 time
zone, the beginning of the use of Internet
intensively do not vanish the basic MCTs
especially television and radio, on the contrary

the number of devices to be used in the pursuit of
these resources increase.
The Turkish society still continues to see
television as honour guest as it was in the early
days. Aziz who described the place of television
in society in 1980s said: "First of all, television
causes family members to be together for a
longer time than before. It is not wrong to
compare the role of television to the stove that
brought the family together at winter nights in
the old Turkish houses." (Aziz, 1981:91) Aziz
emphasizes the unifying feature of television and
points that television plays an important role in
bringing the family together. Mutlu who shares
the same ideas with Aziz says in this regard:
The Magic of White Glass
"Watching programs together gives the family
the opportunity to demonstrate the closeness of
each other. Research shows that parents and
children who watch television together touch
each other, recline, enter into physical
closeness." (Mutlu: 106)
Individuals that seek to consolation in
pursuing common- social issues are trying to
escape from the lack of personal belongings,
from the loss of their huge social transformations
and from the loss of their virtual masses in order
to avoid problems. In this context, in the research
of Katz and Foulkes in 1962, the "escape state"
which was remembered by Mc Quail and his
friends is important: "The most interesting
concept is the ‘escape’ in discussions about the
experience of communication tools, whether the
main characteristics of the mass media or the
typical audience's motives are taken into
account." (Mc Quail-Blumler-Brown:305)
It is ironic that television channels are usually
monitored in the family, which is one of the
smallest units of social life, and should not be
overlooked. Although watching television is an
event that do with household members, it causes
to move away from the problems and the social
unity of the person with the cause of the
alienation. Partial communication consumers,
who are expected to exchange views with other
household members in order to overcome the
material and moral issues brought by daily life
and social chaos, find the solution by wathcing
television programmes in order to escape from
their problems.
Meanwhile, one of the reasons for the rapid
adoption of television by society is that
information is obtained more quickly through
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television. "The practical use of television draws
attention and offers services at a very affordable
cost compared to other means of communication.
News reaches the television audience the day
before the newspaper. Although you have to pay
a separate fee for each newspaper, the television
audiences can watch dozens of channels at no
additional cost." (Arslan,2009:2)

example, if doctors appear more frequently in
health programs on television, they are perceived
as “the best doctors” for the public. Here, it is
possible to see the power of creating a certain
perception and brand in the audiences. Özkan
says: “According to gerbner and his friends,
“television puts relatively stable and common
images to people's minds." (Özkan,2017: 304)
Gerbner and his friends drâws attention to the
deep impact of television as "shared images in
the minds of people" on the audiences. The
doctor who participates in the health programs
on television and explains the treatment methods
related to any disease is coded as “common
image” by the audiences.
It is observed that the number of patients who
reached the “common image”after the program,
revealed the psychological effect of television. In
fact, it is observed that the communication
numbers given on the screen at the time of
broadcast are not belong to the television
channel, but the telephone number of the doctor's
office or hospital. This is a working gear of the
market relations wheel in the capitalist system.
(Dural - Dural: 8)
As a result, it is possible to say that the
television is based on a variety of sources related
to the features described before these lines to be
present: "After a television broadcast, it is
observed that a psychological effect on the
audiences provides to watch that programme, to
bring the advirtesement to the channel, the
continuity of the programme with these
advirtesements. " In here, the most important
point is about leaving an impression on the
audience.

The Situation of Society: Anything Goes...
Television belongs to the society with the
error and the happiness. It is a “supporter” and
“companion” according to the mood of the
present in certain problems like a friend, "a fun
box" in some trouble cases, "a motivation tool"
that makes the audiences feel better when people
feel weak and powerless in all kinds of
difficulties brought by life. Therefore, according
to Mutlu, television is a product of the audiences'
self - qualities and thoughts: "... if societies are
giving television an important place in their
lives, it is because of that it satisfies the basic
interests of the human being. This is a subjective
attribute of television. However, this attribute
reminds us of something about ourselves. We
need to look for the source of all our negative
evaluations about television in ourselves, in our
existence and in our own self-creation. In other
words, when we criticize television, we are
criticizing ourselves, whether we accept it or not.
Television is a product of our attributes and our
thoughts; although it is more comforting and
easy to think the opposite, we have to accept it ".
(Dural-Dural, 2018: 7-8) According to Mutlu's
assessment, television is quite “innocent” in
contrast to the widespread opinion.

The Television is Not a “White Spoon out of
Milk”

Motivation and Perception Power
Television has an undisputed power to create
a feeling. This device has a wide range of issues
related to religion and entertainment-themed
issues, shows that television is very concerned
with psychological impact. In the sources of the
Ministry of National Education, studies on the
effects of television advertisements on people
were made and in the selection of a product or
service, the effects of television advertisements
were emphasized: "Advertising creates brand
dependence on people and tries to show that
branded products will create a new identity in
the consumer." (MEB, 2011: 17)
The“branded product” mentioned here can
be any item or service may be seen as well. For

In addition to the positive features of
television, it would be useful to focus on articles
about some of the damages that negatively affect
human life. As a matter of fact, research on the
negative impact of television on reading has
yielded interesting results. When looked at the
researches which are about the television reduces
the reading rate in the society, some can face
with the results as: "This decrease is closely
linked to the social and economic situation of the
television audience. For example, there is a
slight decrease in the reading of an intellectual
person in return for watching television-because
it depends on time - and there is a slight
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decrease in the reading of an intellectual
person." (Aziz:75)
The reciprocal relationship between book
reading and intensive television viewing has
undoubtedly not attracted the interest of purely
theoretical researchers. As a matter of fact, a
study to determine reading habits and resource
utilization habits of teacher candidates in Turkish
and Social Studies Departments aims to evaluate
the same discussion in the data axis. In this
research, the following results have been
obtained: "Half of the students showed the
intensity of work/classes or preperation of exams
as the reason of reading less books. The other
part of the students stated that books were
expensive, that they could not read because they
were watching TV or going on the internet."
(Kuş- Türkyılmaz, 2010:25) However, in order
to strengthen his views, Mutlu, who defends the
fact that television is found to benefit more than
harm says: "In spite of our fears, anxieties and
criticisms, there are those who argue that
television has become an indispensable part of
our lives by re-affirming the need for security of
modern people every day." (Mutlu:80)
In this context, it is useful to take a look at the
further evaluation of the positive effects of
television. Baran and Baran, who approached the
television as "the most important miracle of
technology developed for mankind" saying: “TV
has increased its effectiveness over time and a
life without TV is considered almost impossible
by people.” (Baran - Baran, 2014: 173)

by gathering perceptions in one spot and by
channelizing the social sense, sometimes
concealing it, marks as the technological and
ideological impact sphere of naturel and global
power struggles. Moreover, this attribute is
carried out secretly by feeding it to the functions
of entertainin - informing- educating, which it
adds to its broadcasts.
However, television has the function of being
an opposition and signal device that awakens the
masses. The thematic channels, especially in the
face of mass channels, can create the opposite
pole with unity and pluralism against to the
matrix
of
control
power/political
power/capitalism. It can also become the
guardian of the most fundamental human rights.
However, in both options, it is important to
remember that deconstructing feature of
television against the hermeneutic qualities of the
old MCTs such as newspapers, magazines and
even radio. Perhaps the television earns the
power of transformative power in a form that is
hostile, re-empowering, in its deliberate attitude
toward the single-mindedness of the old mass
media, which represents the interpretative
approach. In the coming period, television will
try to find answers to the questions that it will
spread the current power relations to all layers of
the society. It may continue to produce and
reproduce mass psychology in a manner
appropriate for the interests of the rulers, or
whether
the
disjunction
will
present
fundamentalism and liberties in the context of
contention between mass and thematic channels.
However, it depends on whether television
broadcasting is not expected to function as a
“charity foundation”, even if it is possible to
adopt a pluralistic line of broadcast by saving
itself from the commercial- broadcast- audience
spiral, and to keep it alive by propagating the
minority- separatism.

Conclusion: Is It Possible to Switch From a
Majoritarian Broadcasting Vision to a
Pluralistic Policy?
In this article, comparing the opinions of the
communicative
experts
from
different
ideological perspectives, the fact that television
has a social transformation- configuration
function that affects all sub- groups/ sub cultures, starting from the partial audience
(individual) have been discussed. Of course, it is
possible to describe television neither as
"Paradise garden" of the new age, which reflects
the blessings of the global world in front of us
from the screens nor the mother of all evil in the
era. On the contrary, defining this device, which
is still the foremost MCT of our age, obliges to
interpret in accordance with trivets: The qualities
of both of the audiences and the players- mutual
demands- meeting these demands. On the one
hand, television, which transforms the masses-
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FACEBOOK AND TWITTER IN THE EXPANSION OF THE PUBLIC SPHERE IN
TERMS OF POLITICAL COMMUNICATION
Egnar Özdikililer, Osman Sümer
ФЕЙСБУК И ТУИТЪР В РАЗШИРЯВАНЕТО НА ПУБЛИЧНАТА СФЕРА В УСЛОВИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ
Егнар Оздикилилер, Осман Сюмер
ABSTRACT: It is a known fact that new media has an effect on public discourse and communication in the
society in the last years. Facebook and Twitter which allow political action and campaigns to take place
independently among new media, are a better way to achieve public realm. Such as, a person who has never
been in politics can attend to a conversation. Because the power of Facebook and Twitter lies beneath the ability
to allow users to be connected and organised.
Thus, citizens have means of communication in stating their opinions to the political agents or to make
themselves heard when political candidates do not represent their political stance.
Let us immediately state that, political participation encompasses a broad area of attitudes and activities
ranging from a simple curiosity to an intensive action. Thinking this to be nothing more than voting in elections
would be an incomplete and incorrect perception. It represents a concept that determines the situations, attitudes, and behaviors of citizens in the face of the political structure.
In this context, Facebook and Twitter have the potential to expand Habermas's concept of The Public Sphere.
The public sphere in question stands for an area that is distinct from the political structure, where political involvement can occur in modern societies with democratic legitimacy through the medium of speech, and where
critical discourses against the political structure are produced and circulated.
Therefore, political communication refers to any kind of communication that is political. With the increase of
the number of problems and actors in the field of politics, the expansion of the political arena, and the increase
of emphasis on the public with the media, the area allocated to communication has been growing. Thus, aforementioned Facebook and Twitter are becoming additional channels in the field of political communication.
In our study, after conducting the literature search that makes up the hypothetical and intellectual infrastructure on "public sphere" and "political communication", the relationship between "public sphere" and "political
communication" will be theoretically determined and new media tools that emerged with new communication
technologies will be discussed in a critical aspect through the examples "Facebook and Twitter".
Key words: Public Sphere, Political Communication, New Media, Facebook, Twitter.

When viewed from this aspect, public sphere
as the ground for democratic debate forms the
basis of the legitimacy of democracy in the formation of political decisions. The public sphere
is a field where common issues are discussed by
citizens and solutions to problems or solution
proposals are developed.
As Habermas mentions, by “public sphere”,
“...we mean first of all a realm of our social
life in which something approaching public opinion can be formed…A portion of the public
sphere comes into being in every conversation in
which private individuals assemble to form a

Introduction
It is a crystal-clear fact that political debates,
to a large extent, take place through electronic
mass communication channels such as audiovisual media and the internet. At this point, a
mutual link between technology and politics as
an important phenomenon, that is, the fact that
political changes under technologic form mediates politics by nature and that as means of expression change, politics also differentiate,
should be accepted [1,2].
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public body. They then behave neither like business or professional people transacting private
affairs, nor like members of a constitutional order subject to the legal constraints of a state bureaucracy. Citizens behave as a public body
when they confer in an unrestricted fashion —
that is, with the guarantee of freedom of assembly and association and the freedom to express
and publish their opinions — about matters of
general interest.” [3,4,5].
Another meaning Arendt assigns to this concept represents a common world for all of us.
This world, however, is not the same as the nature or earth that makes up a restricted space in
which people move and the general condition of
organic life. Rather, it is more related to the matters between those who live together in an artifactitious world as well as man-made things and
human artifice [6].
If we look at the historical perspective of the
interaction between public sphere and communication related and understand that; Greek democracy was grounded in speech and rhetoric, which
were primary political forms of an oral culture,
and thus the political itself was constituted by the
norms of political discourse and debate... In the
modern era, by contrast, print media became a
dominant form of dissemination of political information and debate... During the era of broadcasting, first radio and then television changed
the very form of political discussion and struggle, in which radio brought the voices of public
figures into the intimacy of one's home and then
television brought images of political figures and
events into everyday life, thus constituting new
forms of image-based politics… In the Internet
era, new forms of political communication are
emerging that are creating new challenges and
potential crises for democracy. As new public
spheres emerge, new political actors come to the
fore, the very nature of political news and discussion changes, and politics and democracy undergo transformation.” [1,2].
Kellner, though he does not directly mention
electronic democracy, underlines the democratic
potential of the internet. He states that producing
alternative information networks establishes the
main components of communication politics and
a democratic media. In addition to this, he states
that democracy is a concept that involves discussion and democratic participation as much as
voting. In the Internet age, it is possible for a
person that owns a computer and a modem to
participate in discussions [1,2].

However, as is known, Barber claims that
participation is a universal principle based on
strong democracy, and that the individual is his
own politician by virtue of this principle. According to him, citizens have a strong position in
the determination of basic politics in a strong
democracy defined by participatory politics.
With these positions, individuals are selfgoverned. Barber, who defines participation in
this context, defines the concept as “sharing, arguing and contributing some of the facts by us,
the masses that act upon our feelings” [7]
Public Sphere in Terms of
Political Communication
The political participation in question stands
for the behaviours and activities of the individuals inside the political system to influence the
decisions made by political decision makers.
On the other hand, there are four important
statements in the literature explaining how new
media usage can affect political participation.
The first of these indicates that it increases the
possibility of enabling users to learn about participation opportunities and claiming them to
partake in civic life. In other words, it indicates
that digital networks increase exposure to "weak
bonds". The second statement claims that users
learn about where other users get their news from
and that the kinds of information they coincidentally get exposed to by the new people they
communicate with can also be effective. Thus,
social platforms can enable citizens to get information about political matters that ease participation in civic life. The third statement claims that
social media users have a better chance of making contact with political organizations. Through
the aforementioned contact, they are asked to
participate on behalf of the users. The fourth
statement claims that participation is contagious
among social media users as they are influenced
by contacts that express political opinions [8]
In fact, the internet, which is denoted as new
media, is a bilateral and interactive communication space. Manageability of sent and received
messages and the ability to pick and arrange the
messages to be sent to the target audience is
making the new media more advantageous than
the traditional media. Web-based communication
is a faster, dynamic, interactive, and usercontrolled communication space [9].
Websites are gradually expanding its position
in political communication as means of providing low budget, unfiltered communication to po-
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litical agents without going through an editorial
arrangement [9].
Likewise, Calenda and Maijer have stated that
young people show less political participation
than their elders, that the new generation participates in different ways, and that the internet
plays an important role in the emergence of new
political individuals, and they have done research
in this field. The results of their study show that
the internet has invigorated political participation, but that it has not been the major motivator
in this increase in participation. It has led political agents to think that the internet is more effective than traditional forms of communication. In
this respect, the internet is an important factor in
terms of political participation. The other finding
shows that high internet usage leads to high
online participation, that there is a relationship
between civilian and online political participation rates, and that manners of online political
participation reflect manners of offline political
participation [11].
In another study, it was found that there was
(even at low levels) a positive relationship between only internet use and political participation, and in addition to this, that the usage of the
internet to follow news has had a major impact
on political participation [12].
The result of Skoric and Poor's study shows
that there is a positive relationship between social media usage and political participation. Additionally, it has been found in the study that traditional media usage is more determinant in political participation than internet media and Facebook usage [13].
Facebook, which provides free service to its
users, enables its members from different demographic characteristics to create profiles, upload
pictures and videos, send and receive messages,
and chat live. There is a collective participation
on Facebook [14].
While Twitter is an ideal platform for users
not only in a general sense, but also for spreading
their political views over their own network, political institutions (e.g. political agents, political
parties, political corporations) started using Facebook pages or groups in order to engage in
direct dialogue with citizens or to encourage
more political discussion [15].
Facebook and Twitter are interactive method
and use in general for communication between
different type of users. User generated content
with text or visual posts. Access to applications
technically via web based technologies, such as
web services. New smart technologies offer so-

cial media functionality. Firstly, with creating
account, users, engaging with these services, and
they can open, create share interactive platform
in any theme, individual or/with organizations or
any groups. There was no gender difference,
gender percentage like fifty-fifty, but female participation in political post are about 26%. The
article or responds uses political data (like interview) doesn’t use from political profiles.
Facebook and Twitter are communication
media where messages on economical, social,
political matters etc. are shared and calls on participation to various activities are made, used not
only to create virtual communities but also to
communicate with and mobilize the users that
join these communities. From the moment they
were established, and especially during electoral
periods, they have been among the social media
tools used in political communication activities
carried out by political agents in an attempt to
influence voters' decisions.
Conclusion
New media should always be on the agenda
of political structures, not only during election
periods. It should also be used effectively as a
lasting and long-term communication strategy.
Facebook and Twitter, which became major
forces thanks to their ability to set the agenda,
their free writing environment, and the fact that
there is scarcely any censorship, also have the
potential to change agendas in many countries.
The most important feature that enables them to
be used as a means of political communication
with functions such as providing public support
and changing indecisiveness positively is that it
is a bilateral and interactive way of communication.
However, as the number of followers or readers, viewers, and listeners of messages on Facebook and Twitter increases, it is estimated that
indecisive citizens are significantly impacted.
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ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВНО ДОСИЕ - ОБХВАТ И КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ
Нигяр Джафер, Георги Йорданов (О и Н)
ELECTRONIC HEALTH DOSSIER - SCOPE AND COMPETENT AUTHORITIES
Nigyar Dzhafer, Georgi Yordanov
ABSTRACT: The eHealth file is the most important part of the eHealth system. The aim and objectives of the
publication are to review the status and regulation of the scope of information contained in the eHealth file and
to compare the choice of competent authorities in different European countries responsible for data collection,
the functioning and control over the eHealth file as the carrier of critically important personal information, by
analyzing the legislation and publicly available information.
Key words: electronic health record, personal data, eHealth

Въведение
В малко на брой държави има легална дефиниция за електронно здравно досие. Дори в
страни, в които електронния здравен запис е
неотменна част от т. н. електронно здравеопазване и това е регламентирано законодателно, няма такава легална дефиниция[4]. Все
пак в Австрия е разписано, че: ,,Електронното
здравно досие представлява информационна
система, даваща възможност на доставчици на
здравни услуги и на граждани, предоставили
здравните си данни в електронна форма, за
дистанционен достъп до данните от системата“[18]. Регламентацията на обхвата на електронната здравна карта претърпява промени в
зависимост от поставените задачи и техническате и финансови възможности на съответната здравна система. Често компетентни органи по създаването, управлението и контрола
на електронните здравни записи освен държавни структури са и публично - частни такива, както и неправителстъвени организации
специално създадени за тази цел. Въвеждането на единна информационна система в здравеопазването и електронно здравно досие са
задачи, нереализирани към настоящия момент
в България[1]. Въвеждането на електронно
здравно досие остава един от методите за оптимизиране на разходите в здравната систе-

ма[2]. Улеснен и бърз достъп до важна медицинска информация, отпадане на административните и ,,хартиени‘‘ услуги, облекчаване на
процедурите, контрол, прозрачност, възможност за анализи – това са част от предимствата от въвеждането на електронното здравно
досие. Редица европейски страни създават и
въвеждат електронно досие за събиране и
съхранение на здравна информция с цел оптимизиране на разходите, прозрачност и оперативност на диагностично-лечебния процес.
Балансът между тези процеси и изискванията
за защита на медицинската информация от
злоупотреби, личните данни и интересите на
отделната личност, поставя редица предизвикателства пред законодателната регламентация[6,9,13,14] .
Цел, задачи , методи
Целта на обследването е да се направи
преглед на състоянието и регламентацията на
обхвата и достъпа до електронното здравно
досие като съществена част от системата на
електронното здравеопазване и да се сравни
избора на компетентните органи в различни
европейски страни, отговорни за събирането
на данни, функционирането и контрола на
системата на електронно здравеопазване,
респ. на електронното досие като носител на
изключително важна лична информация чрез
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анализ на законодателството и достъпната
публична информация.
Резултати и обсъждане
Различните страни се опитват по различни
начини да регламентират събирането, съхранението и защитата на медицинска информация в здравното досие на своите граждани.
Австрия - Легалната дефиниция за „Електронно здравно досие" (Electronic Health record
(EHR) се съдържа в Закона за здравната телематика[18]. Гражданите могат да решат, че не
желаят да притежават електронно досие, а
подобен отказ не се санкционира от държавата.
Великобритания - Не е уредена легална
дефиниция за понятието „електронно досие".
Действащата система се нарича „Обобщено
електронно досие" (Summary Care Record),
която съдържа кратка информация за пациента, отнасяща се предимно за медикаментозната терапия[22,23,24].
Германия – Първоначално въведената
здравно-осигурителната карта съдържа подписа и снимката на застрахования и следната
информация: наименование на издаващата
застраховката асоциация, включително иден-

тификатор за асоциацията на лекарите, в чийто район пребивава той и към която принадлежи; данни на застрахования; здравно осигурителен номер; осигурителен статус в криптиран вид; статус, съвместно плащане; дата на
започване на здравното осигуряване; дата, на
която изтича здравното осигуряване. Тази
здравна карта се трансформира в електронна
здравна карта, за да се подобри ефективността, качеството и прозрачността на лечението
от 1 януари 2006 година[7,10,11,12].
Дания - Електронният здравен портал на
Дания, Sundhed.dk, е достъпен чрез цифров
подпис, различен за граждани и медицински
лица[19]. Пациентите имат достъп до обща
налична информация, а медицинските лица
разполагат с редица услуги, включително
достъп до електронното здравно досие, както
бива определено от Органите за защита на
данните[20].
Предписването на рецепти по електронен
път към фармацевти е на високо ниво.
Естония - В Закона за организацията на
здравните услуги, в сила от 2001 „Поддържане на регистър за предоставяне на здравни
услуги" се съдържа информация относно задължителното поддържане на база данни за
предоставяне на здравни услуги[5,8].

Табл.1:Обхват на електронно досие и компетентен орган
Държава
АВСТРИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ГЕРМАНИЯ

Информация в електронното досие
- Болнични листи
- Резултати от лабораторни изследвания
- Резултати от рентгенови изследвания
- Данни за предписано лечение и
медикаменти.
- Прием на лекарства (какви, период на прием)
- Алергии,алергични реакции към
лекарства
Потвърждение на правото за получаване на здравни услуги в държавачленка на ЕС; Медицински данни,
необходими за спешна медицинска
помощ;Рецепти в електронна и машинно използваема форма;Безопасност на лекарствената терапия;Диагнози, терапевтични мерки,
данни за употребана ваксини;Неизползвани услуги и предварителни разходи за застрахования;Декларация за предоставянето на
органи за дарение-Пълномощни; Съхраняването на др. данни е доброволно
и зависи от волята на пациента.
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Компетентен орган
- Федерално Министерство на здравеопазването
- Търговско дружество ELGA GmbH,
създ. 2009 г., със собственици
отделните провинции, ресорното министерство и осигурителния фонд
-Създадена специално за целта НПО
(The Healt and Social Care Information
Center), отговорна за функционирането и
контрола над обобщеното електронно
досие
- Основният държавен орган е Министерство на Здравеопазването.
- Създадено е и дружество, което е отговорно за функционирането на системата - Gematik "Geselischaft fur
Те1етапк" (общество за(телематика).
Акционери са 15 организации

ДАНИЯ

- Предписване на рецепти по електронен път
- Телемедицина
- Мониторинг от дистанция
- Видео конферентна връзка – комуникация между здравни специалисти,
между тях и пациента
- Второ мнение от друг специалист
- Цифров обмен на снимки
- В портал Sundhed.dk, всеки гражданин разполага със своя лична страница
- Медицинска история - заболявания,
диагнози.

ЕСТОНИЯ

- Разпоредител-Министерство на труда и
социалната политика;-Държавна агенция
за медицина (8АМ);-Национален институт
за
развитие
на
здравеопазването(NIHD)
- Естонски здравноосигурителен фонд
(EHIF); НПО и професионални сдружения.
- Естонска Фондация за Електронно здравеопазване
- Мониторинг:Държавна служба за одит

- Болнични листове
- Резултати от лабораторни
- Рентгенолови изследвания

В някои от страните електронното досие се
променя в зависимост от тенденциите в развитието на медицината и технологиите, или се
допълва с информация поетапно, като се усъвършенства функционално , например:
Австрия - Законодателно е заложено обхватът на здравното досие да се допълва и подобрява: от 01.01.2017 г. към системата
ELGA, която е компетентен орган заедно със
съответно здравното министерство, се добавят и следните документи: завещания, адвокатски пълномощни и данни от медицински
регистри[18]. Интересен факт е, че законодателят дава възможност на пациента да реши
(по всяко време) дали да възрази срещу всички публикувани в електронното здравно досие
данни или срещу част от тях.
Дания - Поради развитието на телемедицината, в която Дания продължава да инвестира, в електронното досие се включват опции, свързани с това направление. Повечето
проекти, свързани с телемедицина, са ориентирани около три основни теми:
1. Мониторинг от дистанция - наблюдава
състоянието на пациента от дълги разстояния,
често от дома на пациента;
2. Видео конферентна връзка - позволява
комуникация както между здравни специалисти, така и между тях и пациента. По този
начин се постига укрепване на диалога, обучение и надзор на персонала, както и получа-

- Министерството на вътрешните работи
и здравето (The Ministry of Interior and
Health)
- Датски Орган за здравето и лекарствата
(The Danish Health and Medicines Authority)
- Национален орган за електронно здравеопазване (National eHealth Authority
(NSI))
- Технически системата се поддържа от
MedCom - публично финансирана кооперация с нестопанска цел

ване на навременно второ мнение от друг
специалист;
3. Цифров обмен на снимки - широко се
възприема, че подобен подход може да се
окаже полезен, както по отношение на качество, така и по отношение на разходите.
В рамките на електронния здравен портал
Sundhed.dk, всеки гражданин разполага със
своя лична страница (получава достъп след
идентификация), която отразява здравното му
състояние.
Швеция е една от държавите, с най-голям
опит в създаването на електронно здравеопазване. В последните осем години тя може да
служи за пример на Европа за това как използвайки в максимална степен дигиталните технологии е намалила разходите и е повишила
ефективността на здравеопазването. Интересно законодателно решение
представлява
електронния дневник, даващ възможност за
проследяване състоянието, лечението и медикаментите на членове на семейството (например, възрастни родители). Заради успеха на
Шведската програма на страната е поверена
Европейската електронна здравна система
(epSOS) в рамките на ЕС.
Изводи и препоръки
Електронното здравно досие е персонално
досие, съвкупност от електронни здравни
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записи, набор от компоненти, които създават,
използват и съхраняват тези електронни
здравни записи. Те са резултат от обмен на
здравна информация между различните звена
на здравната система.
В настоящият момент в България от
НЗОК(Национална здравноосигурителна каса)
е въвела т. н. ПИС(персонализирана информационна система) с УКД(уникален код за
достъп) . Информацията, която се събира и до
която лицето има достъп е справочна и е само
за негово ползване и включва посещения при
лекар, диагноза, хоспитализации и лечение,
алергии. Тази информация се активизира
ежемесечно и зависи от отчета на лекаря, т. е.
от отчетената дейност на лекари и лечебни
заведения.
Не се включват и отразяват посещения и
информации, неплатени от Касата, т.е. платени от джоба на пациента средства, не се прави разлика между предварителна и окончателна диагноза, не са възможни корекции.
Информацията е непълна, неточна, неактуална, по независещи от НЗОК причини. Не се
използва за други цели. Ето защо предоставянето на тази услуга не преставлява електронна
услуга по смисъла на Закона за електронното
управление[3].
България е наложително да ползва добрите европейски практики в областта на обхвата,
регулациите и сигурността на електронното
здравно досие. Това е в непосредствена връзка и с целта за оптимизиране на разходите,
прозрачност и оперативност на диагностичнолечебния процес.
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ВЪЗПИТАНИЕТО НА ПОДРАСТВАЩИТЕ КАТО СОЦИАЛНО ЯВЛЕНИЕ ПРЕЗ
ПРИЗМАТА НА ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА
Севдалина Алекова
EDUCATION OF ADOLESCENTS THROUGH THE PRISM OF GENERAL PRACTICE
Sevdalina Alekova
ABSTRACT: Education is one of the main factors by which it is guided the formation of the human personality during different ages and in the prevalence of childhood and adolescent (teenage) age. The basic priority of
educational activity includes the formation of socially disciplined behavior in the growing generation, of
worldviews, of intellectual, moral, emotional-volitional and businesslike and precise qualities, and value criteria
that allow future personalities to adapt to changing social conditions, to prepare for the full realization of their
creative potential and to exercise their citizenship in the public environment. It was realized an interview among
General Practitioners from Stara Zagora region, Bulgaria about their observation on the intellectual development of their patients - children and teenagers and the influence of social factors on the upbringing, education
and formation of value attitudes in children. Significant percentage of the respondents share that the education
and formation of the growing generation can not be separated and isolated from the social reality, from the
influence of both the macro environment - society and the micro environment represented by school classes and
groups, family and various informal unions.
Key words: education, adolescents, general practice, social factors

изгражда индивидуалната културна идентичност и колективност, обуславя социалния
живот, нагласите и формата, в която живеят и
се свързват, комуникират членовете на общността. То е социално явление, социален феномен със своите измерения на макро -, микро- и социално ниво, включващи общество,
колективни идеи, традиции, училищни институции, семейство, неформални групи, взаимоотношения в класната стая, ежедневни
взаимоотношения и т.н..

Въведение
В най- общ смисъл възпитанието се разглежда като процес на формиране у подрастващото поколение на социално дисциплинирано поведение, на светогледни възгледи, на
интелектуални,
морални,
емоционалноволеви и делови качества, и ценностни критерии, които позволяват на бъдещата персона
да се адаптира към променящите се обществени условия, да се подготви за пълноценна
реализация на творческия си потенциал и да
упражнява своята отговорност като човек и
гражданин в публичната среда. Пръв подобно
твърдение изразява Durkheim. Според него,
цялото общество оркестрира трансмисионен
механизъм за приспособяване на новите генерация към обичаите, вярванията, убежденията, насоките на поведение, които са универсални, общоприети и служат за интегриране в
социалния живот.
Възпитанието се възприема като продукт
на социалните процеси, който определя съдържанието на обществените отношения,

Цели:
Основните цели на нашето проучване бяха:
- да изследваме мнението на общопрактикуващите лекари, касаещо възпитанието на
тинейджърите.
- да определим и анализираме съвременните фактори, които влияят върху възпитанието на подрастващите.
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констатации са смислени, истинни и достоверни.

Материали и методи
Интервю:
Данните бяха събрани посредством полуструктурирано групово интервюта, което се
реализира през месец юли 2017 година в секция „ Обща Медицина“, Медицински Факултет, Тракийски Университет- Стара Загора.
Тематичният пътеводител за полуструктурираното интервю беше разработен посредством наличните български и чужди литературни източници, както и допълнителни напътствия от психолози и педагози с дългогодишен
опит в образователната сфера. Целта на проведеното интервюта бе да позволи на респондентите- общопрактикуващи лекари да изразят своите мнения и наблюдения върху интелектуалното развитие и възпитание на пациенти - деца и юноши, да определят водещите
социални фактори, които оказват влияние
върху формирането на ценности и нагласи
сред подрастващите и да се опитат да опишат
реалната ситуация в съвременната българска
образователна и възпитателна система. Интервюто се проведе в рамките на два астрономични часа и включваше недирективни,
отворен тип въпроси, които позволиха да се
изследва задълбочено позицията на общопрактикуващите лекари, техните лични виждания и осведоменост по разглежданата тематика.

Резултати и дискусия:
Погледнато ретроспективно още през
древността, различни мислители и философи
по своеобразен начин са акцентирали върху
ролята на възпитанието, на неговото силно
влияние върху развитието на общността, на
културния просперитет, на прогреса на цивилизациите. (Аристотел, Конфуций, Платон,
Плутарх, Сократ, Сенека, Епиктет, Софокъл и
др.) Днес в епохата на глобалните и дигитални технологии, на засилена интернационална
интелектуална миграция и трансгранична
човешка мобилност, на бързи темпове на
промени в световната икономическа конюнктура се наблюдава тенденция на повишаване
изискванията към сферата на възпитание, във
връзка със задоволяване претенциите на международните трудови пазари, търсещи висококвалифицирани, високообразовани кадри
със специални знания и умения в активна
млада възраст. В съдържателно- методически
план възпитанието трябва да се съобразява
със специфичността на изискванията на икономическото развитие на дадено общество,
със все по-селективния характер към качествени интелектуални ресурси на индустриалните страни, като гарантира на отделния индивид възможност за професионална реализация чрез съответните интеркултурни, общообразователни и специализирани обучителни програми. (4) Същевременно въпреки
относителния прогрес на развитите общества,
неравномерното разпределение на публичните финансови средства, мащабните демографски промени, бедността, принадлежността
към социални класи в неравностойно положение, функционална неграмотност, ниско
ниво на образование на родителите, религиозни традиции, свързани с културен живот, в
който грамотността не е базов, интегрален
приоритет затрудняват разпространението на
ценности, предавани и усвоявани чрез възпитанието. (16) От една страна, ниските доходи
или принадлежността към етническо малцинство може би не са решаващ фактор за развитието, но от друга страна, именно комбинацията от различни фактори има сериозни последици за развитието на детето и формирането му като личност според изследваната група
участници. Значителен процент от общопрактикуващите лекари констатират, че силно
средство за обществената сплотеност се явява

Анализ на данните:
Анализът на данните се извърши в четири
основни стъпки:
1. Четене и преглед на транскриптите поотделно чрез използване на отворено кодиране,
2. Извличане на ключовите думи и кодовете от преписите и сортиране в категории,
3. Втори прочит на транскриптите чрез използване на селективно кодиране,
4. Систематично изследване на категориите, получени от отвореното кодиране и определяне на понятията, обобщаващи материала.
Валидиране на респондента:
За проверка достоверността и сигурността
на получените и анализирани данни, констатациите от проведеното интервю бяха представени пред общопрактикуващи лекари от
други области в две работни срещи. Не бяха
повдигнати възражения относно поверителността на констатациите. Обратната връзка от
работните срещи показа, че представените
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майчиният, местен, роден език. Особеността,
спецификата на езика, сведен до съответното
регионално ниво се отразява в мисленето на
членовете на тази местност. Именно тази особеност се предава посредством възпитанието
и самото то играе ролята на „ неин съхранител“, в това число и на традициите и обичаите
на дадено общество, етнос, народност.(4, 16)
Доминиращият тип култура във всяко общество несъмнено оказва силно въздействие и
върху образователно- възпитателната сфера.
В интернационален план съществуват принципни разлики между отделните нации, изразяващи се в характера на мислене, езика, поведението, мирогледа, духовни, материални,
естетически, интелектуални черти, което отразява и дълбоките различия в корените на
техните културно- исторически фонови специфики.(1, 2, 3)
Всички респонденти, участвали в проведеното интервю споделят, че процесите на възпитание и формирането на подрастващото
поколение не може да бъдат откъснати и изолирани от социалната действителност, от
влиянието както на макро средата – обществото, така и на микро средата, представена от
училищните класове и групи, семейството и
различните неформални обединения.
Ролята на училището като социален фактор се изразява във качествено изпълнение на
свойствените му интегриращи възпитателни
функции, във формирането у децата на колективна идентичност, която ги сплотява и приобщава, да фиксира обществената памет чрез
преподаване на знания, определена част от
културното- публично наследство, което се
стреми да запази, съхрани и едновременно да
обогати и обнови. Според интервюираните
респонденти, в училищната среда съществуват редица негативни предпоставки от различен характер. Недостатъчен опит от страна на
преподавателите и ненамеса в общуването на
подрастващите са причина за поява на нерегламентирани взаимоотношения между учениците, създаване на неформални групи, воюващи помежду си, "етикирането" на някои
ученици. (11) Цяла група социалноикономически фактори оказват съществено
отрицателно въздействие върху интелектуалното развитие на децата и шансовете им за
успех в училище, като водещи са мизерията,
нищетата, родствената връзка със социалноезикови малцинства в неравностойно положение, неграмотността и липсата на образователен ценз на родители и настойници, без-

работицата, честата смяна на местоживеенето, семейните конфликти, лошите жилищни
условия, ниските доходи, маргинализирането,
дискриминацията, непочтителното отношение от страна на представителите на обществото към деца- имигранти и/ или етнически
групи. (15,16) Училището, образователните
институции е нужно да бъдат път за преодоляване на социалните различия между хората,
за надмогване на социалната несправедливост. В тях се формира човека с морален облик, с мироглед и идеология, съответстващи
на съвременните потребности. Повишаване
на образователното равнище на хората е
главното условие за повишаване на обществената активност, за повишаване на обществената производителност на труда. (4)
Освен на училищно равнище диференцираща функция, възпитанието проявява особено силно на семейно ниво. Подобно твърдение изказаха всички, включили се в интервюто фамилни лекари. Семейството е първото
социално обкръжение на индивида и е еталон,
чрез който той се научава да ориентира поведението си. В семейството се поставят основите на личността, а те в голяма степен определят и по-нататъшния и облик. Семейното
възпитание се разглежда като особена форма
на взаимодействие между членовете на семейната единица и детето. То се реализира в
условията на специфична доверителна атмосфера, наситена с емоционалност и близост, която определя и характера на възпитателния процес в семейството като своеобразно явление, съществуващо извън времевата
детерминанта, постоянно реализирано чрез
постъпки, думи и действия. (14) В процеса на
общуване с възрастните, детето придобива и
обменя различен род информация, изпитва
разнородни въздействия, придобива собствен
опит и усвоява обществени норми. Социалноикономическия статус на семейството, вътрешния микроклимат, спецификата на осъществяваното в семейството възпитание определят съответните възможности, в рамките
на които то се развива. Връзката между поколенията, приемствеността и опита имат важно
значение за осъществяване на цялостния процес на семейното възпитание, макар и не винаги осъзнати като условия за ефективност от
самите членове на семейното обединение.
Участието на възрастните членове на семейството във възпитанието на децата, на самият
характер на общуването между родител и
дете много често са свързани и с различни
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противоречия, разногласия на „сблъсък между различните генерации“.
Към социалната среда се отнасят и неформалните общности, приятелски кръгове и
групи, които оказват съществено влияние
върху възпитанието и реализацията на тийнейджърите. Тези доброволно функциониращи, „по неписани правила“ на тяхната воля
групови формирования могат да се окажат
негативен фактор за развитието на девиантни
прояви, на поведение, излизащо от рамките
на действащите социални норми според респондентите. Утежняващо обстоятелство е и
ниския социален стандарт на подрастващия,
което го ограничава в задоволяването на важни социални потребности и създава у него
чувство за малоценност. (11) В групата юношата намира подкрепа за реализиране на такъв тип противообществено държание, включително и противоправни изяви като престъпност, наркомании, алкохолизъм, скитничество, проституция и други аморални действия. (11, 12, 13) Поради тази причина приятелската група придобива и съществено значение за нагласите, мирогледа и ценностната
система на подрастващите.
Мощни социализиращи фактори в съвременния свят, поради достъпа до огромно количество информация и предоставената възможност за широк кръг леснодостъпни и
удобни контакти са дигиталните, електронните информационни технологии и средствата
за масова комуникация. За всички семейни
лекари интернет сърфирането, виртуалното
общуване, компютърни и мобилни игри са
обичайните обществени форми на прекарване
на свободното време при децата. Това извежда на преден план проблема за ролята и значението на социализиращите и възпитателните възможности на компютърните и смартфон
технологии. Наред с удовлетворяване на потребностите от развлечения, предоставянето
на качествени образователни нови възможности, развиване на технически умения, формирането на комуникативна, социо-културна
и емоционална компетентности и прочие,
компютърните и мобилни технологии крият и
множество рискове, водещи до промяна в
структурата на ценностната система на младата личност, на различни вариации на „ кибер пристрастеност“ и зависимости ( 5, 6).
В нашето модерно информационно общество мас- медиите и интернет технологиите ще
упражняват възпитателен ефект и ще придобиват все по- нарастващо влияние върху мо-

ралното, духовното и културно развитие на
децата. Чрез масовите комуникации се усвояват културни ценности и традиции, разучават
се нови и непознати обичаи на други народи,
разширява се познавателния кръгозор на личността във всички сфери на човешката дейност. Така в резултат на консолидираща роля
и посредническа мисия на информационните
технологии в глобалния съвременен свят на
преден план излиза необходимостта от интеркултурно възпитание, приобщаващо съвременните поколения към живот в едно мултикултурно общество без етнически, религиозни граници и бариери.
Заключение
Всяко общество организира своето възпитание и образование в зависимост от социалната си философия, културата, политическата
си система, характеристиките на популацията
и начините на производство. Всяко възпитание отговаря на концепцията за човешката
природа, общността и знанията, които се считат за ценни. Всички възпитателни и образователни системи предават на поколенията
ценности, модели на подражание, обноски,
традиции, съгласуван набор от знания от доминиращата, преобладаващата или хегемонна
култура. В икономически аспект въздействието на образованието е съсредоточено върху
глобалния бизнес растеж, явяващ се двигател
на развитието като макро ефект. (7, 8, 9, 10)
Микроикономически ефекти на образованието се явяват последиците, които ограничават
и спират достъпа на различни социални групи
до обучение. Възпитанието и образованието
са най- важните източници за попълнение на
контингента от научни кадри. Ето защо образователната политика на дадена страна може
до голяма степен да предопредели характера
на много процеси, свързани с обновлението и
професионалното квалифициране в различни
сектори и отрасли на публичния живот. (4)
Съгласно теорията за човешкия капитал на
Schultz (1960) възпитанието и образованието
биват интерпретирани като всякаква друга
форма на материален капитал, на инвестиция
с определена печалба. Знанията и компетенциите имат висока икономическа стойност и
конкурентоспособност на регионални, междурегионални и световни пазари. Теорията на
човешкия капитал се превръща в символ на
модернизацията и легитимирането на меритокрацията в съвременният, глобален свят.
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- Термини, които сравнително неотдавна навлязоха в съвременната ни научна лекси- ка и
обучителната практика и се употребя- ват все
по-често. От къде идват? Какъв е смисълът
зад тях?
С какво се отличава професионалиста-фасилитатор от останалите познавачи и експерти, майстори и изкусни дейци в своята работа? Ще направим опит за отговор, започвайки с уточняване на тер- мина,
имащ латински корени: ”facile” – улеснявам,
облекчавам, благоприятствам/ спомагам за,
съдействувам на, подпомагам. В английския
език глаголът "facilitate"[fa’si- liteit], както и в
съвременните европей ски- езици се употребява дословно с подобно значение. Но в различните научни отрасли понятието се използва с различни нюанси. Ефектът на фасилитация като факт на по-добряване на индивидуалния резултат, по-вишаване ефективността
на дейност на личността в присъствието на
други хора е бил фиксиран и описан в края на
ХІХ в. В основата му лежи психогалваничния
реф- лекс, регистриран и изследван от френският невропаталог К. Фере (1888г.) и руският фи зиолог Тарханов В.(1889 г.), а по-късно
под робно описан от учените Ф.Олпорт,
В.Ме-де, В.М. Бехтерев (заедно с М.Н. Ланге)
като психофизиологично явление и реак- ция.
В психологията понятието е въведено от уче-

ните Н. Триплет (1898 г.) и Ф.Олпорт (1920
г.). През 1907 г. К. Юнг и Ф. Петер-сън били
първите, разкрили връзката между откритото
явление и степента на емоционал но преживяване на човека. По-късно проб-лемите на
фасилитацията се изучавали в рамките на хуманистичната психология, в частност от Карл
Роджърс и неговите пос-ледователи, удачно
обосновали и внедрили нейните основи и
принципи в различни об-ласти на човешкото
междуличностно общу-ване, особено в сферата на педагогиката с приоритет на „осмисленото учене”. Като цяло, авторството на класическата теория, обясняваща феномена,
принадлежи на Ро-берт Болеслав Зайонц
(1965). Механизма на социалната фасилитация обясняват също психолози като Николас
Котрел чрез тео- рията на боязън от оценка
(Evaluation Apprehension Theory). Интересни
са и версии- те за обяснение на феномена на
активизира- не чрез усилване или влошаване
на домини- ращите реакции и резултатите на
дейност в присъствието на партньор, наблюдател или аудитория въобще, предлагани от
Глен Сандерс, Роберт Барон и Деси Мур чрез
компонента отвличащ дразнител на концеп
цията
им
за
отвличащия
конфликт
(Distraction–Conflict Theory), както и теорията
за влиянието на присъствието на другите,свър
зано с процесите на автоматична обработка
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на инфор мацията и интерферен цията при
контролирането им на А. Манстеед и Г. Семин.
Въобще в хода на изследване на явлението
фасилитация било установено, че за повишаване ефективността на дейност на личността влияе не само и единствено механично
то присъствие на някого редом с наблюдавания или контролиран деец, но и формата за
оценка на дейността му. При това не са-мо на
достигнатия краен резултат, а на ця-лостния
процес на дейност въобще. Поради което, в
общ съдържателен план фасилита- цията и
особено тази в областта на педаго-гиката, насочена към повишаване на ефек-тивността на
обучението и възпитанието, следва да се
приема и разбира като въз-можност за разкриване на истинските чо-вешки качества на
обучаваните подраства -щи, участници в групата, класа, образова -телната среда или конкретната общност. Става дума за ресурсния
потенциал на чове ка, за качествените му резерви като личност.Като това се отнася не
само до обучае мите(ако разглеждаме тази
общност), но, и на първо място до самия обучител. Или как то казват древните: “Docendo
discimus ” -„Учейки, ние сами се учим” или
„Учим се от преподаваното”, което ни насочва към търсене на отношения с групата и самите себе си. Подобен уклон на интерпретиране същността на фасилитацията изисква от
човека, извършващ този процес притежанието в някаква степен на „еталонни” личностни характеристики. При това не по фор
ма, а по съдържание, тъй като възпитани- кът,
както и всеки партньор в общуването
възприема цялата информация от „менталното тяло” на обучителя си. Защото да се говори може всичко, което е подходящо и изгод- но – всякакви изгодно „правилни” думи,
мисли, становища, но ако те не бъдат поддържани с правотата и силата на емоци-ите,
духа и тялото на произнасящия ги, с които
той да заинтересува и привлече вни-манието
и интереса на другата страна като носител и
техен проводник, то няма как да се случи.
Проявата на такива личностни характеристики могат да бъдат: достовер- ност, искреност,
откритост, постоянство (формиращи нейната
конгруентност); приемане и разбиране, грижа
и признание (безусловно позитивно отношение към другия, признаване ценността на неговите чувства, мнения, позиции, правото му
на собствени интереси, цели и прерогативи);
способност за емпатийно разбиране и при-

емане, което способства за развитие на желанията за пълноценен живот, учене и изя- ва.
Те позволяват създаването на особено взаимодействие между субектите на разви- тие,
основано на съ-творчество,съ-развитие, събитийност. И доколкото това взаимодействие е свързано с контактите между хората,то естествено става дума за социална фасилитация, a в частност на разглежданата
сфера – за педагогическа фасилитация. Под
първата, както беше казано по-горе,разбира
ме повишаване на скоростта или продуктив
ността на дейност на личността вследствие
актуализацията в нейното съзнание на обра за
на друг човек(или група хора) в качество то
на съперник, конкурент или наблюдател за
действията й, а под втората – усилване на
продуктивност- та и качеството на образованието(обучението и възпитанието) и развитие на субектите на професионално-пе дагогическия процес за сметка на нетрадиционен и особен стил на общуване и притегателната личност на педа гога. Двата вида
обединява обстоятелството, че фасилита цията съдейства за повишаване продуктивността на всяка, в това число, и на педагоги
ческата. Различието все пак между тях се
състои в това, че в социалната сфера се извършва чрез наблюдението на действията на
субекта, а в педагогическата – във връз -ка с
особения стил на общуване на педагога с
обучаваните и влия нието на личността му
върху тях. Последното въздейства и съз дава
нови подбуди, изменя техните нагласи и става
източник на нови преживявания, ин тереси и
дей ности. По този начин човек се открива
пред околните като значим за тях генератор
на идеи, образци и мотиви, лич-ностни смисли. Символ на вдъхновението и активизиращото начало става актуалният образ на значимия друг, на лидера, създа- ван и утвърждаван в практиката на непос-ред ственото
взаимодействие и контакти с него. И в този
смисъл, въздействието на личността може да
бъде целево ориентира- но, когато има поставена задача достигане- то на желан резултат и
реализирането на свой конкретен замисъл,
както и ненасоче-но – когато не се стреми да
извика една или друга реакция у другия или
околните, но та ка или иначе предизвиква определени изме-нения, въпреки всичко. По
такъв начин, за основа на концепцията на педагогическата фасилитация и технологията на
фасилитира щото обучение, по мнението на
създателя на личностноориентирания подход
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Карл Роджърс, се обрисува и изявява свободата: свободата да се учи, свободата на избор,
свободата като състояние, вътрешно присъщо на човека.С подобна логика той свърз
ва работата на преподавателя с работата на
терапевта, който не създава човека отново, а
му помага (на обучаващия се) да развие и
изяви вече съществуващите у него положителни качества. Въвел и ефективно използвал механизма на „фасилитиращото обучение” в занятията си, той пише: „Аз разглеждам фасилитацията на ученето като процес,
чрез който ние можем и сами да се научим да
живеем,и да подпомогнем разви- тието на
учещия се.Считам, че съдейства-щият тип
обучение предоставя възможност да се намираме в процес на промяна, на про ба, на конструиране и откриване на гъвкави отговори
на най-сериозните въпроси,с кои-то е обременено днес човечеството.” [1,с. 125]
На основа на срещаните в литературата, и
основно у К. Роджърс данни, можем да отделим четири групи фактори от които в про
цеса на фасилитацията ще зависи продуктивността на дейност:
1. Личността на фасилитатора, неговите
индивидуални особености; харизматич- ността и притегателната му сила, значи мостта му
за другия човек; мотивите на дейността; стила
на фасилитация, ролята на фасилитатора (намиращ се в различни по-зиции – наблюдател,
съперник, участник в съвместната дейност,
създател на условия; изследванията показват,
че включването на фасилитатора в общата
дейност с другите повишава резултатите).
2.Индивидуално-психологическите
особен- ности на личността, включена в дейността; значимост и отношение към личността на
фасилитатора; мотиви за включване в дейността, в това число наличие на мотив за достигане на успех или избягване от про- вал,
очакване на оценка.
3. Характера на дейността, в която е включен човекът:
- сложност на изпълняваните действия:
простите автоматизирани действия в присъствието на друг се изпълняват по-бързо и качествено, докато при изпъл- нението на трудни действия и сложни задачи се затруднява;
присъствието на другия помага за осъществяване на добре заучените реакции, и препятсва
реализа- цията на новите, още неусвоени
действия;

- креативност на дейността: творческите
задачи в присъствието и при участието на
други хора се решават по-леко.
4. Характерът на отношенията, възникващи в процеса на дейност между нейните участници, психологическият климат и атмосферата в групата.
В съответствие с публикуваните становища, най-висока ефективност на използване на
фасилитацията се достига в случаите, когато
се разглеждат въпроси, изискващи групово
обсъждане и анализ, с отчет на всички налични мнения и позиции за реша- ване на поставените проблеми.Без значение от процеса,
който се фасилитира, има някол ко основни
насоки, които се препоръчва да се спазват, за
да бъде процеса ефективен:
1. Помощ в определяне на общите цели,
за-дачи и способи, методи за вземане на реше- ния в групата за да се извършат бързо и
ефективно.
2. Контрол и координация на дейността в
групата в хода на обсъждане и дискусиите, и
създаване на благоприятна атмосфера чрез
насърчаване на свободното, отворено споделяне и участие, изграждане на дове-рие, насърчаване към поемане на отговор- ности и
изразяване на мнение, изследване на това,
което стои зад дадена позиция, гле- дна точка
или отношенията между хората, създаване на
среда и условия, в които всеки да се чувства
включен и приет,фокус върху практичността,
отколкото върху теория.
3. Резюмиране и документиране на основни те възникнали идеи и окончателни решения Записване на стегнати, точни и ясни
обоб- щения на изразеното в хода на дискусията. Записките трябват да да отразяват това,
кое то е казала групата, а не интерпретация на
отделни направления на дискусията.
4. Психологическа подкрепа на участниците с оценка на наличните умения и стимули
ране развитието на нови.
5. Помощ в приемането с консенсус на
окон чателното решение, отчитайки мнението
на всички членове на групата.
6. Осигуряване на обратна връзка в групата и даване на възможност за оценка от страни и откриване на необходимостта от корекция и промени.
7. Разпределение на отговорностите по управление вътре в групата, синхронизирай- ки
и поощрявайки авторитетите, на които е гласувано доверие за постигане на равнове- сие и
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сътрудничество в общото движение към целта.
8. Насърчаване и подпомагане, обучение и
въодушевяване на другите членове на група
та за включване и поемане на отговорност за
собствения процес и успеха на крайния резултат. [2,3]
Използването на теорията на фасилитацията и уменията за прилагането й в стил на
обучение добиват актуалност и значимост,
тъй като в процеса на обучение преподава
телят не само дава знания, но и помага за
тяхното разширяване и задълбочаване. Той
мотивира възпитаниците на съвместно твор
ческо мислене при решаване на поставени- те
въпроси, съдейства за формирането и раз витието на качества, като самостоятелност, познавателна активност, умения да се разсъждава, търсене на нови черти и измере- ния
на проблема в известния материал. При това,
той не се дистанцира и заема позиция „над”
обучаемите, а остава ангажиран на равно с
тях в работата върху материала.То- ва му позволява да остава изследовател в хода на педагогическата работа и да не прекъсва процеса на саморазвитие и усъ-вършенстване на
собствените знания, като едновременно с това
създава условия за повишаване на интереса и
познавателната активност на обучаемите, да
оптимизира процеса на развитие на тяхното
професио- нално самосъзнание чрез широкообхватно изучаване на проблемите на учебната дис- циплина. Последното, добавя още едно достойнство на фасилитацията, позволяващо формирането на психологическа свобода, развитието на креативност и въз- можност
за самоизразяване. Заедно с това тя дава право за разкриване на вътрешния мир, за отчитане на индивидуалните осо- бености на всеки обучаван, без отклоняване от овладяването
на избраната професия.
Особеност на педагогическата фасилитация се явяват също вътрешно- груповите
взаимодействия под различни форми и способи, а именно: процеса на общуване между
обучаемите един с друг за постигане на
съгласие и еднакво приемане на проб- лема,
вземане на консенсусни решения при планиране и организиране на действията за достигане на целта, поддържане на благо- приятна
атмосфера на психо логическа подкрепа, повишаваща нивото на учебна мотивация, активността и отговорността им за справяне и
постигане на успех, намиране на конструктивен изход от конфликтите, създаване на си-

туация на безопасност и комфорт, доверие и
откритост, успех и личностно из растване на
всеки в хода на обучението. В този смисъл,
фасилитацион- ният подход представлява
част от личност- но-ориентираното обучение
и се явява ефек тивно средство за хуманистичното възпита-ние в процеса на усвояване
на социални ценности, установки, норми и
правила на поведение, социализацията на
подрастващи те в професионалната общност
и социума като цяло.
Концепцията на педагогическата фасилитация може да се разглежда и като един от
подходите на интерактивно обучение с функциите за стимулиране, иницииране и поощ
ряване на саморазвитието и самовъзпитанието на обучаемите като субекти на
учебно-професионалната дейност на база на
педагогическото взаимодействие, основа но
на принципите на равенството, диалога,
съвместното съществуване и развитие, свободата на избор, единството, отговорността и
съучастието.
Или технологията на фасилитиращото обучение е ориентирано към развитие на лично
стните функции и потенциал, самобитност та
и специфичните черти на обучаващия се като
субект на когнитивната дейност и като индивидуалност
за
професионално-педагогическите действия на преподавателя, в качеството му на посредник между педагогическата наука и практиката на образование,
него и съдържанието на процеса на обучение.
Изхождайки от това, основните задачи на
педагогическата фасилитация се явяват:
- разкриване и развитие на индивидуалните качества, субектността и творческите способности на учащите се;
- стимулиране, оказване на педагогическа
помощ и подкрепа, съдействие и насочване,
иницииране на разнообразни форми на про
ява на активност, потребности и интереси,
индивидуални изяви на обучаващите се на
всички етапи на педагогическия процес, в
хода на който се осъществява тяхното личностно изграждане и развитие;
- създаване на благоприятна, оптимална
среда за самостоятелно и осъзнато участие в
решаването на конкретните образовател ни
задачи на основа на сътрудничеството и личностно-ориентираното взаимодействие между
педагога и учащите се, чрез тяхното приемане
и постоянна поддръжка, вяра в способностите
им, взаимоуважение и доверие;
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В тази връзка, особена значимост добива
оптималния избор на прилаганите педагогически технологии за реализиране на фасилитиращата функция. Технологията на обучение въобще, предполага проектиране то на
цели и съдържание, подбора на ефек тивни
форми на организиране на учебния процес
(групови, индивидуални), избор на методи и
средства за работа, формирането на творческа
комфортна образователна среда. Тя включва
още съдържанието и структурата на учебната
информация, пред ставяна на обучаваните,
както и комплекса задачи, упражнения и задания, обезпечава- щи формирането на учебни и практически навици и умения, натрупване на първонача-лен опит в практикоприложната професио-нална дейност в процеса на интерактивно взаимодействие. При
това важна роля имат подходящите форми на
организация на учебните занятия, насочени
към овладяване на знания, навици и умения,
тяхното съот-ношение по обем, последователност, а съ-що и формите на контрол, способстващи прилагането и затвърждаването на
получе- ните знания.
Важни са и ключовите технологически
уме- ния, с помощта на които се осъществява
педагогическата фасилитираща позиция, а
именно: развитие у обучаемите на самостоятелност (съдържателна и изпълнителска);
уважение и позитивно приемане и признаване на автономията и правата на личност- та
на ученика; възприемането му като парт ньор
със свой вътрешен мир, потребности и интереси; апелиране към съзнание и отго-ворност;
открита проява на собствените чув ства и
емоционални
преживявания;
фасилитационна организация на пространството на
общуване с проява на педагогически такт,
опора и вяра, поощрения, оптимистични прогнози за възможности и способности, доверие
и подкрепа в стремежите му към самостоя
телност,самоактуализация и само- реализация.
Естествено, преходът към фасилитационен
стил на дейност е свързан със сериозно и
дълбоко, често болезнено личностно преустройство на субектите на педагогическия
процес.При това на съществени изменения се
подлагат не само съдържани ето и мето- дите
на преподаване, а преди всичко лично- стните
установки, модели на реакции и по- ведение,
комуникация, които и осигуряват в крайна
сметка професионално-личност- ния ръст на
педагога-фасилитатор.

Съвременните и актуални методи и форми
за поддържане и реализация на фасилитира
нето в образователна среда се явяват тюторството, консултирането и модери- рането,
чиито особености са:
1) Тюторството в образованието днес се
разглежда в няколко аспекта - първо, осъществяването на компенсаторна дейност, насочена към разрешаване на трудности с успеваемоста, дисциплината или организа- цията
на допълнителни занятия в училищна и найвече в извънучилищна среда. В този смисъл,
задачата на наставника е помощ за преодоляване на несъответствието между учебната
програма и реалните възможности на ученика; Второ, тюторът е длъжен да съ- действа и
помогне за разкриване и развитие на личностния му потенциал със средствата на педагогическата фасилитация като орга-низира благоприятна и комфортна образова телна среда,
за да може обучаваният да от-крие нещо любопитно, ново и интересно за себе си, което
да го мотивира и заинтересу-ва, активизира и
привлече за осмислено участие в учебния
процес. Работата в това направление е
свързана с помощ, въплътена в проектната и
изследователско-проучвател ната дейност;
Трето, тюторството в образо- ванието обхваща процеса на работа, насо-чен към достигане на крайния резултат.
С други думи,опеката на наставника ориен- тира и съпътства възпитаника по неговия
път на културно, професионално и личностно самоопределение като съпровождането и
подкрепата го следват в течение на целия образователен процес. По такъв начин, в съответствие с произхода на термина от латински– tueor (грижа се, опазвам или защитник,
покровител), както и историче- ски утвърдената с дългогодишна практика английска дума tutor означаваща домашен учител, наставник, опекун, тюторът изпъл- нява педагогическа посредническа роля и се явява помощник на учащия се,негов кон- сулант, възпитател и организатор на ефек-тивна учебна дейност като в процеса на взаимодействие спазва
следните принципи: - Признаване на индивидуалната значимост на личността като безусловна ценност; - Обективно и позитивно, безоценъчно приемане на мислите и действията
на възпитаника.
На тази база съвременното разбиране на
тюторството обхваща следните направления:
(сх.1)
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Тюторството като подкрепа /път за
решаване на проблема на субект - ност в образованието/.Подкрепата се разглежда като
особен вид по-мощ, насочена за развитие на
авто- номността и самостоятелността на субекта при решаване на проблеми;

Тюторството как съпровождане /
съпровождане реализирането на образователния процес; учебно- из-следователските и
проектни работи на обучаемите

Тюторството като фасилитация /път
за културно, професионално и лич-ностно
самоопределени – съпро-вождане на личностното развитие.
Педагогът – тютор осъществява педагогиче ско съпровождане на обучаващите се. Той
разработва групови задания, организира гру
повото обсъждане на определени проблем ни
теми. Дейността му, както и на педагога-

консултант е целенасочена не на възпроизводство на приетата информация, а на рабо та
със субектния опит на обучаващия се. Педагогът анализира познавателните инте- реси,
намерения, потребности, лични моти- ви и
цели, стремежите на всеки. Разработва специални упражнения и задания, ползвай ки
съвременните комуникационни методи и
средства, личната и групова поддръжка; намира и прилага подходящи способи за моти
вация и варианти за прогнозиране и фиксация на достиженията; разработва адекватни
направления на проектната дейност. Общуването с тюторите се осъществява чрез специално организирани тюториали, дневни семинари, групи за взаимопомощ, компютърни
конференции

Тюторство

Подкрепа

Решаване
на пробле
мите от
обучаващите се

Съпровождане

Фасилитация

Съпровождане
реализацията
на образователния процес и
дейност на
обучаващите се

Съпровождане на личностното
развитие

Схема 1. Направления на тюторството
Задачите на педагога-тютор са: помощ на
обучаващите се в постигане на максимална
активност и ангажираност в учебната дейност; мониторинг за хода на учене и постиганите резултати; обезпечаване на обратна
връзка по изпълнените задания; организиране и провеждане на групови тюториали;
консултиране и подкрепа на ученика; поддържане и засилване заинтересоваността в
обучението в течение на продължителен срок
в хода на подготовка и изучаване на дисциплините; предоставяне на възмож- ности за
комуникация и посредством личен контакта,
електронна поща и компютърни конференции.
2) Консултиранe се явява особен вид орга-низирано социално-педагогическото взаи-

модействие между професионалиста консултант(класен ръководител, педагогически
съветник, психолог, учител) и обучаващите
се, насочено към разрешаване на проблеми и
постигане на позитивни изменения в дейността им. Същността му се изразява в оказ
ване на квалифицирана помощ за решаване на
конкретен проблем в личностен, вътре-шен
или външен аспект на общуването и об разователната дейност, осъществявана в реа лен
или дистанционен режим. Основните направления на консултиране са свързани с дейности в областа на профилактиката на дезадаптация(педагогическа, психологиче- ска и социална), повишаване на нивото на адаптация
на обучаващите се чрез личност но развитие;
посредничество между лично-стта и средата и
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съдействие в неговото со-цио-културно изграждане и развитие.
Главната цел на този модел на фасилитира- не се явява помощта и социално-педагогическата подкрепа в диагностициране, преодоляване и корегиране, възстановяване и
хармонизиране на взаимоотношенията, натрупване на социален опит и личностно- то
развитие на обучавните. Осъществява се чрез
прилагане на принципите на социално партньорство – равноправие, уважение и отчет на
интересите и потребностите, на правата и задълженията на страните, с из-ползване на
различни методи и форми, в за- висимост от
характера и насоките, както и обстоятелствата. В зависимост от изпълня- ваните функци
различават експертно, про-екто и процесно
консултиране.
3) Модерирането в образователната среда е дейност, насочена към разкриване потенциалните възможности и способностите на
обучаваните чрез активното и целенасоченото им включване в процеса на формиране
на мнение, решаване на проблем и вземане на
решение. Чрез модерирането се постига активното и целенасочено включване на обучаваните в процеса на формиране на мнение,
решаване на проблем и вземане на решение.
А това е цел на съвременния уче- бен процес,
при който ролята на преподава-телите се измества от предаващи знания към модериращи
учебния процес.
Модерацията е комплексен метод и представлява комбинация от различни методи,
комбинирани по определени правила, подчинени на спецификата на групата, темата,
обстановката.
В основата му лежи използването на специ- ални технологии, помогащи за организира- не на процеса на свободна комуникация,
обмен на мнения, становища и подпомага-щи
обучаващия се в обосноваване и взе-мане на
решения и изява на потенциала и личностните възможности.Основните мето- ди на работа се явяват методите, които мо-тивират и
активизират обучаващите се към включване и
интензивна дейност; разкриват техните очаквания и намерения, потребнос- ти и интереси,
планове за реализация; орга- низират и създават оптимална атмосфера за открито споделяне и участие в дискусии, обмен на позиции и
комуникиране по раз-лични теми, изразяване
на очаквания, прогнози и намерения в зависимост от ценностни ориентири и обстоятелства; установяване на благоприятен климат на

сътрудничество и взаимопомощ, безопасност и сигурност, доверие и комфорт.
Модерирането е насочено за разкриване
вътрешния потенциал на обучаващия се, спомога за извличане и проява на скрити
възможности и нереализарани умения, благоприятства разкриване на сопособностите и
потенциала, развитието и личностния ръст.
Педагогът-модератор (фасилитатор) изпълнява роля на посредник, формиращ благоприятна среда и условия за сътрудни- чество в образователната среда.
Отчитайки насоките на съвременните евро-пейска и национална политик в областта
на образованието и обучението, базирано на
идеята за учене през целия живот, адаптирано към индивидуалните потребности, както
и подходите за насърчаване на приобщаването, поддържането и повишаване на
квалификацията, освен указаните способи с
отделни учащи се могат да се сключват учеб
ни контракти за самостоятелно уче-не, което представлява целенасочена учеб- на дейност, предпри ета с цел повишаване на персоналните знания и умения. Учебният контракт
представлява техноло- гия на създаване и
реализация на индиви- дуален учебен план
(образователна прог-рама), чийто компоненти
включват:

Стратегия за самостоятелното изучаване на област (курс/ предмет);

Способ на осъществяване на учеб- ната дейност и взаимодействието между обучители и обучаващи се;

Личностен образователен, професионален и социален опит, като осно-вен ресурс
за разработка и изпълне-ние на учебния контракт;

Система от индивидуални консул тации, предоставяни на обучаващия се в съответствие с нормите, записани в контракта.
Контрактът предполага разработката на
подробен план за изпълнение на отговорнос
тите на стра ните. По резултатите на отделните етапи се предвижда отчет, а също и промеждутъчни атестации. При тях се из-вършва
проверка на подготовката чрез тест или обучаващият се представя самостоятел- но разработен проект, реферат, есе, писмен анализ.
В хода на представяне на промежду- тъчните
резултати могат да се обсъждат проявите и
участията му в работата на раз- лични учебни
и научно-приложни форуми, конференции,
симпозиуми, презентации.
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По такъв начин, фасилитирането в учебновъзпитателното пространство обогатява и
разширява своеобразието на съвременната
професионална педагогическа дейност, връща я към началото на възникване и нейния
истински смисъл, главното и най-важно
предназначение на дейността на педагога:
въвеждане, подкрепа, съпровождане на обучаващия се в неговото самоопределение,
личностно издигане и реализация. Именно
помощ и съдействие за всеки в осъзнаване на
собствените му възможности, нагласи и готовност да влезе в света на културата на избраната професия, да намери своя жизнен път
– такива са приоритетите на съвремен- ния
педагог.
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ABSTRACT: Genocide is the crime of all crimes. Due to it of significant portion of the human population
was destroyed especially in the last hundred or so years which earned the name of the XX-th century – Age of
Genocide. The most destructive irreversible form of it is when human lives are destroyed physycally. Regardless
its devastating effects our knowledge why people participate in it is limited and our ways to combat with it and
prevent it lack full efficiency. Animal models of aggression can help us improve our knowledge about these phenomenas and assist us in the development of strategies how to combat them.
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бунал имащо следната формулировка:
„...действия насочени към унищожаване на
национална, расова или религиозна група,
предприемане на атака срещу живота, свободата или имуществото на членове на такива
групи...” [11]. Днес приетата работна дефиниция от Офиса на Организацията на Обединените Нации (ООН) за предотвратяване на
Геноцида и отговорността за защита е тази
залегнала в Конвенцията за предотвратяване
и наказание на престъплението геноцид на
ООН [12] определя: геноцид означава всяко
от следните действия, извършени с намерение
да унищожи изцяло или отчасти национална,
етническа, расова или религиозна група като
такава: 1/. убиване на членове на групата; 2/.
причиняване на сериозни телесни или психически увреди на членовете на групата; 3/.
преднамерено налагане върху групата на условия на живот, насочени да причинят физическото й унищожение изцяло или частично;
4/. налагането на мерки за предотвратяване на
раждания в рамките на групата; 5/. принудително прехвърляне на деца от групата на друга група. Тъй като това понятие е твърде широко за целите на настоящия труд, като работна дефиниция на хомицидния геноцид ще
бъде използвана формулировката на Pieter

Въведение
Втората четвърт на ХХ-и век става свидетел на едно от най-големите цивилизационни
падения на човечеството. Започва невиждана
по мащабите си дотогава световна пандемия
на обусловени от радикален етноцентризъм,
расизъм, ксенофобия, евгеника геноцидни
практики. Това води до пряко или косвено
изтребление и/или унищожение на над 100
милиона човешки същества, но с отложените
във времето ефекти на разрухата и опустошението [1, 2, 3] загубените човешки животи
вероятно възлизат на над 10% от тогавашната
човешка популация. За пример през този период Германия изтребва пряко около
17.000.000 цивилни души [4], Япония –
10.000.000-20.000.000 [5, 6], Великобритания
в Британска Индия – 29.000.000 души [7]
(4.500.000-7.000.000 само в Бангладеш [8, 9]).
Тези заедно останалите извършени масови
изтребления на „различните” цивилни дават
основание ХХ-ти век да бъде наречен „Века
на Геноцида” [10].
Тези масови изтребления на хора от хора
водят до формулирането на понятието „геноцид” през 1946 година от R. Lampkin един от
юристите съветници към Нюрнбергския три-

43

Drost: "Умишленото унищожаване на физическия живот на отделните човешки същества
поради принадлежността им към дадена човешка група/общност като такава" [13].
Въпреки колосалните размери на жертвите
и щетите засега целенасочените научни изследвания и разработки на стратегии за предотвратяване или осуетяване на подобен род
катаклизми на индивидуално ниво почти липсват.

не, което води до отстраняване на някаква
пречка или заплаха. Според начините на изява на агресията при хората, в зависимост от
подбудите и насочеността, агресията може да
бъде враждебна и инструментална, като последната бива допълнително разделяна на индивидуално-мотивирана
и
содиалномотивирана [14].
При така представената дефиниция геноцидът е форма на агресия, която в общия случай е инструментална социално-мотивирана.
В допълнение на това някои автори наблюдават и особена форма на агресия при някои от
участниците в геноцид – апетитна агресия,
при която насилника започва да изпитва наслада от убиването и се стреми да убива още
[15].

Трудности пред непосредственото изучаване на геноцидните практики
Тези трудности донякъде се дължат на
особеностите на тези феномени. Тяхната абсолютна етична неприемливост и бруталност
за нивото на психо-социална еволюция на
съвременното човечество напълно изключва
възможността, те да бъдат възпроизведени
дори в контролирани експеримантални условия с „благородната” научна цел да опознаем
невро-психологичните им основи и въз основа на това да разработим стратегии и похвати
за тяхното предотвратяване за в бъдеще.
Друга важна тяхна особеност е, че тяхното
изучаване при хората е възможно в болшинството случаи само пост фактум въз основа на
индиректни методи и въпросници с неизбежен субективен компонент.
Тези особености ограничават нашите възможности
да
изследваме
невропсихологичните и –физиологични аспекти на
тези феномени и съответно затрудняват използването на похвати от тези сфери за разработка на методи за превенция и противодействие, които да намалят вероятността за
тяхната поява.
Тези ограничения и пречки ни карат да
търсим алтернативни подходи за тяхното
изучаване. Сред тях са моделиране на някои
невробиологични процеси използвайки животински модели.

Паралел между вътревидовото умъртвяване при хората и животните и защитата от
него
За да може да се използват такива модели
и да се моделират процеси свързани с тези
феномени и след това експерименталните резултати да послужат за основа на превантивни програми при хората е нужно да се направи паралел на сходствата и ограниченията на
тези видове човешко поведение и аналозите
им при евентуалните моделни животински
видове организми. Изследванията на геноцида и на факторите водещи до възникването
и извършването му според обхвата и нивото
на анализ могат условно да се разделят на три
групи: 1/. на макро ниво; 2/. на мезо ниво и 3/.
на микро ниво. Спред Finkel и Straus [16]
макро нивото на анализ обхваща международните и националните фактори, социално
икономическата обстановка, идеологиите и
др. Мезо нивото на анализ в най-широк смисъл обхваща пространството между факторите на национално и международно ниво и тези на индивидуално ниво. Той се съсредоточава върху под-националните региони и общности (провинции, градове и села) или върху
конкретни институции (като политически
партии, организации на гражданското общество, икономически сектори, социални или
политически мрежи или военни звена) и т.н.
Микро нивото на анализ цели да отговори на
въпроси от типа на „Защо хората участват в
масовото насилие срещу цивилни? Защо индивидите причиняват вреда на други, с които
преди това не са имали индивидуален конфликт или не са били въвлечени в конфликт?”.

Геноцидът като агресия
Агресията може да бъде дефинирана като
общо враждебно поведение с намерението да
се нанесат увреди или щети. Проявата на агресивно поведение се е развило в контекста
на защита или получаване на ресурси при
почти всички видове социални бозайници като примати, гризачи и др. То може да е насочено към причиняване на увреда както на
другите, така и на себе си, мотивирано, или
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При гръбначните животни факторите попадащи в обхвата на макро нивото не са наблюдавани при други видове освен при Homo
sapiens вероятно поради ограничения на нервната, поведенческата и социалната им организация.
По отношение на мезо нивото на анализ в
него попадат някои фактори и феномени, които в примитивна форма наскоро бяха открити при някои видове хищни бозайници и
примати. Сред тях са коалиционното междугрупово убиване наблюдавано както при близкия до човека вид шимпанзето (Pan sp.), така
и при по-отдалечени видове като белораменните капуцини (Cebus capucinus) и др. [17,
18].
При микро нивото на анализ схематично
теориите защо индивида извършва масово
убиване могат да се обособят в следните категории: 1/. психологическо предразположение, за извършване на насилие, като садизъм;
2/. депривация и фрустрация, и по-специално
идеята, че трудностите предизвикват стрес,
който се канализира в насилие; 3/. идентичност, и по-специално идеята, че индивидите
изпитват антипатия към тези които са извън
групата или солидарност в рамките на групата, което би ги накарало да навредят на другите; 4/. идеологическа убеденост и ангажираност; 5/. легитимност - извършителите извършват насилие поради подчинението или
вертикалните си взаимоотношения с лидерите; 6/. колективен и хоризонтален натиск,
конформизъм; 7/. страх и несигурност; 8/. селективни и материални стимули - идеята, че
индивидите извършват насилие, за да придобият сила или собственост [16, 19].
От изброените категории се вижда, че само
четвъртата категория – идеологическа убеденост трудно би могла бъде изследвана при
животински модел поради липсата на моделен организъм освен човека, който да има
нужната за това степен на абстрактно мислене. Останалите категории биха могли да бъдат възпроизведени при моделни организми,
отчитайки особеностите и ограниченията в
устройството и организацията им и съответно
ще бъдат разгледани. В допълнение ще бъде
представена и защитата от вътрвидово умъртвяване.

Психологическа предразположеност, за извършване на насилие
Първоначално малцина от извършителите
на геноцида имат склонност към крайни форми на агресия които да доведат до хомицид, а
тези които изпитват удоволствие от насилието и умъртвяването са още по-малко [20].
Въпреки това някои от извършителите с нарастване на броя на жертвите развиват вече
спомената апетитна агресия [15]. Такова явление масово е наблюдавано сред японците
при клането в Нанкинг, Китай [Waller]. Подобно на хората сред животните е рядкост
причиняването на смърт и тежки увреди на
себеподобни с оглед получаване на наслада
сред малцината известни видове с такива
склонности са някои примати и др. [21].
Депривация и фрустрация
Нарушаването и ограничаването на някои
от базисните потребности за жизнената дейност и достъпа до ресурси за удовлетворението им нерядко е силен мотиватор за извършване на насилие над друг субект, особено ако
последния има принос или е заплаха в тази
ситуация [22]. Породената от това фрустрация нерядко канализира в агресивно поведение. Това често умело бива използвано от насърчителите на геноцида като например Хитлер при организиране на германските изтребления ....
Подобно нещо може да се наблюдава и
при много животни. Това е залегнало и в основата на няколко парадигми за животински
модели на агресия като социалната депривация, резидент-натрапник и др. [14].
Идентичност – антипатия и солидарност
Идентичността играе централно място
сред мотиваторите за масовите изтребления.
Всяко социално гръбначно животно сред които и човека изпитва в някаква степен солидарност с членовете на своята група. Но изпитването на антипатия към членове на външна за индивида група нещата са покомплексни, често за формирането на такава
предиспозиция са нужни допълнителни усилия и стимулиране. Насаждането на антипатия към другия етнос/група е сред основните
задачи на германската пропаганда при управлението на Хитлер [23]. Именно антипатията/омразата към „другата” група/етнос е в ос-
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новата на това W. Churchill да блокира всякакви действия за хуманитарни доставки за
бедстващите измиращи от глад индийци в
управляваната от него многомилионна Британска Индия въпреки многобройните призиви за това според бившия зам. секретар на
ООН S.Tharoor [8].

чат клането на още повече цивилни китайци и
корейци при континенталната си инвазия през
втората четвърт на ХХ-ти век, като създават
специални награди и придобивки за найизявилите се екзекутори [29]. Такъв подход
успешно е използван и при плъхове и мишки
от Scott и Fredericson [30] за създаване на
особено агресивни индивиди.

Легитимност, подчинение и конформизъм
Защитата от вътревидовото умъртвяване
при хората и животните

Тези фактори са свързани с вертикалните и
хоризонтални взаимоотношения и йерархия в
социума и групата. Опитите на Milligram показват, че вероятно безпрекословната подчиненост на висшестоящите имат сериозен принос в превръщането на „нормални” граждани
в ужасяващи екзекутори на хора [24]. Нещо
което самия Rudolf Hoess, комендант на един
от най-големите центрове за човешко изтребление Аушвиц посочва като мотив за ужасяващата си дейност [25]. За да се моделират
подобни процеси при животините е небходимо те да имат нужната сложност на вътре- и
между групови взаимоотношения. Такива организми са шимпанзетата, при което е наблюдавано организирано коалиционно избиване
на членове от друга група от същия вид с
нужната съгласуваност и разпределение на
ролите [26].

Въпреки различията в контекста и похватите на геноцидите от древността до наши
дни, всички те като че ли си приличат по няколко неща:
1/. Геноцида трябва да бъде легитимизиран
от традиция, култура, идеология и др.
2/. Разрешението за масово убиване трябва
да бъде дадено от властови орган/институция.
3/. Силите за унищожение трябва да бъдат
мобилизирани и насочвани.
4/. Целия процес трябва да бъде рационализиран по такъв начин, че да има смисъл за
насилниците и убиващите и техните съучастници. [10].
Всички тези сходства са до голяма степен
са насочени да преодолеят наскоро дефинираната „имунна защита срещу насилие” [31,
32, 33]. Нейната основна цел е да осуети извършването от даден индивид на убийство
и/или увреда на същество от същия биологичен вид.
Този феномен е забелязан и от военните
психолози и историци като S. Marshall, който
установява, че при директна видимост на
вражеския войник ефективността на хомицидно отстрелване е под 15-20% [34]. Тази
ниска ефективност впоследствие е потвърдена от редица изследвания на въоръжени конфликти в последните два века [33]. Това дава
основание на Marshall да заключи, че човек
по природа не е близко-обхватен интерперсонален убиец [33, 34].
Аналогично, правейки крос-видово генерализиране при животните етологът Hinde
заключава, че сред животните вътревидовото
умъртвяване и нараняване е много по-рядко
отколкото някой би предположил – по правило болшинството случаи на вътревидова агресия са нелетални [35]. Скорошно широкообхватно изследване обхващащо 1024 вида
бозайници открива, че само при 40% от видовете въобще е наблюдавана летална вътреви-

Страх и несигурност
Страхът и несигурността са силни поведенчески мотиватори за всички организми
имащи нужната нервна организация за това.
Те са особено силно свързани с контрола и
генезиса на някои видиве агресия, която донякъде е използвана като средство за справяне със заплашващата ситуация [27]. В много
от извършваните геноциди жертвите са представяни като заплаха за групата на извършителите [22].
Blanchard и сътр. [28] създава модел на агресия при плъхове използвайки предизвикващ страх стимул, за да индуцира и манипулира междугрупова агресия. Развиването на
този модел има потенциал да даде ценни сведения за свързаните с геноцида процеси.
Насилие срещу придобивки
Подобен вид механизъм се използва за управление и влияние върху много видове поведения и агресията е едно от тях. Японците
успешно използват този подход, за да насър-
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дова агресия, при които средната й честотата
е била около 1:333 [36].
Това показва, че и при животните има относително ефективна „имунна защита срещу
насилие”. Според от антрополога D. Fry тази
като че ли универсална система сред гръбначните животни е вероятно локализирана в
областта на средния мозък [33]. При бозайниците обаче като най-висши гръбначни с найдобре развити над-средномозъчни структури
тази система вероятно е по-усложнена тъйкато повечето поведенчески центрове в средния мозък са дублирани [37] и допълнително
контролирани от по-висшите центрове. Това
допълнително се потвърждава от неврологично-психиатричната практика при пациенти с
увреда на префронталната базална кора, при
които рязко и трайно се повишава нивото на
вътревидова агресия [38].
Именно за да преодолее тази имунна защита един от главните архитекти на масовите
изтребления в Германия от миналия век – H.
Himmler разпорежда създаването на на покосвени и по-малко травмиращи за умъртвителите методи за масово изтребление на хората от нежеланите социални групи като мобилните и стационарни газови камери, създават се центровете за убиване, маршовете на
смъртта, правят се масови бомбардировки и
артилерийски обстрел на цивилни събрани на
специални места; предизвиква се масов глад
сред цивилните [39, 40].
В направения анализ бяха представени
накратко някои от възможностите и ограниченията за използването на животински модели на агресията за изследване на някои аспекти и фактори за хомицидния геноцид.
Широкодостъпните лабораторните гризачи не
винаги могат да бъдат използвани поради поради по-голямата им ограниченост и еволюционна отдалеченост на от човека, докато
висшите примати са подходящи за повечето
от представените катергории, но тяхното използване и отглеждане е доста по-трудно.
В заключение в нашата лаборатория успешно бяха приложени някои от моделите на
агресия и бе показана тяхната евристична
ценност за някои феномени от геноцидния
спектър [14]. Въпреки това са нужни още
усилия за оптимизиране и адаптиране на
свързаните с агресията методики, за особеностите на свързаните с геноцида явления.
Ценността на този подход е очевидна в
светлината на направените открития за контрол на асоциалната агресия като например

чрез серотонинергичните невронни мрежи
[41] и др.
Също така подобен род изследвания са
особено нужни днес, тъй като човечеството
навлезе в нова ера на самоизтребление, в която с помоща на високотехнологични средства
като дронове и киборги могат да бъдат избити
стотици човеци с минимална или липсваща
човешка намеса и санкция като например
клането Roboski [42]. Т.е. достигнахме почти
100% преодоляване на „имунната ни защита
срещу насилие” [33], но уви скорошните многогодишни изтребления на християни и „различните” мюсюлмани в Сирия и Ирак показват неефективността ни да предотвратим и
спрем самото насилие дори когато е с такъв
масов и ужасяващ характер [43].
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25. Höss, R., FitzGibbon, C. 1961. Commandant
of Auschwitz: the autobiography of Rudolf Hoess.
Popular Library Press, New York.
26. Wrangham, R. W. 1999. Evolution of coalitionary killing. American Journal of Physical Anthropology, 110 (S29), 1-30.
27. Huntingford, F. A. 1976. The relationship between inter-and intra-specific aggression. Animal Behaviour, 24 (3), 485-497.
28. Blanchard, R. J., Kleinschmidt, C. K., Flannelly, K. J., & Blanchard, D. C. 1984. Fear and aggression in the rat. Aggressive Behavior, 10 (4), 309-315.
29. Yoshida, T. 2006. The Making of the "Rape of
Nanking": History and Memory in Japan, China, and
the United States. Oxford University Press.

30. Scott, J. P., & Fredericson, E. 1951. The causes of fighting in mice and rats. Physiological Zoology,
24 (4), 273-309.
31. Grossman, D. 1998. Trained to kill. Christianity today, 10, 31-9.
32. Grossman, L. C. D., & Siddle, B. K. 2005.
Psychological Effects of Combat. SynEARTH Archives
February,
2005.
http://futurepositive.synearth.net/2005/02/
33. Fry, D. 2013. War, Peace, and Human Nature:
The Convergence of Evolutionary and Cultural Views.
Oxford University Press, Oxford.
34. Marshall, S. 1947; репринт 2000. Men
Against Fire: The Problem of Battle Command. University of Oklahoma Press, Norman.
35. MacNair, R. 2012. Psychology of Nonkilling.
In: Christie, D. J., Pim, J.E. (Eds.), Nonkilling Psychology. Center for Global Nonkilling, Honolulu, pp.
85-106.
36. Gómez, J. M., Verdú, M., González-Megías,
A., & Méndez, M. 2016. The phylogenetic roots of
human lethal violence. Nature, 538 (7624), 233.
37. Savel’ev, S. V. 2010. Integrity principle of the
evolution of associative centers in the vertebrate
brain. Biology bulletin, 37 (2), 146-154.
38. Stein, D. J. 2000. The neurobiology of evil:
Psychiatric perspectives on perpetrators. Ethnicity and
Health, 5 (3-4), 303-315.
39. H.E.A.R.T. 2007. Himmler in Minsk.
http://www.holocaustresearchproject.org/einsatz/him
mlerinminsk.html
40. Tooze, A. 2006. The Wages of Destruction:
The Making and Breaking of the Nazi Economy. Allen
Lane, London.
41. Montoya, E. R., Terburg, D., Bos, P. A., &
Van Honk, J. 2012. Testosterone, cortisol, and serotonin as key regulators of social aggression: A review
and theoretical perspective. Motivation and emotion,
36 1), 65-73.
42. Eralp, D. U. 2015. The Role of US Drones in
the Roboski Massacre. Peace Review, 27 (4), 448455.
43. Raben, Sarah, The ISIS Eradication of Christians and Yazidis: Human Trafficking, Genocide, and
the Missing International Efforts to Stop It (February
5,
2018).
SSRN.com:
https://ssrn.com/abstract=3118340
or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3118340

Андрей Попатанасов, aсистент
Българска Академия на Науките
Катедра: Институт по Невробиология
Адрес: ул. акад. Георги Бончев, бл. 23
e-mail: and_atanasov@abv.bg

48

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

MANAMANAGEMENT AND EDUCATION

TOM XIV (4) 2018

VOL. XIV (4) 2018

ПРЕВОД НА КУЛТУРОЛОГИЧНИТЕ ТЕРМИНИ В ЕКСКУРЗОВОДСКАТА БЕСЕДА –
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Dobrinka Toteva, Evelina Grigorova
ABSTRACT: Rather than focusing on the various types of translation and the difficulties that arise when
rendering terms in specialized texts, this article explores the methods used to prepare a professional guide lecture which is comprehensible for the listener as well as consistent with the language norm and the pragmatic
concept of translation.
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При превод на термини, независимо в каква текстова среда и с каква цел, се преплитат
няколко пласта проблеми както от лингвистичен, така и от културологичен характер –
факт, който се наблюдава във всеки вид преводаческа дейност. И докато лингвистичните
трудности са очаквани, изучавани, предлагани са различни методи за тяхното избягване,
в културологичен аспект проблемите могат да
провалят превода. От една страна това може
да е породено от голямата културна пропаст
между изходния език и езика-цел (вж. Nida,
1964, с. 30) от друга страна, да е причинено от
недостатъчното познаване от страна на преводача на културните особености и на двата
езика.
Цел на настоящата статия не е задълбочаването в различните видове превод и трудностите при предаването на терминологичните особености в специализирани текстове, а
по скоро на способите, които да се използват
пълноценно при съставянето на професионално поднесена екскурзоводска беседа, която да е разбираема за потребителите ѝ и да е
съобразена с езиковия узус и преводната
прагматична норма.
В усвояването и прилагането на научна
терминология в една екскурзоводска беседа
се намесват редица фактори, които са както
от езиково, методическо и психолингвистино

естество, така и личностни характеристики
като обща култура, интеркултурна компетентност, бърза реакция и гъвкавост наред с широк диапазон от активни комуникативни умения. За достигането на такова ниво на професионална и езикова компетентност извън непосредственото професионално и езиково
обучение е необходима и дълга практическа
тренировка и рутина. Често в процента на
обучение вниманието се концентрира върху
наличността и подбора на подходящ езиков
материал, автентичен или адаптиран, предварителната професионална подготовка на екскурзовода или на обучаващия го преподавател, на общата култура на участващите в
учебния процес и на езиковата им култура в
частност. Изтласкват са на заден план изискванията към адекватно съответствие между
научната терминология в да-дена научна област и замяната ѝ с описания от научнопопулярната сфера или ежедневната комуникация. Балансът между общокомуникативната
норма и професионално поднесената и терминологично подплатена екскурзоводска
беседа изисква съобразяването с комуникативните норми, характерни за тази сфера на
общуване. Ежедневната комуникация не е за
пренебрегване, но не бива да се предпочита,
както не бива да се набляга изключително на
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терминологични описания, които са недостъпни за широката аудитория туристи.
В настоящата статия ни интересува повече
стимулирането на стремежа за адекватно предаване на мисловни съдържания, специфични
за разнообразните научни сфери, които намират отражение в екскурзоводските беседи.
Често при превода на термини в тази сфера на
туристическото обслужване прави впечатление наслагването на норми и критерии и
предпочитането на едни пред други, които
имат за резултат комични и несъстоятелни
прояви от типа:
Напр. (НЕ) „Probieren Sie die bulgarische
Küche!“ ← „Опитайте българската кухня.“
(кодето „versuchen“ означава „опитвам, изпробвам, експeриментирам“)
(АЕ1) „To the chapel St. Duh.“ ← Към параклиса Св. Дух“ (където е допуснато съобразяването с принципа за непревеждане на собствени имена)

Познаването на термините е наложително
не само за правилната им употреба на роден
език, но и за точния превод на чужд. Често
неточността на превода се дължи на некомпетентност в дадена област. Все още често се
натъкваме на брошури и каталози, които рекламират хотели със фотоси на стая с две единични легла, под която надписът гласи
Double Room (АЕ)/ Doppelzimmer (НЕ), макар
че този термин еднозначно се използва за стая
с двойно легло. Думите twin и double, използвани пред „стая“ на АЕ се превеждат със съществуващия в хотелиерството български
термин „двойна стая“ без да се обърне внимание на спецификата на съдържанието, а
именно разликата между стая с две легла и
стая с двойно легло.

Дефиниране на понятието „термин“

Понятийният апарат на туризма се определя от неговия интердисциплинарен характер и
включва термини от различни научни и професионални области:
* от сферата на бита: обред – rite, ritual
(АЕ), Ritus, Ritual (НЕ), орна земя – arable/
plough land (АЕ), Acker (НЕ);
* от сферата на историята: наколно жилище – pile dwelling (АЕ), Pfahlbau (НЕ), решителна битка – decisive battle (АЕ),
Entscheidungs-schlacht (НЕ);
* от етнографията: хомот, ярем – yoke
(АЕ), Joch (НЕ), калпак – fur cap (АЕ), hohe
Pelz-kappe, Pelzmütze, Filzkappe (НЕ);
* от религията: Св. Троица – the Holy
Trinity
(АЕ),
Heilige
Dreifaltigkeit,
Dreieinigkeit, Trini-tät (НЕ); табернакул, дарохранителница – tabernacle (АЕ), Tabernakel
(НЕ);
* от архитектурата: еркерен прозорец –
bay/ box window (АЕ) Erkerfenster (НЕ), контрафорс
–
buttress
(АЕ)
Stützpfeiler,
Strebepfeiler (НЕ);
* кулинария: бахар – allspice (АЕ), Piment
(НЕ), скара – grill, gridiron, (АЕ), Grill, Rost,
Gitter (НЕ);
* от икономическата област: икономика,
стопанство, индустрия – economy, industry
(АЕ), Wirtschaft, Industrie (НЕ); прираст –
growth, increase (АЕ) Zuwachs (НЕ); добив –
yield, crop (АЕ), Ertrag (НЕ); потребление –
consumption (АЕ), Verbrauch (НЕ) и др.

Термините в езика на туристическата
практика, в частност в екскурзоводската
беседа

В настоящата разработка вниманието е насочено към термините и техния превод в рамките на екскурзоводската беседа.
В различни български речниците под
„термин“ се разбира „дума, специализирана
да назовава точно определено понятие в някоя
научна
област.”
(talkoven.onlinerechnik.com) В един по-широк
план се солидаризираме със становището на
Манолова, за която „всяка сфера от човешката дейност разполага със специфичен набор
от термини, който има за цел
1. да отрази знанието в съответната област
и
2. да улесни професионалната комуникация. Като части на речта термините са съществителни имена или словосъчетания с главен
член съществително име. Термините са стилистично неутрални. Те назовават и дефинират понятия, не изразяват оценка и емоция и в
тях не се внася допълнителен стилистичен
нюанс“. (Манолова, 1984, с. 10)
Термините са езикови знаци и като такива
те могат да бъдат изследвани с лингвистични
методи и подходи, за да се проучи формата и
съдържанието им. (срв. също rd.swu.bg/media/
36043/avtoreferat.pdf
Михайлова-Паланска
2015, с. 21)

1

НЕ = немски език, АЕ = английски език
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В настоящата разработка е спомената само
част от културологичната терминология, често срещана в екскурзоводските беседи, и
обект на внимание в специализираното ЧЕО в
университетските специалности „Туризъм“,
ОУТО и ОУХР, свързана с основни дейности
и услуги в туризма. Овладяването им от страна на студентите е предпоставка за успешна
професионална реализация.

взима под внимание и узусът, който в различни исторически периоди от развитието на
езика може да наложи различни, понякога и
противоречащи си норми и критерии.
Проникването на думи и изрази от други
езици и навлизането им в изясни взаимоотношения с езика цел налага да се следи и контролира преводната продукция с цел да не се
допуска навлизането на чужди за начина на
изразяване фрази и форми, които да изместват по-точните и характерни словоформи.
Напр. „Нямам идея.“ вместо „Нямам представа.“
Взаимното проникване на мисловни съдържания и тяхното езиково оформление
между изходния език и езика цел води до
възникването и широката употреба на аналогични форми, до уподобяване на думи и фрази. Често това са примери от сферата на обществените взаимоотношения и електронните
медии, които впоследствие навлизат в употреба и в изходния език.
Напр. „регулаторни разпоредби, мирни
инициативи, софтуерни апликации“ и др.
Тук обаче възниква проблемът, че в българския език е навлязло клише от агнглийски,
за което в немски език има измислен собствен
преводен вариант. Или пък в българския език
има понятие, което НЕ и АЕ са заимствали
понятия от френски език, това са чуждици,
наложили се в узуса на двата езика.
Напр. община, кметство, областен управител2
В тези случаи преводаческата норма се определя от узуса на изходния език и се съобразява с особеностите на езика-цел.
Прагматичната норма осигурява точността
на превода, като отчита конкретната прагматична цел. С оглед на това каква е поставената тежест в статията, нормативната основа е
тази, която е най-тясно свързана с ориентацията ни към превода на една културна словоформа на друга. Много е трудно в този контекст да се обвързваме с нормативни критерии, но има конкретни ситуации в екскурзоводската беседа, които превръщат превода в
истинско изкуство и свръхзадача, на която се
подчиняват всички останали страни на преводаческата норма.
„При решаването на такава задача преводачът може да се откаже от максимално възможната еквивалентност, да преведе оригинала само
частично, да измени при превода жанровата при-

Видове преводни норми
Смисловата близост между оригинала (изходния език) и превода (езика-цел), съобразена с жанрово-стилистичните особености и редица прагматични фактори (сфера на комуникация, ниво на комуникация, времева рамка,
интелектуални характеристики на общуването и др.) оказват влияние върху предпочитанията на преводача към един или друг вариант на превод.
Когато се съобразяваме с „нормата на превода“ имаме предвид необходимостта от постигане на еквивалентност между резултатите
от превода и неговите цели и задачи в определен исторически период. В такъв смисъл тя
е основополагаща за преводача и се ръководи
от някои изисквания.
1) нормите на еквивалентност на превода;
2) жанрово-стилистична норма на превода;
3) норма на преводаческата реч;
4) прагматична норма на превода;
5) конвенционална норма на превода.
(срв.
zdrast.info/vprost-za-kachestvoto-naprevoda. html)
Нормата на еквивалентност е зависима от
останалите критерии и се проявява само в
рамките, определени от тях. Степента на съответствие варира от пълната липса (лакуни)
до почти пълно припокриване.
При жанрово-стилистичната норма решаващи се оказват функционалните и стилистични особености, към които се отнася даденият тип комуникация (вкл. текста, който е
резултат от нея). В този случай решаваща
роля играе оригиналът и преводът трябва да е
съобразен с нормативните правила, въз основа на които е бил изграден той. Тази норма е
решаваща за успешния превод, защото при
нея прагматичните основания са съобразени в
най-голяма степен. Често обаче тази норма се
прилага интуитивно и критичното оценяване
на един превод според нейните критерии може да бъде доста спорно. В този момент се
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Вж. обясненията по-долу.

надлежност на текста, да възпроизведе някакви
формални особености, нарушавайки нормата или
узуса, и пр. Прагматичните условия на превода
могат да доведат до пълен или частичен отказ от
съблюдаване нормите на превода, до замяна на
превода с преразказ, реферат или друга форма за
предаване на съдържанието на оригинала, който
не претендира да го представи в пълнота. [...]
Конвенционалната норма на превода остава
неизменна за дълъг период от време и определя общия подход на преводача към неговата
работа, степента на стремежа му към максимална еквивалентност.“ (срв. zdrast.info/vprostza-kachestvoto-na-prevoda.html (30.3.2018))
При конвенционалното използване на понятието „преводна/ преводаческа норма“ можем
да считаме, че се разбира максимално точното
предаване на авторовото намерение и да се
опитваме да изпълним езиковата задача на това
намерение като цяло и в детайли, като при нужда пренебрегнем някои езикови, но не и прагматични норми.
В действителност вътрешната йерархия
между различните аспекти на нормата се отчита
от преводача почти интуитивно, но еквивалентността трябва да бъде от много висока степен.
В професионалните среди на преводачите
съществува специализираност относно определена жанрово-стилистична текстова принадлежност към определена сфера, което, от една
страна, дава възможност за самоусъвършенстване, а от друга, води до въвеждане на някои
професионални клишета, което да голяма степен предава по-голяма автентичност на целевия
текст. Т.е. жанрово-стилистичната норма се
оказва предварително зададена при такава преводна задача.
Крайното нормативно изискване, разбира
се, е нормата за еквивалентност.
„… деление по степен на еквивалентност е
много подходящо, тъй като при него се предвижда пълна, нулева, частична или привидна
еквивалентност (т. нар. „погрешни приятели
на преводача“), от които последната се среща
доста често при превод на фразеологизми.
За пълна еквивалентност говорим тогава,
когато оригиналният език и езикът-цел (на
превода) предоставят езикови реализации на
едно явление както като верига от повърхностни структури, така и като дълбинно структурно съдържание, т. е. трябва да съществува
истинско съвпадение на функционално,
структурно и прагматично ниво. Между
близко-родствени езици, които принадлежат
към едно езиково семейство, такова съвпаде-

ние е лесно да се намери и е по-често срещано явление, отколкото при исторически неродствени езици. При тези преводи на функционално, структурно и прагматично ниво
има съвпадащи белези и пълно съответствие.
[…]
Частичната еквивалентност, както показва
самото понятие, се отнася до явления, при
които не всички белези съвпадат на трите
нива. При това оля играят различни фактори:
или узусът не позволява съответното мисловно съдържание да изпозва определени изразни средства, или езиковата норма налага рестрикции, или контекстът позволява известна
свобода при превода, която е стилистично
оправдана и т.н.
В тези случаи може да се говори за компресия, тъй като напр. глаголната група може
да бъде заменена от един глагол, при което е
запазен начинът на изразяване, типичен за
българския език. Или […] съчетанието на
модален глагол и инфинитив да бъде заместено с безличната конструкция с „нека да“, което добре онагледява частичната еквивалентност.
Празните места (лакуни), с които се свързва нулевата еквивалентност, насочват внимание-то към случаите, когато за дадено понятие или мисловно съдържание няма приемливо название в езика-цел. Случва се обаче понякога преводачът поради различни съображения да не преведе някои думи или изрази,
което не означава, че те не са преводими, а
само, че той е взел това субективно решение.
Компресията често не е оправдана. За разлика
от нея привидната еквивалентност се среща
по-често.
Данчев въвежда едно понятие и неговото
разширение, което представлява интерес, а
именно „функционален еквивалент“ и „доминантен функционален еквивалент“. „Доминантният функционален еквивалент“ е такъв
еквивалент, който дава обща представа за
семантиката на чуждоезиковата лексикална
единица от изходния език. […] „Доминантен
функционален еквивалент“ „обикновено се
свръхгенерализира по схемата 1:1, като при
близородствени езици много често съвпада
със съответния елемент в езика-източник“.
(Данчев, 2001, с. 107) Но в някои случаи
вместо един може да има два и повече доминантни функционални еквиваленти. […]
Еквивалентността на превода с оригинала е и
най-обективният критерий за характеризиране
на резултатите от дейността на преводача.
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Вследствие на това именно този критерий се
използва и при редактирането на професионално направените преводи, и в процеса на обучение на бъдещите преводачи.“ (Тотева, 2016, с.
76-77)

В езика на туризма, доколкото може да се
говори за единна и хомогенна структура, специфична за една научна област, идентифицирането на терминологичния потенциал е трудно, тъй като динамиката на навлизане или
отмиране на понятия и тяхното назоваване по
няколко начина е доста стихийно и невъзможно да се проследи.
Все пак с оглед на емпирични наблюдения
и натрупан опит в съставянето, оформлението
и реализацията на екскурзоводски беседи
можем да назовем някои области, които се
открояват със свой терминологичен обем
информация, който участва в този вид специализиран текст. И тъй като този терминологичен корпус до голяма степен се явява резултат от културното развитие на даден народ, считаме термините като елементи от
културното развитие не само на изходния
език, но и на езика-цел, при което носител на
единия се явява екскурзоводът, а на втория –
туристът.
Културните импликации в екскурзоводската беседа са от сферата на географията,
историята, политиката, етнографията, иконографията, литературата, архитектурата,
религия-та и др.
При подбора на определен термин и неговия преводен еквивалент се намесват различни фактори: граматични, семантични, прагматични и др.
Напр. при географските понятия на НЕ
има някои особености, които могат да се тълкуват като лексико-граматични – всички реки
да се използват с определителен член (за
мъжки или женски род), като за българските
се приема наложилата се в езика родова принадлежност, а за тези от световната карта,
приетите в НЕ – Дунав на БЕ е от мъжки, а на
НЕ от женски род. В немската география се е
наложило за всички български планини добавянето на термина „Gebirge“, което означава
„планинска верига“, а не само „планина“. В
същото време терминът „Berg“, който се използва в смисъла на „куполовидна планина“
(като образувана вследствие на вулканична
дейност) служи за обозначаване и на планински връх – „Mussala-Berg“, макар езикът да
предоставя отделен термин – „Gipfel“ в значението на връх.
В същото време АЕ предвижда всички реки да се използват с определителен член и
това е достатъчно. Но същото важи и за планините. Откъде един английско говорящ турист ще разбере, че „the Rhodopes“ са плани-

Културен превод или превод на култура в
екскурзоводската беседа
Проблемът при определената в началото
функционална сфера, туризма, и екскурзоводската беседа в частност се заключава в разностранността на научните термини, които се
използват в нея. А това потенциално означава
не само добро владеене на инструментариума
на съответната научна област на родния, но и
на чуждия език. Често някои понятия са специфични за определен времеви период и изчезват
или се модифицират в друг.
Напр. (БЕ3) община
Адм. единица, в която се осъществява
местно самоуправление, подразделение на
област.

БЕ

Помещение, в което се намира
АЕ
управлението на такава адм. единица;
кметство.
Полит. и стоп. общност у древните народи; религиозно обединение

НЕ

АЕ

Това е понятие, което през вековете е претърпяло изменение, а в последните години в
България се използва в различни ситуации с
различно значение. Ето защо при превода му
трябва да се вземе под внимание както контекстуалните условия (разбирай езиковото намерение на говорещия), при които се използва,
така и прагматичната цел, която трябва да се
постигне с оглед на това реципиентът да разбере
в кое от всичките значения и реализации се използва даденото понятие.
3

БЕ = български език
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ни, а не река като „the Iskar“? Това довежда
често до комични (за българина) указателни
знаци от типа „Stara Reka River“. А при „Родопите“ се налага уточнението „the Rodope
Mountains“.
Съвсем друг е проблемът, когато някои географски обекти имат собствено наименование в езика-цел.
Напр. „Средиземно море“ на НЕ се нарича
„Mittelmeer“, в буквален превод „Средно море“, а на АЕ е възприето „the Mediterranean
Sea“, което е заемка от латински произход и
означава „морето на средната земя“.
При исторически информации се наслагват
термини от различен характер: исторически
епохи, титли, събития, наименования от бита
и административното деление на селища,
имена на стари племена и народи и др.
Когато позиционираме останки или находки от различни епохи, се появяват понятия
като „праисторическо време“, което на НЕ се
нарича „Frühzeit“ (ранното време), на АЕ същата епоха е „prehistoric time“ (праисторическо време/ епоха), „Altertum“ (НЕ) е „античността“, на АЕ „antiquity“, „ancient times“
(вре-мето, епохата на античността). В този
случай се натъкваме на наложили се клишета,
които изискват съблюдаването на доминантния функционален еквивалент, за да бъде
точен преводът.
Съвсем друга е ситуацията с титлите от типа на „кесар“ или „курфюрст“.
В първия случай имаме една заемка от латински език (името на Гай Юлий Цезар, превърнато в титла), която е използвана до късния 11 в. в рамките на Византийската империя. От една страна „кесар“ се използва като
почетна титла, давана от василевса само на
висши сановници, обикновено роднини на
самия император. От друга страна е еквивалент на титлата на самия василевс и се дарява
на друг владетел в знак на почит, така както е
била присъдена на българския кан Тервел –
практика, която не е била често срещана, за
разлика от първото значение на термина. При
обяснението на този толкова значим в политическо отношение акт на Юстиниян II към
българския владетел се натъкваме на същото
заемане от латински език както в НЕ, така и в
АЕ. Но докато в НЕ „Ceasar, Cäsar“ претърпява по-нататъшно развитие, за да се стигне до
една титла, изпълнена с по-ново съдържание,
а именно „Kaiser“, то в АЕ не се наблюдава
това явление. Нещо повече узусът на АЕ не
прави разлика между крал, цар и император,

макар да съществуват в езиковата норма отделни понятия. Ако се използва титлата
„цар“, то това и за двата езика е запазено само
за славянските владетели. Същата частична
еквивалентност наблюдаваме и при използването на титлата „княз“. Немската титла
„Fürst“ и английската „prince“ или „earl“ се
използват като благородническа титла с доста
по-ниско място в аристократичната йерархия,
което не е съпоставимо с титлата, която получава напр. българският владетел Борис след
приемането на християнството. Дори и използването на известното „Knjas“ (НЕ) и „knyaz“
(АЕ), което се възприема като владетелска, но
и аристократична титла, типична за славянските държави през Средновековието не може
да предаде в пълнота и изчерпателно важността от придобиването ѝ и последиците от
този акт за страната и владетеля ѝ.
Ситуацията с титлата „курфюрст“ е попарадоксална, защото на БЕ тя въобще не е
преведена, а просто транскрибирана от немския термин. В АЕ поне е направен опит за
превод – „elector“. В действителност в корена
на думата стои латинското съществително
име „curсa“ в значението на „30 избрани
граждани на града Рим, с които понтификът
на града го управлявал“. В някакъв момент
още в средно-високонемския език (а може би
и по-късно, около 17 в.) е засвидетелстван
глаголът „kü-ren4“, който се използва за „избирам, взимам решение за нещо“ и производната от глагола титла се използва за принц,
които имал пра-вото да участва в избора на
римско-немски крал. На БЕ вероятно добрият
превод би бил принц-избирател, т.е. описателно допълнение, което ще е близо до английското „elector“, т.е. този, които избира.
Така, както само членовете на папската курия5 имат право да участват в избора на папа.
При опит да се преведат точно термините,
свързани с различни форми на революционно
неподчинение от типа на „завера, бунт, съзаклятие“ вариантите са доста, като всеки от тях
има известна семантична особеност, която на
съответния език-цел се характеризира със
специфика, която не винаги се съдържа в изходния език.
 завера,
съзаклятие
→
(НЕ)
Verschwörung, (АЕ) conspiracy, plot;
 бунт → (НЕ) Aufruhr, Rebellion,
Tumult, Revolte, (АЕ) revolt, rebellion;
4
5
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счита се, че е от по-стар индогермански корен
терминът „курия“ има същия произход

 надигане, метеж, безредица → (НЕ)
Erhebung, (АЕ) mutiny, riot;
Докато „завера“ на БЕ е и тайна организация, и заговор, но може да означава и въстание, то на НЕ и АЕ това е само планирането,
нелегалното обсъждане и разработване на
план за действие.
При „конспирация“ на БЕ се разбира „организирана нелегална дейност“, а на НЕ и АЕ
това е обсъждане и планиране на заговор.
На БЕ „бунтът“ предполага стихийност,
което намира отражение в някои от преводните варианти на НЕ и АЕ, макар да се добавя
и известна звукова компонента („тътен“), както и безредие, суматоха.
В някои от термините трябва да се има
предвид каква е масата участващи – и при
три-те понятия на БЕ те са малко на брой,
като при бунта може да са малко повече. При
английския вариант с термините „rising/
uprising“, също използвани в този контекст, се
имат предвид надигащи се многобройни човешки маси за военни действия („отиващи на
война“), което в българския вариант липсва.
Често при обозначаване на части от едно
населено място, като елемент от градска
структура се наслагват културологични факти, които влияят върху точността на превода.
В БЕ се използва понятието „некропол“
само в случаите, когато се описват археологически находки. По този начин терминът
„гробище“ не се използва в такъв контекст. В
АЕ се прибягва до същата заемка „necropolis“,
до-като в НЕ се използват две понятия – познатата ни заемка и нейното немско описание
„град
на
мъртвите“
–
„Nekropole“,
„Totenstadt“.
Що се отнася до имената на племена и народи, то и някои историци си позволяват волността да се отклоняват от правилата на родния си език или да пренебрегват нормите на
езика, от който черпят сведения.
Дори да вземем за пример името, с което
се обозначават старите българи, участващи в
основаването на Дунавска България през 681
г., то и тогава се забелязват колебания при
избирането на подходящ преводен еквивалент. В българските учебници те са наречени
„прабългари“. Ако търсим еквивалентен термин на НЕ или АЕ, се появяват няколко понятия: на НЕ „Protobulgaren, Ur-Bulgaren,
Hunno-Bulgaren“, на АЕ – „Proto-Bulgarians“.
Така са наричани само тези номадски племена, които населяват степите на Централна
Азия и по Волга през 5 – 7 в. Но с прабългари

в българската история се обозначава един
доста по-дълъг период от време. В такъв случай „Ur-Bulgaren“6 за терми-на „прабългари“
се оказва по-удачен преводен вариант.
В сферата на политическата терминология,
доколкото тя намира отражение в една екскурзоводска беседа, голямо разпространение
имат тези понятия, които са по-тясно свързани с разпоредби и законови отношения в рамките на ЕС. За целта е подходяща справката в
базата данни на преводаческите служби в
европейските институции. Налага се впечатлението, че с времето тези преводни еквиваленти се превръщат в клишета, които потребителите са принудени да използват, независимо в каква степен са примери за добри преводачески практики.
Напр. понятията „регламент“ и „регулаторен механизъм“ представляват чуждици и
заемки от други езици, на които са присвоени
правилата и нормите на БЕ. Независимо какъв е бил изходният език, а това най-вероятно
е бил АЕ, факт е, че и в двата езика – АЕ и
НЕ, двете понятия не са дословно припознати
и използвани. Нещо повече, в НЕ прибягват
до собствени езикови единици, които не показват никакви следи от чужди заемки, но се
отнасят и до двете понятия.

регламент

АЕ

БЕ

regulation,
directive
guideline

регулаторен
механизъм

БЕ

Richtilinie,
Verordnung

Този факт показва, че е необходимо да се
намери и усвои предварително информацията
за отделните термини и техните стилистични
и семантични особености, за да се осигури
пълноценното им използване в професионална среда и в ежедневно общуване.
На други ограничения са подложени термините, които се отнасят до административното деление и свързаните с него обществено-политически органи и сгради. Често лакуните в тези случаи трябва да се попълнят с
понятия, които в максимална степен могат да
наподобят ролята и значението на даден термин в езиковата култура на езика-цел или да
в НЕ представката „ur-„ съотватства на българската „пра-„
6
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се заместят с друг с подобно значение, който
се използва по-често в него. Другият способ е
пояснението, обяснението, което може да
компресира или да разшири понятието.
Напр. термините „община, област, областен управител“ не се покриват с административни единици и служители на изпълнителната власт нито в НЕ, нито в АЕ. Наличните
функционални еквиваленти изискват точното
познаване на семантичните особености за
точното прилагане на понятията в контекста и
за постигане целта на конкретното езиково
намерение.
За „община“ беше споменато по-горе, но в
зависимост от контекста изборът на конкретен функционален еквивалент се ориентира
към една или друга езикова единица.
В случай с „област“, проблемите се задълбочават поради многозначността на думата в
БЕ и в езиците-цел НЕ и АЕ.
1
2
област

3
4
5

Като производен на гореспоменатия термин се явява административната длъжност
„областен управител“, която по никакъв начин не може да се свърже с някои от назованите еквивалентни варианти. Предложенията
клонят към помощни заемки и описателни
компресии от типа:
* за НЕ Gouverneur, Bezirksleiter
* за АЕ Province Governor
Най-много са културологичните термини в
сферата на етнографията. Трудностите при
тях са свързани предимно с реалиите, разбирани като понятия, които обозначават предмети и явления, отличаващи един етнос от
друг. Класификацията им не е обект на настоящата статия. Наред с тях има и понятия, които имат някакъв еквивалент в чуждия език, но
заедно с това притежават и своя специфика.
При превода на тези термини специалистът
(лингвист, преводач или екскурзовод) се придържа както към комуникативната, така и към
езиковата норма, макар при реалиите понякога да се наблюдават отклонения (напр. към
диалектилизми). От преводаческите похвати в
тази сфера преобладават компресирането,
описанията, разширенията и граматическата
субституция.

Най-голямата административнотериториална единица в България
Част от земната повърхност (като
географско понятие).
Зона, район на разпространение
Място и близките до него части
от тяло или предмет.
Клон от наука, дейност, занятие.

БЕ

В значения 2 – 5 могат да се изполват различни преводни варианти и в двата езика:
БЕ (за
значение)
2
3

4
5

НЕ
Bereich, Region
* Bereich, Sphäre,
Gebiet, Erdteil;
* Provinz, auf
dem Lande
Teil, Region,
Gebiet, Gegend
Bereich

АЕ
region, area
* area, range of
distribution
* country,
countryside
region

В значение 1 обаче в различните страни се
използват различни понятия и те не винаги са
еквивалентни.
БЕ (за
значение)
1

НЕ
Gegend, Bezirk,
Kreis, Region

АЕ

НЕ

mummers play

Kuker-Spiele

fire dance, fire
dancing

винар/ лозар

wine maker/
vine-grower
moccasin
* chain dance
* Bulgarian folk
dance

Feuertanz,
Feuerlauf, Tanz
auf Feuerglut
Winzer/
Weinbauer
Opanke
* Reigen,
* schneller
rhythmischer
Tanz
Fiedelart,
bulgarisches
Streichinstrument
Kohlebecken
Ziegel

цървул
* хоро
* ръченица

field, sphere,
domain

АЕ

кукерски
игри
нестинарски
танци

гъдулка

rebec

мангал
керемида,
цигла
турски керемиди

brazier
(clay) roof tile
barrel roof tiles

Mönch- und
Nonne-Ziegel

Всред архитектурните термини преобладават заемките в зависимост от разпространението на дадената архитектурна форма. Ако
тя е възникнала или употребявана в определена част на света, терминът не винаги се
превежда, а заемката се транскрибира и се
калкира според езиковите норми на езика-цел

region,
district,
aria, province

Препоръчително е в такъв случай да се направи уговорка или да се допълни с обяснение използваното понятие.
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(арка, стадион, амфитеатър, форум). В случай, че езикът-цел е създал термин, то той
може да претърпи развитие и в крайна сметка
да се появи нова дума с нюансирана семантика или дори да се достигне до десемантизация
на изходния термин.
Напр. терминът „Münster“ в НЕ е заемка от
гръцки, където е означавал само църквата на
един манастир, диоцезна църква или катедрална църква. В съвременния НЕ той се използва в значението на „манастир“, но с някои ограничения „в рамките на селище“, „голяма църква“, дори се използва за наименование на селища, възникнали около такива седалища на епископия – гр. Мюнстер.
И докато в Австрия понятието почти не се
използва, в Швейцария ще го срещнем в
обозначенията на „Бернския и Базелския
Мюнстер“ в значението на манастир. В Англия, Франция, Белгия и др. страни в Европа
този термин намира разпространение в повечето случаи за обозначение на абатство или
голяма катедрала, дори се превръща в част от
тяхното наименование – „Westminster, York
Minster Cathedral, Minster St. Mary (Dorset),
Strass-burger Munster“ и др. В етимологичен
план можем да установим родството между
българското „манастир“ и английското
„monastery“, за разлика от немското „Kloster“,
което се използва само в значението на извънградски манастир. Но и в този случай могат да се намерят паралели, този път между
немското и английското понятие: „Kloster :
cloister“, макар в АЕ да е свързано само с част
от религиозна сграда (покрита аркада около
вътрешна градина в манастир) или да означава малък манастир, скит, метох.
Особен интерес представлява използването на термина „катедрала“ в двата езика. Той
е заемка както за БЕ като изходен език, така и
за НЕ и АЕ като целеви езици. Терминът е от
гръцки произход и е свързан с епископска
черква, в която има специален трон за епископа, патриаршески трон (гр. cathedra).
Всъщност думата не е архитектурен термин, а
е свързана с функцията на дадена черква като
централна за дадена епархия. Оттук идват и
производните синоними „Dom, Domus Dei“ в
НЕ с препратка към латинския произход на
понятието, докато в АЕ „dome“ се употребява
за купола на катедралата, а не за цялата сграда.
Към иконографските сюжети трябва да се
подхожда много внимателно, с отговорност
към културологичното развитие на отделните

термини и към наложилите се в отделните
езици клишета. В следващите няколко примера ще бъде направен опит да обосновем тезата си, че доброто познаване на лексикалните
единици от един език не е достатъчно за
адекватния превод на термини в някои специализирани области.
БЕ

АЕ

Свети Дух

The Holy Spirit

Света Троица

The Holy Trinity

* Възнесение/
Успение Богородично

*
Assumption
(Catholic)/ the
Dormition
(of
Virgin
Mary)
(Orthodox)

* Възнесение
Господне/
Христово
Покров Богородичен

* Ascension (of
Christ)
Intercession of
the Theotokos /
The Protection
of Our Most
Holy Lady
Theotokos and
Ever-Virgin
Mary, Virgin of
Mercy

НЕ
Der Heilige
Geist
Die Heilige
Dreifaltigkeit,
Dreieinigkeit,
Trinität
* Entschlafen
der Gottesmutter
(orthodox)/
Mariä
Himmelfahrt
(kathol.)
* Christi
Himmelfahrt
Schützmantelmadonna
(orthodox,
Zisterzienser,
Dominikaner)

С оглед на това, че България, Великобритания (САЩ, Австралия и Канада), и Германия (Австрия, Швейцария, Лихтенщайн)
признават за основна религия християнството, се налага да се съобразят различните му
клонове и официални църковни норми с понятийния аспект при иконографските сюжети.
От една страна това е схизматичното разделение на източна и западна църква, от друга
принадлежността към католицизма или протестантизма, без да се впускаме в подробности относно сектантските особености. От приведените по-горе примери можем да направим извода, че някои основни термини от
типа „Света Богородица, Исус Христос, Света
Троица“ са запазени в преводните езици и
преводът им показва пълна еквивалентност.
Това не важи и за понятието „християнство“,
което в БЕ функционира с две значения: като
една от световните религии и като общност
на тези, които го изповядват. В НЕ имаме
пълно съвпадение на термина – „Christentum“,
докато в АЕ съществуват две понятия –
„christianity“ за обозначение на религията и
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„christendom“ за общността на изповядващите
тази религия.
При иконографските сюжети се наблюдават отклонения между термините, използвани
в православната църква, тези в католическия
свят и в англиканската църква. Когато се подготвя екскурзоводска беседа, която ще се изнася с оглед на стенописите в православен
български храм, който е представителен за
българската църква, се съблюдава терминологията, която е приета за нея в преводните
езици. Т.е. недопустимо е да говорим за „Успение Богородично“ и да не се използват за
целта съответните термини на НЕ или АЕ, ако
се изнася беседа пред английско- или немскоговорящи туристи. Не се изключва паралелът
към сродни сюжети в съответните храмове от
страните, чиито туристи обслужваме. В такъв
случай ще използваме термина в НЕ
„Entschlafen der Gottesmutter“ като признат от
западните църкви за понятие, характерно за
православните иконографски сюжети, но ще
се доуточни, че става въпрос за познатия на
немскоговорящите туристи мотив „Mariä
Himmelfahrt“. Докато за английскоговорящите туристи понятието „Успение“ е непознато
и за тях сюжетът ще се представи само като
„Възнесение“, т.е. „Assumtion“. Желателно е
да се владее този инструментариум, защото
това дава възможност да се представи поизчерпателно и запомнящо се културното
наследство на страната ни, като съчетаването
на новото и непознатото с родното и известното създават по-добра основа за интеркултурен обмен. Недопустимо е прилагането на
правила и норми, които са несъстоятелни в
конкретния случай – напр. нормата за непревеждане на собствените имена. Относно иконографските сюжети това ограничение е неприложимо.

ществява в сферата на туризма, е успешен
както чрез прецизното езиково общуване,
представляващо превод на мисловно съдържание на чуждия език, когато се превръща в
пренос на културологични феномени от един
език на друг. Постигането на такава интеркултурна компетентност е цел и необходимо
условие за една успешна професионална комуникация.
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Извод: Дискутираните примери са само
малка част от разнообразната терминологична палитра, която намира място в една екскурзоводската беседа. Точното им използване
може да бъде постигнато само чрез овладяване на обширни знания за културното развитие
на собствената страна и на народите, чиито
езици се изучават и с представители на които
се срещат в професионален план туристическите кадри. Културният обмен, който се осъ-
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MАГНИТНО-РЕЗОНАНСНА ДИАГНОСТИКА ПРИ ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕНА
СКЛЕРОЗА - КАКВО И ЗАЩО?
Невена Филева, Джулия Димова, Тодор Кунчев, Дора Златарева, Виолета Грудева,
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MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS WHAT AND WHY?
Nevena Fileva, Julia Dimova, Todor Kunchev, Dora Zlatareva, Violeta Groudeva,
Vassil Hadjidekov, Latchezar Traykov
ABSTRACT: Multiple sclerosis is a chronical disease of the central nervous system, characterized by specific plaques of demyelination. These lesions can be visualized by performing a magnetic resonance imaging
(MRI). There are many different sequences, which can be used during the exam and each one of them provides
us whit various information about the plaques. Earlier conformation of the diagnosis is important, because it
may lead to better treatment and slower progression of the disease.
Key words: multiple sclerosis, magnetic resonance imaging, sequence

ни са нови локализации – засягане на оптичните нерви под формата на оптичен неврит и
е подчертано наличието на кортикални лезии,
които са събрани в една група с юкстакортикалните. Също така е увеличен минималният
брой на перивентрикуларно разположените
лезии, от една на поне три. Лезиите, разположени в миелона се смятат за покрит критерий, без значение дали в момента на изследването се представят с или без симптоматичен комплекс. За поставяне на диагнозата,
използвайки препоръките на MAGNIMS е
необходимо да се покрият поне 2/5 критерия.
[5]

Въведение
Множествената склероза е хронично демиелинизиращо заболяване, което засяга сравнително младата част от популацията. Късната диагностика и ненавременната терапия могат да доведат до по-бърза прогресия на заболяването и по-ранна нетрудоспособност на
заболелите.
Поставянето на диагнозата е комплексно и
включва клинични критерии, характерни за
всеки едни от типовете протичане на заболяването.
Основен образен метод за поставяне на
диагностиката е магнитно резонансното изследване на главен мозък. През последните
години се правят редица проучвания, касаещи
определянето на най-точните критерии за
потвърждаване на диагнозата.


McDonald 2017
През декември 2017 е публикувана официалната ревизия на критерии на McDonald. Интернационалният съвет, избран за преразглеждане на критериите на McDonald, 2010
взема под внимание препоръките, дадени
предходната година от организацията за Магнитно – резонансна диагностика на мултиплена склероза. Кортикалните лезии, включени
в групата на юкстакортикалните, намират
място в новите критерии. Също така е прието
предложението за премахване на разделение-

Магнитно-резонансни критерии

MAGNIMS 2016
През 2016 година организацията за Магнитно – резонансна диагностика на мултиплена склероза (MAGNIMS) публикува препоръки към критериите за диагностика. Добаве-
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то на спинални лезии на симптоматични и
несимптоматични. Несъответствия остават в
необходимия минимален брой на перивентрикуларните лезии и добавянето на оптичния
неврит като изцяло нов критерий. [9]
Магнитно-резонансни протоколи
С променящите се критерии за поставяне
на диагнозата, протоколите за изследване на
пациентите също търпят развитие. Плаките на
демиелинизация имат определени сигнални
характеристики във всяка секвенция. Също
така, отделните секвенции имат различна
чувствителност и в различните анатомични
региони на главния мозък. Оптималният протокол трябва да включва необходимите серии, покриващи всички зони от магнитнорезонансните критерии и в същото време да
не се удължава излишно изследването с използването на секвенции, които не ни дават
нова информация.[10]

Фиг. 1 – Сагитален Т2 образ – представени са
характерно разположените перивентрикуларни
лезии с овоидна форма по хода на венулите, образуващи т.н. Dawson’s fingers


T1
При образите, получени при прилагането
на Т1-секвенции, интензитетните характеристики съвпадат с анатомичните понятия за мозъчната тъкан – сивото мозъчно вещество се
представя хипоинтенсно, а бялото релативно
хиперинтенсно. При патологични процеси,
при които има повишено количество на екстрацелуларното пространство и респективно
течност, засегнатите зони се представят като
хипоинтенсни.
Black hole, или „чернa дупкa“ се нарича
зонa с нисък сигнален интензитет на Т1 и висок на Т2. Плаките на демиелинизация имат
именно такъв начин на изобразяване на тази
секвенция. [2]
Включването на Т1 при рутинния протокол при изследване на пациенти с МС е задължителен елемент, който осигурява много
добра обща представа за цялостното състояние на интракраниалните структури и спомага за точната локализация на лезиите. (поради
анатомичния образ)


Т2
Класическа секвенция при изследването на
пациенти с МС. Характерни за нея са повисок сигнален интензитет на тъканите с поголяма съдържание на водни молекули и респективно Н+ протони. Това води до представянето на течностите (ликвор във вентрикулната система), мастна тъкан (подкожие) и сивото мозъчно вещество като хиперинтенсни
на фона на бялото мозъчно вещество. Много
процеси могат да доведат до повишаване на
интензитета на Т2 секвенциите без да има
специфични характеристики на образа, които
да отдиференцират едното състояние от другото. Такива са възпалението, демиелинизацията, глиозата, отока и аксоналната дегенерация. [2]
Зоните на демиелинизация представляват
области на нарушена аксонална обвивка, която в различните етапи от развититено на плаката преминават последователно през оток,
възпаление, демиелинизация и глиоза. Секвенцията има добра чувствителност и разделителна способност за лезии в дълбокото бяло мозъчно вещество и перивентрикуларно.
За последните е възможно не добро отграничаване от високия сигнал на ликвора, който
изпълва мозъчните стомахчета. [1]
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Fluid Attenuated Inversion Recovery
(FLAIR)
FLAIR-секвенцията е представител на инверсионните секвенции, при които при прилагане на допълнителен радио честотен пулс се
обръща магнетизацията на електроните в определен етап от тяхната релаксация. Тази
техника се използва за модификация на Т2
образите до получаване на такива с потиснат
сигнал от ликвора. По този начин лезиите,
разположени перивентрикуларно стават много по-добре отграничени. [1,2]

Фиг. 2 – Сагитален Т1 образ – хиподенсна зона (Black hole), отговаряща на активна лезия, както ще бъде показано на следващите фигури


Proton Density (PD)
PD е секвенция, при която значение за
структуриране на образа има броя на протоните в единица обем от тъканта - колкото повече протони има, толкова по-висок е сигналът. По тази причина сивото мозъчно вещество се представя като хиперинтенсно спрямо
бялото. [1]
Характерно за тази секвенция е по-добрата
визуализация на структурите в задна черепна
ямка, където често се откриват множество
артефакти, предизвикани от кръвотока във
венояните синуси. При пациенти с МС, PDобразите се използват именно за откриване на
плаки на демиелинизация в тази област, като
се търсят хиперинтенсни зони.

Фиг. 4 – Сагитален FLAIR образ – хиперинтенсна зона, отговаряща на лезията от фиг. 2


Double Inversion Recovery (DIR)
За DIR-секвенцията е характерно използването на два пулса, предизвикващи инверсия
на сигнала. Чрез тази техника се предизвиква
потискане на сигнала както от цереброспиналната течност, така и от бялото мозъчно
вещество. Сивото мозъчно вещество се представя релативно хиперинтенсно, а зоните на
демиелинизация са с още по-висок сигнал. За
съжаление, DIR-секвенцията не е достъпна за
всички машини и е вариант само при тези с
по-висока напрегнатост на магнитното поле.
Използването на DIR-образите, когато са
възможни, значително повишава чувствителността на метода за откриване на лезии, особено такива, локализирани кортикално и на
границата сиво-бяло мозъчно вещество. [6]

Фиг. 3 – Аксиален PD образ – хиперинтенсни
зони, отговарящи на субтенториални лезии, трудно видими на Т2 секвенциите
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чрез тази секвенция, тя не се използва за определяне на активност на заболяването.

Фиг. 5 – Сагитален DIR образ – лезията от
фиг. 2 и 4 е много по-ясно видима
Фиг. 7 – Аксиален DWI образи – наблюдава се
рестрикция на дифузията само в някои лезии


Susceptibility Weighted Imaging
(SWI)
SWI е секвенция, при която се използва
различната магнитна чувствителност на продуктите на разпада на хемоглобина - оксихемоглобин, метахемоглобин, хемосидерин, феритин и наличието на калциеви отплагания в
различните тъкани (монография). Техниката
дава възможност за визуализация на малките
венозни съдове, особено при използването на
апарати с по-високо напрежение на магнитното поле - 7 Тесла. При тях се получават
образи с много по-добра разделителна способност и при изследване на пациенти с МС
има потенциала да се отдиференцират начални плаки, разположени перивазално по хода
на малките венозни съдове. [8]

Фиг. 6 – Аксиален DIR образ – добра диференциация на лезии, разположени кортикално и
субкортикално в двата фронтални лоба


Diffusion Weighted Imaging (DWI)
DWI-образите показват разликата в степента на подвижност на водните молекули
(Брауново движение) между съседните тъкани. При наличие на рестрикция на дифузията,
т.е. ограничена мобилност на молекулите,
която най-често може да бъде причинена от
оток, намалено водно съдържание или повишен брой клетки, засегнатата зона се представя с повишен сигнален интензитет. [1,4]
Според редица проучвания дифузионните
серии намират място при изследването на пациенти с МС при откриването на активни
плаки, при липса на серии с контрастно усилване. Възможно е откриването на рестрикция
в периферията на плаките, където има реакция на възпаление. Въпреки суспектните данни за активност, които могат да се отчетат

Фиг. 8 – Аксиален SWI образ – визуализират
се натрупване на депозити на желязо в периферните зони на хронични лезии с голяма давност
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T1 след контрастно усилване
За определяне на активността на заболяването е необходимо изследването да се извърши с контрастно усилване на образа. Найчесто използваните контрасти са базирани на
парамагнитните свойства на молекулите на
гадолиния (Gd). Секвенцията, която се използва за детекцията на контрастната материя е
Т1. При интравенозното прилагане на контраста наблюдаваме повишен сигнален интензитет на кръвта спрямо околните тъкани.
При пациенти с МС целта на прилагането
на контраст е да се провери дали в конкретния момент заболяването има активност. При
плаките на демиелинизация, които са в етап
на възпаление и деструкция на миелиновата
обвивка се наблюдава нарушена кръвномозъчна бариера. Това води до екстравазално
натрупване на контраста. Размера и локализацията на плаките нямат значение за това дали
те са активни или не. Липсата на симптоми и
тласък на заболяването в момента на изследването не изключва наличието на активност.
Именно по тази причина, включването на
контраст-усилени образи не трябва да се пропуска при рутинното изследване на пациенти
с МС.
Има различни начини на усилване на плаките, като най-честия тип нодуларно усилване
на цялата лезия. Според различни проучвания
дадена плака показва активност 2-6 седмици
след началото на обазуването или реактивирането си. Въпреки това в литературата се
споменават и случаи, при които персистира
нарушаването на кръвно-мозъчната бариера и
има натрупване на контраст и до 6 месеца.
Друг тип на натрупване на контрастната
материя наблюдаваме ако дадена плака е в
ранните фази на възпалението. Усилването
може да бъде пръстеновидно по периферията
на засегната зона. Вътрешността на лезията
остава хипоинтенсна, а периферията има висок сигнален интензитет. [4]

Фиг. 9 – Сагитален T1 образ след прилагане на
контрастна материя – нодуларно усилване в обема
на цялата лезия

Фиг. 10 - Сагитален T1 образ след прилагане
на контрастна материя – усилване по периферията
на плаката, разгледана на фиг. 2,4 и 5


T2 sag на цервикален отдел на миелон
След последната ревизия на магнитнорезонансните критерии за поставяне на диагнозата, става ясно че спиналните лезии трябва
да бъдат търсени дори при липса на симптоматичен комплекс от страна на гръбначния
мозък. Най-често засегната част от миелона е
цервикалният отдел. Включването на шийния
отдел при изследването на пациенти повишава диагностичната стойност на метода. Найподходящата за целта секвенция е T2 в сагитална равнина. При нея лесно се потвърждава
или отхвърля наличието на лезии. При съмнение за такива е препоръчително включването на допълнителна секвенция в аксиален
план за доуточняване на находката. [3]
Лезиите отново се представят като зони с
повишен сигнален интензитет, по често лока-
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Познаването на характеристиките на плаките на демиелинизация във всяка една секвенция има ключова роля в правилното поставяне на диагнозата. Интерпретацията на
различните комбинации от образи, може да
ускоро или забави евентуално последващата
терапия, с което да промени прогнозата за
прогрeс на заболяването.
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„ШОКОЛАДОВИ” КИСТИ - ЛОКАЛИЗИРАНА ФОРМА НА ЕНДОМЕТРИОЗАTA.
РОЛЯТА НА МАГНИТНИЯ РЕЗОНАНС ПРИ ТЯХНОТО ДИАГНОСТИЦИРАНЕ.
Невена Филева; Джулия Димова; Дора Златарева; Драгомир Дарданов; Мартин Крупев;
Васил Хаджидеков
CHOCOLATE CYSTS - A LOCALIZED FORM OF ENDOMETRIOSIS
THE ROLE OF MRI IN THEIR DIAGNOSIS
Nevena Fileva; Julia Dimova; Dora Zlatareva; Dragomir Dardanov; Martin Krupev; Vasil Hadjidekov
ABSTRACT: Endometriosis affects more than 10% of all women in fertile age. Endometriomas, also known
as chocolate cysts are a localized form of endometriosis, usually within the ovary. It is a benign, estrogendependent condition that can start with pelvic pain, dysuria and dysmenorrhea or may remain asymptomatic. Up
to 50% of women with any form of endometriosis could end up with fertility problems. The exact cause is unknown but there are some theories for the pathogenesis of the endometriosis. The echography is the most accessible non-invasive diagnostic method. Magnetic resonance imaging (MRI) can help with differentiation of endometriomas and deep pelvic endometriosis from other conditions. It is an advantageous non-ionizing technique
with high contrast resolution and high sensitivity for detection of hemorrhagic lesions. Chocolate cysts usually
present as complex cystic masses with thick wall and homogeneous content. The signal characteristic can vary
according to the age of the haemorrhage. Usually the cysts should be surgically removed. Follow-up exams
should be performed at least yearly by echography or MRI.
Key words: endometriosis; endometrioma; chocholate cyst; MRI; diagnosis

образни методи най-достъпна и най-широко
използвана е ехографията, но магнитният резонанс се характеризира с много по-голяма
точност и има основна роля при отдиференцирането на ендометриозните лезии от други
състояния.

Въведение
Ендометриозата представлява доброкачествено, естроген-зависимо състояние, при което стромата и жлезите от маточната лигавица
– ендометриум – се разпространяват извън
кухината на матката. Има прогресивен характер и засяга 10-15 % от жените в репродуктивна възраст. Разделя се на три форми – повърхностни лезии, овариални ендометриоми,
познати още като „шоколадови“ кисти, и дълбоко инфилтративна ендометриоза. Най-често
се проявява с оплаквания от тежест и болка в
областта на таза, които обикновено съвпадат
с периода на менструация. В някои случаи
заболяването остава безсимптомно. Не се
среща преди менархе, а с настъпване на менопаузата ендометриозните огнища спонтанно регресират [1]. При 30-50% от жените може да се развие инфертилитет.
Златен стандарт за поставяне на диагнозата е лапароскопското изследване, придружено
от хистологичен анализ. От неинвазивните

Същност на шоколадовите кисти
Наблюдават се при 17-40% от всички жени
с ендометриоза. Разполагат се едностранно
или засягат и двата яйчника. Първоначално
лезията се развива по повърхността на яйчника, като пролиферира в дълбочина, унищожавайки яйчниковата тъкан. Ендометриозната
тъкан реагира на хормонална стимулация
както нормалният ендомериум на матката с
тази разлика, че при настъпване на цикличните кръвотечения в огнищата, те не могат да се
дренират. По този начин се сформират ендометриозните кисти, получили името си – шоколадови кисти, защото са изпълнени с кърваво-кафеникава течност, поради различната
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степен на разпад на хемоглобиновите продукти [3,6].

томно и се открива случайно при пациентки,
при които се провеждат изследвания във
връзка със стерилитет [7].

Рискови фактори
Роля на Магнитния резонанс
Най-голямо значение имат възрастта между 14-50 години, фамилна история, предоставяща информация за други жени във
фамилията с ендометриоза. Значение имат
още ранното менархе – преди 12 годишна
възраст, менструален цикъл по-кратък от 28
дни и менструация, продължаваща повече от
7 дни. По-често се наблюдава при жени, които не са имали бременности и раждания. Прекомерната употреба на кофеин и алкохол
също може да има ефект върху развитието на
болестта [8].

Независимо от това, че ехографията е найдостъпния и използван от медицинските специалисти образен метод, магнитният резонанс
(МР) все по-често се предпочита във връзка с
предоставяне на по-точна информация относно отдиференцирането на ендометриозните
кисти [2]. В някои случаи лапароскопското
изследване дава ограничена информация заради сраствания. МР може да подпомогне откриването на ендометриозни лезии на места,
недостъпни за ендоскопските методи. В рамките на едно изледване на малък таз с МР
може да се оцени състоянието на органите в
тази област и наличие или отсъствие на ендометриозни лезии.
Сигналната характеристика на ендометриомите варира в зависимост от възрастта на
кръвоизлива, съответно от подуктите на хемоглобиновия разапад. Те се представят като
комплексни кистични маси със задебелена
стена и хомогенно съдържимо.
Изследването се провежда в трите основни
равнини – коронарна, сагитална и аксиална,
като се правят и допълнителни серии - паратрансверзално и паракоронарно спрямо оста на
матката (фиг.1А,1Б,1В).

Причини и теории за възникване
Не същесвува единно мнение относно
етиопатогенезата на ендометриозата. С времето са създадени няколко теории за възникване на заболяването:

Ембрионална теория, според която
ендометриозата възниква от ектопични участъци на Мюлеровия епител;

Трансплантационна теория – следствие на регургитация на менструално съдържимо или постоперативно;

Метастатична теория, според която по
време на менструация ендометриални клетки
могат да метастазират от маточната кухина по
лимфен и кръвен път;

Метапластична теория – под влияние
на естрогените целомният епител може да
метаплазира в еднометриален [3,8].
Някои учени приемат ендометриозата не
като заболяване, а като ексцесивен отговор на
организма към определени травматични промени.
Клиника
Симптомите на ендометриоза са разнообразни в зависимост от локализацията и прогресията на болестта. Най-често срещаното
оплакване е от болка и напрежение в областта
на таза, които обикновено се появяват ден-два
преди настъпване на менстуация и продължават до края на този период, а при някои пациентки болката е хронична. Други чести симптоми са: диспареуния, дисменорея, дизурия.
Доста често заболяването протича безсимп-

Фиг. 1А – нативен коронарен Т2 образ–
със звезда е означена шоколадовата киста, с
кръгче е означен фоликул в ляв яйчник
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инфилтративни лезии [2,4]. Ендометриомите
се изобразяват като хиперинтенсни кистични
маси на T1WI, когато са в ранен етап след
настъпване на кръвоизлива (фиг. 2А, 2Б).
Могат да бъдат и с по-нисък интензитет на
T1WI и хиперинтенсни на T2WI, когато са с
голяма
давност

Фиг. 1Б - нативен сагитален Т2 образ –
със звезда е означена шоколадовата киста

Фиг. 2А – нативен сагитален Т1 образ –
със звезда е означена шоколадовата киста

Фиг 1В – нативен аксиален Т2 образ – със
звезда е означена шоколадовата киста, с
кръгчета - фоликули в ляв яйчник
От значение е пикочният мехур да бъде
пълен, за да подпомогне изправянето на матката и съответно по-доброто й визуализиране.
При провеждане на изследването някои от
секвенциите могат да бъдат с разширено FоV
(field of view) с цел обхващане на повече
структури и евентуално откриване на екстрагенитални локализации на ендометриоза.
МР има по-ограничено приложение при
дигностицирането на повърхностни лезии, но
е основен метод при откриването и проследяването на ендометриозни кисти и дълбоко

Фиг. 2Б – нативен коронарен Т1 образ –
със звезда е означена шоколадовата киста
В някои случаи шоколадовите кисти са
хиперинтенсни на T1WI, а в T2WI интензитетът им намалява - това е така нареченият
“shading sign“ - резултат от разпада на хемог-

67

лобиновите продукти и високата концентрация на желязо. Този знак се приема за високо
предполагаем, но не и за специфичен за ендометриомите [7]. Използването на секвенция
T1WI fat sat, при която се потиска сигналът от
мастната тъкан, повишава сигнификантно
диагностичните възможности на метода за
отдиференцирането на ендометриомите от
тератоми. Също увеличава чувствителността
за откриване на по-малки ендометриозни лезии. При прилагането на тази техника, шоколадовате кисти остават хиперинтенсни в
сравнение с разположената в съседство мастна тъкан (фиг.3А, 3Б).

Фиг. 3Б – сагитален T1 fat sat пост- контрастен образ – със звезда е означена шоколадовата киста, чийто сигнален интензитет остава висок спрямо околната мастна тъкан и
чиято стена се усилва след прилагане на контрастна материя
Секвенциите DWI и ADC влизат в стандартния протокол при изледване на малък таз
(фиг.4). Може да се наблюдава рестрикция на
дифузията в изследваната лезия. Това не носи
категорични данни за евентуална малигнизация на лезията, тъй като промяна в дифузията
се наблюдава и при хеморагични кисти и
доброкачествени зрели тератоми [6].

Фиг. 3А – нативен аксиален T1 fat sat образ – със звезда е означена шоколадовата киста, която остава хиперинтенсна в сравнение с
околната мастна тъкан, която е потисната

Фиг. 4 – коронарен DWI образ – със звезда
е отбелязана шоколадовата киста, при която
не се наблюдава рестрикция на дифузията
След интравенозно прилагане на контрастна метерия, секвенцията, която се използва
за детекция на контрастната материя е Т1.
Наблюдаваме повишен сигнален интензитет
на кръвта спрямо околните тъкани. При изследване на пациентки с ендометриоми конт-
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растното усилване може да бъде вариабилно –
наблюдава се повече в стената, и не подпомага отдиференцирането на кистите.
Фоликулите в яйчниците остават хипоинтенсни, съдържащи течност, а стената им става хиперинтенсна след апликацията на контраст (фиг. 3Б и фиг. 5).

Диференциална диагноза на шоколадовите
кисти
Най-честите диференциални диагнози при
визуализиране на кистична лезия, локализирана в близост до яйчниците, са зрял тератом
и доброкачествена хеморагична киста. Както
бе подчертано за разграничаването на ендометриомите от тератоми ключова роля има
прилагането на секвенция Т1WI с потискане
на мастната тъкан. По-трудно е отдиференцирането им от хеморагичните кисти, тъй като и
двете са изпълнени с кръвни продукти. Обикновено хеморагичните кисти се визуализират
хипоинтенсни на T1WI и при тях не се наблюдава “shading sign”.
Други състояния, с които може да се сбъркат ендометриомите са фибротекоми, кистични овариални неоплазми, абсцес на яйчника
[4,6].
Усложнения

Фиг. 5 – коронарен Т1 пост- контрастен
образ – със звезда се означава шоколадовата
киста, чиято стена дава по-силен сигнал след
прилагането на контраст; със стрелка – усилване на стената на фоликул в ляв яйчник

Най-честото усложнение, което настъпва е
увреждане на яйчниците и фалопиевите тръби
и последващ от това стерилитет. Причината
за това са нарушена проходимост, най-често
заради сраствания, както и промяна в нормалната функция на репродуктивните органи.
Редица усложнения възникват и от засягане на органи от други системи извън малкия
таз. Кистите с много големи размери могат да
доведат до тежка симптоматика. Нерядко шоколадовите кисти руптурират и това състояние се манифестира с картината на остър корем. В около 1% от случаите е възможно да
настъпи малигнена трансформация – наблюдава се при жени над 40 години и кисти с
размери над 9 см [5].

Ако на постконтрастните секвенции се визуализират нодули в изследваната лезия,
трябва да се обсъди възможността за малигнизация на процеса. Други характеристики,
свързани с поява на злокачественост са увеличаване на размерите на кистата и повишаване на сигналният интензитет в Т2 при контролните изследвания [5,6].
Редица проучвания сочат, че жени с аномалии на мюлеровите канали, водещи до обструкция и нарушаване на антеградната менструация, имат по-голям риск от развитие на
ендометриоза. При такива пациентки магнитният резонанс има основна роля, защото дава
пълна информация относно наличието на
аномалии, обструкция и ендометриозни огнища, развили се в следствие на това. МР има
голяма информативност и при някои усложнения на ендометриозата. Например имплантация на ендометриални клетки в чревната
стена, което може да се изяви с картина на
илеус, както и засягане на пикочния мехур и
уретерите, характеризиращо се с обструкция
на пикочните пътища и развиваща се от това
хидронефроза.

Лечение
Лечебните подходи, които се използват, са
– оперативен, медикаментозен и комбинаця
от двете. Не същесвува пълно излекуване от
ендометриозата, рискът от рецидиви е изключително висок.
Шоколадовите кисти се третират единствено хирургично. Този тип лечение може да
бъде консервативно и радикално. При първия
вариант се премахват ендометриозните огнища и се прави опит за запазване на нормалната функция на засегнатите органи. До радикална хирургична интервенция се прибягва
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при тежко поразени от ендометриозата органи.
В случаите на медикаментозно лечене се
използва хормонална терапия с цел намаляване на нивата на естрогените, като е необходимо ежегодно проследяване на кистите с
ехограф или ако е възможно с МР [9].

5. Nezhat F, Datta MS, Hanson V, Pejovic
T, Nezhat C, Nezhat C. 2008. The relationship of
endometriosis and ovarian malignancy: a review.
Fertil Steril ;90(5):1559–1570
6. Siegelman ES, Oliver ER. 2012. MR imaging of endometriosis: ten imaging pearls. Radiographics.; 32:1675–1691
7. Togashi K, Nishimura K, Kimura I, et al.
1991. Endometrial cysts: diagnosis with MR imaging. Radiology ;180(1):73–78
8. Vigano P, Parazzini F, Somigliana E,
Vercellini P. 2004. Endometriosis: epidemiology
and aetiological factors. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 18:177–200
9. Woodward PJ, Sohaey R, Mezzetti TP.
2011. Endometriosis: Radiologic-Pathologic
Correlation. Radiographics.; 21: 193-216

Заключение
Ендометриозата е сравнително често срещано състояние, което оставено недиагностицирано и неправилно третирано може да доведе до редица усложнения за пациентите.
Лапароскопията, позволяваща визуализация
основно на повърхностни ендометриозни лезии, се подпомага от магнитния резонанс,
подходящ за оценка на локализирани и инфилтративни форми на болестта. Сериите в
Т1W секвенцията с и без потискане на мастната тъкан позволяват надеждна интерпретация на разпространението на заболяването.
МР има решаваща роля при отдиференирането на шоколадовите кисти от други кистични образувания, което е от особено значение за последващото лечение. Проведен предоперативно, може значително да подпомогне
работата на хирурга в отстраняването на всики налични ендометриозни лезии.
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ABSTRACT: The up-to-date phenomenon of intergenerational conflicts does not give rise to doubts when
considering family interactions. Relations between generations are one of the main spaces in family relationships where representatives from different generations have different specific roles that are related to the performance of one or other functions in the family
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Актуалността на феномена конфликти
между поколенията, при разглеждане на
проблематиката на взаимодействията в семейството не буди съмнения. Отношенията
между генерациите са едни от основните
пространства в семейните взаимоотношения,
при които представителите от различните поколения имат различни специфични роли,
които са свързани с изпълнението на едни
или други функции в семейството. Не буди
съмнение, че терминът „конфликти между
поколенията” се използва за обозначаване на
най-разнообразни явления: от конфликти по
различни дребни битови въпроси между деца
и родители до задълбочено навлизане във
различни житейски разбирания за „възгледите за живота” между внуците и техните баби
и дядовци, при което същността на термина
„конфликти между поколенията в семейството” се размива, което затруднява изследванията на този феномен и прави несъпоставими
както изследванията на този феномен така и
получените резултати в различни емпирични
изследвания.
Може би е странно, но проблемите за конфликтите между поколенията в семейството,
които по своята същност са проблеми на взаимоотношенията между хората, към днешна
дата нямат комплексна и теоретична и емпирична верификация от позицията на социал-

но-психологическите знания. Това положение
е свързано с трудностите при определянето на
термина „поколение” на социално – психологически език, които са обусловени от многозначното съдържание на това понятие. В съвременната наука понятието „поколение” има
няколко различни трактовки. Най – старото се
явява неговото биолого-генетично тълкувание, според което поколението може да се
разглежда като звено или степен във веригата
от произход от общи предци – според генерационният подход. През 19 век в научната литература влиза трактовката за поколение, извеждаща използването на този термин на
макросоциално ниво, според който поколението може да се приеме като общност от връстници. Според социолого-енциклопедичния
речник в частност се предлага да се разглежда
поколението (в едно от значенията на този
термин) като съвкупност от близки по възраст
индивиди, чиято социална и идейнополитическа ориентация се формира под влиянието на определен исторически период от
време притежаващи свои специфични характеристики1. Като акцентът може да бъде поставен върху възрастовите съвпадения на
представителите от едно поколение, т.е. съв1

Социологический энциклопедический словарь,
1998
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падащо със съвременник. Съвременник и
връстник – това са различни понятия като исторически те отдавна са разграничени според
различията по възраст и време или според
сходството на социално-историческите условия за живот.
На пръв поглед се създава впечатлението,
че двата посочени по-горе подхода ни дават
основанието за принципно различно разбиране на същността на феномена „конфликти
между поколенията в семейството” като семейно ролеви конфликт – от позицията на
генерационния подход или като конфликт
между представители на големи социални
групи – според социологическия подход, но
на практика при реалното взаимодействие
между хората според генерационния и социологическия подходи за обяснението на същността на поколението не си противоречат, а
напротив се преплитат помежду си, доколкото семейството се явява основен елемент в
системата от взаимоотношения между поколенията. Отношенията между поколенията на
микронивото на социалните връзки в семейството са особено значими, доколкото в малката социална група отношенията между хората
притежават непосредствен характер, а не
опосредстван, както в по-широките социални
общности. При това съдържанието на конкретните семейни роли се опосредства от принадлежността на техните носители към поколенческите социални общности, в резултат на
което една и съща семейна роля може да бъде
реализирана по различни начини.
Необходимо е да се отбележи, че в съвременното общество се наблюдава трансформация, която се налага през вековете на поколенческата структура на семейството, което
прави отношенията между поколенията потенциално повече напрегнати и им придава
допълнителна актуалност при изследването
на феномена конфликти между поколенията в
семейството. По този начин в традиционното
общество поколенческата структура на семейството като цяло е в съответствие със съществуващите в обществото възрастови групи – „млади”, „средна възраст” и „старши”.
Поколенията се различават според нормативните образци за поведение, според предписваните видове дейности, според мястото в
обществената структура и изпълняваните в
нея като цяло и в семейството в частност
функции. Границите на поколенческите общности се установяват с помощта на ритуали за
определяне или различни други събития при-

тежаващи определен смисъл – като сватба,
предаване на семейните дела на децата и др.,
което обобщено може да се представи по
следния начин: „младите” усвояват опита,
„средното поколение” го натрупва, а „старшите” го транслират към следващите поколения. Днес обществото ни се сблъска с проблемите, които са свързани с удължаване на
периода на детството и увеличаване на продължителността на живота. От гледна точка
на отношенията между поколенията нашето
общество преживява уникален исторически
период, чиято същност се заключава в това,
че в обществото за първи път се налага четири степенна или четири поколенна структура.
Нейното появяване доведе до ново структуриране на социалното пространство и време.
Предишната тризвенна структура – дядо, баща, син – притежаваше традиционни форми и
механизми за социална транслация. Когато се
появи четвъртото поколение се оказа, че в
тези механизми новите социално – поколенчески роли не са предписани. Благодарение
на разпространението на феномена итерация2
поколенческите роли в семейството загубиха
съдържателните си връзки с възрастовите роли, което внася допълнителни трудности в
изпълването със съдържание на семейните
роли в тази променена ситуация.
В същото време от друга страна настъпва
разрушаване на патриархалния много поколенчески клан и разпространяване на нуклеарното семейство, в резултат на което се явява разделеното преживяване между различните поколения в семейството, откъдето възниква риск от разпадане на единството между
историческото и социалното пространство и
време, които са невъзможни без съдържателното взаимодействие между представителите
на различните поколения, доколкото загубеното за семейството старшо поколение осъществява важната социална функция за връзка между поколенията, което се явява необходимо звено във веригата, датираща от далечното минало. В края на краищата, ако традиционният механизъм, осигуряващ приемст2

Итерацията (от латински iterare „повтарям“) е
термин обозначаващ най-общо казано 'повторението на даден процес'. Итерацията е стъпка в процес, който се прилага най-често за решаване на
количествени проблеми, и който се повтаря няколко пъти. Всяко повторение се нарича итерация.
В програмирането, най-често итерацията означава
"цикъл" (връщане към дадено условие, докато то
не стане истинно и програмата продължи).
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веност при усвояването на историческия и
културния опит се явяваше семейната социализация, която предполага предаване на ценностите от старшото поколение към младото,
то на съвременния етап различните социализиращи институции се намират един към друг
в отношения на конкуренция и се появяват
нови социални агенти – религиозни организации, клубове, движения, средства за масова
информация и др.
Казаното до тук ни позволява да разглеждаме конфликтите между поколенията в семейството не само като проява на междуличностните отношения, но и едновременно като
социално явление, защото участниците в него
отстояват не само индивидуални интереси, но
и интересите на своята поколенческа общност. По този начин в конфликтите между
поколенията се преплитат междугрупови и
междуличностни взаимодействия между хората. Според този подход се появява възможността да се отдели конфликтът между поколенията от другите видове конфликти между
членовете на семейството. Конфликтът може
да бъде определен като междупоколенчески,
само ако участниците в него са посочили своята собствена позиция, изхождайки от позицията на своето поколение като цяло.
При такава трактовка традиционните изследвания на феномена конфликти между поколенията се оказват не дотам напълно състоятелни, доколкото в качеството на „съдържание на конфликта” по правило се изследват
проблемите, които нямат собствена принадлежност към определено поколение, например „материалните проблеми”, „зависимостите”, „разводите” и др. безспорно изброените
трудности както и много още други все почесто стават причина за конфликт между членовете на семейството. Въпросът е дали тези
конфликти се идентифицират от самите участници в тях като „конфликти между поколенията”?
При проведено изследване беше направен
опит да се изучи съдържанието на феномена
„конфликти между поколенията в семейството”, представено в съзнанието на обикновените хора, доколкото в тяхното съзнание се
утвърждават общокултурните представи за
едни или други явления. Доколкото терминът
„поколение” се отнася към проблематиката на
взаимодействията между групите, целта на
изследването се състоеше да се представят
видовете междугрупови отношения, които се
реализират на вътрешно семейно ниво и при-

тежават потенциал за конфликт между поколенията. В изследването взеха участие млади
хора и представители на юношеската възраст,
които се оказаха най-чувствителни към тази
проблематика.
В изследването взеха участие 31 човека на
възраст 17-19 години, от които 20 момичета и
11 момчета. На участниците в изследването
беше предложено подробно да опишат такава
жизнена ситуация, която могат да посочат
като конфликт между поколенията в семейството, след което участниците в изследването
представиха описание на участниците в преставените от тях конфликти.
Бяха получени описания на 33 ситуации,
които според участниците в изследването са
„конфликти между поколенията в семейството” и са свързани с 13 предположения.
В съответствие с целите и задачите на изследването ние направихме контент-анализ за
описание на конфликтите между поколенията, предложени от участниците в изследването. Като категории за контент-анализ бяха
представени социалните роли на участниците
в конфликтите, които бяха описани от участниците в тях. Резултатите са представени в
таблица 1.
Таблица 1. Социални роли, които са използвани от младите хора при описанието на
„конфликтите между поколенията”
Социални роли
Възрастови
Социалноикономически
Полови
Професионални
Граждански
Социални роли, които
не са упоменати

Честота с която
се срещат (%)
61,75
20,59
5,89
5,89
2,94
2,94

Както се вижда от таблица 1 според участниците в изследването конфликтът между
поколенията е представен преди всичко като
феномен на междувъзрастовите отношения –
61,75%, което е свързано с разликата в съдържанието на жизнения опит и актуалната
позиция на страните.
В тази връзка мнениито на едно 18 годишно момче е следното:
„Всички стари хора са свикнали да живеят „правилно”. Да лягат да спят в 21 часа и
да стават рано. А младите обратно, лягат
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късно и не бързат да стават. Бабите обичат
да говорят за вредата от компютрите и мобилните телефони. Според младите как е
възможно това? Тя не може да разбере, че
за мен, че това е за мен това, което за нея е
да чете книги или с часове да говори със приятелката си. Тя не може да разбере моя дневен режим и конфликта започва поради този
факт…мисля ,че конфликта между поколенията е вечен”.
Друг немаловажен аспект на конфликтите
между поколенията в семейството според
младото поколение се явява системата от възрастови ограничения и забрани, които са мотивирани от възрастните.
Представям ви мнението на едно 17годишно момиче:
„Майката на моята приятелка категорично отказва да я пуска, където и да е през
нощта и обяснява, че тя е твърде малка. Дори на Нова година тя трябва да е в два часа
през нощта в дома си. Майка й твърди, че
когато е била на нейните години е било неприлично да се прибира сутринта. Дори и когато класният ръководител организира екскурзия с нощувка, моята приятелка я пропуска. Когато навърши 21 години тя ще може
да излиза през нощта от дома си. До тази
възраст и е забранено да си боядисва косата,
което аз смятам за неправилно”.
Според възрастовите критерии конфликтът
между поколенията в съзнанието на нашите
участници много често е свързан и със социално-икономически проблеми като от тях
20,59% отразяват разпределението на паричните средства и различните блага.
Момче на 19 години дава следния пример:
„В семействата, където родителите работят (или по-точно децата не работят),
детето иска пари за някакъв МР-3 плеер. Родителите, а много по-често бабите и дядовците правят опити да ме откажат от покупките на такова чудо на съвременната
техниката. Тука се включват примери като:
„За какво ти е това?” „Ти нали имаш вече
такова чудо” и най-важното – „Когато започнеш сам да работиш – сам ще си купуваш
това, което искаш!” но в същото време искат аз да се уча и да отида да се уча във
Висше училище!!!”.

Останалите социални роли се споменават
от участниците по - малко от 6% във случаите, което говори за ниската значимост на такива отношения в съдържанието на понятието
„конфликти между поколенията в семейството”.
По този начин проведеното изследване ни
позволява да докажем, че в съзнанието на хората терминът „конфликти между поколенията в семейството” е представен преди всичко
в контекста на между -възрастовата и социално-икономическата проблематика. В болшинството от случаите (над 97%), отнасянето на
конфликта към другите членове на семейството към междупоколенческите е свързано в
съзнанието с изпитваните актуализации на
едни или други компоненти на социалната
идентичност, които определят принадлежността на човек към една или друга социална
група и „водещи го” зад пределите на чисто
семейните взаимоотношения. Следователно
резултатите позволяват да се стесни областта
на използване на термина „конфликти между
поколенията в семейството” и същият да бъде
разглеждан в контекста на реализираните
междугрупови отношения, преди всичко
междувъзрастови и социално- икономически
в практиката на вътрешно семейното взаимодействие между хората.
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THE HIERARCHICAL NATURE OF THE COUNSELLING PROCESS
Irena Levkova
ABSTRACT: Counselling is not a meeting between two equal individuals but it is a structured meeting – a
meeting between a counselling psychologist who has the required qualification and knowledge and a client – a
person who has psychological problems which are subject to the counselling interaction. The nature of
counselling is that it is a hierarchical meeting, both in the negative and in the positive sense of the word. The
good counselling psychologist should understand the hierarchical nature of counselling, accept that as a natural
part of the counseling process and learn to use various techniques in favour of the client for lowering the
position of authority, as well as learn what the positive aspects of the hierarchical nature of counselling are.
Key words: counseling, hierarchical nature

Една от темите, които обикновено се премълчават, „неглижират” или тихомълком се
имат предвид като нещо подразбиращо се, но
„опасно” само по себе си и за подлагане на
дискусия, е специфичната йерархична, властова по същността си природа на консултативния процес. Доколкото изобщо темата
намира своето място в публикациите, посветени на консултирането и психотерапията, то
е преди всичко, за да се очертаят границите и
етичните правила, които консултантът трябва
да спазва в работата си с клиентите, изискванията към него, които понякога стигат до
абсурдност, представяйки добрият консултант едва ли не с ранг на светец. За позитивните страни на йерархичното отношение
изобщо не се споменава и как би могло, след
като властта се схваща само и изключително
като негативно явление. Например, такова е
положението с наскоро излезлия в страната
превод на книгата на Дж. Кори (Кори, 2015).
Това, разбира се, има своите основания в дългата история на човечеството. „Изследователите на властта отчитат, че в масовото съзнание няма изработено ясно разбиране за такъв
важен феномен като властта и за свързаните с
него други феномени, както и за понятийнотерминологичната система, която ги отразява.
Понятието власт обикновено липсва от реч-

ниците и енциклопедиите, а когато се разглежда, това става твърде произволно.” (Иванов, 1995, с.68)
Но истински „добрият психолог” би трябвало да бъде личност, по-дълбоко осъзнаваща
в сравнение с останалите представители на
човечеството – както себе си, така и реалностите на света, на своята професионална дейност. Именно от дълбинната психология знаем, че всяко неосъзнаване или изтласкване
може да се окаже вредно, както в личния, така
и в професионалния живот. Тогава какво да
кажем за психолог, който не осъзнава самата
природа на своята професионална дейност и
не желае да я обсъжда”? Би могло да се предположи, че тук действа защитен механизъм,
нещо повече, поради повсеместното „заобикаляне”, отхвърляне или частично дискутиране на темата, това се превръща в едно професионално табу, в повсеместен защитен механизъм на цяла една професионална общност.
Дали обаче клиентите също така влизат в тази
„съглашателска” група? Напротив, клиентите
много по-ясно осъзнават властта на психолога в консултативната ситуация, т.е те се оказват по-осъзнати от психолога, което на практика е един парадокс. Всеки психолог в нашата страна се е сблъсквал по един или друг
начин с две противоположни, но по същество
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произтичащи от една и съща основа опасения
на хората спрямо психолога. Едното от тях е,
че психологът едва ли не като те погледне и
разбира всичко за теб и, следователно, може
да го използва против теб и другото – повсеместни опити за омаловажаване, подриване и
дори сриване авторитета на психологията и
на конкретни личности. И двете имат един и
същ корен – страхът от властта на психолога
над останалите хора, в частност, над неговите
клиенти. Вероятно тази нагласа е предизвикала у самите психолози развиването на защитни механизми, отричащи собствената им
властова позиция. Това е разбираемо, психолозите също са хора, но не е от полза за никого. Напротив, добрият психолог е този, които
осъзнава естествената природа на консултативната среща и може както да неутрализира
негативните й страни, така също и да използва правилно позитивните.
Консултативната среща е процес на взаимодействие, в който участват психологът, от
една страна, и клиентът – от друга. Целта на
срещата е психологът да помогне на клиента
при разрешаването на поставеният проблем,
чрез набор от знания, тестови методики и
други инструменти.
Процесът на консултиране е сложен и взаимодействието в него се различава коренно
от обичайните типове взаимодействия между
хората. В обикновен разговор хората се намират в равностойна позиция, това означава,
например, че във всеки момент той може да
бъде произволно прекъснат от всяка една
страна; да бъде насочен в съвсем различна
посока, да „се лее” без посока, страните са
неангажирани по отношение на постигането
на някаква цел и необвързани с осъществяването на мнения или съвети и т.н.
Консултативната среща представлява по
същността си едно излизане извън рамките на
общоприетите и тривиални ситуации и правила на взаимодействие между хората. (Кадыров, И. М., 2012 с.198) Консултативната
среща е строго определена, тя има крайна цел
и по същество се явява работна среща. Работата е съвместна и представлява двустранен
процес на взаимодействия и този процес има
йерархична природа и структурираност, която
трябва да се осъзнава от консултанта. „Още
първите психоаналитици са осъзнали решаващата важност на надеждния терапевтичен
съюз и са изследвали в най-малък детайл взаимодействието между терапевт и пациент.”
(Ялом, Ъ., 2015, с.175)

Консултативната среща не е равностойна
среща между две личности, а е структурирана
– среща между психолог – консултант, който
има необходимата квалификация и знания и
клиент – човек с психологически проблеми,
предмет на консултативното взаимодействие.
По своя смисъл тази среща е йерархична по
характер. Консултативната среща е властова,
йерархизирана среща, на първо място в позитивния смисъл на думата. „Една от основните
и неоснователно пренебрегвани досега категории е категорията „власт ” (к.а.), която у
нас почти не се употребяваше в повечето социални науки…” (Иванов, 1995, с.6) Н.Луман
дава следното определение на властта:
„властта е символично средство за социална
комуникация, даваща на притежателя й определени преимущества пред партньорите, например в избора на най-изгоден начин на социално действие. Властта на единия от партньорите ограничава възможностите на другия
да избира „полето на играта”…” (цит. по
Иванов, 1995, с.8) В духа на по-горе казаното,
аз съзнателно ще употребявам думата
„власт”, а не авторитет, за да подчертая
сложността на консултативните отношения и
необходимостта от пълно осъзнаване от страна на консултанта на тази сложност и опасностите, произтичащи от нея, но в същото
време и на положителните й страни, които
дават възможност на психолога-консултант
да осъществи по-пълно основната цел на консултирането.
Тази йерархичност има няколко нива: първо, психологът-консултант е човек, който
притежава необходимата квалификация, знания и опит, за разлика от клиента. Знанията,
опитът, квалификацията на един човек представляват носители на естествена „власт” над
другия човек.
Второ, клиентът е човек, който търси помощ, следователно в определено отношение,
той се чувства безпомощен, докато консултантът, към когото се обръща, е така да се
каже, надарен със сила и клиентът може да се
почувства изключително уязвим и зависим.
Трето, в консултативната среща се работи
в най-съкровенната област на човешкото съществуване, психиката, нейното осъзнаване и
несъзнаване. Клиентът постепенно се саморазкрива и бива разкрит, психологът научава
неговите „тайни”, включително и тайните от
самия себе си. На консултанта се гледа сериозно и му се гласува доверие до такава сте-
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пен, че все едно консултираният е „свалил
кожата си”.
Йерархичността на консултативната среща
е много ясно изразена във факта, че тази среща се управлява от единия от двамата участници и това се осъществява чрез нейната
структурираност. Именно затова консултацията минава през определени фази на въвеждане и завършване на консултативната среща.
Друго средство за управление на консултативната среща се явява спазването на етичният кодекс на психолога.
Консултантът трябва не само да осъзнава
своята властова позиция, той трябва да бъде
изключително внимателен и да не злоупотребява с клиента за удовлетворяване на своите
нужди. Йерархичната природа на консултативния процес има още една, „невидима”
страна – консултантът се намира в ситуация
на психологическа безопасност спрямо клиента. Това означава, че той е своеобразно
защитен от своята професионална роля. Тази
роля му дава „преимущество при удовлетворяването на потребността от безопасност
вътре в рамките на дълбоко интимен контакт”
(Ломова М.В., 2012, с.101), при който той
удовлетворява своето любопитство и любознателност, желанието да проникне дълбоко
във вътрешния свят на друг човек. И тук не
става дума само за така широко дискутираните, но относително рядко срещани интимни
отношения в смисъл на сексуални. „Интимен
контакт” е всяко отношение на дълбока близост с другия човек, на навлизане в дълбините
на неговата личност и психика, включително
до несъзнаваното. Всеки човек има нужда от
дълбоко свързване с другия, но психолозите
са облагодетелствани в това отношение, защото дълбокото свързване с другия, колкото
и да е едностранно, удовлетворява, както беше посочено, безопасно, в рамките на регламентирана професионална ситуация, техните
съкровени личностни потребности. Един от
героите на Ървин Ялом, шеговито казва, че
би работил като психотерапевт дори и ако не
му плащаха за това, нещо повече, че той би
бил готов да плаща, за да упражнява тази
дейност!
Тези нива на йерархично, властово по
същността си отношение, присъстват във
всяка консултативна среща, независимо дали
си даваме сметка за това или не. Добрият
психолог-консултант, трябва първо да осъзнае йерархичната природа на консултативната среща и след това, да приеме тази природа,

като естествена страна на консултативния
процес. Едва тогава, т.е. при пълно осъзнаване на йерархичната структура на консултативния процес, психологът-консултант може
да не допуска несъзнавано повишаване на
степента на власт. Той трябва да се научи да
използва различни прийоми, в полза на клиента, за снижаване на властовата позиция.
Първото за което трябва да си дадем сметка, ако сме в позицията на консултанти е, че
тъй като знанието и уменията сами по себе си
се явяват власт над другия човек и трябва да
се използват изключително внимателно и
отговорно. Важно е тези знания и умения да
бъдат така показани, че да създаде доверие на
консултирания към консултанта, а не консултираният да се почувства слаб, безпомощен,
подчинен, зависим.
Друг начин за намаляване на властовото
отношение в консултативната среща е специфичната емпатийност на консултиращия. Емпатията на професионалните помагащи отношения е изразена в „особената позиция „да се
намираш извън” на психотерапевта”. (Карягина, Т.Д. Проблема формирования емпатии.
В: Консультативная психология и психотерапия, 2010, №1, с.38-54, стр.47) „Позицията
„да си извън” може да се сравни с безпристрастността.” (Коган, И. М. Трудности и радости диалога. Из опыта работы. Консультативная психология и психотерапия, 2010, №3,
с.146-164, стр.149)
Властовата позиция на консултанта може
да бъде смекчена и от неговото специфично
„изравняващо отношение” към консултирания – способността му да се учи от клиента. В
тази връзка Ялом пише: „Доктор Уайтхорн
позволяваше на пациента да го учи, общуваше със самия човек, а не с патологичното му
проявление.” (Ялом, Ъ., 2015, с.149)
Властта може да се намали доколкото е
възможно, но не е бива напълно да отсъства.
Консултантът трябва да използва в полза на
клиента самата властова позиция и своя авторитет, тогава, когато това е необходимо. Психологът е авторитетна личност и е необходимо да отстоява този авторитет, той е този
който диктува ситуацията. Той не бива да
позволява да се прекрачват границите на консултативната среща, например, когато клиентът се опитва да води едва ли не непринуден
приятелски разговор с типичните за това
предложения, покани и др. под. Клиентът
през цялото време трябва да има доверително
отношение, но не бива да му се позволява да
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омаловажава труда на своят психолог с неуважение. Дистанцията трябва да остане като
респектиращ факт. Позицията ни на психолози трябва да е ясно разграничена от тази на
приятел, с когото си пиеш кафето или партньор. Компетентността на консултанта трябва
да е проявена в правилните форми на вербални и невербални послания, които отправя към
другия.
Един често задаван от студентите по психология въпрос е следният: можем ли да заведем клиента в кафето и да го изманипулираме по подходящ начин и така да постигнем
целта си? Този въпрос илюстрира неправилното разбиране на йерархичната природа на
консултативния процес и на реалната власт на
консултанта над клиента. В същото време,
той показва неосъзнаването от страна на задаващите го наличие на тази власт и възможностите за нейното правилно използване за
постигане на целите на консултирането.
Дали можем да направим това? Първо, по
този начин ние напълно ще изключим възможността да използваме в полза на клиента
(к.м.) самата йерархична природа на консултативния процес – срещата няма да има йерархична, а „изравнена” природа. Така ще
загубим всяка възможност да използваме
позитивната страна на властовата ситуация –
нашият авторитет като специалисти, авторитета и силата на нашите знания и подготовка
– всичко това ще бъде нещо, което клиентът
свободно може да пренебрегне.
Второ, ще загубим възможността да управляваме срещата чрез нейната времева
структурираност, отнасяща се до различните
фази на консултативната среща, разбирана
като работна среща, в която се реализират
професионални отношения. Всяка консултативна среща преминава през няколко фази,
всяка от които притежава определена продължителност, а в заключителната, например,
консултантът трябва да осъществи няколко
важни задачи, като например, да обобщи постигнатото до този момент, да очертае насоките за следващата среща или за очакваната
продължителност на консултирането, може
би да обсъди евентуални „задача” или ангажименти, които клиентът би желал за поеме
да следващата среща, да приключи с откриването на „позитивния изход”, смятан за необходим (до степен почти на задължителност)
за края на всеки сеанс и т.н. Тези задачи не
могат да бъдат изпълнени в една ситуация, в
която той просто разговаря в свободна обста-

новка с някого. Но те по същността си произтичат от йерархичния характер на структурираната консултативна среща и изразяват властовото отношение на консултанта, реализиращо се в способността му да не остави една
работна среща да се развива „според случая”
(както е при неофициалната комуникация), а
да бъде осъзнато ръководена, като се използват внимателно и разумно, в полза на клиента
всички нейни фази и аспекти.
Трето, в такава ситуация няма да бъде
възможно да спазваме всички изисквания на
етичния кодекс в полза на клиента.
Четвърто, така ситуацията вече не е безопасна за самия консултант, защото с него
може да бъде злоупотребено – той не е защитен от професионалната си роля.
И най-важното – нищо добро не можем да
постигнем като „изманипулираме” клиента.
Манипулирането е постоянна част на неговото ежедневно съществуване. Нашата задача
не е да включим в живота му още една манипулативна ситуация „за негово добро”, а да
му помогнем да осъзнае себе си, собствените
и чуждите манипулации и да се научи да се
справя с тях и без тях. Най-вече – да осъзнае
кога той самият неосъзнато манипулира сам
себе си – това, което в транзакционния анализ
се нарича „игри” и да ги спре.
Но опасността идва от това, че психолог,
който не осъзнава възможностите, които му
предоставя структурираната и йерархизирана
професионална среща с клиента, воден от
желанието си „на всяка цена” „да помогне”,
всъщност на практика се опитва да реализира
именно властово отношение, само че изключитеблно в негативните му аспекти, пропускайки позитивните, една „негативна”, вместо
„позитивна” власт, осъществена чрез една от
най-неприятните и неприемливи свои форми
– манипулирането. Не случайно използвам
тази дума, тя е директно казана във въпросите
на обучаващите се студенти, бъдещи психолози. Затова смятам, че откритото, напълно
осъзнато дискутиране на темата, с използването на точните термини, е изключително
полезно както за обучаващите се студенти,
така също и за начинаещите и напреднали
психолози. Само пълното, честно и открито
осъзнаване и дискутиране на темата могат да
ни помогнат да използваме ресурсите на естественото йерархично отношение, в което
неминуемо влизаме и да избегнем „подводните камъни”, самозаблудите, илюзиите и пог-
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решните действия, характерни за несъзнаваното и за собствените ни защитни механизми

де клиент-аналитик и их измерения. // Консультативная психология и психотерапия, №
1, с.83-105.
5. Ялом, Ъ. (2015). Да се взреш в слънцето. Изд. къща „Хермес”.
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ABSTRACT: When we apply the methods of Transactional Analysis to A. Miller's ideas we can combine the
intuitive emotional insight which her ideas and examples cause with the objective rational analysis, we can
understand why parents behave this or that way and thus we can help not only their children but the parents as
well. We can abandon the indignation and emotional-evaluative reactions and adopt the successful
psychologist’s professional attitude which is at the same time impartial and profoundly partial to the parents and
the children.
Key words: Transactional analysis, intuitive emotional insight, objective rational analysis.

В транзакционния анализ често се
споменават
трудовете
на
А.Милер,
независимо от това, че тя по своята
професионална квалификация принадлежи
към традиционната психоаналитична школа.
Една от причините за това е изключителната
й борбеност, критиката й на методите на
традиционната
психоанализа
и
от
отношенията между родители и деца,
битуващи в Западна Европа във времето
около и след Втората световна война. По
своето недоволство тя действително се родее
с част от американските психоаналитици,
един от които е Е.Бърн. И тъй като едни и
същи наблюдения и изводи, изказани
независимо от различни автори, в науката се
смятат за убедително доказателство за тяхната
достоверност, тук ще бъдат анализирани
някои сходни такива, като ще бъде направен
опит идеите и наблюденията на Милер да
бъдат обяснени и анализирани от позициите
на транзакционния анализ с надеждата, че
това ще даде възможност за тяхното по-добро
разбиране.
А. Милер пише, че в отговор на болката и
гнева на детето, родителите често пъти
отговарят с реакция, считана от тях за
„нормална” – забраняване на изразяването на
тези емоции, при което „нормалната” за

детето реакция е то, от своя страна, да
потисне и изтласка в несъзнаваното
„негативните” си емоции. Да се опитаме да
анализираме
това
от
позициите
на
транзакционния
анализ:
родителите,
обикновено
в
Его-състояние
Родител,
забраняват проявленията на Естественото
Дете, тъй като смятат, че „не е редно“ то да се
държи и да чувства по този начин. В резултат
на това областите на неговите „негативни”
емоции биват изключвани и при това
понякога в такава степен, че порасналият вече
човек дори да не знае за съществуването им.
Често пъти това става чрез директно
послание-забрана, например „Не плачи”, или
чрез послания-указания: „Истинският мъж не
плаче”, „Мъжете не плачат”, „Ти си голямо
момче/момиче, а плачеш” и др. под. В книгата
си „Драмата на надареното дете” Милер
описва случай, в който лелята казва на
шестгодишното момче, чиято майка е
починала: „Бъди мъж и не плачи, върви в
стаята си и си поиграй на нещо”. Обикновено
такова изказване „Бъди мъж” идва от
Родителя. В същото време може да се
предполага, че на несъзнавано ниво е
активирано Детето на лелята, което е твърде
разстроено, за да понесе, освен своята, и
болката на малкото момче и да го успокои.
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Забраната може да произхожда и от
Възрастния, когато той е направил погрешни
заключения относно детската природа и
особености на развитието. Има родители,
които интерпретират погрешно гнева, проявен
от детето и/или не го забелязват, или го
санкционират по такъв начин, че детето да
започне да го потиска и дори да не знае, че
изпитва гняв. Така той ще се проявява в
различни симптоми, които на пръв поглед
изобщо нямат отношение към гнева, като
автоагресия, депресивност и др. Тук мога да
посоча и пример с баща, който интерпретира
погрешно умората на дъщеря си и нейният
отказ да продължава ученето на уроците
заедно с него (при което тя започва да плаче и
да тропа с крак) като агресия, насочена
директно срещу него. В този случай
спирането
на
естествените
емоции
произхожда едновременно от трите Егосъстояния на този баща – Детето се страхува
за детето му и не смее да разбере, че дъщеря
му има някакъв проблем, Родителят смята, че
тя не бива да се държи така, а Възрастният
неправилно разбира нейното поведение,
защото не знае, че умората може да се
проявява и по този начин.

посочва вредата за цялото общество:
„Междувременно
съзнанието
на
обществеността е все още много далече от
разбирането, че онова, което се причинява на
детето през първите години от живота му,
неминуемо се връща върху цялото общество,
че психозите, наркоманията, престъпността са
кодиран израз на най-ранния опит. (Милер,
2011, с. 7) Тук ще кажа нещо повече – не само
травмиращите преживявания, за които
основно пише Милер своите книги, но също
така изглеждащите съвсем „безобидни”
изказвания на родителите и останалите хора –
„обикновените”, приети в една култура за
разбиращи се от само себе си Родителски
послания – могат да бъдат изключително
вредни не само за отделния индивид, но и за
обществото като цяло. Върху такива
„безобидни” послания се градят голяма част
от игрите (разбрани в смисъла на
транзакционния анализ), те поддържат
неправилните жизнени позиции. Те образуват
нещо като мисловно-емоционална „мъгла” –
обменяни между хората във всякакви
обществени и лични ситуации, като се почне
от изказвания, отправяни с „възпитателна”
цел към собствените деца, или изказвания в
семейството, оправдаващи егоистично или
пораженческо поведение (а понякога и
откровено неморално или дори престъпно) и
се стигне до неангажиращи разговори между
непознати на обществени места (напр. във
влака).
А.Милер стига още по-далеч в своята
критика на обществото – тя атакува самата
ценностна система, присъща на обществото, в
което живее, тъй като „на тази ценностна
система е присъщо едно приемане на
традиционните морални ценности като
относителни” (Милер, 2011, с. 74). Оказва се,
че моралните ценности са важни и трябва да
бъдат следвани във всички други случаи,
освен когато става въпрос за „възпитание”, не
и спрямо собственото ни дете. Това наистина
е парадоксално. И тъй като поведението на
родителите спрямо детето, както и всяко
друго тяхно поведение, се записва като
НЕПРОВЕРЯЕМИ ДАННИ в Его-състоянието
Родител и след това в ситуации, сходни на
ситуацията на записа данните се активизират
автоматично, за части от секундата, а
преживяването на „Аза” за тези части от
секундата се прехвърля автоматично върху
Родителя, човек реагира точно така, както са
постъпвали спрямо него неговите родители,

А. Милер описва по следния начин хората,
при които в състоянията на Егото откриваме
добри, адекватни записи, при които няма
блокажи и контаминации: „Хората, чийто
интегритет не е бил наранен през детството,
на които е било позволено да изпитат закрила,
респект и честност от родителите си, ще
бъдат и през юношеството си, а и по-нататък
интелигентни, чувствителни, способни на
съчувствие и способни на много усещания. Те
ще изпитват радост от живота и няма да
изпитват потребност да вредят на някого или
на себе си, камо ли да унищожават. Ще
използват силата си, за да се защитават, но не
за да нападат другите. Винаги ще внимават за
по-слабите, тоест и за своите деца, и ще ги
закрилят, тъй като сами някога са изпитали
това и тъй като това знание (а не
жестокостта) е било натрупано в тях от
самото начало.” (Милер, 2011, с. 12).
Докато
първите
представители
на
аналитичните
направления
и
техните
последователи откриват основната вреда от
травмиращите, негативните и неподходящите
преживявания на детството изключително и
само по отношение на личния живот на
човека, то А.Милер стига по-далеч – тя
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при това с усещането, че така е „правилно”.
Така от поколение на поколение „по веригата”
се предават пседовъзпитателни методи, тъй
като истинското възпитание трябва да учи
човека преди всичко на висока моралност, при
това моралност не на думи, а в действията.
Такъв човек може много добре да познава
нравствените принципи, както и да ги спазва
по отношение на чужди нему хора, но в
автоматизираното
поведение
спрямо
собственото
дете
той
систематично,
ежедневно ще ги погазва. Разбира се, и във
всяка друга ситуация, във всякакви
транзакции, в които водещата роля е на
неговия Родител, той ще реагира „на запис”,
така, както и спрямо детето си. Още повече,
че Родителят представлява „преподадената
концепция за живота”. Тук акцентът е върху
словосъчетанието „концепция за живота”.
Безобидни
(разбира
се,
съвсем
не
„безобидни” в крайна сметка, както беше
посочено по-горе) на пръв поглед изказвания,
привидно нямащи нищо общо с морала и
нравствеността, като разпространеното преди
години в България „Учи, за да не работиш”,
всъщност изразяват основите на концепцията
за живота, те са „концептуални”, защото,
например в горепосоченото изказване, се
съдържа отношението към труда, а то е тясно
свързано с отношението към кражбата. И
макар че правилото „Не кради” е морално
правило, което човек се стреми да следва вече
6 000 (!!!) години, през годините на
социализма се смяташе, че няма нищо
неморално в това да си „вземеш” нещо от
държавата, т.е. кражба е само посягането
върху личната собственост, а не и върху
държавната. И хора, които биха се срамували,
ако откраднат нещо от определен човек, все
още с гордост разказват как са си „вземали”
от държавното и дори съжаляват за
отминалото време! За тях това не е кражба,
техният Родител не санкционира това
поведение и тези разкази, от това те не се
срамуват. По същия начин излизаше, че ако
учиш, няма да работиш, т.е. бездействието на
работното място не се осъжда, не се
разглежда като леност, като мързел, въпреки
че такъв родител ще бъде възмутен, ако
синът или дъщерята лентяйстват къщи.
Подобно на посочения и характерен за нашата
страна пример, оказва се, че 60% от лицата,
които през 70-те години
Германия са
участвали в терористични акции, са израсли в
семейства на свещеници, които учат хората да

спазват друго основно правило „Не убивай!”!
(Милер, 2011, с. 75)
Едно от лицата, с които работи А.Милер си
задава, например, въпроса по християнски ли
са постъпили неговите баба и дядо,
изоставяйки осемте си деца, за да отидат в
Африка да проповядват заповедта „Обичай
ближния си”. (Милер, 2011, с. 102) Нека да не
се усъмняваме в техните добри намерения, а
да се запитаме не става ли въпрос и тук за
записи в Родителя, според които е правилно
да лишиш от любов собствените си деца, за
да учиш другите, как да обичат. Ключовата
дума тук е „учиш” – Родителят смята, че е
достатъчно способен да учи другите.
Вероятно това е несъзнавана (а понякога,
особено в някои типични религиозни
семейства – и осъзната) жизнена позиция „Аз
съм добър - Вие не сте добри”, зад която
обикновено се крие още по-дълбока
несъзнавана позиция „Аз не съм добър – Вие
не сте добри”, пораждаща потребността
постоянно да доказваш на себе си (и на
другите, и в случая, вероятно, на Бог, че си
„добър”). По този начин Его-състоянието
Дете също участва, тъй като то е носител на
жизнената позиция.
Когато пише, че родителите даже мислено
не могат да си представят, че биха
възпитавали детето без потискане на неговата
воля, без изпитаните в продължение на векове
средства за борба с неговия егоизъм и
своенравието, тъй като ще се окажат в много
трудно положение и ще загубят почва под
краката си (Милер, 2011, с. 102), А.Милер
много
точно
улавя
същността
на
преживяванията на човек, когато той се
опитва да се противопостави на записите в
своя Родител. Записите в Родителя се
отличават с императивност, те много трудно
се преразглеждат от Възрастния, защото
притежават
характеристиките
на
„правилност”. Освен това, както Милер
правилно забелязва, усъмняването в записите
в Родителя би накарало човек да се усъмни в
собствените си родители, а това води както до
тежки преживявания (в Детето), така също
може би би изисквало и съответни действия,
особено ако истината се окаже твърде тежка,
например, действия, водещи до прекъсване на
контактите с тях, тъй като родителите с
годините не се променят непременно към подобро, дори обратното – често към по-лошо.
Подобни логично следващи себеосъзнаването
действия освен че се реализират и преживяват
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изключително тежко, също така са и социално
осъждани. Нали не можеш да разкажеш на
всички близки и познати какви всъщност са
твоите родители и как са се отнасяли към теб
в детството, т.е. какви записи имат те в техния
Родител и Дете. А и да разкажеш, отсрещната
страна трябва също в достатъчна степен да е
осъзнала себе си, за да може да разбере какво
точно й говориш и да повярва.
Съществува и друга вътрешна пречка,
която А. Милер много точно разкрива –
идеализацията на родителите от страна на
техните деца. (малките деца напълно зависят
от своите родители, те правят всичко
възможно, за да не загубят любовта им –
пише А.Милер в „Драмата на даровитото
дете, Милер, 2011, с. 8) За да може да оцелее,
за детето е жизнено важно да се чувства
обичано, да чувства и мисли, че родителите
му са добри хора и го обичат – това са
емоционалните записи на вътрешните нужди
в Его-състоянието Дете. Така че човек, който
осъзнава и преразглежда записите в своя
Родител, неминуемо трябва да осъзнае и
преразгледа и записите в своето Дете. Тук
става въпрос за Адаптираното Дете. Още
повече, че в него винаги има записани чувства
на вина, когато се противопоставяш на или
усъмняваш в родителите си. Що се отнася до
Естественото Дете, в такава ситуация то
обикновено е блокирано – това е и смисълът
на думите на А.Милер, че:
„2. За да може да се развива, детето се
нуждае от внимание и закрила от страна на
възрастните, които го приемат на сериозно,
обичат го и честно му помагат да се
ориентира.
3. Ако тези жизнено важни потребности на
детето бъдат фрустрирани, ако вместо това
детето бива експлоатирано, бито, наказвано,
малтретирано, манипулирано, пренебрегвано,
лъгано, без то да получи подкрепа от
доверено лице, интегритетът му се уврежда
трайно.
4. Нормална реакция на нараняването биха
били гневът и болката. Тъй като обаче гневът
в една нараняваща среда остава забранен за
детето и тъй като преживяването на болките в
самота би било непоносимо, то трябва да
потисне тези чувства, да изтласка спомена за
травмата и да идеализира своите нападатели.”
(Милер, 2011, с. 10-11)
Във връзка с анализа на един от своите
случаи Милер пише за бащата на свой клиент,
че той систематично се опитвал да убие

всякаква жизненост у своя син. (Милер, 2011,
с. 103)
Значението на родителските въздействия и
на транзакциите, в които родителят влиза с
детето е толкова голямо, че според А. Милер,
дори
ако
детето
преживее
глад,
бомбардировки и други бедствия, но
родителите му се отнасят към него с
уважение, зачитат неговата автономност и
неговите чувства, то няма да заболее
психически. (Милер, 2011, с. 24-25) Тук мога
да посоча за пример собствените си деца и
това, че аз доскоро се измъчвах от мисълта, че
по време на кризата от 1996 г. бяхме толкова
зле финансово, че по едно време буквално не
можех да намеря какво да им сложа за ядене,
не успяхме да си купим достатъчно дърва за
зимата и се наложи да спим в една стая. Но
когато преди време поговорих с тях за този
период от живота им, се оказа, че те го
помнят по съвсем друг начин – като „онова
весело време, когато всички спяхме заедно
(налагаше се през зимата да спим известно
време четиримата в една и съща спалня,
поради трудностите в отопляването на
апартамента) и до късно вечерта си говорехме
и се смеехме, а мама приготвяше съвсем нови
и интересни ястия”.
Според А. Милер децата се опитват
несъзнателно да възпроизведат историята на
своите родители, при това, този стремеж е
толкова по-силен, колкото по-малко знаят те
за случилото се. При тези „възстановки” те се
опират на случайно дочути в детството
(емоционално заредени) изказвания. (Милер,
2011, с. 139) Това е още едно потвърждение
на сценарната теория, с тази разлика, че
сценарната теория много по-ясно обяснява
защо се случва това. Емоционално заредените
„подслушани” изказвания, такива събития, за
които възрастните говорят неясно и с
недомлъвки,
предизвикват
естествения
интерес, любопитството у децата в стремежа
им да си отговорят на въпросите от рода на
„Кой съм аз”, „Какъв съм”, „Към какви хора
принадлежа”, „Как ще протече моят живот”,
т.е. стават градивни елементи в сценария на
детето, позволявайки му в същото време да
включва и своето въображение, в стремежа си
да подреди „пъзела”. „Именно тайнственото,
премълчаваното
в
родителски
дом,
докосващото чувствата на срам, вина и страх
у родителите е това, което безпокои децата”
(Милер, 2011, с. 139-140) Затова на друго
място Милер отстоява схващането, че децата
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имат право да знаят истината за своето
детство и за родителите си. Емоционално
заредените откъслечни изказвания, тайните в
семейството се записват в Детето и Родителя.
Само когато на децата стане известна
истинската, пълна история, те ще могат (чрез
Възрастния) да се ориентират правилно в нея
и да се отнесат към нея разумно (и,
евентуално, несценарно).
„Колективната форма на абсурдното
поведение е, разбира се, най-опасната, защото
абсурдността вече не прави впечатление на
никого и защото тя се санкционира като
„нормалност”. (Милер, 2011, с. 144) „Макар
че влиянието на това ново табу върху
развитието на днешните форми на невроза би
могло да се докаже емпирически без особени
трудности, системата на традиционната
теория остава резистентна спрямо този опит,
защото не само пациентите, а и аналитиците
са жертва на същото табуиране” (Милер,
2011, с. 144) Например, при немците, които са
били в пубертета по време на победните
години на Третия райх и са узнали за
страшните тайни на нацизма вече като
възрастни,
се
получава
своеобразно
„разцепление” в душевния живот. На
интелектуално равнище (Възрастен) те
разбират цялата злина, нанесена от
нацистката идеология, но на емоционално
ниво (Дете), си спомнят изключително
завладяващите преживявания, свързани с
паради, музика и т.н. (Милер, 2011, с. 145) И
става много трудно да се синхронизират тези
напълно противоречиви преживявания. По
същия начин в България много хора
продължават, от една страна, да повтарят
различни формулировки от „татово време”
(има се предвид времето на Т. Живков) Родител; от друга – си спомнят с умиление за
„хубавото време” на социализма (Дете), а от
трета – решават финансовите и другите
проблеми на живота си съобразно настоящата
икономическа обстановка (Възрастен). Така
Родителят и Детето са в синхрон помежду си,
но не и с Възрастния. Но тъй като децата им
не участват и не са съвсем наясно с тези
действия, които извършва Възрастния на
техните родители, а са подложени на
емоционалните въздействия, идващи от
тяхното Дете и на твърдения от Родителя, те
именно това и възприемат като „истина” както
за своите родители, така и за миналото и
настоящето. Затова има не малко млади хора,
които поддържат тезата, че „При социализма

се живееше по-добре”, без да се замислят, че
ако сега се върнат в социализма, те би
трябвало да се откажат от много неща в
живота, които за тях в момента са съвсем
естествени, разбиращи се от само себе си,
като например възможността да се отидеш на
бригада или друга работа в чужбина, да си
купиш, каквото искаш (стига да имаш
средства), да живееш където искаш, да не
чакаш за кола и апартамент, да не държиш
„политически изпити” и т.н. И те не усещат
асинхронизма между своите състояния на
Егото поради простата причина, че
усещането, преживяването за Аз „прескача”
мигновено от едно състояние на Егото към
следващото, което се е активирало (при това
буквално за части от секундата). Друга
причина за това е, че за да се осъзнае
асинхронизмът, трябва Възрастният да бъде
готов да се усъмни в информацията в другите
две Его-състояния, да я преразгледа и да отсее
вярната от невярната. Но тъй като емоциите в
Родителя и Детето са силни, те имат също
така
способността
да
контаминират
(„заразяват” Възрастния и в „заразените” зони
той няма мотив и не е способен да бъде
критичен и да осъществи преразглеждане.
В предговора към руското издание А.
Милер пише, че в множеството писма от свои
читатели тя често среща фрази, които
накратко могат да бъдат обобщени по следния
начин: „Никога няма да узная кой съм аз
всъщност. Знам само това, което се очаква от
мен. Но когато поради тази причина ми стане
много тъжно, аз започвам да бъда себе си. И
сълзите ми носят утешение” (Миллер, 2001,
с.4). Тук виждаме механизма, познат ни в
теорията на ТА на потискане до степен на
изключване на Естественото Дете от Родителя
и един от методите за разблокиране – когато
„ти стане тъжно” за самия себе си, тогава се
включват преживявания в Естественото Дете,
изразяват се в сълзи и човек започва „да се
чувства себе си”.
Почти всичко, което А. Милер пише в
книгите си по същество представлява защита
на правото на Естественото Дете да
съществува в нас и да се развива;
противопоставяне на Критичния Родител и
опит да се обяснят на хората неосъзнаваните
от тях игри на „възпитание”, които прикриват
жестоките транзакции, произхождащи от
Критичния Родител на родителите и
отправени към Естественото Дете и
Възрастния на децата им. Те са провокирани
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от болката, натрупана в Детето на тези
същите родители, болка, която е неосъзната,
защото тези области на тяхното собствено
Дете са блокирани (с изтласкано съдържание
и невъзможност да бъдат директно
изживявани поради вътрешния натиск на
Родителя) и могат да се проявяват само
индиректно, като неосъзнавана подбуда,
участие и „водачество” в игрите. „Детето
може да изпитва чувства само ако край него
се намира човек, който се отнася с
разбиране.” (Миллер, 2001, с.8).
Ние не можем да променим дори в наймалка степен нашето минало и нищо не може
да компенсира причинената ни в детството
вреда. Но ние можем да променим себе си, да
„възстановим” своя Аз и да си възвърнем
изгубената вътрешна цялост. Ние ще
направим това, като внимателно анализираме
съхранените в нашата памет събития от
миналото и ги осъзнаем по-дълбоко. (Миллер,
2001, с.5). Написаното от А. Милер тук по
същество представлява описание на процеса
на осъзнаване и преразглеждане на записите,
при което „възвръщането на загубената
цялост” означава чрез това преразглеждане и
осъзнаване
да
се
постигне
една
непротиворечивост между състоянията на
Егото.
Така, според нея, ние преставаме да бъдем
неосъзнати жертви на собственото си минало
и се превръщаме в „хора, чувстващи се
отговорни за своята съдба, познаващи своята
жизнена история и успяващи да се примирят с
нея.” Хората, които не могат да направят това,
продължават неосъзнато да живеят в своето
детство, стараейки се да избягнат опасности,
които някога са били реални, но отдавна вече
не са. (Миллер, 2001, с.5). Същото, дори с
подобни думи, пише и Фром: „Нещо повече,
някои от причините за тревогата, които са
довели до потискането, съществуват само в
определени ситуации в миналото. В
настоящето те са, така да се каже,
анахронизъм и ако тези тревоги могат да
бъдат направени съзнателни изобщо, те
изглежда се появяват като призрак и
изчезват.” (Fromm, 2000, p. 150).
А. Милер пише, че когато детето се
приспособи към нуждите и потребностите на
своите родители, то развива „мнимо Аз”,
превръща се в „псевдоличност”. Тази
псевдоличност
притежава
именно
характеристиките, които родителите искат да
виждат в детето. (Миллер, 2001, с.8). Това е

всъщност изграждането на такова АД, което
изцяло „обема” Его-състоянието Дете в
детето, така да се каже, цялото Естествено
дете
бива
променено,
„култивирано”,
адаптирано
към
потребностите
на
възрастните, не остава място за свободни,
естествени, собствени реакции на детето.
Такива хора, пише Милер, се оплакват от
липса на смисъл в живота, от душевна
пустота, която при това е съвсем реална. И
тъй като детето не може да изразява своите
собствени чувства, то се превръща в нещо
като „неразривно цяло” със своите родители,
връзката между него и тях става
„неразкъсваема”, това е описаната от Фром в
„Изкуството да обичаш” симбиоза (Фром,
2000). Детето не може да разчита на своите
собствени чувства, не познава истинските си
потребности, чуждо е на самото себе си. И не
само детето, но и възрастният човек, в когото
то ще се превърне като порасне.
И едва когато възрастният човек открие
истината за собствения си живот и преодолее
раздвоеността, пише Милер, той може да се
„върне” в света на собствените си чувства.
„Това съвсем не е раят, но способността
искрено да се скърби и преживява, оживява
душата.” (Миллер, 2001, с.9). Т.е. разбирането
(от Възрастния) на истината за собствения
живот, дава възможност да се преодолее
раздвоеността между Критичния Родител КР)
и Адаптираното Дете и да се възстанови
Естественото Дете (ЕД). Ражда се нова
душевна инстанция – породената от скръбта
емпатия към собствената съдба – т.е.
Грижовен Родител, който откликва на
скърбящото ЕД. Един от нейните пациенти
разказва как му се присънил сън, че трийсет
години по-рано е убил дете и никой не е
можел да помогне на това дете да се спаси. И
се оказва, че именно преди трийсет години
неговите близки забелязали, че той изведнъж
се затворил в себе си, станал много вежливо и
послушно дете, но престанал да проявява
каквито и да било чувства.
Тук ще се позова и на един случай от
моята консултативна практика. Една клиентка
разказва как баща й я е биел като дете, но й
забранявал да плаче и тя дотолкова се отучила
да плаче, че когато умира любимата й баба, не
проронила и сълза; че докато другите жени в
родилното се оплаквали, когато ги боли и
викали като раждали, тя не проронила и звук.
Тази история много прилича на посочената
по-горе от А. Милер история за едно
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шестгодишно момче, на което лелята казала,
когато умряла майка му „Хайде сега, бъди
мъж, не плачи, върви си в стаята и си поиграй
на нещо. (Миллер, 2001, с.10). Тя нарича това
„насилие над самия себе си”. И тук наистина
вътрешният КР влиза в транзакция със
собственото Дете и изключва способността
му да се проявява като ЕД, защото какво поестествено от това да плачеш и скърбиш,
когато си загубил най-любимия си човек.
Пациентката, която споменах по-горе, при
смъртта на баба си не е получила никаква
подкрепа от родителите си, а от всички
роднини, присъстващи на погребението –
множество укорителни погледи; но на
погребението присъства и един втори
братовчед, с около десетина години по-голям
от нея (тя тогава е на 19 г.), вероятно почувствителен от родители и роднини към
това, което може да става в душата на човека,
който, разказва тя, се приближил зад нея,
прегърнал я и я държал така през известна
част от времето. Това я накарало да се
почувства подкрепена и защитена и тя повече
от двайсет години по-късно си спомняше за
този случай и за този братовчед, когото не и
имала възможност да среща по-късно, с една
много голяма топлота и благодарност. Ако не
е бил той, казва тя, не би знаела как да понесе
огромната мъка, защото се преди да я
прегърне се чувствала като „замръзнала,
вкаменена, напълно блокирана”. И не е чудно,
че блокировката на ЕД е била почувствана
толкова осезателно именно тогава, когато
чувствата в него са били толкова силни, а
възможността да се преживеят и проявят в
реакции на скръб – толкова малка. По-късно
тази жена развива поради непрестанното
потискане на емоциите и блокирането на ЕД
натрапливи мисли за суицид, борбата срещу
които й отнема много време и сили. Тук
имаме много подобна картина на описаната от
Милер – „убиването” на собственото ЕД се
проявява в натрапливи мисли за това, че, от
една страна тя би искала да убие себе си,
защото повече неможе да живее с такава
осакатена психика, а от друга, по
парадоксалните закони на несъзнаваното,
мисълта за убийство на себе си иска да
покаже реалността, истината – че вече е убила
себе си, блокирайки своето ЕД под натиска на

родителите си. Всъщност, „убийството” на ЕД
се е случило в детството постепенно – чрез
забраната на плача, оплакването и сълзите;
чрез постоянното приучване „да бъде силна”;
чрез поемането на грижата за по-малкото дете
(до степен в младежка възраст бащата да я
упрекне, че неправилно го е „възпитала”,
сякаш е работа на едно дете да възпитава
друго!) и други, още по-сериозни случки и
фактори, които тук няма да коментираме, но
които читателят може да си представи в един
възходящ ред на блокировки.
Прилагайки методите на Транзакционния
анализ към идеите на А.Милер, ние можем да
съчетаем
интиутивно-емоционалното
прозрение, което предизвикват нейните идеи
и примери, с обективния рационален анализ,
да разберем в дълбочина защо родителите
постъпват по този начин, с което можем да
помогнем не само на децата им, но и на тях
самите, като излезем от зоната на
възмущението и емоционално-оценъчните
реакции и останем в зоната на едновременно
безпристрастната и дълбоко пристрастната
към всеки един от участващите в проблема
лица професионална позиция на успешния
психолог.
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DOMESTIC VIOLENCE – VICTIM’S PROFILE
Maria Dishkova
ABSTRACT: Domestic violence is a phenomenon that can affect every individual regardless of gender, age,
education, social and financial situation. Still, there are people who are far more vulnerable than others. The
purpose of this article is to outline some basic features of victims of domestic violence. Having a victim's profile,
even as a working concept, will greatly facilitate the work of professionals working in this field. Moreover, it will
improve not only the socio-pedagogical work but also the preventive activities in this direction. There are countries where domestic violence is directly related to religious and social order. However, globally, it must be recognized and actively countered by supporting victims, and the abusers are subject to the appropriate legal
measures.
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вени организации, които се борят срещу домашното насилие и за правата на жертвите.
Има лица, които са по-уязвими от други, където се намесва теорията за виктимността. В
тази статия се прави теоретичен опит за изработване на профил на жертвата на домашно
насилие, който ще послужи за основа на изследване, което да докаже неговата достоверност.

Въведение
Домашното насилие е явление, което не
подбира своите жертви по основни белези:
пол, образование, възраст, религия, социален
и финансов статус. Факт е, че по-голяма част
от жертвите на домашно насилие са представители на нежния пол, но не е ясно дали жертвите – мъже са по-малко, защото:
фактически стават по-рядко жертви на
домашно насилие;
по-рядко съобщават за преживяното
насилие, което може да се дължи на конкретно емоционално състояние, срам, неудобство
от реакцията на другите или на различна от
тези причина.
Все пак има конкретни белези, които могат
да бъдат отчетени в голям брой от жертвите
на домашно насилие. Тяхното намиране може
много да подпомогне не само социалнопедагогическата, но и превантивната дейност
във връзка със случаите на домашно насилие.
В някои страни актовете на насилие в семейството са религиозно и социално обусловени.
Обществото не ги отхвърля, а жертвите не
получават подкрепа отникъде. В Европа има
много държавни институции и неправителст-

Изложение
Б. Великова-Цонкова смята, че „мълчаливото понасяне на проявите на системно и неконтролируемо насилие в обществото ни хронифицира подобни модели на поведение,
правейки ги допустима „норма“ и стереотип
за междуличностни отношения в съзнанието
на младите хора“ (Великова-Цонкова, 2015, с.
16). В същата статия авторката разглежда
трите базисни форми на проява на насилие:

самонараняване/ суицидни действия;

колективно насилие (терористични/военни действия);

междуличностно
насилие,
което
включва и домашно насилие (ВеликоваЦонкова, 2015, с. 17).
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През последните десетилетия агресивното
поведение се утвърждава като стил на комуникация между деца, възрастни, колеги, партньори и измества общоприетите средства за
общуване. Б. Великова-Цонкова дефинира
термина агресивно поведение като „форма на
насилие, но по-щадящо от гледна точка на
степен на нанесена вреда”. То се изразява основно в „целенасочено вербално, физическо
или невербално поведение, целящо да нанесе
лека физическа вреда, психологически дистрес, сплашване или страх у отсрещния човек
или група хора“ (Великова-Цонкова, 2016).
За съжаление агресията в интимните отношения не е рядкост или единичен случай.
Тя се среща изключително често (Frye &
Karney, 2006, p. 13). Проведени изследвания
дават възможност да се разкрие явлението
домашно насилие, както и да се направи задълбочен анализ на преживяното от жертвата.
Трябва да се знае, че насилието, преживяно от
жените, изпълва живота им със страдание.
Тяхното подчинение и абсолютното господство на насилника разбиват не само техния
живот, но и живота на цялото семейство.
Страхът от насилника става бариера за много
жени, независимо от тяхното социално положение. Емоционалната нестабилност на жертвата също възпрепятства решението й да докладва или съобщи за насилието. Заплахата за
техния живот определя пасивното им поведение на търпимост. Жертвата живее по инерция, вместо да положи усилия за счупване на
веригите и излизане от порочния кръг
(Oliveira, Viegas, Santos, Silveira, Elias, 2015,
с. 201).
Някои автори (Frye & Karney) разглеждат
домашното насилие като резултат от външни
влияния като повишени нива на:
стрес;
проблеми в работата;
напрежение;
неплатени кредити или наличие на
други задължения.
Когато нивата на външен стрес са:
o относително ниски, партньорите разполагат с повече време, когнитивни и емоционални ресурси за ефективен решаване на
проблема;
o относително високи, партньорите
имат по-малко енергия за ефективно взаимодействие и така е по-вероятно да проявят
неприемливо поведение (Frye & Karney, 2006,
p. 13).

Въпросът за силата (основно физическа, но
не само) и нейното проявление е един от найважните проблеми в семейството. В потрадиционните общества силата е важно явление в семейството и най-често принадлежи
на мъжете. Засилва тяхното доминиране над
нежния пол и им носи много предимства. В
съвременния западен свят ролите в семейството не са така категорично разпределени. В
резултат на социалните промени, мъжкото
господство се оспорва доста успешно от
страна на жените и те участват активно в семейния живот, в който неравенството вече
почти не съществува. Проблемът с доминиращия пол е много важен, защото подобна
позиция трябва да се отстоява. Науката днес
се опитва да изясни въпроса за авторитета в
семейството, властта и правото за вземане на
решения (Edalati & Redzuan, 2010, p. 162). В
съвременното семейство жената не винаги
налага волята си чрез сила или проява на физическа агресия. Напротив: тя разчита на основните предимства на женския пол, които й
дават възможност да бъде по-манипулативна.
Често мъжете споделят, че са жертва на психическо насилие за разлика от жените, които
най-често стават обект на физическо насилие.
Този факт се обяснява респективно с умението на жените да манипулират и физическата
сила на представителите на мъжкия пол.
Съществуват различни хипотези за проява
на насилие над жената от страна на мъжа:
 Първа хипотеза: мъжката агресия, насочена към жени е по-често срещана, когато
женските съюзи не са достатъчно сплотени.
 Втора хипотеза: по-вероятно е жената
да стане жертва на домашно насилие, когато
няма подкрепа от страна на близките и роднините си.
 Трета хипотеза: мъжката агресия се
случва по-често в общества, в които мъжките
обединения са добре развити и особено важни
(значими).
 Четвърта хипотеза: уязвимостта на
жената към мъжкото насилие се увеличава,
когато отношенията между мъжа и жената в
обществото и в частност – в семейството не
са равнопоставени.
 Пета хипотеза: жената става поуязвима, когато е финансово зависима от мъжа (Smuts, 1992, p. 13-24).
За да се очертаят тенденциите в домашното насилие - кога мъжът или жената могат да
се превърнат в жертви или насилници, не е
достатъчно да се отчитат единствено стра-
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ничните обстоятелства, но и индивидуалните
различия. Всяка личност е неповторима и
нейната реакция в конкретна ситуация зависи
от редица фактори, един от които е миналият
опит (Smuts, 1992, p. 32).
Преглед на редица проучвания показват,
че женската агресия има пряка връзка с господстващата позиция и удоволствието от брака. Този факт се наблюдава в различни държави. За съжаление, до днес, малко внимание
е обърнато на корелацията между:
 доминиращият пол в семейството;
 удоволствието от семейния живот;
 връзката на първите две с проявите на
агресия от страна на жената в семейството
(Edalati & Redzuan, 2010, p. 165).
Много теоретични постановки разглеждат
жертвата на домашно насилие като един вид
„доброволна жертва“. Този термин е в сферата на науката криминология и е пряко свързан
с процеса на виктимизация.
Виктимизацията може да се определи като
„обективен процес на превръщане на отделен
човек, група от хора или обществото в реални
или потенциални жертви на отделно престъпление или на престъпността като цяло“
(Станков, 2001, с. 279). „Съществува теоретична постановка според, която човекът, който е претърпял дадено престъпление, има някакви особености, които подпомагат процеса
на причиняване на вреда. Тази постановка в
повечето случаи търпи критиката на специалистите и се обозначава с понятието „обвинение на жертвата”. В голяма част от виктомологичните теории за процесът на виктимизация се говори, че тя възниква в момента на
извършване на престъплението. Счита се, че
виктимизацията протича на три етапа:

първичната виктимизация (първи
етап) е взаимодействието, което се осъществява между жертвата и престъплението по
време на самото престъпление и последствията от него;

вторият етап е реакцията, която има
жертвата на престъплението - как тя се самовъзприема след това, как реагира и предприема ли някакви макар и формални мерки срещу престъпника;

третият етап включва възможните
взаимодействия на жертвата с близки, приятели и с представители на органите на реда,
от които ако тя пожелае може да потърси съдействие. Ако се окаже, че ефектът от взаимодействието е негативен, тогава специалистите считат, че това е повторна виктимизация,

допълнителна, която произтича от първичната“ (Военкинова, 2014, с. 152).
Б. Станков насочва вниманието към степента на виктимност , според която обособява
няколко типа жертви. Първият тип е случайна жертва. В този случай „лицето става
жертва в резултат на стечение на обстоятелствата. Взаимоотношенията между бъдещата
жертва и престъпника възникват ситуативно
и непосредствено преди извършване на престъплението“. Вторият тип е жертва с незначителни рискови качества. Тя „живее при
нормални за всички рискови фактори, чиято
виктимност е нараснала непредвидено под
влияние на конкретната неблагоприятна ситуация“. Третият тип е жертва с повишени
рискови качества, която може да бъде: жертва на случайно престъпление или жертва на
умишлено престъпление. И в двата случая
поведението на жертвата „крие по-висока от
нормалната виктимност“. Четвърти тип е
жертва с много големи рискови качества.
Според автора нейната „нравствено-социална
деформация не се отличава особено от някои
от най-изявените правонарушители“. Характеризира се с „трайна асоциалност или антисоциалност: неупражняване на общественополезен труд, проституция, наркомания, хомосексуализъм, незаконна търговия“. Възможно е да е осъждана за различни престъпления. Петият тип жертва е доброволната
жертва, която не е типична, но притежава
особено качество , превръщаща я в жертва на
престъпление. „Особеният характер на доброволната жертва идва от заявеното от нея
желание престъпникът да извърши действия,
с които да я лиши от живот, да засегне телесния й интеритет“. Към този тип спада и жертвата съучастник, защото тя „участва в извършване на престъплението с друго лице, съзнавайки, че засягат нейни права или интереси“ (Станков, 2001, с. 276-278). „Ако виктимизацията се разглежда като агресия спрямо
детето, нейните форми съответстват на посочените при агресията, като се различават
следните:

физическа виктимизация (детето като
обект на физически атаки от страна на връстниците – удари, ритане, блъскане);

вербална виктимизация – дразнене,
подигравки, обиди;

индиректна виктимизация – опити за
злепоставяне, изолация, настройване на останалите);
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кибервиктимизация – опити за на- насяне на вреда чрез електронни средства за
комуникация;

детето като обект на власт, принуда,
доминиране, когато някой те кара да правиш
неща, които не искаш, опитва се да те командва.
При момичетата физическата и вербалната
виктимизация се обединяват с напредване на
възрастта, а употребата на власт/принуда се
обособява като отделен фактор. При момчетата след 8-ми клас вербалната виктимизация
се разграничава като отделна форма на негативно третиране, а физическата виктимизация
и употребата на власт/принуда се асоциират
по-тясно“ (Калчев, 2012, с. 24-25).
Н. Белова смята, че „факторите, които
обуславят виктимизирането на млади хора се
генерират в различни сфери на социалния и
личния живот. Сред факторите от социалноикономически тип важно място заемат бедността и безработицата. Виктимогенният им
ефект се проявява ясно при жертвите на домашно насилие. Жените поначало имат пониски доходи в сравнение с мъжете и потрудно от тях намират работа. Това ги поставя в зависимост от съпрузите им, а в редица
случаи ги превръща и в жертви на насилие.
Данни от наказателни дела показват, че много
от пострадалите жени с години търпят домашен тормоз, поради липса на собствено жилище, средства за препитание, за издръжка на
децата, за транспорт до родните им места и
др.“ (Белова, 2013, с. 28). Авторката добавя,
че „виктимогенните фактори от социалнопсихологичен тип допринасят за виктимизиране на млади хора чрез утвърждаването на
нагласи, оправдаващи насилието. Това важи
например за жертвите на домашен тормоз.
Насилието над жени в семейството в много
случаи негласно се толерира от познати и
роднини, включително тези на жертвите. Напускането на дома от пострадалата се възприема като позор, който се отразява негативно и
на децата. Поради това упреците са главно
спрямо потърпев- шите, а не толкова към насилниците (Белова, 2013, с. 29).
Според Доклад на Центъра за изследване
на демокрацията (2005г.) рисковият профил
на жертвите на престъпления включва следните показатели:
местоживеене;
доходи;
рисков начин на живот;
семейно положение;

възраст;
образование;
етническа принадлежност;
пол (с. 25-26).
Н. Бояджиева и Г. Милков подчертават, че
„един от основните проблеми при справянето
с домашното насилие е, че има голям брой
жертви - преди всичко жени, които не желаят
да се освободят от нежеланата връзка. Голям
брой предвиждания или предупреждения за
опасност остават пренебрегнати от тях. Причините за това са аналогични и описвани независимо от културните различия и традициите“. Авторите анализират симптоматиката
на това поведение като резултат от факта, че
„малтретираният изпитва силно облекчение,
когато насилието престане, насилникът прояви милост, съжаление или сменя унижаващото поведение с възнаграждаващо. Появява се
пристрастяване към това усещане у жертвата
(т.нар. „стокхолмски синдром”). Онзи, който
тормози е и този, който единствено може да
даде мигове на отдих и за кратко време да
стане добър, прощаващ и състрадателен. По
този начин малтретиращият държи ключа към
усещането за благополучие у малтретирания.
От последния зависи еуфорията, която идва
на мястото на депресията, а колкото е потежко в лошите моменти, толкова по-леко
става, когато настъпят хубавите мигове. Жените са така силно разстроени, че са склонни
да вярват, че всеки ужасен инцидент е може
би последният. Освен това много от тях са
бити толкова много, че механизмът им за
страх се е притъпил. Рисковете, които за други са ужасни, те приемат като нещо обикновено и обичайно (ефект на десенсибилизация). Те са изгубили възможността да виждат
връзката между насилието и смъртната заплаха и опасността от фатална развръзка“. Н. Бояджиева и Г. Милков правят кратък литературен обзор във връзка със сериозните затруднения на жената, свикнала да бъде бита и отказваща да напусне насилника си. На базата
на този литературен обзор, авторите правят
няколко основни изводи:
- не е възможно да й се въздейства с логични аргументи;
- обикновено „първата реакция на жертвите, въпреки опитите да бъдат убедени да подадат оплакване до полицията за ограничаване на достъпа или да скъсат с насилника, е
страх и съпротива“;
- в жертвата е сериозно потиснат инстинктът за самосъхранение;
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- много често „причините за това са още в
детството или в резултата на предишни травми, а настоящата ситуация на малтретиране е
повторение и затвърдяване на тази роля“;
- „в описанието на случаите на жени бити
от мъжете си, които имат възможност да ги
напуснат, се забелязва известна закономерност. При първия побой жената може да стане
неволна жертва, но при втория е доброволна;
- „синдромът на домашното насилие е
ясен, но при всеки случай продължаването на
връзката, в която има насилие, е въпрос на
избор“;
- „за жената е жизненоважно да гледа на
решението си за оставането с партньора и
продължаване на съжителството като въпрос
на избор. Само тогава напускането може да се
приема също като избор и възможност за
действие”;
- „отговорността е и на двамата партньори,
особено ако те имат деца. Ясно е, че и двамата ги нараняват (мъжът – повече от жената, но
и нейната вина не е по-малка). Родителите са
моделът, който децата имитират, а ако майката търпи побоя, има вероятност и дъщерята на
свой ред да го търпи;
- „хората често не виждат първите знаци,
защото влюбването е до голяма степен процес, при който съзнателно си затваряме очите
за недостатъците, което предполага известно
отрицание“ (Н. Бояджиева и Г. Милков, 2013,
с. 60-61).

листите в сферата на образованието. Липсва
осведоменост по отношение на:
правата на лицата, пострадали от
домашно насилие;
мерките за защита и реда за тяхното
налагане“ (с. 5).
„Налице е недостатъчно познаване на правомощията на самата институция, чиито служители идентифицират случая на домашно
насилие. Нещо повече, не се разпознават и
възможните други институции, които биха
могли да съдействат в конкретната ситуация.
Особено внимание заслужава факта, че във
връзка с тенденцията за деинституционализация на децата, често се прибягва до реинтеграция в семейна среда, която обаче е неблагоприятна предвид взаимоотношенията на
насилие. В тези случаи насилието не се идентифицира като рисков фактор и се прибягва
до избора на „По-малкото зло – отглеждане
в семейство с домашно насилие пред живот
в специализирана институция” (с. 6).
Домашното насилие не бива да се приема
за нещо нормално, независимо дали се извършва от деца, мъже или жени и дали негов
обект са деца, мъже или жени. Социалната
работа с жертви на домашно насилие трябва
не само да осигурява подкрепа на пострадалите, но и да промени техните нагласи към
партньора така, че в бъдеще да се избегне
рисково поведение или попадане в състояние
на доброволна жертва. Оказва се, че по-лесно
се работи с жертва, която е необразована
и/или финансово зависима от партньора, защото тя има възможност да подобри образователното и икономическото си състояние.
По-трудно е да се въздейства на жертва, която
е силно привързана към насилника и очаква
неговата промяна, без да полага усилия, за да
твори собствената си такава. В този смисъл,
познаването на някои основни характеристики на жертвите на домашно насилие ще подобри социално-педагогическата интервенция.

Заключение
Според обобщен доклад на Асоциация
„Анимус“, наречен „Проблемни области във
взаимодействието между институции и доставчици на социални услуги в процеса на работа по случаи на домашно насилие“ (2012г.),
„преобладаващата част от посочените трудности в този ключов етап от работата по случаи на домашно насилие (идентифициране на
случаи на домашно насилие) е свързана с
липсата на обучени кадри, които:
да разпознават белезите на насилие;
да предоставят информация и първична подкрепа на пострадалите;
да предприемат подходящи насочвания към програми и социални услуги.
Това е засегнато като важен проблем в работата на полицейските служители, медицинските специалисти, социалните работници в
дирекции „Социално подпомагане” и специа-
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Nikolay Аtanasov
ABSTRACT: In the report, the subject matter of reflections is the value and its essence, axiological thinking
and digital personalization as challenging value issues of subject in the modern team, organization and society.
Two issues are examined: value and axiological thinking, and digital personalization and personality. The results of reflection and knowledge are summarized in conclusions on the main issues as well as in the conclusion
of the report.
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В условията на икономическа и социална
несигурност
и
неясни
социалноикономически промени, на преливащи от една в друга финансова, икономическа, политическа, социална и демографска кризи въпросът за ценното, което се следва или изоставя,
целеполага, открива или разкрива от и във
човека и хората, средата на труд и живот детерминира проекции и дизайн на мисленето и
решенията, смисъла на живота, икономическото и социалното самоопределяне, желания,
роли и действия в обществото. Оказва се, че
ценното и аксиологическата мисъл не само
персонално, но и в широк социално-културен
смисъл влияят върху качеството на формирането и развитието на икономическа, национална и културна идентичност. Проблем е
ефективността на управление на ресурсите и
преобразованията в личностен и социален
аспект, които осигуряват не само оцелявене в
кризисния социално-икономически живот, а
растеж и развитие на личността и съвременното цифрово общество.
Във философски смисъл „за ценността”
означава за определена човешка ценност като
същностна ценност, която е откривана, разкривана, разбирана по смисъл и вдъхновена от
нещо ценно или безценно, или тя просто
вдъхновява не само себе си за подобна цен-

ност. В съвременното общество се оказва, че
мярата на критически и самокритически ценности на мисленето, познанието и действието
е по-силна ценност от неопределената ценност, поне като някаква знакова-символна
свързаност и насоченост на дадена вещ, мисълта и чувството, знанието и тяхното управление, тоест когато тя оживява същностно
чрез човека и хората.
Същността на ценността е ресурс така,
както всяка обикновена (материална или идеална) вещ, но и субстанциална вещ, защото тя
е нещо важно, поддържаща и възпроизвеждаща се важност. Тя също така е значим критичен ресурс като определител, идентификатор и указател в мисленето, познанието, действието и тяхното управление от субекта и хората. В този контекст са необходими изследвания не само на ценностната мисъл, а на аксиологическата мисъл като отделен специфично по-важен смислово-познавателен ползван обект на значимост, цел и знание. Някои
проблеми например са:
- между познавателната ценностна същност на ново и неочаквано, или между нещо
ново и предвиждането му като ценност и/или
определена цел, или между новото и забележителното;
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- съществуването на субстанциално информационно-познавателно комуникационно
ценностно различие между това, какво е казано и какво разбирано от субектите по личностен, междуличностен и външнообективен
смисъл; подобно затруднение се появява често като критично решаващо или важно например в увъртания, извъртания по значение
на отношение и позиция на субекта (личността) относно материални и идеални вещи, ценностни личностни разбирания и позиции,
ориентации, действия и дейности;
- използването на дезинформация и манипулации с нея в медии, интернет, взаимоотношенията на субектите и публичното пространство;
- липсата на информационен социалноикономически смисъл и значение на дефиниране на неценното и противоречието му относно ценното, което е стойностно или важно
за възможности на изследвания и развитие на
аксиологическото мислене и икономическата
цифрова идентичност на човека, хората, системите и технологиите като пожелано, идентифицирано, ползвано или актив в перспектива, например за верификация и валидация на
изследвания и знания за артифакти в сферата
на културното наследство, и др.;
- по-съвършената физическа ценност е
възможно да не носи за човека и хората поценен растеж по мяра на съществуване, но по
смисъл на живот, управление на знание и качество на условие в средата на живот то може
да има смисъл и значение, др.
В персонализма ценностите разширяват и
ускоряват непосредствено своята разнообразна същностна роля, защото субектът се ориентира в реалността и управлява не само себе
си на основата на показатели, идентификатори и указатели на субстанциална вътрешна
основа (универсални начала-източници), модели-образци и системи. В последна сметка
или по начало проблем са добродетелта и
нейните същностни качества като смисъл,
знание и парадигма на човечност в личностните и социалните измерения на субекта, хората и обществото, които често остават отделени, единствено затворени на едно ниво или
равнище на предвиждане, представяне, споделяне и разпространение, а например не неизвестни или неопределени, идентифицирани,
споделени и/или приобщени.
Развитието на ценностите е необходимо да
се различава в научните, икономическите,
социалните, образователните и културните

пространства не само на основа на крайни
различия и противоречия, а на основа на
единството на всичко съществуващо и неговото многообразие, независимо от рода и вида на ценностното дефиниране, споделяне,
размишление и познание.
Ценността и аксиологията
Думата „аксиология” носи смисъла и значението на две думи – ценност (от гр. ез. аxia
– ценност; нещо, което има ценност, нещо
ценно) и слово (logos – слово, знание). Тя започва да се прилага като философски термин
от Рудолф Херман Лотце в края на XIX век, а
като понятие се въвежда през 1902 г.
от френския философ и педагог Пол Лапи.
През 1904 г. понятието се използва в качество
на обозначаване на един от разделите на философията от Едуард фон Хартман. [3]
Предметната област на аксиологията и
философското изследване са основанията,
източниците-началата и явленията на насоченост на човешката дейност и мотивация, постъпки и поведение като ценност, но и същност на ценност на отражение, познание, приложение и преобразуване на вещите. До появата на аксиологията като самостоятелна дисциплина аксиологическата проблематика на
философите е редуцирана към:
- онтологията, когато се игнорира спецификата на идеалното битие;
- гносеологията, когато не се забелязва
или отчита, че всяко знание предполага да е
определена ценност;
- социалната философия, когато ценността
се извежда само от социални и/или икономически потребности;
- философията на културата, когато се отхвърля цялото надкултурно наследство и
външнообективно съдържание, и др.
Решаваща роля за появата на аксиологията като наука има философията на ценностите
като водеща дисциплина в рамките на философията на културата в периода между ХIХ –
ХХ в., а през втората половина на ХХ в. аксиологията се оформя като самостоятелна философска дисциплина. По-късно тя става една
от най-важните части на практическата философия (прагматизма), а през ХХI в. и в екзистенциализма и постмодернизма.
Разширяващата се аксиологизация на мисълта и с нея на информацията, знанието, качеството и смисъла на живот на каквато и да е
вещ стават необратими в обществото, науч-

94

ното познание и културата. Безпредпоставъчната или принципна нееднородност на информационните обекти и знанието, изследването и научното изследване предопределят не
само формални условия на дефиниране, изследване и опознаване на ценността, но и на
нейната същност. Защото развитието на пазарите и обществата, техниката и комуникациите повишават потребността от нови аксиологически търсения и изисквания на философското мислене, дефинират и представят определяща роля и модели-парадигми на ценностите, в която и да е сфера и направление на
живот и дейност на хората.
Рудолф Херман Лотце, немски физиолог и
философ, през 60-70-те години на XIX в. отделя теоретическа област на ценностното определение за явленията на действителността
(фактите) и област на интелектуалната вяра в
тяхната постижимост (истината), с което е
придаден категориален смисъл и същностно
значение на понятието „ценност” в размишенията, познанието и битието.[3] Специфичните конкретни социални и икономически условия на интелектуалния живот в Европа се характеризирали с неизчерпаеми импулси,
формирани от Просвещението и осъзнаването
на преходността на епохите, обществата и
необходимостта от разширяване на развитието на индустриите и пазарите, изследванията
и практиките. От друга страна, обръщането
към въпросите и проблемите на аксиологията
показва, че същността на развитието има не
само обективна основа, но то е взаимосвързано със субекта и хората, с измеренията и
стойността на техния труд и участието им в
социално-икономическия живот, което детерминира ускоряването или забавянето, изчезването или появата на нови ценности като
материални и духовни вещи. Силата на рационализма от Просвещението се е оказала, че
зависи от бариерите на научното и технологичното познание и обхвата на тяхното приложение, личностните предпочитания на избор на решение и усъвършенстване на субстанциалната основа на моделите-образци на
знанието в системите и технологиите, икономиката, техниката и обществото, което предполага нови търсения знание, изследвания,
нововъведения, управление и култура.
Отделянето на предмета и проблематиката
на аксиологията като самостоятелна област на
знанието е свързано със същностното развитие на понятията „дадено” и „зададено”, кризата на традиционните ценности, блага и мо-

рал, с отказ от приоритет на науката в познанието на социокултурните явления и неотделимост на оценъчното в познанието, както и в
разнообразните противоречия на редуцираност и нередуцираност на ценността към каквато и да е идея или идеал, вещ, норма и правило, полза, интерес и др.
Аксиологията като философска дисциплина се отличава от нейните външни аспекти,
т.е. от научните теории на ценността, които са
предимно дескриптивни, защото смисловата
пределност на философското размишление за
ценносттта е субстанциално или съществено
противоречива. Необходимо е да се отбележи
отличието на философската ценност от другите области на знание и познание на ценностите, защото то е основано на особено универсално чувство – чувство на ценността, която се различава от явните процеси на възприятие и мислене, когато подобни липсват
или недостигат нейните основи, произход или
начало.
Чувството и мисълта на ценност са свойствени на всеки, но те имат различни нива и
степени на потенциал, присъствие, реален
растеж и духовно развитие. Философското
изследване на ценностите предполага особена
способност – развиващо се ценностно чувство
и предчувство на мисълта и новото, на тяхната субстанция и единство на мерно и безмерно състояние, присъствие или отсъствие в
мисленото и живота на човека и хората.
Проблем и предизвикателство са тяхното
познание и приложение на пълнота, хармония
и съвършенство в битието, човека, организацията и обществото. Без подобно притежание
и присъствие на развита субстанциална ценност, например концептуалното и/или светогледно мислене и познание носят и остават
само с повърхностен характер.
Множество философски концепции не се
нуждаят от аксиологическото знание или от
неговото подчертаване и детерминиращо значение. Ако ценността не се явява сама по себе
си ценност, то тя остава само външно предикативно определена или просто предпоставкафеномен на дадена аксиологическа мисъл,
явление и същност. Например М. Хайдегер е
полагал, че ценността е принципно лишена от
свое собствено достойнство и винаги се намира в нещо друго. Ж.-П. Сартр е смятал, че
същност на ценността е свободата, чрез която
ценността става самата тя ценност, а
философията
няма
необходимост
от
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аксиология, но – от теория на човешката
свобода.
Множество свойства и определения на
ценността са обект на изследвания и научни
изследвания, например от А. Маслоу, М.
Рокич, У. Скот, Р. Уилямс и др., които се
свеждат
до
някои
повтарящи
се
характеристики на ценността като общи
представи или очаквания, желани и
преследвани състояния, позиции, роли и
поведения, които превъзхождат специфични
ситуации, водят до селекция или оценяване
на желания, цели, модели-образци на
поведение или събитие, или просто са
подредени според относителна важност,
смисъл, и др.
Романтизмът от Просвещението е оставил
в културното, научното и образователното
наследство предпоставки за разширяването и
появата на нови теорични универсални
размишления
за
ценността,
противопоставяйки се на рационализма от
Просвещението,
който
абсолютизирал
възможността на познавателната дейност на
мисленето и емоционалната активност на
духовния живот. Романтическата реакция е
била протест от човека на ценностите, в
търсенето на нови и следването на
традиционни ценности в обществото без да се
обезсмислят
абсолютни
и
подменят
относителни субстанциални гледни точки на
субекта или личността.
Значима роля в утвърждаването на
ценностното мислене и самосъзнание в
културата на субекта и личността има
философското мислене на Фр. Ницше, който
разширява същността на ценността от
онтологията към персонализацията, човека и
свръхчовека на ценностите. Фр.Ницше
критически разглежда „добро и лошо”,
„добро и зло” като „противопоставени
ценности”, които „са били на земята в
хилядолетни смъртни боеве”. Необходима е
подобна
фундаментална
критика
на
моралните ценности, при която самата
ценност на подобни ценности да е поставена
критически под въпрос, за да се види и реши
проблема на ценното, неговия източник или
същност относно измеренията, преходността
и
перспективата
на
човешкото
и
свръхчовешкото, както и на важното между
тях знание.
Р.Лотце се е опитал да обоснове
истиността на познанието чрез понятието
„обективна значимост” на логическите и

математическите истини относно по-високия
смисъл
и
значимост
на
битието.
Размишленията му показват стремеж към
разкриване на своеобразието на феномена
ценност, принципно различаващ се от
обективното битие и неговите предметни
форми. Към разглежданите от него ценности
са благо, прекрасно, справедливо и др., но
които са независими от нашия произвол и
„приговора на нашето чувство установява
определена градация на тези ценности”.
Р. Лотце разглежда въпроса на „вътрешните
ценности” на духовния живот, „ценността на
чувствените впечатления”, „ценността за развитие на човека” и др. , като ползва принципите на романтическото съзнание от Просвещението, първите начала на херменевтиката и
философията на живота.
Схващането на Р.Лотце за „истинските
ценности” се доразвива от Херман Коен, според когото ценностите се пораждат от „чиста
воля”, при което само трансценденталното се
разбира като основополагане (например в
етиката постоянно се „предполага” идея на
свободата на личността като абсолютен идеал, т.е. ценност). Но важен момент е действието на надиндивидуалната воля в признанието
на ценностите, при което по-ясно се различава ценността от задължението в трансценденталната и иманентната реалност.
Ученик на Р.Лотце е Вилхем Винделбанд,
който разглежда ценността като общозначима
норма, образуваща общ план на всички функции на културата и е основа на всяко отделно
осъществяване на ценността. В.Винделбанд
разглежда проблема на ценностите на езика
на философията на културата – истина, добро
и красота, а науката е праворед, изкуство. Религията се разбира в смисъл на ценност-благо
на културата, без което човечеството не може
да съществува. Според В. Винделбанд нормите се управляват не само от нравствените
действия, но те са в основата на теоретическата и естетическата дейности. Всяка ценност
встъпва като цел сама по себе, а към нея се
стремят не заради самата нея, а поради някакъв чисто материален интерес, изгода или
чувствено удоволствие. Абсолютната ценност
на истината, доброто и красотата не зависят
от нищо и никого. Когато субектът се стреми
към нея заради нея самата, тя се открива в
ценностите-благата на културата (науката,
правото, изкуството, религията, но и в „нормиращите” ценностни съдържания).[4] Но за
познаващия, съзерцаващия, действащия ин-
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дивид и разкриването на абсолютната ценност е необходимо задължението като условие. Носител на ценностите и източник на
нормотворчество е трансценденталният субект, т.е. ценността не е реалност, а идеал,
носител на който се явява съзнанието като
източник и основа на всички норми.
Хайнрих Рикерт е развил учение за ценностите като основа на теорията за истинското знание и нравствено действие, следвайки
категориалния императив и схващанията на
И. Кант (В. Винделбанд и Х. Рикерт са основни представители на Баденската неокантианска школа). Според него в основата на науката е волята на свръхиндивидуалния субект,
която иска истината. За волята, „искаща естествознание” или воля, „искаща история”,
от негова гл.т. е необходимо признание на
безусловно задължителни свръхемпирически
ценности. Общозначимостта на науката, както и на нравствени императиви се разпространява само дотолкова, доколкото и докъдето
достига или се разпрострира подобна воля.
Необходима е определена позиция по отношение на ценностите дотолкова, доколкото
познанието, за да се реализира, се разглежда
като „родствено признание или отхвърляне на
волята”. Основното определение на ценността
се състои в това, че тя е нещо напълно безотносително и в това е именно смисъла на трансценденталното както по отношение към каквото и да е по вид битие, така и по отношение
към познаващия субект.
Теорията на познанието е наука за ценностите като трансцендентални вещи. Той
тълкува ценностите като принципи на битие,
познание и дейности, смятайки, единството
на „Аз-а” и света за възможно само като
единство на действителност и ценност. В този
контекст ценността има по-скоро идеографичен характер отколкото номотетичен. Трансценденталните ценности се откриват в неопределения свят в смисъл, зафиксирани в културата като „значимост” или нормативни
изисквания. Изучавайки ценността в науката
за културата с помощта на особени идиографически методи, различни от генерализиращите методи на естествознанието (науката за
природата), Рикерт се стреми да различи понятията норма и ценност: ценността или значимостта става норма само в онзи случай, ако
с нея се съобразява някой субект. Заедно с
нормата се появява и понятието задължение,
което принадлежи не на трансценденталния, а

на иманентния свят, свързан с волята на субекта.
По-нататък, критическата реакция Мартин
Хайдегер към достиженията на аксиологията
е разбираема частично от гледна точка на
чувството на протест против оформящия във
Философията по негово време „култ на ценностите”, и частично негов собствен „култ на
битието”, изискващ в съзнанието очистване
на философското пространство от предходни
„идоли”, сред които смята и „аксиологическия идол”, който е най-претенциозен. Подобно на Фр. Ницше, той предприема преоценка
на ценностите, но се стреми не към замяна на
призрачните ценности с реални, а много посвободно освобождаване – към „деаксиологизация” на Философията и живота, без които е
невъзможна тяхната истинна „онтологизация”. Според М. Хайдегер понятието ценност
се явява логически „безопорно”: например
благото се определя чрез ценността, която се
определя
като
благо;
подобни
са
взаимоотношенията на ценността с понятията
значимост,
цел
и
основание;
тоест
аксиологията въвежда в логически кръгове.
[4] Отказ от ценност(и) не означава напълно
нихилизъм.
Оценяването
е
вид
„субективация”,
която
„оставя
съществуващото да не е, а – по право на
обекта на оценката – преди всичко да се
отчита”. В подобен случай да се встъпва
против ценностите означава субектът „да се
съпротивлява чрез субективацията на всичко
съществуващо до гол субект, открит за
просвет на мисълта на битийната истина”. [4]
Според Бертранд Ръсел проблематиката
на аксиологията е всецяло външнонаучна. Тя
се отнася само към областта на вкуса (за което обикновено не се спори), именно вкусовете
са обусловени от различия и разнообразия в
ценностите. Внимателно отношение към ценностите има и Лудвиг Витгенщайн, подчертавйки тяхната „неопределимост” и релативност.
Аксиологията е философска теория, която
се различава от теориите на ценностите във
философията и науката. Като философска
дисциплина аксиологията не следва да се
отъждествява със специални раздели (които
разглеждат проблематика в тенденция към
заместване и стесняване на предметната област на ценностите), например като логика
на ценностните съждения, деонтология (учение за задължението), утилитаризъм (учение
за максимизация на благото – най-висшето
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благо се приема за „най-голямото щастие,
когато е за най-голямо число хора”), фелицитология и евдемонизъм (учение за постигане
на щастие), танатология или учението за достигане на безсмъртие, и др. Външните аспекти на аксиологията като философска дисциплина също е необходимо да се различават от
онези на научните теории на ценностите, които по преимущество са дескриптивни, и то
така, както смисловата пределност на философското питане за ценностите съществено
различава аксиологията не само от всяка частна теория на ценностите в науката, но и от
всяка обща теория на ценностите.
Познанието на ценностите е основано на
особено чувство – чувство на ценност, която е
различна от процесите на мислене и възприятие. Чувството на ценност е свойствено на
хората, които притежават различни степени
на ценностно знание, ценностен опит и пълноценностна личностна развитост. Философското изследване на ценностите предполага в
аксиолога особена способност – високоразвито ценностно чувство, опитно ценностно
емпирично познание и точно рационално познание, чрез които се формира ценностно чувство на аксиологическото мислене, аксиологически модели и концепция на аксиолога, без
които ценностното познание на субекта и
философа би имало само повърхностен и неясен характер.
Основните въпроси на аксиологията се
отнасят до изследванията и разкриването на
истината за ценностите, които имат обективно и универсално преходно и непреходно
значение, обхват на интензивност, ред на поява и функциониране в разнообразните системи и живота. Аксиологическото мислене и
познание включват учението за ценностното
знание, учението за произхода, природата и
многообразието на ценностите, учението за
реда и взаимовръзката на ценностите, учението за оценка и ценностни съждения.
Търсенето на нови жизнени икономически, социални, научни, образователни и културни перспективи в обществото през последните два века показват все по-задълбочено
кризисно разбиране на информационнопознавателния смисъл на ограничеността и
формалната логическа едностранност на рационалната ценностна ориентация към потребностите и смисъла на живота, преодоляването на кризисните и шокови бариери на универсални и относителни преходни ценности
на човека и обществото, нови алтернативи и

възобновяващи се изцяло ценностни същности, духовен живот и култури.
Критическото мислене на ценностите е
ценност, но нейният субстанциален стойностен смисъл и философско значение са в ефективността на управлението на аксиологическо
мисленето, познанието и действията, както и
на тяхното приложение, свобода на преживяване и пълнота на споделяне в обществото.
Критическата ценност в науката, образованието и културата има продължение на съвършенство като обективна точност и прецизност, ефектност и ефективност на управление
на пълноценност и самокритичност относно
личностни и социални ресурси, както и измеренията на ценностните способности и умения на субекта като изследовател, творец и
личност чрез резултатите от действия и дейности.
За цифровата персонализация
В съвременния улеснен достъп до
информация и пренасищане от интересни
новини, статии, книги и източници се появява
един нов проблем на възприятието,
мисленето и познанието – концентрацията на
субекта и ефективното управление на
личностни интелигентни ресурси. Все поголямата
обвързаност
с
телефонните
комуникации,
цифровите
системи
и
технологии, нагласите и навиците за
приемане
на
интересна
информация,
например при започване на работа с
компютър да се проследяват любими сайтове,
разглеждат новости в мрежите и др. заема
голяма част от съзнанието, личностното
внимание и енергия. Като следствие се
отбелязва по-малка целеустременост и потрудна
мотивация
за
разнообразните
професионални цели, изследователските и
творческите дейности. Не просто защото
липсва желание да се постигне нещо, а
защото “информационното” внимание, вяра и
навици
пречат
или
изследователскотворческото мислене е вече без сили. За да се
намалят подобни ефекти – чувството на липса
на сили, сигурност и мотивация, на
изплъзването на успеха и недостига на време
и данни, съществуват различни когнитивни
модели и практики, чрез които душата и умът
се презареждат, стават целеустремени,
изпълнени с мощ, по-високи цели и
удовлетворение. Но по-важно е да се
напредва
в
проникването
на
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информационното
пространство
на
обществото и машините, разширявайки
цифровите компетенции, знания и умения
например
относно
информационно
познавателната екзистенция и редукция. Това
е невъзможно без самозареждащото се силно
мислене, познание и поведение така, че да се постигат
не само свои собствени индивидуални цели.
Всеки ползва данни, но не винаги те са предмет на
личностно развитие и ценностно приложение. В този
контекст проблем е управлението на промяната в
мисленето на възприятието и самоусещането
на съзнанието, неговите потребности от информация и знание за разширяване на успешни личностни решения, подобравяне на техните информационни модели и приноси в
практиките.
Цифрова персонализация е формирането,
израждането и развитието на личностни цифрови възможности, компетенции, знания и
умения, както и на роли и поведение на личността в икономическия и социалния живот
на съвременното цифрово общество.
Ценностните вътрешни личностни мислено-познавателни връзки, желания и цели на
ума и душата детерминират качеството на
приеманата и предаваната информация, тяхната обективна и субективна истинност и
потребност за разширение и управление на
информацията и знанието, опита и уменията
на субекта или между субектите. Проблемът е
състоянието на ценностното личностно желание и вяра за участие и реализиране на представи, идеи и решения на субекта или слабостта и бездействието на ценностната мисъл да
приема стойността на промените и новите
предизвикателства.
„Цифровата компетентност” е една осемте
ключови компетенции на Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР, 2006). [2] Цифровата компетентност в широк смисъл е определена като уверено, критично и творческо използване на
информационно-комуникационни технологии
за постигане на цели, свързани с работата,
пригодността за заетост, ученето, свободното
време, включването и участието в обществото. Цифровата компетентност е трансверсална
ключова компетентност, която позволява
придобиването и на други ключови компетентности, например езикови, математически,
за учене, изследвания и творчество. Тя е сред
така наречените „умения от 21-ви век”, които
е необходимо да бъдат придобити от всички
граждани. [2]

Цифрова компетентност се изгражда върху
критичeското мислене, творчеството, инициативността, решаването на проблеми, оценката
и управлението на риска, вземането на решения и конструктивно управление на мисли и
чувства, информация и знания. [2] Това изисква изграждане и развитие на умение за управление на компетентности, знания и умения
в обучението, изследванията, иновативните и
творческите дейности. Но е необходимо не
само мислене, а умно мислене – онова, което
действа и работи с ума и душата относно определена цел и задача, създаване на полезни
новосги и преодяване на рискове с тях или бе
тях. Необходимо е не какво да е чувство, а
умно чувство – онова, с което умът интегрира
чувствата на непосредствения опит и размишленията, усилва мислено-познавателния
капацитет-интелект и смисъла на екзистеницята на субекта за проникване в същността
на нещата и истината за нея не само чрез себе
си и хората. Умението на изграждане и управление на подобен вид потенциал на умно,
интелигентно мислене и езикови мисленопознавателни умения е предизвикателство за
ученето и личностния растеж, съвършенство
и развитие. В съвременния персонализъм и
екзистенциализъм е невъзможно съвременно
рационално мислене без то да се разглежда и
прилага като субстанциално интелигентно
личностно и социално мислене.
С разнообразяването на количеството и
качеството на информационната единица в
научните, образователни, икономически, социални и културни направления, системи и
технологии се увеличават растежът и динамиката на сложност и потребност от развитие
на разнообразни модели и парадигми на управление на информацията и знанието, които
предопределят формирането и развитието на
умение за управление на умения на човека и
машините, системите и технологиите.
Позитивното отношение на цифровата
персонализация включва мотивация и увереност да се успява чрез цифровите устройства,
системи и технологии през целия живот.
Какъв тип цифрова персонификация и
личност ще успява през следващото десетилетие и защо? Какъв модел цифрово лидерство, мениджмънт и цифрова трансформация: с
какви най-ценни визии, опит, знание и компетенции да бъдат изграждани и развивани чрез
изследователско-творчески подходи и иновативни форми на учене и образование?
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Невъзможно е развитие на управленски
концепции и подходи без изграждане и на
подходящи универсални цифрови управленски умения – онези умения, с които се постигат и управляват максимално високи резултати за кратко време и минимални ресурси, изграждайки надеждни личностни, социални и
бизнес професионални продуктивни взаимоотношения и практики. Защото се увеличава
не само цената на подготовката на даден специалист в организацията и обществото, но се
изискват и допълнителни инвестиции за поддръжка, усъвършенстване, модернизация и
сигурност на системите и технологиите, както и за разширяване на конкурентоспособни
умения за управление на образователни и
бизнес умения и ресурси в условия на пазарна
цифрова национална, европейска и глобална
среда. [2; 5, 6]
Различията между поколенията са предпоставка и предизвикателство за личностен и
социален растеж и по-високо качество на управление, защото се осигуряват взаимоотношения с различни по същност самооценки и
оценка на интелектуални персонални и социални ценности. Разнообразието, субстанцията
и персонализацията на ценностите са специфичен вид същностно богатство, което може
да расте и радва всеки.
Търсенето на рационални и сполучливи
формули за ценността, например на нисък
риск и висока възращаемост на инвестиции,
осигуряване на среден и висок стандарт на
живот, бърз и глобален успех и др. са невъзможни без увладяване и развитие на цифрови
компетенции, знания и умения, високо конкурентна икономическа идентичност и универсални личностни модели на поведение в
дадена организация и обществото. Това изисква осигуряването на точна, пълноценна и
критично решаваща информация и знания на
основата на аксиологическото мислене, автоматичните човешки и машинни дефиниции,
кодове, изчисления, процеси и комуникации,
компенсации и стимулации за предаване на
визии, опит и воля.
Парадоксът-ценност е истинска ценност,
която се вижда тогава, когато реално ценното
изчезне или се загуби.
Други проблеми-предизвикателства на
ценността, персонализацията и тяхното влияние в ерата на цифровите трансформации са:
- ценното и концентрацията на мисълта за
разширяване и усилване на ролята на аксио-

логическата мисъл, познание и действия на
личността;
- смисъла и значението на ценното в преходната и универсалната личностна и социална вяра и желание, цел и воля за споделяне
и разпространение на данни и знания в организацията и обществото; разширяване и задълбочаване на любознателността, самокритическото и латералното мислене, способността на учене от неуспеха, използването на
въображение, интуиция и хипотетични разсъждения, предприемаческо мислене, както и
управление на рискови модели и др.;
- интегрирането и ефективното управление
на универсални личностни цифрови знания и
умения за учене, задоволително или добро
съществуване, социално-икономическо влючване и приобщаване в евросемейството с фокус върху пълноценен растеж и развитие на
цифровата персонализация, личността, организацията и обществото като цяла, единна
екосистема;
- яснотата на същността на ценното и нейното разширяване и задълбочаване като цифрова промяна и/или непромяна, безмерност и
вечност, които са усещани и живи в субекта,
между хората и в битието;
- различието и противоречието между
икономическата и маркетингова стойност/цена и потребена ценност, цифрова видимост и пазарен успех на продукти и услуги,
както и на техния аксиологически дизайн на
мислене, представяне и управление във виртуалното личностно и интернет пространство,
и в реалния икономическия живот;
- информационното цифрово реално и
виртуално различие и неговите крайни форми
на видимост, загубено или притежавано информационно съдържание на дадена ценностна единица/вещ, както и на ценността като
истински образователен важен актив в проекти, програми и стратегии на учене, образование, научни изследвания и иновации;
- нарастващата потребност от изключително бързи, точни и съвършени решения и
действия на основата на цифровите системи и
технологии, и от друга страна, инертното субективно мислене на неадекватни модели за
действия и потребление на цифрова информация относно реалната необходимост от нея
в трудовата и социално-икономическа среда;
- нарастващата потребност за пазара на
труда от усвояване и развитие на разнообразни по вид цифрови личностни и социални
компенции и умения за учене и бизнес през
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целия живот, комуникации и култура, както и
за представянето и усъвършенстването им
като конкурентоспособности, икономически,
социален и културен актив;
- ускоряването на бизнес дейности, процеси, компетенции и модели за пълноценно управление на промени и изгодни възможности
на ценностното мислене и цифровите технологии, техните активи и влияние в приоритизацията на резултатите и оценките от изследвания, идеи и иновации в проекти, програми,
концепции и стратегии.
Цифровата персонализация изисква не
само да се разбират цифровите ценности и
изграждат цифрови компетентности и кодове,
а да се разбира смисъла и развиват организацията и управлението на цифровия бизнес и
цифровият маркетинг, цифровите научни изследвания, образование, иновации, медии и
култура. Цифровите системи и технологии
усилват и разширяват възможностите за реализация на идеи, модели и решения на човека
и хората, но последните загубват себе си в
информационните вълни на битието, живота
и обществото, ако не усилват и разширяват
субстанциалните си умения и ценности. В
този контекст ценността и аксиологическото
мислене фокусират мисленето, познанието и
субекта към истинските стойности за реалността на мисленето, познанието, човешкото
битие и измеренията на битието.
Съвременната
цифрова
социалноикономическа ситуация се характеризира с
появата и разширението на множество противоречия-проблеми наведнъж, и то чрез информацията, не само в даден субект-личност,
общество и държава. Реалното времето е постоянно дефицит, а виртуалното – с по-висока
динамика за човешкия и машинния цифров
капитал, нови рационални търсения, решения
и действия, особено когато съществуват добри и конкурентни цифрови предложения,
продукти и услуги на пазара, в обществата и
света.
Ценното като потребност нещо да се прави и/или ползват получените резултати от
дадена дейност запазва променливия и противоречивия си характер в субекта между субектите, техните нужди и възможности да
подобряват и повишават своята продуктивност и иновативна производителност.
Ценното е ценно с равнозначността на
смисъла и значението му в дадено измерение,
стойност и важност за човека и хората, живота, машините и света. Но е необходима ус-

тойчива стабилност на аксиологическото
мислене относно преходните и универсални
промени, цифрови икономически и социални
преобразования, новоповяващи се изгодни
възможности за участие в социалноикономическия живот, перспективи на усъвършенстване и предоляване на икономически шокове и кризи в организацията и обществото.
Цифровото мислене, познание и действие
предполагат нова сфера на ценностните взаимоотношения и култура, персонализъм и екзистнциализъм, например човекът като цифров ръководител, помощник и потребител на
информация и знание, и машините като цифрови виртуални помощници (Apple's Siri,
Amazon's Alexa, Google Assistant and
Microsoft's Cortana) в света на цифровите системи, технологии, бизнес и пазари. Бъдещето
на виртуалните помощници е в бързото разширяващо се приложение и развитие на бизнес процесите, характера на обмяна на ценностите, пазарите и социалния живот. То е
невъзможно без съчетаване/ комбиниране и
управление на разнобразни универсални и
преходни модпели-образци от различни философски направления като персонализъм,
екзистенциализъм, редукционизъм и др.
Възприятието и разбирането на ценността,
познанието, оценката и управлението на същността на ценността, както и на аксиологическото
мислене
са
проблемпредизвикателство, защото ценността е не
само някакъв материален и/или идеален
обект/вещ на откриване и изследване, но и
субстанциална същност на човека и хората.
Уважаването и оценката на ценностите се
улеснява чрез развитието на съзнанието и
идентичността, както и на ключовите компетентности, каквито са съвременните цифрови
компетентности в обучението и образованието. Но освен това е необходимо да се управляват ефективно и развиват умения за управлението на умения, които позволяват да се
разбира универсално противоречия ценностен
смисъл и преходно значение на промените в
човека, организацията и обществото, да се
съхраняват личностната възприемчивост към
нови идеи и цифрови способности в организацията и на обществото. За това е важно да
се съчетават развиването на специфични компетенции, знания и умения в изграждането и
управлението на универсални общи способности, свързани с изследванията, творчеството, любознателността, интуицията, критичес-
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кото цифрово мислене, нововъведенията, разрешаването на проблеми, експериментирането, поемането на рискове и предприемаческия
дух.
Съвременните ценности, аксиологическото
мислене и цифровата българската идентичност и персонализация се преобразуват с растежа на БЪЛГАРСКАТА ЕВРОПА – онази на
българите и европейците с наследството, което е съхранено и се опитваме да представяме
и обогатяваме в съвременното общество, на
континента и по света; но и с растежа на ЕВРОПЕЙСКАТА БЪЛГАРИЯ – онази, която
присъства в желания и мечти, мисли и познание, надежди, проекти, планове и програми
на интеграция и сътрудничество със страните
от ЕС, континентите и света.
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ABSTRACT: The social and the economic information and knowledge in the modern information based society are aging faster than ever. But they in themselves are representing a major prerequisite for the initiation
and further development of the economic awareness and the enterprising thinking, of the investigations, of the
knowledge and actions on a much higher logical and value appreciating level of management. The education of
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зира, за да се използват резултатите при създаването на иновационни модели в обучението и образованието.
Съвременните ценностни социално-икономически явления и тяхната взаимовръзка са
достойно предизвикателство за научни интердисциплинарни изследвания. Те бяха сърцевина на концепцията на изследователския
проект „Изследване влиянието на социални и
аксиологически трансформации върху съвременната икономическа реалност в България”
(№ НИХ-395/2017 на Университет „Проф. д-р
Асен Златаров” – Бургас), осъществен от авторите през 2017 година.

Въведение
Социалната и икономическа информация и
знания в съвременното информационно общество остаряват по-бързо откогато и да е.
Но те са важна предпоставка за иницииране и
развитие на икономическо съзнание и предприемаческо мислене, на изследвания, познание и действия на по-високо логикоценностно ниво на мениджмънт. Обучението на
бъдещи специалисти и ръководители с подобен тип мислене, с широка социалноикономическа култура, компетенции и с иновативна интелигентна воля е надеждна основа
за конкурентоспособност и успешна реализация както на отделната личност, така и на
организациите в реалностите на цифровото
общество.
За осъществяването на тези цели са необходими системни научни интердисциплинарни изследвания на аксиологическите трансформации в мисленето на младите хора, особено на студентите. Динамиката на тези трансформации трябва да се проследява и анали-

Ценностни проблеми
на информационното общество
Същността на ценността и нейният философски смисъл са в мисленето и познанието, в
управлението на информация и знания, в изследвания и иновации на системи и технологии, в обучението и образованието, както и в
демократичния и либералния модел на разви-
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тие на обществото и пазарите. Проблем е
динамиката на новостите и научните открития, които променят социално-икономическия живот, пазарите, характера на взаимоотношенията и взаимодействията между субектите и развитието на цялото общество.
Социално-икономическо предизвикателство и аксиологически проблем са философските универсални ценности на обучението,
образованието и управлението, без които
придобиваните умения от субекта ограничават персонализацията и възможностите за
адаптивност, растеж и пълноценна реализация в труда, живота и културата, особено в
кризисно променящото се съвременно общество, кризисна икономика и несигурност. Преливането на различни по вид кризи в обществото след Глобалната финансова криза (от
август 2007 г.) като последвалите от нея икономически, политически и социални кризи в
обществото детерминират информационна
среда от крайно разнообразни и противоречиви по същност явления и ценностни моделипарадигми на приложение на данни, знание и
тяхното управление.
Демокрацията е форма на политическо управление, чиито ценности, модели, подходи и
механизми притежават преходна стойност, но
едновременно носят и универсални свойства
и характеристики чрез същността на човека,
обществото и битието. Въпросът-проблем е
не само в развитието на личностните и организационни ценности, а в съхранението и
развитието им като памет, културно наследство и социална функционалност с определена
стойност или без стойност, материални модели-образци или дори само техни информационни копия на чувства, мисли и вещи в живота на хората, организациите и обществото.
Актуален проблем на съвремието е трансформационното въздействие на цифровите
единици, системите и технологиите, значението и ролята им както за конкурентоспособност, така и за приобщаване, иновации и интеграция. Особеното тук е сложният преход
на различни по род, вид и степен на трудност,
достъпност и оперативност системи/мрежи и
технологии.
Достъпът и предлагането на демократически ценности в обществото не са идеално
цялостни, защото са детерминирани от качеството на информацията и знанието както за
отделния гражданин и/или организация, така
и в обществото и цифровия свят.

Икономически аспекти
на аксеолотическите трансформации
Идеята за икономическия растеж като демократическа ценност е примамлива, защото
се свързва с представите на хората за нещо
по-сполучливо, по-успешно. Доскоро се приемаше, че обществото напредва само по посока на прогреса, въпреки че представителите
на екзистенциалната теория например, изразяват своя скептицизъм към идеята за прогреса. „Ние не вярваме в прогреса, прогресът е
някакво подобряване, човек обаче си е същият пред лицето на ситуацията, която се променя, но изборът остава винаги избор в определена ситуация – моралният проблем не се е
променил.“ (Сартр, 1994, с. 65) В условията
на дълбока икономическа и финансова криза,
в която изпаднаха множество страни, през
последното десетилетие, понятието прогрес
се поставя под съмнение. Могат да бъдат откроени три особености:
- необходимо е финансовото осигуряване
на държавите да бъде формирано по начин,
който да осигурява своевременно и надеждно
решаване на възникващите задачи;
- необходими са нови форми и механизми
на регулиране на пазарите;
- необходимо е насърчаването към развитие на алтернативни икономически модели и
пазари.
В тази връзка е по-реалистична представата, от една страна, за развитието, а не за прогреса, доколкото това понятие се свързва с
промяна в положителна посока, а от друга
страна признаването, че икономическото развитие има неравновесен характер. В него могат да се разграничат фазите: криза, депресия,
оживление и подем.
Всяка държава се характеризира със специфични особености на развитие, които не се
подчиняват на стандартен сценарий. Въпреки
това съществуват общи черти, по които да се
мобилизират природните ресурси, човешките
ресурси, капиталите, технологиите, за да се
повиши благосъстоянието на нациите. Един
кръг от проблеми, който винаги е стоял за
решаване е по какъв начин да се произведе
повече, да се повиши благосъстоянието на
хората, да се преодолее бедността, да се постигне икономическа сигурност, ценова стабилност и др. В този именно смисъл на понятието икономическо развитие, е вградена
представата не за стагнация и регрес, а за
прогрес – за повече материални и духовни
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блага, за по-високо жизнено равнище. (Йонова, 1999, с. 33)
Демократическа ценност е повишаването
на жизнения стандарт на гражданите. То се
определя от качеството и количеството на
икономическите ресурси, с които разполага
обществото, и от ефективността на използването им. Те от своя страна са резултат от
действието на многообразни икономически,
политически, културни и социални фактори.
Целта естествено е задоволяване на непрекъснато нарастващите потребности. В същото
време ресурсите, с които разполага обществото са ограничени. Наложително е и все по
често, като организационна ценност, корпорациите правят опити за популяризиране на
практиките на отговорния бизнес, носещи
полза на организациите и обществото, практики, подпомагащи социалното, икономическото и екологичното устойчиво развитие
чрез максимизиране на положителното влияние на бизнеса върху обществото и минимизиране на негативното влияние. (Samuelson,
2009)
Новите глобални реалности се свързват с
един цялостен процес на трансформация (модернизация) на икономическата, политическата, социалната и културната сфера. (Сартр,
1994, с. 18) За осъществяването му е нужна
свобода, а свободата се постига чрез демокрация.
Демокрацията не е просто модна идея, тя е
всеобхватна ценностна категория, динамична
концепция, която трябва да се развива, отстоява и защитава независимо от различното
съдържание, което се влага в това понятие. Тя
не е просто многообразие от възгледи, свързва се с представата за народовластие, за правото на народа да избира и сменя правителството по мирен и ефективен начин, вследствие
на което формата на държавата отразява волята на мнозинството като източник на властта. (Agarz, р. 10) Изминалите почти три десетилетия показаха, че правителството трябва
да е действено. Задължителен белег на демокрацията е плурализмът в мисленето и поведението. Друг е въпросът, че дори в найразвитите страни с демократични реалности
се говори за криза в съвременната държава, а
това е институцията, чрез която на практика
трябва да се реализират демократичните ценности и гражданското общество.
Демокрацията е политическо устройство,
свързано с либералните принципи, от което
произтича и противоречивата оценка за ико-

номическите функции на правителството.
Ефективно формулираната и провеждана политика предполага ясно и точно определяне
на формите и инструментите за намеса на
държавата. Чрез неговите действия трябва да
се постигне баланс между:
- индивидуална свобода и обществена отговорност;
- икономически цели и социални програми.
За създаването на гражданско общество е
необходима политическа култура, самоутвърждаване на гражданите като част от самото
общество, уважение към закона, проява на
толерантност и осигуряване на баланс на интересите. Това се постига не само чрез демократични политически процедури, но и чрез
пазара и пазарните принципи. Причината е,
че пазарът е в състояние да накаже всеки,
който не желае или не може да намери общ
език с другите участници. Съчетанието от
демокрация, отстояване на ценностите на
гражданското общество и пазарна икономика
поддържа правата и свободите на хората в
развитите страни.
Демократически ценности и образование
През последните години на социалноикономическа криза в България, все по-често
в публичното пространство се надигат гласове с критика на българската образователна
система, като цяло. Основните претенции са
за неумението на младите хора да прилагат на
практика получените в университетите теоретични знания, липсата на икономическо мислене и творчески подход за иновативност при
решаване на възникващи проблеми. Интересни в тази посока са резултатите от изследване
на отношението на зрелостници от гимназии
в страната към предприемачеството: само 7 %
от допитаните са готови да се реализират,
като създадат собствен бизнес, 93 % мечтаят
да бъдат наети в чуждестранни компании или
да работят в държавната администрация. Дали причината е в липсата на инициативност,
произтичаща от формиралия се мирогледен
модел на оцеляващия българин, който не рискува да бъде икономически креативен, защото
точно стратегията за оцеляване е характерна с
прилагането на най-малко рискови елементи.
Причините за това явление са комплексни и
системни, многостранни, обективни и субективни, и са предмет на изследвания и анализи
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за социолози, философи, педагози, психолози,
икономисти и др.
Теоретичните и приложните изследвания
на авторския колектив през последните четири години показват, че интелектуалният капитал е основно конкурентно предимство за
пазарите и социално-икономическия живот.
Образователната политика в страната е необходимо икономически да бъде подкрепяна от
стратегиите, регулациите и правилата на бизнеса. Например необходими са ясни бизнес
правила, концепции и бизнес програми за поширока подкрепа от бизнеса относно участието на студентите, университетите и науката в
преодоляването на икономическата нестабилност, несигурност и кризисно състояние. В
подобен контекст не само се виждат, но и се
ползват реални ценности от ученето и социално-икономическия живот. Необходими са
не само инвестиции, но и интелигентно управление и приоритетно насочване на инвестиции за изследвания и иновации в подготовката и развитието на бизнес кадри, стажантски планове и програми на основата на цифровите системи и технологии в обществото.
Важно е за изследователите, преподавателите и обучаващите се в хуманитарните и
обществените науки да не губят общата визия
на съвременната ежедневна огромна информационна картина и нейния смисъл относно
ценностите на социално-икономическия живот, пазарите, образованието и културата в
обществото, пълноценното цялостно разбиране на поведението на производители и потребители, развитието на комуникациите и
перспективите на преобразованията в граждански, регионален, национален и европейски
мащаб. Защото е високорисково ценностното
влияние на съвременните модерни медии за
формирането на мнения и ориентацията не
само на младите хора в обществото. Още повече когато съвременните масмедии транслират различни измервания на общественото,
пазарното и бизнес мнения по сайтове и мрежи, стават причина за отклонения и манипулации на данни, дезинформация и субективни
оценки на реалността, и техни странни отражения в предавания и други по вид медийни
продукти.
В много отношения образователните институции в настоящия етап, насърчават съревнованието, конформизма, послушанието и
стандартизацията, като с това потискат естествените творчески заложби и способностите
за креативно мислене. В този смисъл е необ-

ходимо образователната система да претърпи
радикални промени.
Перманентното оценяване и сравняване с
другите, превръща ученето не само в неприятно задължение, но и в източник на тревоги.
Поради ограничения от различно естество,
най-често в процеса на обучение не се прилага индивидуалния подход, не се вземат предвид заложбите, постиженията и способностите на обучаващите се. Тези, които се справят
по-бавно в дадена сфера, изпитват притеснение и напрежение да правят това пред останалите. Изпитните тестове и страхът от провал предизвикват хронична тревожност почти
във всеки, който има сериозно отношение
към образованието. Много ефективна терапия
в това отношение е играта. Човек учи найдобре в игрово състояние на ума, но тревожността възпира игровата нагласа. Погрешно е
предположението, че чрез задължителност и
определена степен на насилие, може да бъде
насърчена любовта към знанието, радостта и
удоволствието от опознаването на света, от
търсенето на отговори.
Студентите днес, имат неограничен достъп
до информацията, с лекота се справят с новите технологии, но вследствие на социалноикономическите реалности променят ценностната си система и житейска философия. За
голяма част от тях знанието вече не е ценност, като такава се явява получаването на
диплома. Демократичните ценности като равнопоставеност, свобода, отговорност, толерантност към различното и др., се разбират
едностранчиво в посока служба на егото.
Трансформациите на ценностната система са
следствие от динамичните промените в социално-икономическия живот, от съществуващите проблеми на образователна система, от
еманацията на агресивност и насилие в съвременния свят.
В основата на идеята за демократичен модел на образование стои индивидуалният
подход към обучаващия се, равнопоставеност
по отношение на права и задължения, правото
на свободен избор на учебни дисциплини и
факултативни форми, възможност за реализация на творческите потребности чрез различни клубове по интереси и пр. Целта е да се
стимулира познавателната потребност, интереса, любознателността, креативността, увереността в собствените сили и успешната
реализация в живота, формиране на умения за
преодоляване на рискове и конфликти, справяне с несигурността в живота, което всъщ-
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ност определя успеха. Ученето по самоинициатива е много по-ефективно и затова целта
е да се осигурят условия и възможности всеки
да се развива и усъвършенства според наклонности и интереси.
При демократичният подход съществуват
равни възможности, но не и равни очаквания
към всички. Затова се залага на самоинициираното обучение и личната мотивация.
Подходът е базиран на идеята, че във всяко
дете има заложен стремеж за саморазвитие,
самообучение и самоусъвършенстване.
Във висшето образование е важна връзката
между преподаватели и студенти, основана на
взаимно уважение и свободното изразяване
на мнение, зачитане на различни позиции и
аргументиране на възможни решения - неизменна част от изграждането на една свободна
личност. В обучението на студентите е нужно
по различните дисциплини да бъдат включени образователни модели, чрез които да се
акцентира върху развитие на креативността,
предприемчивостта, инициативността, упоритостта за превръщане на идеите в реалност и
формиране на реалистично самочувствие.
Нужно е да се работи върху изграждането на
умения за работа в екип, особено като бъдат
поставени в конкурентна среда. Важно е студентите самостоятелно да достигнат до извода, че личният им напредък, зависи не само от
техния успех, но и от постиженията на другите. Всичко това в контекста на „иновациите”
и „интерактивността”, в качеството на стандарти за по-ефективно и по-резултатно осъществяване на образователния процес.
За педагогическите направления е необходимо специалното педагогическо познание да
бъде тясно свързано с хуманитарното, за подчертаване и открояване ролята на човека и
неговото знание като универсална ценност за
усъвършенстване на икономическата и социалната реалност. Всъщност това е потребно
както за хуманитарните, така и за икономическите специалности, защото най-ценния
капитал е човекът.
Подрастващите имат право както на образование, така и на демократичен избор на
ценности, които да развиват. Право да се борят упорито и ценят успеха, който сами постигат. Да се осъществят като достойни българи и европейци, равностойни партньори в
едно иновативно образование, реализиращо
демократичните ценности.
Ценностните предизвикателства са основа
за формирането на методология и конкретни

методи на обучение и възпитание. Безспорно
е нужна съвременна, иновативна образователна система, която да подготви най-важния,
човешкия фактор като основа на един
отворен, свободен, демократичен свят, здраво
стъпил на ценностите на демокрацията и
хуманизма, един свят на желано от всички
нас бъдеще.
Работата, която осъществи интердисциплинарният екип по посочения по-горе научноизследователски проект, освен теоретичните
изследвания на аксеологическите трансформации включваше и експериментална проверка на формулираните хипотези и изводи за
промените на нагласите и отношението на
студентите към демократическите ценности.
Тя се осъществи чрез извършването на планирано, организирано и апробирано с помощта
на анкетен метод Емпирично социологическо
изследване (ЕСИ) на 140 респондента от
всички специалности във Факултета по
обществени науки, като бяха разкрити нови
съществени корелации с предходни ЕСИ на
екипа от други научно-изследователски
проекти във ФОН. Това допринесе за поточното открояване на някои свойства на
аксиологическата
същност
и
важни
съвременни тенденции по проектната
интердисциплинарна
тематична
проблематика. Част от тях са отразени в
анализи, обобщения, изводи и заключения
представени в настоящата статия.
Подготвителен етап
на социологическото изследване
За основа при изграждането на общите
постановки и хипотези на ЕСИ бяха използвани
резултатите
от
предходни
социологически изследвания, осъществени от
екипа на проекта през 2014, 2015 и 2016
година като ценностната ориентация и
самоопределението
на
националната
идентичност в условията и реалността на
икономическата несигурност, потребностите,
интересите и мотивацията на студентите за
подобряване качеството на образователния
процес и способности за креативност, както и
за тенденциите в промените на светогледа,
нивото на икономическа култура и финансови
нагласи. (Атанасов, Н., Бинева, В., Каприева,
М., Тодорова, М., 2014, 2015, 2016) През
периода май-юни 2017 година бяха
реализирани две пилотни проучвания чрез
събеседвания и интервю на студенти от ФОН
към Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
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– Бургас: с представители на І курс от
специалностите „Маркетинг”, „История и
психология”, и „Социална педагогика”, както
и с представители на ІІ курс от специалностите „Стопанско управление”, „Индустриален
мениджмънт”, „Български език и история”, и
със студенти от ІІІ курс „Туризъм”. На базата
на предварителните теоретични и емпирични
проучвания и консултации с членовете на
изследователския екип, бе определена
представителна извадка на респондентите и
заложени основните параметри: допитването
да се осъществи със студентите І – ІV курс от
всичките 12 специалности във ФОН на входа
на обучението – 120 респондента и 20
представители на участници в обучение по
СДК – учители, за да се съпоставят нагласите
и ценностите на две поколения, както и за
ориентация в настъпилите аксиологически
трансформации през последните 20 години,
общо 140 анкетирани.
За постигането на тези цели бе изработена
анкетна карта за пряко допитване, състояща
се от три тематични блока индикатори.
Основно въпросите бяха тип „меню” – с
предложени опции за избор и ограничено
количество въпроси тип „есе” – отворени.
Накратко тематично ще опишем блоковете:
 Блок А – демография състоящ се от 5
въпроса за социалния и икономически статус
с до 5 емпирични индикатора, като целта е
диференциацията на подгрупите;
 Блок Б – ценностна ориентация и образование – 5 въпроса с до 6 опции, съдържанието е ориентирано към отношението и
оценката за бъдещето на специалността,
ценността на висшето образование и неговата
съизмеримост с европейското;
 Блок В – ценностна ориентация и социално-икономическа култура с 12 въпроси с до 7
опции, ориентирани към икономи-ческата
култура и разбирането на демокрацията,
либерализма и европейската интеграция.
Самото ЕСИ бе проведено в периода
септември – ноември 2017 г. Анкетата бе
апробирана с 80 студента, 1 и 2 курс от
специалности БЕИ, ИП, ИФ, СП, М, ИМ и Т,
с 10 студента от специалност „Стопанско
управление“, ІІІ курс, както и студенти от
специалности ПНУП, ПУПЧЕ и НУПЧЕ от ІІ
и ІV курс (30 студента) и СДК „Детски учител” (20 студента). Бяха предварително
обработени всичките 140 бр. анкетни карти и
извършена
компютърна
обработка
на
получената
информация,
съгласно

съдържанието на анкетната карта като
предварително бяха определени 10 групи
взаимосвързани параметри за корелации, с
цел да се съпоставят, да се проследи
взаимното влияние и изчисли процентното им
съотношение. На основата на получените
данни бе обобщено изходното състояние на
отношението и нагласите на студентите към
търсената проблематика, а това послужи за
сравнителен анализ с данните от предходни
изследвания на екипа.
Анализ и обобщение на получените
резултати
От получените резултати подбрахме само
тези, които от наша гледна точка, дават
възможност да се очертаят водещи тенденции
и да се направят съответните изводи и
обобщения. Като база за сравнителен анализ
приехме резултатите от посочените по-горе
минали наши изследвания. При отговорите на
всички въпроси, където се очаква да има
повече от един избран отговор, сумата от
процентите може да е по-голяма от 100 %.
Данните от блок А – демография показват,
че от масива на студентите, преобладават
жените – 81 %, докато мъжете са 19 %.
Трябва да се има предвид, че има
хуманитарни специалности, където мъжете са
съвсем слабо представени или липсват. Издръжка от родителите получават 59 % от студентите; работят за да си помагат – 33 %;
самостоятелно се издържат 30 %. Стипендии
получават само 6 % и от други източници – 4
%. Сравнителният анализ на данните с осъщественото през 2015 година изследване показва, че финансовата родителска подкрепа е
намаляла с 20 %, а броят на работещите, за да
се издържат самостоятелно, студенти се е
увеличил. Това говори за задълбочаващи се
проблеми в социално-икономическия живот в
страната.
Данните от блок Б - ценностна ориентация
и образование показват, че 67 % от
студентите считат своята специалност за
перспективна по отношение на реализацията
си; 48 % посочват, че тя подготвя търсени
специалисти; само 4 % приемат, че няма
голямо бъдеще и още толкова - 4 % я
определят като специалност без бъдеще.
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Таблица 1. Как виждат студентите бъдещето
на своята специалност?

Таблица 2. До колко е важно за студентите
висшето образование?

Показатели

Брой

в%

Показатели

Дава реални перспективи за реализация

94

67

Много важно за моята бъдеща реализация

97

69

Подготвя търсени специалисти

67

48

Важно е за моето интелектуално развитие

77

55

Няма голямо бъдеще

5

4

Изобщо няма бъдеще

26

19

5

4

Важно е като възможност за собствен
бизнес

Друго

4

3

Важно е за по-високо заплащане

31

22

Важно е за постигане на социален престиж

18

13

Друго

1

1

При сравнение с резултатите на ЕСИ от
2015 г. се забелязва разлика с около 20 % на
първите две опции в позитивна посока, а
отрицателните
отговори
са
намалели
драстично – 7 пъти. Това определено ни
радва. Причините за повишаване на рейтинга
на специалностите сред студентите се крият в
това, че значително се увеличи заплатата на
учителите през настоящата година, а и броят
на вакантните места нараства. От друга
страна Министерството на образованието
обяви педагогическите специалности за
приоритетни. Анкетираните през 2017 г.
студенти са от 12-те специалности на ФОН,
като 9 от тях са педагогически.
Като
цяло,
висшето
образование
продължава да бъде ценно за повече от
половината анкетирани, но за съжаление не за
всички. 69 % от студентите определят
висшето образование като много важно за
тяхната бъдеща реализация, а 55 % – за
интелектуалното им развитие. Само за 19 %
то е важно като възможност за собствен
бизнес, а за 22% висшето образование е
важно за по-високо заплащане. За 13 % то е
важно за социален престиж. При избора
отново са възможни повече от един отговор.
Сравнени с резултатите от 2014 г. данните
показват, че интересът към висшето
образование, като много важен фактор за
професионална реализация, е нараснал с
около 10 %, а с тези получени преди 13
години – с 23 %. (Писарова, Г., Каприева,
М., 2004) Остава въпросът, дали се очертава
трайна тенденция за нарастване на ценността
на висшето образование за младите хора и
доколко то се цени като получени знания или
като диплома.

Брой в %

Интересни са резултатите от отговорите на
студентите за съизмеримост на българското
образование с европейското. С категорично
„Да” са отговорили само 9 %, „По-скоро да”
са избрали 27 %, „По-скоро не” – 44 % и категорично „Не” – 19 %. Почти двойно повече са
избраните отрицателни опции. Още повече
отрицателни отговори имат участниците в
СДК „Детски учител”, които са работещи
вече учители. Ако сравним резултатите от
миналите изследвания – 2014, 2015 ще видим,
че рейтингът на българското висше образование силно е спаднал в очите както на студенти, така и на учители. Очертава се една трайна тенденция на спад, която не е добра за висшите училища.
Същевременно на следващия въпрос: Ще
бъдат ли възнаградени положените усилия за
обучението във ВУЗ? – положителните
отговори са 3 пъти повече от отрицателните
при студентите и 4 пъти повече при
учителите.
Остава
въпросът
–
ако
българското образование не е добро, то как
ще послужат на учащите се получените
знания? Приемаме, че в този процес
решаваща роля имат не само икономическите
реалности, но и обществените нагласи, силно
повлияни
от
средствата
за
масова
информация, които непрекъснато убеждават
хората, че трябва да се учи в чужбина. От
друга страна, във всички големи градове на
страната
има
офиси,
чрез
които
представители на западни университети
започват кандидатстудентска кампания още
от 9-и клас на гимназиите. Така изтича найголемия капитал и богатство на страната ни –
младежта. Лъскавите дипляни и красивите
каталози
обещават
на
зрелостниците
прекрасни преживявания, нови впечатления и
големи мечти за бъдещето. Това е нелека и
несправедлива конкурентна борба, защото
българските университети вече 25 години са
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поставени в ситуация на оцеляване и
финансов колапс.
Отговорите на въпроса за националната
идентичност не ни изненадаха, те са съизмерими с отговорите от предходните изследвания: 51 % определят себе си като българи и
по-малко от половината 39 % като българин и
европеец. Това е устойчива тенденция през
последните години. Колкото и да критикува
държавата си, българинът остава верен на
националната си идентичност.
През последните години миграционните
процеси в Европа се засилиха неумоверно и
създадоха неблагоприятна ситуация за
страните от ЕС, в това число и за най-бедната
от тях – България. Включихме в анкетната
карта този въпрос за да видим как се е
променило отношението и ценностите на
студентите, сравнено със изследването от
2014 г. Настоящите резултати показват
огледален образ на тези от миналото
изследване: общо отрицателно отношение
към миграцията имат 74 % (2014 г. – 29 %),
общо положително (приемат миграцията) – 26
% (2014 г. – 71 %). Обяснението се свързва с
това, че преди студентите свързваха въпроса
изключително с възможностите да емигрират
сами, със своята възможна адаптация към
реалностите в Европа, а днес проблемът е
друг: в Европа и у нас има мигранти, към
които ние трябва да се адаптираме, да се
научим да ги приемаме. Тези резултати
контрастират с високият процент на
избраната
като
ценност
за
човека
толерантност – 72 %. Явно студентите не я
отнасят към наболелите миграционни
проблеми. Това налага да се замислим за
трансформацията на ценностите, като се има
предвид краткия времеви отрязък.

свободно наемане на работа – 46 %, замяна на
националните ценности с европейските – 7 %.
Като цяло студентите се ориентират в
проблематиката на ЕС. Резултатите са
съизмерими с изследванията от минали
години.
Блокът въпроси за ценностната ориентация включва въпрос за определяне на трите
най-важни качества на човека според
студентите. Образованието и знанието са
избрали 58 %, умението за „ученето да се
учи” – 34%, социалния и професионален опит
– 29 %, способността за адаптиране – 27 %,
умението да се печелят пари са избрали едва
6 %, толерантността – 72 %, волята е важна за
38 % от анкетираните. Цифрите говорят сами
по себе си: най-ценна е толерантността, една
народопсихо-логическа черта на българина,
следвана от образованието и знанията, и
волята. Посочените резултати са с 10 % пониски от тези на изследването от 2015 г.
Добър е резултатът за една нова опция, все
още недостатъчно популярна, но интересна умението за „ученето да се учи” отразено в
европейската квалификационна рамка. Положително е, че студентите са запознати с факта
и терминологията.
По отношение на ориентацията на
студентите за ценностите на демокрацията и
либерализма можем да кажем, че като цяло се
справят добре. Друг е въпросът за икономическите особености на либералния подход
към пазара и демократичните практики за
координиране на пазара в ЕС – има
необходимост от повече философска, икономическа и политическа култура.
Таблица 4. Какво за Вас е демокрацията? (Посочват се до три отговора)
Показатели

Таблица 3. Притесняват ли Ви мигрантите в
Европа и адаптацията с тях?
Показатели
Брой в %
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не

52
52
24
12

37
37
17
9

Брой в %

Свободен избор за всеки

98

70

Неограничени възможности

29

21

Форма на държавно управление

69

49

Модел на обществени закони и правила
57
валидни за всички
Свободен, неурегулиран пазар на стоки и
22
услуги
Държавни механизми за координиране на
22
пазара

Европейската интеграция се разбира като
финансова помощ за България от 32 % от
респондентите,
като
координация
на
икономиките и политиките на страните от ЕС
– 56%, като координиране на образователните
системи и културни институции – 48 %,

41
16
16

Добра е ориентацията на студентите по
отношение на ключовите ценности при
търсене на работа. 80 % залагат на
компетенции,
знания,
умения
и
професионален опит. За 57 % - това е
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възможността за бъдеща кариера, 36 % ценят
поведението при интервю и само 19 % се
осланят на препоръки. Това говори за едно
съзнателно и отговорно отношение към
процеса на търсене на работа и предполага
по-голяма мотивация в процеса на обучение.
Останахме приятно изненадани от факта,
че само 2 % от студентите приемат парите за
най-ценното в живота. За 44 % парите са
необходими като средство за реализация на
целите, а за 36 % са важни за съществуването
на човека. 19 % приемат, че не са найважното в живота. Това е една добра
ценностна ориентация и тя потвърждава
тезата, че новото, наречено от Джерами
Ривкин, „протеево” поколение цени повече
емоционалните преживявания, отколкото
трупането на материални ценности. Те
мислят за себе си като за „…творчески изпълнители, движещи се с лекота между сценарии и декори, докато разиграват множество
драми, съставляващи културния пейзаж.”
(Рифкин, Д., 2001)
Анкетираните студенти показват зрялост и
компетентност по въпросите за ценностното
възпитание на децата. Общо положителна
оценка дават 83 %. Те считат, че децата
трябва да се приобщават към ценностите на
демокрацията още в детската градина. Против
това, отрицателна оценка са дали общо 14 %
от допитаните.
На въпроса трябва ли още в детската
градина да се формират у децата ценности
като дисциплина, отговорност, икономическа
и финансова култура, 78 % отговарят
утвърдително, с помощтна на тематични игри
и само 12 % считат, че това трябва да е
изключително
родителско
решение.
Отговорите
показват
разбиране
на
съвременните идеи за социализация на децата
в социалните общности чрез демократичните
ценности и подходи, познаване и приемане на
тези ценности и тяхната значимост
за
социалната и професионална адаптация на
подрастващите, а и на личността въобще.
Като се отчете факта, че от 140 респондента
90 са от педагогическите специалности,
резултатите могат само да ни радват.
Надяваме се, че това са бъдещи учутели, на
които обществото ще повери най-ценното
богатство за една нация – нейните деца.

Изводи, обобщения и заключение
Проведеното социологическото проучване
на студентите от ФОН осигури база данни,
която дава възможност да се анализират
актуални за нашата действителност проблеми, свързани с образованието. Интердисциплинарният подход при изследванията
улеснява разбирането и приложението на
креативността на мисленето в образователния
процес по хуманитарните, социални и
стопански дисциплини. Основните изводи от
проведеното ЕСИ във ФОН са следните:
 висшето образование продължава да е
ценност за 69% от студентите, но за много от
тях основно като диплома (документ), а не
като знания; причината за това е в
настъпилите разнообразни и динамични
кризисни аксиологически трансформации на
живота в обществото през последните 25
години;
 за около 67 % от студентите на ФОН
специалността, по която се обучават, е
перспективна и този процент е по-висок,
сравнен с изследването ни през 2015 г., което
е положителен растеж и задоволява, защото
оценката на статуса на специалността
рефлектира
върху
по-голямата
заинтересованост в обучението;
 за общо 56 % от допитаните студенти
положените усилия за обучение и получаване
на знания ще бъдат възнаградени при
постъпване на работа; процентът не е
достатъчно висок, а това е много важен
аспект за мотивация на студентите да
положат повече усилия в процеса на обучение
и да получат по-добри резултати;
 тревожно е, че общо 64 % от
допитаните не приемат Българското висше
образова-ние за съизмеримо с Европейското
образование, и това е сериозна крачка назад
по отношение резултатите от изследването
през 2014 г., където 64 % от респондентите го
приемат за съизмеримо; причината вероятно
се крие в обществените и медийни
манипулативни
нагласи
и
социалноикономическия статус на висшите училища в
страната през последните години, както и
недостатъчно ефективните комуникаци-онни
стратегии на национално и европейско ниво
относно стратегическите ценнности, промяна
приоритети и регулации в обществото и
образованието;
 по отношение оценките на евроинтеграцията в сравнение с резултатите от

111

изследването през 2014 г., студентите са поориентирани за тези процеси;
 резултатите говори за едно съзнателно
и отговорно отношение на студентите към
процеса на търсене на работа и предполага
по-голяма мотивация в процеса на обучение;
 анкетираните
студенти
показват
зрялост и компетентност по въпросите за
ценнос-тното възпитание на децата. Общо 83
% считат, че децата трябва да се приобщават
към ценностите на демокрацията още в
детската градина;
 необходимо е да се включат в учебните
програми теми и въпроси за развитие на
социално-икономическата
култура
на
младите хора, особено по отношение на
основните ценности на демокрацията,
цифровото общество, информацията, пазарите и развитието на иновациите, и др.
През последните години се забелязва
нисък статус на творчеството в системата на
ценности на студентите. Тази тенденция се
очертава не само в анализа на резултатите от
нашето, но и в други университетски
социологически изследвания и поставя под
въпрос основните цели на съвременното
образование.
Намаляването
на
часовете
по
хуманитарните и социални дисциплини води
до ограничаване на разбирането за смисъла и
потребността от творчество, както и на
схващането за изграждане на самостоятелни
умения за рационално и системно аналитично
мислене.
По същата причина се наблюдават
недостатъчни познания и разбиране на
хуманитарната терминология, която е в
основата на културата и образованието.
Тенденцията в тази насока се разширява и
задълбочава.
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ВАЛИДИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ACIC 3.5 - ОЦЕНКА НА ГРИЖИТЕ ЗА
ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Теодора Димчева, Нонка Матева, Антония Янева, Живко Пейчев
VALIDATION OF THE BULGARIAN TRANSLATION OF THE ASSESSMENT
OF CHRONIC ILLNESS CARE (ACIC 3.5)
Teodora Dimcheva, Nonka Mateva, Antonia Yaneva, Zhivko Peychev
ABSTRACT: In Bulgaria the extent to which chronically ill patients receive care congruent with the Chronic
Care Model is unknown. The main objectives of this study were to validate the Assessment of Chronic Illness
Care (ACIC3.5) in Bulgaria while maintaining adequate validity, reliability, and sensitivity to change. The Assessment of Chronic Illness Care (ACIC) is a practical quality-improvement tool to help organizations evaluate
the strengths and weaknesses of their delivery of care for chronic illness in six areas: community linkages, selfmanagement support, decision support, delivery system design, information systems, and organization of care.
Methods: The Bulgarian version of the ACIC was tested whit 21 GPs in primary care practices in southern Bulgaria. We tested the instrument by means of structural equation modelling, and examined its validity, reliability
and sensitivity to change.
Results: The Internal consistency as represented by Cronbach’s alpha ranged from ‘acceptable’ for the ‘organization of care’ subscale to ‘excellent’ for the ‘clinical information systems’ subscale. Correlations between
the ACIC and the Dutch version subscales were also good, ranging from .88 to .97, indicating acceptable coverage of the core areas of the CCM. The seven subscales were significantly and positively correlated, indicating
that the subscales were conceptually related but also distinct.
Conclusion: We conclude that the psychometric properties of the ACIC are good and promising alternate instrument to assess chronic illness care. The results and feedback from teams suggest that the ACIC is responsive
to health care quality-improvement efforts and may be a useful tool to guide quality improvement in chronic
illness care and to track progress over time.
Key words: chronic care, measurement, quality, chronic illness, disease management

лявания; информационна система; процес на
вземане на решение; подкрепа за самоуправлението на болестта от пациента; използване
на ресурсите на общността. Тези шест елемента от една страна са комплексни, а от друга те са независимо свързани с подобряване
на поведението на двете страни – медицински
специалисти и пациенти. Те са насочени също
и към подобряване на здравните резултати за
възрастната популация с хронични заболявания [2].
Въпросникът ACIC 3.5 (Assessment of
Chronic Illness Care) е създаден от The
MacColl Center for Health Care Innovation през
2005 г., базиращ се на шестте основни елемента на ССМ за оценка на мнението на
здравните специалисти относно организирането и предоставянето на грижи при хронични заболявания [3]. Въпросникът включва 27
твърдения, разпределени в седем области:

Въведение
Chronic Care Model (CCM) – модел за грижи за хронично болни на Вагнер е залегнал в
различни програми за управление на болестта. Той е разработен през 1996 г. и показва
как могат да бъдат проектирани системите на
здравеопазване така, че да улесняват процеса
на първични грижи, както за доставчиците на
медицински услуги, така и за пациентите с
хронични заболявания [1]. Този модел служи
като основа за организиране на грижите за
хронично болните в много други страни, като
се обогатява с индивидуалните особености,
нагласи и традиции на всяка държава. Принципно ССМ се фокусира върху оптимизирането на шест ключови елементи в здравната
система: организацията на здравната система
като цяло; организацията на прякото предоставяне на услугите за дадени хронични забо-
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Организация на предоставянето на
грижи в здравната система (6 твърдения);

Връзки в общността (3 твърдения);

Подкрепа на пациенти за самоуправление на състоянието им (4 твърдения);

Подкрепа при вземане на решение (4
твърдения);

Организация на центрове (практики)
за предоставяне на грижи (6 твърдения);

Информационна система (5 твърдения);

Интегриране на компонентите на Модела за грижи за хроничните заболявания (6
твърдения).

който е запознат със специфичната медицинска терминология.

Проведено бе обсъждане на преведения вариант от експертна група, съставена от
специалисти в областта на здравеопазването с
опит в разработването и превеждането на инструменти и преводача, в хода на което се
изгладиха специфични фрази от превода.

Извършен бе обратен превод на въпросниците от независим преводач.

Проведен бе тест и ре-тест на финалния вариант на въпросника и статистически
анализ за валидиране.
След проведена предварителна инструкция, всички участници попълниха двукратно
ACIC 3.5 в рамките на 10 дни. При повторното попълване участниците нямаха достъп до
първия попълнен от тях екземпляр.
Оценката на вътрешната съгласуваност на
въпросника беше извършена чрез изчисляване
коефициентът
алфа
на
Кронбах
(Cronbach’s Alpha) и inter-item correlation
coefficient.
Използван беше split-halfreliability model и беше изчислен SpearmanBrown coefficient (rsb) за всяка скала.
Обработката и анализът на данните се извършиха със статистическия програмен продукт SPSS v.19. За графичното представяне на
резултатите беше използван и MS Excel for
Windows.

Цел и задачи
Да се валидира българската версия на въпросник ACIC 3.5 с цел проучване и анализиране мнението на пациенти и обслужващите
ги медицински специалисти относно мениджмънта на хроничните заболявания.
Материал и методи
Апробирането и валидирането на въпросника беше извършено сред 21 ОПЛ с практики в Южна България (специализанти по „Обща медицина“ към Медицински университет
– Пловдив), от които 11 са намират на територията на градовете и 10 са в селата.
Отговорите на анкетираните са ранжирани
в четири нива на изпълнение – от D – малко
или никаква, C – базова, B – добра, до А –
изцяло осъществена подкрепа/грижа за хронично болни [4]. В рамките на всяко от четирите нива, респондентите дават и количествена оценка от 0 до 11 точки. Най-ниският възможен резултат за всеки компонент или цялата част е „0“. Резултати от 0 до 2 т. показват –
ограничения в обгрижването на хронично
болните; от 3 до 5 т. – базово ниво на обгрижването на хронично болните; от 6 до 8 т. –
добро ниво на обгрижването на хронично
болните; от 9 до 11 т. – оптимални или напълно развити грижи за хроничните заболявания.
Процесът на апробиране и валидиране на
въпросника беше съобразен с указанията на
СЗО „Процес на превод и адаптация на инструменти“[4], а именно:

Извършен бе превод на оригиналните
въпросници на български език от преводач,

Резултати и обсъждане
За да бъде една скала използваема, тя
трябва да бъде преди всичко надеждна и валидна. Надеждността (reliability) показва доколко тестовите единици (items) са съгласувани около определена цел – измерване на
предварително обособен конструкт, а валидността показва, доколко скалата измерва
именно въпросния конструкт [5, 6].
На таблица 1 са представени средните
аритметични стойности за всяка скала на
въпросник ACIC 3.5 при първото и второто
измерване и коефициентът на SpearmanBrown (rsb) за всяка скала.
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Таблица 1. Резултати от тест – ретест анализ на въпросник ACIC 3.5
Област
I измерване
Подобласт
Mean
Част 1: Организация на предоставяне на грижите в здравната система

II измерване
Mean

rsb

Общ организационен център в грижите за хронични заболявания

3,19

3,10

0,968

Организационни цели при грижите за хронични заболявания

4,71

4,62

0,968

Стратегия за подобряване на грижите за хроничните заболявания

3,95

3,81

0,984

Стимули и регулация на грижите за хроничните заболявания

3,38

3,33

0,995

Ръководители

4,24

4,05

0,986

Облаги/обезщетения

2,71

2,81

0,987

Свързване на пациентите с външните за здравната система ресурси

3,10

3,33

0,974

Партньорство с организациите от общността

3,67

3,71

0,984

Регионални здравни планове

2,67

2,81

0,976

Оценяване и документиране на потребностите и дейностите по самоуправлението
Подкрепа за самоуправлението

4,29

4,10

0,988

2,57

2,48

0,957

Обсъждане на опасенията на пациентите и семействата

4,05

4,00

0,980

3,52

3,57

0,982

Наръчници, базирани на доказателствата

3,05

2,90

0,977

Включване на тесни специалисти за подобряване на първичните
грижи
Обучение по отношение на грижите за хроничните заболявания

2,90

2,95

0,987

2,52

2,67

0,975

Информиране на пациентите за указанията в съвременните наръчници за хроничните заболявания
Част 3c: Организация на системата по предоставяне на грижите

3,43

3,48

0,985

Функциониране на екипа в практиката

2,67

2,71

0,987

Лидерство в екипа

3,00

2,71

0,960

Система за плануване на консултации

3,62

3,38

0,986

Проследяване

3,62

3,52

0,994

Планиране на консултациите на хронично болните

5,62

5,62

1

Непрекъснатост на грижите

5,00

4,57

0,951

Регистър (списък на пациенти със специфични състояния)

4,05

3,86

0,974

Напомняния на изпълнителите на медицински грижи

4,14

4,00

0,989

Обратна връзка

4,76

4,67

1

Информация за съответни подгрупи от пациенти, които се нуждаят
от услуги
Лечебен план за пациента

3,90

3,52

0,970

4,14

3,95

0,980
0,984

Част 2: Връзки в общността

Част 3a: Подкрепа на пациентите за самоуправление на състоянието им

Ефективни интервенции за промяна в поведението и групи за подкрепа
Част 3b: Подкрепа при вземане на решение

Част 3d: Информационна система

Част 4: Интегриране на компонентите от Модела за грижи при хроничните заболявания
Информиране на пациентите за указанията в наръчници по отношение на хроничните заболявания
Информационна система/регистър

4,05

3,95

3,81

3,81

1

Програми в общността

3,81

3,62

0,990

Планиране на грижите за хроничните заболявания на ниво практика/клиника
Рутинно проследяване на плануваните консултации, оценяване на състоянието на пациента и планиране на целите
Наръчници за грижи при хроничните заболявания

4,05

3,90

0,982

4,52

4,29

0,977

4,33

4,29

9,85
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Въпросникът ACIC 3.5 показва много добвъпросника сред 218 здравни специалисти, в
ра вътрешна съгласуваност, коефициентът
т.ч. здравни мениджъри, ОПЛ, медицински
алфа на Кронбах (Cronbach’s α) е 0,97 за цесестри, социални работници и др. [7], се отклият въпросник. Средната стойност на корери голямо сходство в стойностите на
лационните коефициенти между тестовите
Cronbach’s α, като в някои области нашите
единици (items) r=0,358 е умерена, още едно
резултати дори са по-високи (табл. 2).
доказателство за добрата валидност.
При сравнението на холандския вариант с
българския, получен при валидирането на
Таблица 2. Оценка на вътрешната съгласуваност на ACIC 3.5
Област
Cronbach’s α
Подобласт

България*

Холандия

Организация на предоставяне на грижите в здравната система

0,88

0,93

Връзки в общността

0,89

1

Подкрепа на пациентите за самоуправление на състоянието им

0,83

0,97

Подкрепа при вземане на решение

0,93

0,95

Организация на системата по предоставяне на грижите

0,94

0,88

Информационна система

0,92

0,87

Интегриране на компонентите на Модела за грижи при хроничните заболявания
* резултати от собствено проучване

0,97

0,91

Измерването на качеството на предоставяните здравни грижи за пациенти с хронични
заболявания се развива много динамично през
последните години. Това доведе до разработването на различни методики за изследване
на подобни цели и тяхното предоставяне на
изследователите за собствени проучвания.
Често от публикуваните методически характеристики на различните инструментариуми не може веднага да се установи, кой от
инструментите е най-подходящ за определена
цел [8]. В много случаи рационалният избор
на най-добрия инструмент се усложнява и от
факта, че няма преки сравнителни проучвания.
Публикуваните за ACIC 3.5 изследвания
показват много добри резултати относно степента на сложност на въпросите, вътрешната
им съгласуваност и надеждност [7, 9]. Това
дава възможност за коректната им теоретична
интерпретация и практическо приложение.
Настоящото проучване показа, че българският превод на ACIC 3.5 е с добра вътрешна
съгласуваност и тест-ретест надеждност, с
близки до публикуваните резултати за оригиналните им версии, създадени от Glasgow и
колектив (2005).

Заключение
Въпросникът ACIC 3.5 е много подходящ
метод за измерване на характера и качеството
на предоставяните медицински грижи за хроничноболни пациенти в различни области.
Той позволява да се оцени ефектът от мерките за подобряване на ССМ. Българската версия на въпросника показа добра надеждност и
крос-културална валидност и може да бъде
прилаган широко за оценката на медицинските грижи за хронично болни.
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ЕМОЦИОНАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ОНКОБОЛНИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ЛЕЧЕНИЕ
Анета Рашева, Лилия Перусанова- Павлова
EMOTIONAL STATE OF CANCER PATIENTS IN THE INITIAL STAGE OF TREATMENT
Aneta Rasheva, Lilia Perusanova- Pavlova
ABSTRACT:The global oncology doctrine includes an understanding of the oncology problem in its entirety
and the relationship between causal factors (social, psychological, hereditary, etc.), mechanisms, treatment,
prophylaxis and active tracking.
The aim of this study is to show the emotional state of the oncologists in the initial stage of treatment and the
need for a comprehen- sive and supportive attitude of the different specialists towards them in the healing
process.
Material and methods of study: Persons (male sex - 30 persons and females - 20 people aged 18-80 years)
with proven oncological disease and one chemotherapy course undergoing treatment in the Military Medical
Academy - Sofia, Department of Hematology, Chemotherapy and Oncology. The following methods were used:
1. Theoretical analysis of literary sources
2. Janet Taylor Manifesto Scale - MAS, 1984
Knowing the leading, fearful emotions of the oncologists that occur as a result of the illness we will be able
to work with them to relieve their physical condition and hence improve the social and psychological adaptation
of the individual during the illness.
Key words: cancer patients, emotional condition, treatment

С поставянето на диагнозата онкоболен
освен
медицинските
и
психологични
проблеми болния се сблъсква и с редица
социални проблеми, свързани с промяната на
качеството на живот. Според D. F. Cella и E.
A. Cherin [2] :”Качеството на живот се отнася
до оценката и удовлетворението на болните
от настоящето ниво на дейността им в
сравнение с това, което те считат за възможно
или
идеално”.
Когато
настоящите
преживявания съвпадат със стремежите на
болния, качеството му на живот е добро, и
обратно- когато между тях има голяма
разлика, то е лошо.Редица автори смятат, че
качеството на живот има множество
измерения и включва физикалния статус,
основните симптоми, психологическия и
социалния статус. За оценката му от
решаващо значение са самите болни и
прилаганите въпросници от медицинските
специалисти. Въпросниците трябва да имат
ясно и значимо отношение към грижите за
болните, да не създават пречки между

Въведение
Особено
важно
за
лечението
на
онкологично болните е познаването и
прилагането на съвременната онкологична
доктрина. В по широкия смисъл световната
онкологична доктрина включва разбирането
за онкологичния проблем в неговата цялост и
взаимоотношения между причинни фактори
(социални, психологически, наследствени и
други), механизми, лечение, профилактика и
активно проследяване. Изпълнението на
въвеждането на тази съвременна програма
днес в по- голяма от когато и да било преди
степен се влияе от икономическото състояние
на страната, от средствата отделяни за
диагностика, лечение, социална работа,
психологически
консултации
и
рехабилитация
на
онкоболните,
от
техническата и апаратурната съоръженост на
онкозаведенията и всички други институции,
които имат контакт с онкоболните.
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болните и персонала, да има достатъчна
чувствителност за нуждите на изследващия,
да се приемат за ненатрапчиви от болните. По
такъв начин изследванията, свързани с
онкоболни в сферата на медицината,
клиничната психология и социална работа
имат огромно значение за практическата
работа с тях, част от която е уважителното и
загрижено
отношение
на
различните
специалисти към тези хора, пряко оказващо
влияние и върху емоционалното им
състояние.
Целта на настоящето изследване е да се
покаже
емоционалното
състояние
на
онкоболните в начален етап на лечение и
необходимостта от разбиращо и подкрепящо
отношение на различните специалисти към
тях в лечебния процес.
Материал и методи на изследване:
Изследвани са лица (мъжки пол- 30 човека и
женски пол- 20 човека на възраст от 18 до 80
годишна възраст) с доказано онкологично
заболяване
и
проведен
един
химиотерапевтичен курс на лечение, лежащи
във ВМА – гр. София, Катедра по”
Хематология, Химиотерапия и Онкология”.
Използувани бяха следните методики:
1. Теоретичен анализ на литературни
източници
2. Скала за манифестен страх на Джанет
Тейлър –MAS, 1984 г.[1]

пациента и да може да се спечели неговото
доверие.
На болните се дава да попълнят
въпросника за манифестен страх на Джанет
Тейлър (MAS), българската адаптация на
Димитър Щетински и Паспаланов. Обяснява
им се, че трябва първо внимателно да
прочетат нструкцията към въпросника, след
което да пристъпят към попълването им.
Казва им се, че ако имат затруднения с
писането,
поради
спецификата
на
заболяването им, да съобщават ясно и точно
какъв е отговорът им на съответното
твърдение.
При онкоболните се очаква да настъпят
психически промени, детерминирани от
особеностите и същността на протичане на
болестта и преживяванията, свързани с
наличието на соматична симптоматика
Данните от изследването сочат, че 34% от
изследваните
онкоболни
демонстрират
високо равнище на манифестно изразена
тревожност и страх, а 16% са с много високо
равнище на тревожност, което говори за
наличието на хроничен страх, свързан с
тревожност. Така също показва и лабилност
на вегетативната нервна система при
заплашващи ситуации. Това може да стане
предиспозиция за развитието на паническа
реакция при симптоми, които пациента
субективно възприема като заплашващи
живота му. Със средно равнище на
манифестно изразена тревожност са 26 %и
при 24% от респондентите се наблюдава
ниско равнище на тревожност и страх.
Средната стойност (19,78 т.) сама по себе си
говори, че почти половината от онко болните
са с тенденция към високо ниво на
манифестно изразена тревожност и страх т.е
те са предразположени към различни по
същност и степен на изразеност афективнотревожни реакции и състояния (вж. Табл.1).

Резултати и обсъждане
Данните в настоящето изследване са
получени чрез индивидуално тестиране на
болните. Преди започване на изследването
изследваният дава кратки разяснения за
нуждата от участието ( доброволно ) в това
изследване и молба за съдействието за точно,
пълно
и
искрено
попълване
на
въпросника.Това се прави от гледна точка
осигуряването на по-добър контакт с

Табл. №1 Процентно разпределение, средна стойност и стандартно отклонение на
отговорите за наличието на манифестен страх (Дж. Тейлър)
Оценки по скалата
Нормативна скала
%
Ниско равнище на тревожност и страх
( 4.5 – 6.0 т. )
24.0
Средно равнище на тревожност и страх
( 6.0 – 20.0 т. )
26.0
Високо равнище на тревожност и страх
( 21.0 – 29.0 т. )
34.0
Много високо равнище на тревожност и страх
( 30.0 -40.0 т. )
16.0
Средна стойност
19.78
Стандартно отклонение
4.2
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Вероятно обяснение на получените
резултати може да е, че някои от симптомите,
характерни за онкологичните заболявания
като болка, гадене, повръщане, мъчителна
кашлица или епизоди на затруднено дишане
са особено неприятни за пациентите. Болните
с такива симптоми се чувстват неудобно,
изпитват чувство на срам, че боледуват и
притесняват близките си, а някои дори
изпитват
чувство
за
вина,
поради
възможността близките им да страдат и
скърбят заради тях.
Страхът, най-често от смъртта е
актуализиран
от
безпомощността
и
безнадеждността,
която
обикновено
съпровожда онкоболните по отношение на
лечимостта на тяхното заболяване и понякога
поради отдръпване и липса на подкрепяща
социална среда.
Както знаем болката е често срещан
симптом при онкоболните и е физически
дискомфорт или страдание, което болния
разбира и съзнава. Болката, както и емоцията
(афекта) в основата си е вътрешно
индивидуален феномен. Тя може да възниква

както емоциите от външни или от вътрешни
стимули (в случая онкозаболяването).
Независимо от причините за болката, както и
нейните феноменологични характеристики, тя
почти винаги се съпровожда от усилие да се
намери облекчение и да се избегне нейната
поява в бъдеще и ако това в момента е
невъзможно предизвиква напрежение и
появата на отрицателни емоции, свързани с
тревожност
и
страх.
Афективно
когнитивните структури, включващи болката
имат решаващо значение за устойчивостта на
индивида към болка и на склонността му да
се жалва. Това означава, че болката може да
отслабва при промяна на афективнокогнитивната ориентация за това, което
произтича, т.е ако пациента има позитивна
представа за предстоящите му събития напр.,
че ще бъде добре обезболен, че не е
изоставен, че има кой да се грижи за него и е
обичан, то това би спомогнало за облекчаване
на болката и свързаните с нея страхови
изживявания.

Равнище на манифестен страх при жени
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Фиг.1 Процентно разпределение на отговорите на онкоболни жени за наличието на
манифестен страх по Дж. Тейлър
Поради
повишената
емоционална
възприемчивост на жените и доказаната им
по- добре изразена от мъжете емоционалност,
сензитивност може да се предполага, че ако
се създадат на онкоболните подходящи
условия,
предизвикващи
оптимистични
чувства и положителни емоции би могло да
се очаква да се наблюдава тенденцията
жените да са по-устойчиви към болката,
отколкото мъжете.
От получените и представените на Фиг. 1
и 2 резултати, както и данните от

съществуващите литературни източници за
връзката на болката с емоциите и
когнитивните процеси е възможно да бъде
изказано твърдението, че поради повишената
емоционална възприемчивост жените ще
участвуват по-активно в процеса на лечение и
ще постигат по-значими резултати по
отношение на вътрешното си емоционално
състояние, ако към тях се проявява човечност
и емпатия.
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Равнище на манифестен страх при мъже
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Фиг. 2 Процентно разпределение на отговорите на онкоболни мъже за наличието на
манифестен страх по Дж. Тейлър
оттам подобряване на социалното и
психологическо приспособяване на индивида
по време на боледуването.
Познаването
на
проблемите
на
онкоболните ще позволи да се изгради
адекватно отношение и човешко разбиране от
страна на лекуващите ги и обществото.

Изводи и заключение
Измененията в емоционалното и психично
състояние на онкоболните могат да се появят
в резултат на личностовата реакция на
тежкото заболяване с преобладаващ страх от
инвалидизация и последваща смърт, с всички
възможни последици за ситуацията в
семейната и трудовата среда, а не само да са
резултат от органичното заболяване.
Въз основа на изложените дотук данни не
мога да говоря за онкоболните в България
като цяло. Използуваната група (извадка)
изследвани лица не е и не може да бъде
репрезантативна за всички носители на
различните видове онкологични заболявания,
но с това изследване искам да обърна
внимание към проблемите и емоционалните
преживявания на онкоболните. Само така,
познавайки техните водещи, страхови
емоции,
които
настъпват
вследствие
заболяването ще можем да работим с тях за
облекчаване на физическото им състояние и
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IMPACT AND IMPACT OF ONCOLOGY ILLNES ON THE FAMILY
Aneta Rasheva, Lilia Perusanova-Pavlova
ABSTRACT: Cancer causes many psychological and social problems. Not least are they and the patient's
relatives, who are usually the first to learn the news, and many of them experience it painfully. That is why communicating the diagnosis of relatives should be done in stages and very carefully. Workers with cancer should
provide a supportive environment for discussing the diagnosis and respect the family's ability to cope with the
situation.
Key words: oncological, psychological and social problems, family

бят две подгрупи в зависимост от тяхната
психична реакция. Първата подгрупа, която
обхваща по- голямата част от заболелите се
характеризира с не признаване, не приемане
или отричане ( denial ) на собствената болест.
Това са хора, които търсят и намират десетки
доводи, за да се убедят, че е невъзможно да са
болни. Позовават се и на успокоителните
думи на медицинския персонал. Самонаблюдавайки се, те също не намират нещо подозрително. Дори и когато се появят явни признаци на прогресиращия рак, те намират начини да се самоуспокоят, като си въобразяват,
че имат всякаква друга болест, но не и злокачествено заболяване (Балканска, П., 2009).
Част от най-тежко болните при първото
научаване на естеството на своята болест
реагират изключително бурно. Разгръщат се
повече или по-малко изразени афективни,
шокови, психотични състояния.Те са объркани, неподредени, хаотични, недоумяващи.
Общият им вид изразява неописуем страх или
ужас. Психозата обаче е краткотрайна. Продължава часове, рядко се стига до няколко
дни.
Други болни разгръщат тежък депресивен
синдром с ажитация, като се вайкат, охкат,
пъшкат, чупят ръце. Твърдят, че с тях е свършено, че гибелта е неизбежна. Тази психотична реакция също не се задържа дълго. Ин-

Въведение
Онкоболните са едни от най-тежките болни в медицинската практика. Повечето от
злокачествените заболявания имат лоша клинична прогноза. Те водят до висока смъртност. В последните стадии на раковото заболяване се стига до изнемощяване и отслабване (кахексия), които завършват с маразъм –
крайно телесно и психично изтощаване. В
това състояние болните придобиват неузнаваем външен вид. Тежестта на раковото заболяване поражда много психологични и социални проблеми. Не малко са те и за близките на
болния, които обикновено първи научават
вестта и много от тях я изживяват мъчително.
Ето защо съобщаването на диагнозата на роднините следва да става на етапи и след внимателна преценка на техните личностови качества – как реагират на подобни ситуации,
каква е степента на кръвно родство и силата
на емоционалната привързаност.
Психо-социалните модели на болестта
Психо-социалните модели на болестта на
онкоболните са проявени в няколко направления. В групата на болни, които по някакъв
начин са узнали своята диагноза или я подозират с голяма вероятност могат да се обосо-
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тересно е, че болните с такива психотични
епизоди постепенно, но сравнително бързо се
овладяват. Все повече се насочват към успокоителните думи на околните. По-добре и попълно възприемат мотивите, че болестта им е
като всяка друга болест. Наистина те все повече се доубеждават, че едва ли има нещо
страшно, докато накрая преминат в противоположното убеждение и започват да разговарят и да се държат спокойно. Търсят и намират много доводи, че тяхното заболяване е полеко и скоро ще премине напълно. Отначало
се примиряват с мисълта за нелечима болест,
но по-късно я неутрализират или деактуализират, а накрая я изтласкват изцяло или частично от съзнанието си, в такава степен, че да
не им пречи да се надяват и да живеят с перспективи (Ачкова, М., 2001).
В този момент болните трябва да бъдат
подкрепяни от близките си, да бъдат консултирани за стъпките, които трябва да предприемат, за да вземат правилно решение за съгласие и изпълняване на предписаното лечение, да им се вдъхне надежда и увереност в
бъдещето.
Борбата с рака не е лесна и поради факта,
че той представлява сборно понятие, което
обединява над 100 различни злокачествени
заболявания, които засягат отделни органи,
имат специфична етиология, клинична картина, терапевтичното поведение и прогнозата
също са различни.Човешките популации са с
различно ниво на засягане от злокачествени
заболявания, което се променя във времето
под влияние на фактори от най-различно естество. Установено е, че 80-90 % от злокачествените заболявания се дължат на фактори от
външната среда – начин на живот и бит, хранене, социални и културни особености и други.
Характеристиките на индивида: възраст,
пол, социално- икономически статус, семейно
положение, раса и други са от съществено
значение при изясняване на особеностите в
засягането на дадена популация.
Честотата на редица злокачествени заболявания нараства с възрастта. Това се свързва
както с продължителността на въздействие на
даден канцероген, така и с дължината на периода от малигнената трансформация на
клетката до появата на първите симптоми на
заболяването или неговото диагностициране
по друг повод. При злокачествените заболявания на женските полови органи се отбелязва намаление или стабилизиране на засягане-

то във възрастта след менопауза, което се
свързва с хормоналния дисбаланс на организма.
Различията по пол също имат своите особености и предполагат влиянието на множество рискови фактори. Неколкократно по–
високото засягане от рак на белия дроб и ларинкса при мъжете в сравнение с жените се
свързва с разлики в разпространението на
тютюнопушенето, действието на професионални агенти и други. Още през 1700г. италианският лекар Ramazzini наблюдава, че ракът
на млечната жлеза е по-чест при монахините,
което той свързва с влиянието на семейното
положение и по- точно с безбрачието.
Doll и Peto (1981) в монографията „The
Causes of Cancer” подчертават, че 5% от умиранията от рак са свързани с професията.
Например: наблюдава се по-голяма честота от
рак на скротума при коминочистачите; от рак
на белия дроб - при корабостроителите в
САЩ, дължащи се на работа в среда с азбест.
Заболяваемостта от
рак е по-висока и при следните професии:
миньори, леяри, кожари, бояджии, печатари,
текстилни работници и работници в каучуковата промишленост.
Различията в зависимост от местоживеенето също предоставят значителни възможности за разкриване етиологията на туморите.
Наблюдаваните разлики дават възможност за
разкриване на факторите на околната среда и
начина на живот при отделните популации.
По този начин много от злокачествените заболявания могат да бъдат предотвратени.
Така например проучването на Haenszel
(1982) при японци, мигрирали в Хавай и Калифорния дава значими доказателства, че
след промяна на начина живот значително
намалява честотата на стомашния карцином.
Доказателство на ролята на факторите на
околната среда върху засягането от злокачествени новообразования дават и промените във
времето. Проследяването на честотата в динамика разкрива някои характерни особености и насочва вниманието към изследване на
причините. С нерационалното хранене например се свързва колоректалния карцином,
докато трайната тенденция за намаление при
рака на стомаха е резултат от масовата употреба на хладилници за съхранение на хранителните продукти. Увеличената консумация
на тютюн и тютюневи изделия корелира със
зачестяването на рака на белия дроб, а намалението на рака на маточната шийка се свърз-
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ва с въвеждането на цитологичния скрининг с
цитонамазка. Наблюдаваното нарастване на
меланома през последните години е следствие
от прякото излагане на слънчеви лъчи и т.н.

Ролите, които поемаме в семейството, се
развиват чрез повтарящи се срещи във всекидневието ни и от това, което се предава
през поколенията. Тези роли са съществена
част от чувството ни за индентичност и ръководят вътрешно и външно взаимодействията
ни с хората. Те могат да се дооформят или
ограничават от болестта. С поставянето на
диагноза рак например бащата губи идентичността си на физически силен, работоспособен и способен да се грижи за себе си и другите и се превръща в „пациент” . За него както и за семейството му се появява усещане за
дисонанс мужду начина, по който го виждат
другите, това което той ”реално” е и това,
което е бил. Това влияе на увереността му в
собствените сили, компетентността му и доколко е „ на разположение” на останалите.
Промените в споделените и премълчаните
мисли са еднакво съществени за идентичността на семейството. Дефинирането му като
„ракова фамилия” организира взаимоотношенията вътре и извън семейството, като променя различни допускания и ценности : правото
да се дава приоритет на дейности , несвързани с болестта, напр.училище, работа и семейни ритуали, правото на лично пространство и
време и какво работодатели и приятели могат
да очакват. Много лесно нуждите на семейството могат да минат на втори план, след
изискванията на болестта.
В семейната система не всички членове
имат еднаква власт и право на глас. В едно
общество, до голяма степен пригодено за
здравите, обясненията за болестта все още се
насочват към търсене на вина. Всички членове на семейството откриват, че животът им е
засегнат от заболяването, но само един човек
не се чувства добре, изпитва болки и постоянно зависи от грижите на другите. Това може да повлияе на възможността на онкоболните да поискат това, от което се нуждаят, да
се оплакват, когато се отнасят грубо с тях, да
изискват осигуряване на по- голямо уединение или повече интимност. Решенията от кого
да се поиска помощ могат да се определят от
вероятността молбите да бъдат чути, а не
толкова от това, кое е подходящо за възрастта
(Алтшулер, Дж., Дейл, Б., Хол, Б., Д.,1997).
Накрая организацията в семейството се
влияе от конкретните промени в личните граници на болния човек, тъй като тялото му е
изложено на подробно разглеждане и интервенции. Границите на симптома могат да изглеждат сякаш се намират извън човека. Чле-

Въздействие на болестта върху семейството
Напоследък се поставя въпросът за връзката между соматичната болест и семейството –
как семействата повлияват хода на болестта и
какво е влиянието на болестта върху психичното състояние на семейните членове. Това
включва разбиране на начина, по който членовете в семейството дефинират здравето и
боледуването, колко внимание се обръща на
симптомите, вземане на решение кога и дали
да се търси медицинска помощ, определяне
степента на придържане към медицинските
предписания и намиране на сили да се подкрепят един друг през продължителните периоди на криза. Това включва също и съобразяване с изискванията, които болестта отправя
към всеки член на семейството, както и ограничаващото въздействие на леченито.
Диагнозата на заболяването оказва влияние върху нуждите, с които семейството се
сблъсква, върху начина на възприемане на
живота като първостепенна ценност пред
потенциалното присъствие на смъртта. Въпреки това конкретните преживявания и социо-културни вярвания на семейството влияят върху разбирането на онова , което се казва
и доколко се позволява страховете да обгърнат живота им. Страховете от смъртта могат
да вземат връх и там, където шансовете за
оцеляване са големи. Някои хора реагират
като търсят възможно най-голяма близост,
докато други опитват да се предпазят един
друг от болката на раздялата чрез преждевременна изолация или отстраняване на болния
от дома.
Когато някой е болен идеята за време се
променя. Дати и възрасти придобиват различна степен на важност. Болестта често търпи промяна с времето и семейните членове
остаряват и преминават през жизнения цикъл.
И двете измерения имат решаващо значение
при определянето на това, с което семейството се сблъсква. Мислейки на първо място за
болестта, състоянията минават през редица
фази – първоначална, хронична и терминална,
като всяка поставя собствени задачи и изисква различни усилия и нагласи от всеки човек.
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новете на семейството се настройват да наблюдават и интерпретират физическите сигнали и това поставя под въпрос притежанието
на собственото тяло, емоциите и взаимоотношенията с другите. Промените в личните
граници могат да накарат човек да се почувства като хванат в капан и да подчинят всички
останали аспекти на семейния живот. Често
се оформя съюз между болния и човека, който е най- въвлечен в грижите, особено когато
сериозно болният е дете ( Walker,1983). И
макар това да подпомага грижите за пациента, то може да разстрои баланса в отношенията , като изолира и изключи другите. Интензивността на подобна свързаност ограничава
капацитета на останалите в семейството да
оценят какво дават един на друг, тъй като тя
не е свързана директно с поддържането на
живота на болния човек.

подготвят, ако се налага и поотделно членовете на семейството за това, какво да бъде
споделяно. Една от задачите на консултанта в
случая е да помогне на членовете на семейството да скърбят за загубата на здраве в семейството, като осигурят подкрепяща среда
за обсъждане на диагнозата и уважат способността на семейството да се справя със ситуацията.
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Заключение
Болестта може силно да въздейства върху
комуникацията. Затова решението какво е
безопасно да се споделя, е един от найсложните въпроси, поставени пред семейството. Решенията какво да се споделя за болестта на болния член се вземат от семейството, но трудността идва от задаването на
определени въпроси, отнасящи се до смъртта
и е показателно за неосъзнатата заплаха, което обсъждането им носи. Това означава, че на
семейството е необходима консултация, като
консултанта (лекар, психолог, здравен специалист) трябва внимателно да подбере времето
и темпът на работа със семейството, за да се
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THROUGH THE OVERVIEW OF OUR DIPLOMATS IN TSARDIGRAD AND ODRIN (1914)
Petar Parushev
ABSTRACT: In the middle of the second decade of the twentieth century, Europe is at the brink of a collision
between the large military-political units that formed, the Central Forces and the Entente, which in turn aspire
to attract new allies. Balkan countries are strategic targets in this race. Following the outbreak of the conflict,
with the Austro-Hungarian invasion of the Kingdom of Serbia, the diplomacy of the great powers intensified
their pressure on Bulgaria, the Ottoman Empire, Romania and Athens. It is carried out by their diplomatic representatives in the Balkan capitals.
The present study aims to shed further light on the military preparations of the Ottoman Empire in the period
up to the outbreak of the conflict, the aspirations of Tsarigrad to include Bulgaria in a union directed against
Russia, the August-Bulgarian Negotiations of August 1914, the mission of Talaat Pasha in Sofia at the same
time, and the attempts of the Triple Union diplomats and the Tsarigrad Covenant to attract Sofia as an ally.
When writing this article, archive materials were used by the Central State Archives (CSA).
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Изясняването на политиката на цариградското правителство, ходовете на дипломацията
на Антантата и Централните сили в навечерието на конфликта и в началото на бойните
действия по фронтовете на Първата световна
война, е значим исторически проблем, който
е широко застъпен в родната историография.
Разглежданите въпроси са много важна
част от обширната тематика за голямата дипломатическа игра между двете противопоставящи се групировки в Европа за привличане
на съюзници в сблъсъка между тях.
Настоящото изследване си поставя за цел
да хвърли допълнително светлина върху: военните приготовления на империята в периода до избухването на конфликта; стремежът
на Цариград да включи България в съюз, насочен срещу Русия; българо-турските преговори от август 1914 г.; мисията на Талаат
паша в София, както и опитите на диплома-

циите на Тройния съюз и Съглашението да
привлекат София за съюзник.
Множество научни статии, студии, монографии, мемоарни сборници са посветени на
един или друг аспект от тези проблеми. Те са
разглеждани в редица индивидуални и колективни научни трудове.
При написването на настоящата статия са
използвани архивни материали от Централния държавен архив (ЦДА).
***
Избухването на Първата световна война
поставя балканските държави пред труден
избор. Само Сърбия и родствената ѝ Черна
гора се определят от самото начало на конфликта на страната на Антантата. За останалите това е време на напрегнато изчакване, усилено събиране на информация какво ще предприемат съседите, усилия да се прогнозира
коя от двете групировки на Великите сили ще
вземе надмощие.
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От самото начало на войната България
обявява, че ще следва политика на строг неутралитет. Османската империя прави идентични изявления, но военните приготовления
на Цариград започват на практика веднага
след началото на конфликта. Българската
дипломация проявява засилен интерес към
този процес – първо, защото евентуално
включване на Османската империя би разширило фронта на бойните действия на Балканите, и второ, поради потенциалната опасност
за България, която би се появила на границата
ѝ в Одринска Тракия.
Поради тези причини в навечерието на
войната, активността на дипломатите ни в
империята се увеличава и зачестяват сведенията, които се изпращат в София по линия на
българската легация в Цариград и генералното консулство в Одрин.
На 10 юли 1914 г. с шифрована телеграма
до министър-председателя и министър на
външните работи д-р Васил Радославов, българският пълномощен министър в Цариград
Андрей Тошев съобщава: „Снощи Талаат ми
прочете една телеграма от Хилми паша, според която Австро-Унгария щяла да предаде на
сръбското правителство ултиматум на 12 или
15 того. Сърбия трябвало да отговори в 48
часа”.[1]
Реакцията от българската столица е мигновена. Още същия ден В. Радославов изпраща инструкции до А. Тошев: „Натоварвам Ви
да съобщите на Великия везир, че ако между
Сърбия и Австро-Унгария избухне война, и
България счете за възможно да се намеси, тя
ще стори това след предварително споразумение с Турция”.[2] На другия ден пълномощният министър на свой ред отговаря
шифровано: „В[еликият] везир е доволен от
отговора”.[3]
Натискът върху България от руска страна
нараства със започването на войната. От Петербург осъзнават, че споменът за Междусъюзническата война е още твърде болезнен, а
българо-сръбският антагонизъм – прекалено
силен. Поради тези причини първоначалната
цел на руската дипломация след избухването
на конфликта е преди всичко България да
остане неутрална и да не се поддаде на изкушението да нападне своята западна съседка.
В шифрована телеграма от 15 юли 1914
година А.Тошев съобщава на В. Радославов,
че руският генерален консул Михаил Гирс му
е заявил, че „коректното поведение на България прави добро впечатление”. В хода на

разговора той е добавил многозначително:
„Моментът е такъв, че министър В. Радославов може да стане най-популярната политическа личност в България”. А. Тошев посочва
още, че М. Гирс е подхвърлил възможността,
за евентуални благоприятни поправки в полза
на България на установено след Балканските
войни положение. [4]
Италианският посланик в Цариград маркиз
Гарони също съветва „повече от всякога”
българската страна да се придържа към благоразумно и търпеливо поведение. Според
него една военна намеса на България може да
се отрази неблагоприятно на страната. А.
Тошев препредава думите на италианския си
колега: „Фактически Букурещкият договор е
скъсан. Времето бързо работи за България”.
[5]
А. Тошев съобщава още, че при посещението си в италианското посолство е имал интересна среща със сръбския представител в
Цариград Джорджевич. Последният, след
като изказва съжаление за разпадането се
Балкански съюз, поставя пред българския
дипломат въпроса „какви евентуални териториални отстъпки биха задоволили България в
настоящия момент?“.[6]
А.Тошев му дава категоричен и ясен отговор, в който посочва, че според него тази тема
трябва да се обсъжда на друго ниво и на друго място. Въпреки това Джорджевич посещава специално българската легация „под предлог да си вземе сбогом преди да отпътува за
Сърбия” и съобщава на българския дипломат
за официалното обявяване на война от Австро-Унгария на Сърбия. В хода на разговора
той отново извежда на преден план въпроса:
„Kакво би задоволило България, за да се постигне „едно разбирателство, макар в дванайсетия
час?”
А. Тошев отново отговоря по същия начин и
отбелязва, че сръбският пълномощен министър е известен в дипломатическите среди със
„своята лекост и словоохотливост”. [7]
Известията, идващи в София от българската легация в Цариград, не остават без отговор.
А.Тошев получава категоричното уверение на
премиера В. Радославов, че България е решена да запази неутралитет в очертаващия се
военен конфликт.[8]
От първите дни на избухналия конфликт
София следи с повишен интерес реакциите на
управляващите в Османската империя. На 17
юли 1914 година А. Тошев изпраща шифрована телеграма до В. Радославов, с която го
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уведомява за решението на Високата порта да
обяви неутралитет, макар това да е направено
не в писмена форма, а устно, пред посланиците на Великите сили. Българският дипломат
от своя страна информира великия везир, че
България ще следва също политиката на пълен неутралитет.[9]
В същото време османското правителство
дава заповед за частична мобилизация на армията и предприема редица мерки, които поскоро имат характер на подготовка за непосредствено включване във войната. Тези действия, особено в Източна Тракия, предизвикват силното безпокойство на София, предвид
съществуващата потенциална опасност от
турско нахлуване на българска територия.
С нова шифрована телеграма, българският
пълномощен министър в Цариград А. Тошев
докладва на министър-председателя В. Радославов, че е говорил с великия везир относно причините за частичната турска мобилизация. Първият османски министър му е заявил,
че „това се прави за всеки случай и главно от
страх, на изненада от руска страна”.[10]
От сведенията, които изпращат българските дипломатически представители може да се
направи извода, че военните приготовления,
извършвани от Османската империя, продължават и през следващите седмици с неотслабващи темпове.
В шифрована телеграма от българското
генерално консулство в Одрин до легацията в
Цариград (изпратена на 24 юли с.г. от управляващия консулството Н. Недев) се съобщава,
че мобилизационната повинност в империята
се разпростира и върху немюсюлманското
население на възраст от 20 до 31 години, като
всички явили се във военните пунктове се
изпращат по частите, където получават униформи и оръжие. В информацията от българското консулство се казва още, че на следващия ден (25 юли 2014 година) е предвидено
железниците да минат изцяло в разпореждане
на военните, а османските войски в Тракия да
се концентрират в големите градове – Одрин,
Лозенград, Димотика, с главно ядро в района
на гр. Чорлу. В заключение Н. Недев пише, че
вече е започнало изпращането на голямо количество муниции и бодлива тел за телени
ограждения в района на Цариград.[11]
С шифрован рапорт, няколко дни покъсно, консулството в Одрин информира Министерството на външните работи и изповеданията (МВРИ) за продължаващата мобилизация на османската армия В донесението се

казва, че от 26 юли 1914 г. е започнало свикването и на немюсюлманите от 31 до 45годишна възраст. На някои от тях, особено
тези от селата е разпоредено да се върнат и да
чакат до второ нареждане.
Управляващият одринското консулство
посочва, че все още не се забелязва голямо
движение на армейски части, а само такова на
отделни групи необлечени войници. Той съобщава, че според наличните сведения, „никакви войски не са били изпратени оттук по
железницата”, като само една дивизия, която
е била разквартирувана в града, е предислоцирана с пеши марш в Димотика.
Н. Недев съобщава още, че до момента в
Одрин от Цариград са пристигнали 24 влака с
по 40 вагона, като всичките са били натоварени с обоз и невъоръжени и необлечени (т.е.
неуниформени) войници. От Одрин за Цариград пък заминали 12 вагона бодлива тел и два
вагона прожектори с принадлежностите
им.[12]
Сведенията на българския дипломат говорят за това, че в посока Цариград се доставя
предимно военно оборудване, необходимо за
изграждане на защитни съоръжения. Очевидно, въпреки обявения от Османската империя
неутралитет, столицата се подготвя за отбрана и отблъсване на евентуален вражески (руски) десант. Вследствие предприетите от османското правителство мерки се снема част
от военното оборудване, разположено в района на Одрин, за да се пренасочи към столицата, срещу която по преценка към момента, е
възможно да се осъществи военен морски
десант.
В шифрован рапорт от 10 август 1914 г.
генералният консул в Одрин Георги Серафимов също дава подробни сведения за мобилизацията на османските войски, тяхното придвижване, въоръжение и оборудване. В рапорта той акцентира върху постоянното движение и пренос на товари по железопътната
линия Одрин–Цариград и разпореждането да
се събират парични средства от местното
население за нуждите на военномедицинската
помощ. Г. Серафимов отбелязва, че тези сведения са му предоставени от консулите на
Англия и Австро-Унгария в града. На 16 август с.г. българският дипломат допълва изпратената по-рано информация с подробни
данни за дислокацията на османските войски
и тяхното оборудване.[13]
Поверителната информация с чисто военен
характер, която Г.Серафимов изпраща от Од-
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рин, продължава да присъства в донесенията
му и през следващите дни.
С шифровано писмо от 20 август 1914 г. до
МВРИ генералният консул отбелязва, че бърза да съобщи сведения, „които днес е получил
от един достоверен източник”. В доклада си
той дава информация за състава и формирането на османските части. Подробно описва
начина на комплектуване на турските дивизии, полкове, табори (дружини), тяхното разположение и извършваните с тях военни маневри. [14]
Консулът отбелязва, че за мобилизираните
немюсюлмани е узнал „от достоверно място”,
че са „разкарвани от едно място на друго и
карани да трошат чакъл”, т.е. те са използвани за строителни дейности по пътищата. В
тази връзка Г. Серафимов посочва, че грижите, които се полагат за тях са много лоши,
като „за 15-дневно скитане от град на град и
от село на село на една такава войнишка група от три хиляди души са били дадени само
по пет хляба на человек”, а след това тези
немюсюлмански команди са разпуснати „до
второ нареждане”. [15]
В заключение Г. Серафимов обръща внимание на министерството, че „за са се следят
и преценяват по-добре сведенията от военен
характер, които консулството събира от разни
източници”, не би било зле да се изпрати
един специалист – военно лице, „какъвто е
имало тук допреди войната ни с Турция”.
Одринският генерален консул отбелязва, че
преди време е говорил по този въпрос с военния министър, който тогава му е заявил, че
има предвидено такова лице, но се чака приемането на новия бюджет, за да се изпрати.
Досега обаче, отбелязва българският дипломат, такъв служител не е пристигнал. [16]
Въпреки, наложените му донякъде неприсъщи задачи, Г. Серафимов продължава да
изпраща данни от военно-разузнавателен
характер.
Поверителното му сведение до МВРИ от
26 август 1914 г. дава подробна информация
за превоза на оръжие, муниции и провизии от
османската армия по железницата, които той
получава от английския си колега. Те са допълнени със сведения, че турските военни
власти са започнали да разпускат мобилизираните немюсюлмани на възраст от 40 до 45
години. [17]
На 11 септември 1914 г. с шифрована телеграма от Одрин Г. Серафимов съобщава на
царската легация в Цариград: „Военний ми-

нистър Енвер паша днес е тук и инспектира
войската по Цариградското шосе към Лозенград. Войската, която вчера беше тръгнала към
Цариградското шосе, днес се завръща
тук”.[18]
Междувременно от легацията ни в Цариград все по-често алармират за различни военни и политически комбинации, които се
предлагат от различните държави. Тук трябва
да се посочи, че българските дипломати изказват съмнения относно тяхната автентичност и притеснения, че по-скоро те са плод на
дезинформация или на стремеж за узнаване
на действителните намерения на съседите.
В шифрована телеграма до В. Радославов
от 29 юли 1914 г. А. Тошев съобщава, че великият везир Саид Халим паша го е информирал за проведена среща между турския
посланик в Букурещ и румънския външен
министър. На нея последният е заявил готовността на Букурещ да се включи в едно четиристранно споразумение заедно с Османската империя, България и Гърция, което да е
изградено „на базата на неутралитета”. Османският пръв министър е посочил, че румънската страна е изразила мнение, че ако
България нападне Сърбия, Румъния няма да
се намеси, „за да се не увлече в общия конфликт”. Великият везир в заключение заявява,
че Османската империя принципно не е против подобно споразумение, но ще настоява то
да се предшества от двустранно такова между
Цариград и Атина по спорния въпрос за
Егейските острови. [19]
А. Тошев съобщава още, че на тази среща
Саид Халим паша поверително го е посъветвал България да не напада Сърбия и е изтъкнал, че „...ако се постигне горното споразумение, възможно било всякой да добие своята
награда и без война”. От друга страна според
австро-унгарския посланик Й. Палавичини
идеята за съюз е посрещната добре във Виена,
но Австро-Унгария го тълкувала в смисъл, че
само България ще воюва против Сърбия, докато останалите три страни ще получат съответни компенсации в замяна на своята неутралност. В тази връзка А. Тошев заключава:
„Излиза, че България сама трябва да вади
кестените от огъня за всички”. [20]
В донесенията си от Цариград българските
дипломати докладват, че османското правителство се активизира с цел започване на българо-турски преговори и сключване на съюзно споразумение между двете страни, като
младотурските лидери желаят да се запази

129

това в пълна тайна. Те посочват още, че проличава и все по-ясната ориентация на управляващите в Османската империя към Централните сили (Германия и Австро-Унгария).
Със спешна шифрована телеграма до В.
Радославов, изпратена на 2 август 1914 г. „в
3 часа заранта”, Андрей Тошев съобщава
„лично
поверително”
на
министърпредседателя: „Тая минута Талаат доде да ми
каже, че решили той и Халил да заминат днес,
2 август, 8 часа сутринта, с автомобил до българската граница, дето молят да бъдат причакани от специален вагон с една машина, за да
могат да продължат пътя си до София. На
границата те смятат да бъдат към 8 – 9 часа
вечерта. На външния свят ще се съобщи, че
двамата пътуват за Букурещ. Всъщност за
румънската столица ще замине само Халил, а
Талаат ще спре в София, тъй като под някакъв предлог ще бъде повикан да се завърне
[в] Цариград. В София и Букурещ двамата
щели да работят за образуването един блок от
Турция, България [и] Румъния против Русия.
Това, уверен съм, заключава българският
дипломат, става под натиска на Германия.”
[21]
А. Тошев съобщава също, че австроунгарският посланик Й. Палавичини му е
заявил, че идеята Талаат да посети София е
негова и допълва: „Талаат ми каза, че ако не
успеела въпросната идея, те имали и други
комбинации”. Българският дипломат посочва
още, че „...в краен случай важното било да
докажем на Германия, че ако не предприемаме нещо, то не е по липса на добра воля, а на
средства”. А. Тошев завършва обширната си
телеграма с препоръка към В. Радославов:
„Желателно е да разпоредите до пограничните власти за минаването на въпросните лица”.[22]
Резонансът от мисията на Талаат паша в
София веднага се усеща в средите на съглашенската дипломация. Сред нея се появяват
подозрения за сключване на съюзен договор
между България и Османската империя и за
тяхното присъединяване към Централните
сили.
В шифрована телеграма до В. Радославов
от 8 август 1914 г. А. Тошев съобщава, че
английския посланик в Цариград му е заявил,
че според информация на колегата му в София, влиянието на Германия и АвстроУнгария в България се е увеличило чувствително, след посещението на Талаат в нашата
страна. Този факт естествено предизвиква

опасенията на британската дипломация, която
вече не е съвсем сигурна в неутралитета на
България. В тази връзка А. Тошев пише:
„Постарах се да го уверя, че впечатленията на
английския пълномощен министър в София
не отговарят на действителността”.
Българският дипломат посочва още, че
британския посланик в разговора му е заявил,
че със запазването на неутралитета България
„може да има само реални облаги, докато
иначе се излага на явни рискове и опасности”.
В телеграмата А. Тошев информира също за
проведена среще с руския посланик М. Гирс,
на която последният му е споделил информация, че след посещението на Талаат в София,
българското правителство е уверило неговия
колега в София Александър Савински, че
„едно нападение от българска страна против
Сърбия е изключено” и това е възприето положително. [23]
Дипломацията на Централните сили от
своя страна има съвсем друго тълкувание на
тайнствения младотурски демарш в българската столица. А. Тошев съобщава на В. Радославов, че според информация, дошла от
австро-унгарския пълномощен министър в
София Адам Тарновски до колегата му Й.
Палавичини в Цариград, се посочва, че „между Вас и Талаата било постигнато пълно споразумение, като всяко взаимно недоверие
изчезнало и било констатирано, че интересите
и пожеланията на двете страни са тождествени и Турция се отказвала от териториални
проширения на наша сметка”.
Представителят на неутрална Италия в
Цариград Гарони също се среща с А. Тошев и
го информира, че българският министърпредседател е заявил на италианския пълномощен министър в София категоричната позиция на България да се придържа към обявения неутралитет. [24]
Усилията на съглашенската дипломация да
узнае нещо повече за тайните българо-турски
преговори продължават и през следващите
дни. В шифрована телеграма от 16 август
1914 г. А. Тошев съобщава на В. Радославов,
че е посетен от руския пълномощен министър
М. Гирс. На срещата последният посочва, че
според неговите сведения Талаат не е успял с
мисията си в Букурещ за постигане на едно
съглашение между Румъния, България и Турция. [25]
А. Тошев пише още, че в хода на разговора
M. Гирс констатира със задоволство, че „отношенията между Вас и А. Савински са влез-
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ли в още по-благоприятна фаза и изтъква, че
благоразумна и търпелива България ще може
да разчита на справедливо възмездие”. В заключение руският дипломат заявява, че
„...както и да се развиели работите, Русия
нямало как да бъде победена – тя можела да
воюва, заедно с Англия, „с години”. На това
А. Тошев отговаря, като отново потвърждава
заявената от българското правителство позиция, че София твърдо е решена да запази неутралитет и подчертава: „Да се иска от България да действа против Австрия за Сърбия би
значело да се иска невъзможното”. М. Гирс
възприема казаното от българския дипломатически представител и посочва, че „от нас не
може да се иска нищо повече сега”.[26]
В шифрована телеграма от 26 август с.г.,
А. Тошев информира В. Радославов, че заедно с Никола Генадиев (лидер на съуправляващата в този момент Народно-либерална
партия) са посетили английския посланик в
Цариград. На тази среща представителят на
дипломацията на Антантата, най-много се
интересува от това какво поведение възнамерява да държи България към военния конфликт, но коментира и поведението на Високата порта и атинското правителство с думите:
„Османската империя горяла от желание да се
бие, но против кого, сама не знаела. Гърция
щяла да мирува”. [27]
А. Тошев му отговоря, че България е решена да пази строг неутралитет, а „що се касае до Турция – то е нейна работа”. Желанието на българското правителство било „пожарът да не се разпространи на Балкана”.
Английският посланик възприема това официално уверение и подчертава, че за мъдрото
си поведение България „щяла да бъде възнаградена” и допълва, че Лондон винаги е зачитал българските интереси и сега също полага
усилия „да се склони Сърбия на териториални
отстъпки”. По този въпрос силите от Съглашението продължавали да „разменят мисли
помежду си”. В момента обаче не било подходящо да се упражни нужния натиск срещу
Сърбия. „Възразихме на това изявление –
съобщава А.Тошев, защото по нашите сведения застъпничеството на Русия в случая има
по-скоро академически характер, не се резюмира в нищо ясно и определено, и следователно не може да се смята за сериозно”. [28]
В хода на разговора българският дипломат
споделя за изявленията на министърпредседателя на Сърбия Никола Пашич пред
българския пълномощен министър в Белград,

в които се говори за „някакви териториални
отстъпки” и допълва, че Н. Пашич е заявил на
трето лице, че Сърбия няма да отстъпи на
България „ни педя земя”. Английският дипломат коментира тези изявления с думите:
„Сърбия не дава, защото не знае още какво
ще вземе”. Н. Генадиев му отговоря, че „с тоя
си ум” Белград рискува да изгуби всичко, и
продължава: „При това държане на Сърбия
може да настъпи момент, „когато би било
трудно за България да устои на изкушението
да използва безизходното положение на своята бивша съюзница”. В тази връзка А. Тошев
пише: „Тия думи произведоха впечатление на
посланика”, който отново подчертава симпатиите на Англия към България и заявява, че
ще предаде телеграфически на сър Едуард
Грей нашия разговор.[29]
А. Тошев и Н. Генадиев се срещат и с италианския посланик Гарони, като с него провеждат подобен разговор. Той посочва необходимостта България да спазва строг неутралитет, какъвто провеждат Италия и Румъния
и заявява, че „България е онеправдана и има
пълно право да иска да ѝ се върне Македония”, но всяко двустранно споразумение
между България и Сърбия по този въпрос е
изключено. „Въпросът трябвало да бъде уреден от Силите”.[30]
През първите месеци на конфликта България и Турция, въпреки определените симпатии към Централните сили, заемат различна
позиция. Докато Османската империя почти
веднага започва подготовка за непосредствено влизане във войната, позицията на София е
много по-предпазлива. Българските дипломати в империята редовно съобщават за военните приготовления и нарасналата политическа
активност на младотурците, но ги разглеждат
преди всичко с оглед близостта до държавните граници на Царството. През октомври 1914
г. Турция официално влиза в конфликта на
страната на Германия и Австро-Унгария. България забавя съдбоносното решение с една
година, без това да окаже съществено влияние върху нейната първоначална, благосклонна към Централните сили, ориентация.
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THE DIPLOMATIC PRESSURE TO BULGARIA TO ENTER IN THE WORLD CONFLICT,
REFLECTED IN THE INTERVIEW OF OUR DIPLOMATIC REPRESENTATIVE IN
TSARIGRAD
Petar Parushev
ABSTRACT: In the middle of the second decade of the twentieth century, the First World War was already
raging in Europe, where the armies of the large military and political blocks of the Entente and the Central
Powers were raging and struggling against each other. The diplomacy of Berlin and Vienna manages to attract
the Ottoman Empire to the Triple Alliance, but the struggle for new allies continues. Bulgaria is becoming a
desirable object in it, especially since none of the opposing groups is able to take the lead in the conflict.
The present study aims to shed further light on the essence of the diplomacy of the Great powers to attract
new allies, which became extremely controversial after the conflict in the Ottoman Empire, as well as to show
how valuable Bulgaria is for the warring parties by looking at the attempts the diplomats of the Triple Union in
Constantinople to attract Sofia as an ally.
When writing this article, various scientific studies and archival materials were used by the Central State Archives (CSA).
Key words: Triple Union, Central Forces, Bulgaria, Diplomacy, , Ottoman Empire, First World War

Изясняването на ходовете на дипломацията на Централните сили в първите месеци на
конфликта, с поставяне на акцент върху тази
на присъединилата се към блока Османска
империя, е исторически проблем, който е
широко застъпен в родната историография.
Разглежданите въпроси са много важна
част от обширната тематика за формирането
на военнополитическите блокове в Европа –
Антантата и Централните сили и техните
стремежи за привличане на съюзници в избухналата вече война.
Настоящото изследване си поставя за цел
да хвърли допълнително светлина върху
същността на дипломатическата игра за
привличане на нови съюзници и да покаже
колко ценна е България за воюващите страни.
Множество научни статии, студии, монографии, мемоарни сборници са посветени на
един или друг аспект от този проблем. Той е

разгледан в редица индивидуални и колективни научни трудове.
При написването на настоящата статия са
използвани различни научни изследвания и
архивни материали от Централния държавен
архив (ЦДА).
***
Въпреки че с началото на Първата световна война Османската империя обявява неутралитет, за повечето наблюдатели нейното
включване на страната на Централните сили е
въпрос на време. Двама от тримата членове
на т.нар. триумвират на тримата паши – Енвер и Талаат, са привърженици на прогерманската политика.
На 2 август 1914 г. в Истанбул германският посланик и Великият везир Саит Халим
паша подписват таен съюзен договор между
Германия и Османската империя за влизане
на последната във войната, ако Руската империя се включи в конфликта. На 21 октомври
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с.г. военният министър на империята Енвер
паша и началникът на германския Генерален
щаб ген. Хелмут фон Молтке съгласуват и
подписват план за участието на Османската
империя във войната. В него освен всички
други уточнения във връзка с бойната стратегия на османската армия, се посочва, че спечелването на България като съюзник на
Тройния съюз трябва да се осигури, ако се
наложи дори и със сила, като не се изключва
възможността да бъде нападната, ако застане
на враждебни позиции.[1]
Подписвайки това споразумение, младотурските ръководители не очакват страната
им да се намеси във войната по-рано от пролетта на 1915 година, но след неуспешните
боеве на австро-унгарската армия срещу Русия и на германската срещу Франция през
септември 1914 г., за Централните сили става
актуален въпроса за по-скорошното реално
включване на Османската империя в бойните
действия.[2]
Официалното включване на Османската
империя във войната, което става факт през
есента на 1914 г., увеличава натиска на Централните сили върху България, защото се смята, че присъединяването на Царство България
към Тройния съюз е стратегически важно, за
да се осъществи пряка сухопътна връзка
между всички централни държави.
От своя страна българското правителство е
предпазливо и прекратява проточилите се от
есента на 1913 г. преговори с Германия и Австро-Унгария за сключване на съюзен договор. България заема изчаквателна позиция с
внимателен поглед върху фронтовата обстановка, която засега не дава предимство на
нито една от воюващи групировки.[3]
На 6 август 1914 година, поощрен от Централните сили, в София пристига Талаат паша
с молба за сключване на съюз с България,
след което трябва да убеди и Румъния да се
присъедини към него. Двете страни си обещават „мир и приятелство“ и поемат задължение да не бъде предприемана никаква военна акция против една или друга балканска
държава, без предварително споразумение, а
в противен случай се запазва политиката на
благосклонен неутралитет. В. Радославов и
Талаат паша същия ден полагат подписите си
под документа, след което турският министър
отпътува за Букурещ. Там той обаче не получава подкрепа от Братиану, който отказва да
се обвърже с предложения от Цариград текст.
В крайна сметка договорът се превръща в къс

хартия, тъй като не е ратифициран и осъществен.[4]
От тази гледна точка Договорът за съюз и
приятелство между България и Османската
империя, предвиждащ съблюдаване на държавния суверенитет и териториалния интегритет на двете страни, трябва да се преценява
като изплъзващ се ход срещу германската
настойчивост за влизане на България във
войната и запазване на обявения от нея неутралитет.[5]
Българската външна политика изчаква
развитието на събитията, за да определи
окончателно поведението си, но тази стратегия търпи критиката на Берлин.
На 14
август 1914 година германският посланик в
Цариград Ханс фон Вангенхайм предупреждава българския пълномощен министър Андрей Тошев: „Внимавайте само да не пропуснете момента. Когато от цял свят разбере, че
победата ще бъде на страната на нашето оръжие, и се намесите, намесата ви ще бъде без
цена. Когато ние няма да имаме вече нужда
от Вас, естествено е, че и за особена награда
не може и дума да става. Затуй побързайте,
докато не е станало съвсем късно.“ А. Тошев
обаче е непоклатим в доводите за запазване
на българския неутралитет – „ ... да се увлечем сега още във войната, срещу някави щедри обещания, ще бъде колкото неблагоразумно, толкоз и опасно“. [6]
Германия се нуждае от България, ако не
като воюваща съюзница, то поне като „страшилище за Сърбия“, винаги нащрек „да се
възползва от някоя сръбска глупост“. Също
така Високата порта оправдава отказа си да
влезе във войната с позицията на България.
От друга страна тя е вдигнала цялата си армия на крак, но не знае „кой път да хване“.
Нейните управляващи към този момент ( края
на м. август 1914 г. б.а.) „са решени да не
воюват без България“, смятайки, че „една
военна акция от турска страна може да бъде
ефикасна, само тогава, когато България се
намеси в борбата“. Тази турска теза води до
увеличаване на натиска на Тройния съюз върху София. [7]
Българският неутралитет има и някои благосклонни отсенки спрямо Централните сили.
Благодарение на съществуващите завоалирани симпатии на правителството на В. Радославов към тях става възможно осъществяването на т. нар. „военен път“ от Берлин през
Виена, Будапеща и София за Цариград. По
железопътните и водните комуникации на
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България тайно се превозват военни материали и офицери-инструктори от Германия и
Австро-Унгария за Османската империя, която вече воюва за Тройния съюз.[8]
Това положение не задоволява Берлин и
Виена, а и Цариград, които засилват своя
дипломатически натиск срещу София с цел
по-скорошното ѝ официално включване във
войната на страната на Централните сили.
Съвсем естествено един от основните центрове, към който е насочен този натиск, е българското представителство в османската столица. Заинтересованите страни използват
разнообразен арсенал от средства, за да се
повлияе на българския избор, включително и
разпространяването на невярна или частично
достоверна информация.
На 27 октомври 1914 г. българският министър-председател и министър на външните
работи д-р Васил Радославов, очевидно раздразнен от това, изпраща шифрована телеграма на пълномощния министър в Цариград А.
Тошев, в която го инструктира да предприеме
необходимите действия и при пръв удобен
случай да „...спомене на Талаат да не разбърква ума на дипломатите с някакви си договори, сключени с България”. В тази връзка В.
Радославов информира българския дипломат,
че италианският посланик в София му е споделил, че „...Талаат уверява за съществуването на такъв договор“ и категорично посочва:
„Подобни разкази вредят на доброто съседство и на политиката”.[9]
По този повод, в шифрована телеграма от
28 октомври 1914 година, А. Тошев отговаря
на В. Радославов, че италианският дипломатически представител в Цариград маркиз Гарони е питал и него дали такъв съюз съществува. „Отговорих му, разбира се, отрицателно
– съобщава Тошев и заключава, че турското
правителство в случая разпространява тези
слухове умишлено и тенденциозно, за да направи впечатление главно на неутралните
държави”.
Във връзка с разглеждания проблем българският дипломат съобщава още, че двама
италиански журналисти са му съобщили, че
„лице, доверено на Талаата, ги е уверило в
съществуването на турско-българска конвенция”. Той им заявява, че „подобно нещо няма” и поръчва да предадат на това лице, че
„са били чисто и просто излъгани”. А. Тошев
завършва телеграмата си с уверението, че
„при пръв удобен случай” ще говори с Талаат

паша и великия везир съобразно дадените от
В. Радославов инструкции.[10]
До дезинформация с пропагандна цел прибягва и пресата в Русия. В шифрована телеграма от 12 октомври 1914 г. българското правителство предупреждава пълномощния ни
министър в Цариград, че руският вестник
„Реч” е разпространил съобщение, в което е
замесено неговото име и го информира за
съдържанието му. Според него А. Тошев
официално е заявил на Младотурския комитет, че в случай на победно развитие на руската кампания в Галиция, сегашното българско правителство щяло да се замени с кабинет
на А. Малинов. В статията се казва още, че
А.Тошев съветвал и турското правителство да
промени политиката си към Русия.
Появили се и други публикации в руската
преса, в които Петербург фабрикува различни
слухове, като този, че в Одрин станали „кървави сблъсквания” между германски и турски
войски, и че четири вагона с ранени са откарани в посока Цариград, или че Енвер паша е
бил свален от власт и в Османската империя
са започнали вътрешни размирици поради
липса на средства. Във връзка с всичко това
В. Радославов разпорежда на българския дипломат да го осведоми за тези „сензации”.[11]
По повод подобни дезинформации, на 15
ноември 1914 г., А. Тошев изпраща шифрована телеграма до д-р В. Радославов. В нея той
пише, че сутринта го е посетил австроунгарският му колега Йохан Палавичини и му
поставя въпроса за достоверността на информацията, че българските войски под командването на генерал Михаил Савов (както в
Балканските войни – б.м.) са навлезли в Македония. Става ясно, че Талаат паша е този,
който е предизвиквал бързата реакция на австро-унгарския дипломат.
А. Тошев предава дословно отговора, който дава на Й. Палавичини, в който посочва, че
„по въпроса няма никакво уведомление от
правителството“. Разочарован от факта, че
няма реални български действия в тази посока, австро-унгарският дипломат заявява, че
според него в интерес на България е да заеме
час по-скоро Македония, за да не остане в
един момент с празни ръце, още повече, че
според него не е изключено да се постигне
споразумение между Австрия и Сърбия.
На тази инсинуация А. Тошев отговаря, че
каквото и да се говори, България е решена да
вземе това, което и се полага, и че ще предприеме нужното за изпълнението на тази зада-
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ча щом настъпи благоприятният момент. В
подкрепа на това си изявление А. Тошев добавя, че „преди всичко трябва да се сдобием с
необходимите муниции и да си гарантираме
гърба откъм Румъния”. Във връзка с последното Й. Палавичини веднага отбелязва, че по
отношение на Румъния „нямало защо да се
опасяваме, тъй като турците били готови да
ни помогнат със своите корпуси”.
Българският дипломат на свой ред изтъква
няколко аргумента, за да покаже „непрактичността на подобна комбинирана акция”, а
именно, че това би утежнило общото политическо положение на Балканите и би забавило
допълнително постигането на мир в региона.
Й. Палавичини възприема казаното от
А.Тошев, както той заявява, поради желанието му „да се избегне всичко, що би могло да
способствува за продължението на войната”.[12]
На 22 ноември 1914 г., седмица по-късно,
българският пълномощен министър отново е
посетен от своя австро-унгарски колега.
А. Тошев докладва, че на тази среща Й. Палавичини заявява австрийското желание София
да се включи във войната и отправя критики
към действията на българската дипломация,
която „изтъквала претекст след претекст“, за
да оправдае пасивното си държание.
В отговор на тях А.Тошев заявява, че не
става въпрос за претексти, а за избягване на
прибързани и необмислени решения. Той
посочва, че ако България нападне Сърбия, по
никакъв начин не е застрахована от ответни
реакции на Румъния и Гърция, а в момента,
дори и неутрална, българската държава респектира в достатъчна степен с поведението си
Букурещ, за да я възпре от обвързване със
силите на Антантата. В заключение пълномощният ни министър изтъква, че Румъния е
наясно, че ако нападне Австро-Унгария, българските войски ще навлязат в Добруджа, тъй
като „няма какво да се боим от бита Сърбия и
слаба Гърция”, докато ангажирането на България в световния конфликт в настоящия момент „може да докара по-големи компликации”.
Й. Палавичини, както и на предходната
среща, възприема аргументите на А. Тошев в
полза на неутралитета на София. В хода на
разговора той дори доверява на българския
дипломат личното си мнение, а именно, че
смята за грешка въвличането на Османската
империя във войната, но е бил принуден да
действа според инструкциите на своето пра-

вителство. Той изтъква още, че вече всички са
разбрали, че намесата на Цариград в конфликта води до допълнително усложняване на
положението.
В
заключение
австроунгарският дипломат посочва, че според наличната информация гръцкият премиер Елевтериос Венизелос все повече клони към силите на Антантата и търси повод, за да обяви
война на Турция, а и „общественото настроение в Гърция било силно възбудено“, предвид
последните турски гонения над гърците.[13]
Българската легация в Цариград изпраща
сведения и за мнението на други дипломати
относно развитието на военнополитическата
ситуация в Европа. Някои от тях са неутрални, макар и благосклонни към Съглашението.
На 25 ноември 1914 г. А. Тошев изпраща
интересна информация, предадена му от американския посланик в Цариград Хенри Моргентау. Според нея в малките северозападни
европейски държави започва да се усеща недоволство от политиката на Англия, свързана
с ограничителните военни мерки, които парализират търговията им. Според американския дипломат това недоволство, експлоатирано от Берлин, може да доведе до преминаването на тези държави на германска страна.
Отчитайки тази опасност, американското
правителство взема мерки за нейното предотвратяване, като въздейства върху Лондон за
„отменяване [на] въпросните мерки”. В контекста на тази информация Х. Моргентау
посочва, че Италия в крайна сметка щяла да
се намеси в полза на Тройното съглашение
към края на войната.
В същото време посланикът на Италия в
османската столица Гарони заявява на А. Тошев, че неговата страна е твърдо решена да
остане неутрална до края на конфликта. От
победилите Рим щял да поиска, „в името на
равновесието”, да уважат справедливите му
териториални претенции. Ако страната не
постигнела това по мирен път, „тогава само
щяла да помисли за други средства”. Имало
въпроси като Триест и Трентино, които може
и да не са толкова значими в международен
мащаб, но за Италия те са много важни. „Както винаги – завършва донесението си А. Тошев – Гарони съветва да мируваме и да гледаме на първо място чрез разни мирни комбинации да си осигурим бъдещето. На всякой
случай положението ни на Балкана ни налагало особена осторожност”.[14]
На 26 ноември 1914 г. в обширна като съдържание шифрована телеграма А. Тошев
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докладва в София, че Талаат паша го е информирал, че германският посланик Ханс фон
Вангенхайм и австрийският Й. Палавичини
съветват Цариград да поддържа добри отношения с Атина и да прекрати действията на
прогонване на гърците от империята. От своя
страна османското правителство заявява, че е
готово да приеме отново изгонените в предните месеци гърци.
В доклада си българският дипломат анализира поведението на Централните сили и посочва, че „Германия и Австрия съветват Турция да поддържа добри отношения с Гърция
от страх да не би да се възобнови Балканския
блок.” А. Тошев пише, че тази негова теза
съвпада с тълкуването на Талаат паша за
действията Тройния съюз, който смята, че
Германия и Австро-Унгария „искат да видят
България намесена час по-скоро във войната,
за да се избегне възобновлението на въпросния блок”. „Разбира се – продължава А. Тошев – Талаат не каза, че и Турция желае да
види България увлечена още сега във войната
по същите причини”.
А. Тошев уверява турския вътрешен министър, че България ще остане неутрална
докрай. Във връзка с действията на двата военнополитически блока – Антантата и Централните сили в посока привличане на нови
съюзници във войната, той посочва, че според
Талаат, Съглашението не успява да привлече
Румъния и Гърция на своя страна, защото и
двете държави „не искат да правят никакви
жертви за увеличението на България”. Пълномощният ни министър констатира, че това
радва цариградското правителство, защото
разчитайки на невраждебното и благосклонно
поведение на България, то може да пренасочва войски от Тракия към Анадола.
В края на срещата Талаат паша отправя
молба към българския дипломат – „на всякой
случай, да предупредим откровено османското правителство за нашите бъдещи намерения, защото ако сме се виждали принудени да
бездействуваме, тогава Турция би могла да
разполага другояче със своите военни сили“.
По повод на това искане А.Тошев заключава:
„Впрочем, и сега вече тя (Османската империя б.а.) отправлява част от тракийските си
войски към Трапезунд и други точки в Мала
Азия”.
Дипломатическият ни представител съобщава още, че „от днес” влаковете от турска
територия за София отново ще започнат да
пътуват. В момента те били временно спре-

ни, за да се прикрие придвижването на горепосочените войски. По същата причина са
ограничени и изходящите телеграми от Цариград за чужбина. А. Тошев информира министър-председателя В. Радославов, че известният германски генерал Фон дер Голц ще
пристигне след няколко дни в османската
столица и ще бъде аташиран към султана.
Той завършва сведението си със становището изразено пред Талаат паша, по повод
изказването на Михаил Маджаров (пълномощен министър на България в Лондон – б.а.),
„...че съглашение на България с Османската
империя ще представлява едно оскърбление
за първата“, което според българския дипломат е „направило много лошо впечатление в
Цариград”.[15]
Повишената дипломатическа активност от
страна на Великите сили, насочена към българската легация в османската столица, продължава и през следващите седмици. С шифрована телеграма от 26 ноември 1914 г.
А.Тошев информира В. Радославов, че „тая
заран” го е посетил италианския посланик.
Последният е подел темата за възобновяването на Балканския съюз с участието и на Румъния в него. Без да конкретизира, посланикът подхвърлил, че „сплотяването на балканските държави се налагало от техните интереси”. Разделени, те щели винаги да бъдат податливи на идеологиите на „славизма, германизма и туркизма”, докато ако са заедно, те
можели „успешно да се бранят от всички и
успешно да отстояват легитимните си права”.
Италианската дипломация неотклонно действала в тази посока. В Букурещ вече проявявали разбиране към необходимостта от това, а и
гърците, макар и още да се противели, „постепенно щели за разберат” ползата от съюза.
Италианският посланик отбелязва, че, проектираното споразумение трябвало да се постигне само „въз основа на справедливите отстъпки, дължими на България. Всички трябвало да разберат, че последната не може да остане под режима на проваления вече Букурещки договор”.[16]
Военните действия на Балканите през първите месеци на войната, въпреки последвалата намеса и на Османската империя, не се
развиват в полза на Централните сили. След
първоначалното си настъпление на сръбска
територия австро-унгарската армия започва
да търпи поражения. Българската легация в
Цариград предава настроенията в османската
столица.
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В шифрована телеграма до В. Радославов,
изпратена на 2 декември 1914 г., А. Тошев
съобщава, че известието за „последните
сръбски успехи” във войната е направило
„тягостно впечатление” в Цариград. Според
австро-унгарския посланик Й. Палавичини
тези успехи се дължали, от една страна на
грешките, допуснати от тяхното висше командване, и от друга на обстоятелството, че
сърбите, „считайки се сигурни откъм България, вследствие на често прокламирания от
българското правителство неутралитет, са
могли да съсредоточат всичките си сили против австрийките войски”. В тази връзка Й.
Палавичини отново настоява България да се
намеси възможно най-бързо във войната срещу Сърбия. „Иначе сме пропущали може би
последния момент и Македония завинаги се
изплъзвала из ръцете ни”. А. Тошев отбелязва, че за пореден път е трябвало да обърне
внимание на австро-унгарския посланик върху „твърде опасните последствия, що могат
да се явят за България от една смела и необмислена постъпка от нейна страна, и от всяка
политика на авантюри въобще”.[17]
Незавидното положение, в което изпада
австро-унгарската армия в Сърбия, очевидно
оказва сериозно влияние върху настроението
на дипломацията на Тройния съюз. За това А.
Тошев докладва във втора шифрограма от
същия ден, в която пише, че е посетил посланик Ханс фон Вангенхайм, за да представи
своя приемник Недялко Колушев. На срещата
германският дипломат сам засяга болезнената
тема за австрийското поражение в Сърбия.
Той не скрива недоволството и разочарованието си от развоя на военните действия и отправя остри критики към армията на дуалистичната монархия, заявявайки, че „австрийските войски не ги бивало...“. Той ги оприличава „на човек със здрави крака и ръце, но без
достатъчно ум в главата” и констатира, че
висшето австрийско командване не е могло да
проумее, че една от основните му задачи е
или да сломи сръбската съпротива още в началото на конфликта, или разгромът на Сърбия да се остави съвсем за края на войната.
Поради това сега се е появила необходимостта Германия да се притече на помощ „и откъм
тая страна”. Той посочва още, че Германия е
мобилизирала повече от 90 корпуса, докато
Австро-Унгария свиква по знамената общо
едва 1 300 000 души, предназначени за всички фронтове, поради което успява да отдели
само 2-3 корпуса за „горната цел”.

Посланик Ханс фон Вангенхайм в разговора акцентира върху проблема за отварянето
на железопътните съобщения през Сърбия в
посока Турция, който според него е от първостепенна важност и трябва да се разреши
„час по-скоро”, защото се опасява, че руснаците възнамеряват напролет да „се явят в
Румъния и България”
В заключение Ханс фон Вангенхайм заявява, че „...на българското правителство щял
да бъде зададен въпроса дали ще отвори вратата на страната за германските войски, ако
последните се явят на нашата граница”. „На
мнение съм – завършва донесението си А.
Тошев – да се направи потребното за предотвратяване по някакъв начин задаването на тоя
въпрос, защото туй би ни поставило в твърде
неловко положение”.[18]
Затрудненото положение, в което изпадат
войските на Централните сили на Балканите,
допълнително усилва натиска върху България
да се включи на тяхна страна. В отговор на
поредното действие в тази посока на австроунгарския посланик в Цариград Й. Палавичини, новият български пълномощен министър
Н. Колушев, отново потвърждава пред него
позицията на страната ни, че ще се придържаме към политиката на неутралитет.
В шифрованата телеграма от 16 декември
1914 г. В. Радославов одобрява действията на
българския дипломат и му изпраща допълнително указания и инструкции: „По въпроса за
съглашение с Румъния ще избягвате да влизате в разисквания, понеже нямате сведения от
правителството си”.[19]
Разбира се, това ни най-малко не понижава
активността на австро-унгарската и германската дипломация. В шифрована телеграма от
25 декември 1914 г. Н. Колушев съобщава, че
австро-унгарският посланик е потвърдил информацията, получена по-рано от германското посолство в Цариград, че срещу Сърбия се
подготвя нова мащабна военна офанзива. Й.
Палавичини
е
конкретизирал,
че
„...операциите няма да започнат скоро и работата ще трае дълго време“. По повод слуховете за сепаративен мир със Сърбия той е заявил, че за мир с тази размирна държава не
може да става дума, и че Австро-Унгария е
решила да продължи войната, докогато Сърбия бъде окончателно съсипана”. За Румъния
Й. Палавичини е на мнение, че „тя няма да се
реши да действува”.[20]
Османската империя е единствената държава, която Централните сили успяват да
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спечелят на своя страна до края на 1914 година. С нейното включване в Световната война
натискът върху България също се усилва. За
Централните сили (Тройния съюз) страната е
необходима за осигуряване на надеждна
връзка с новия им съюзник на Босфора. Неуспехите на австро-унгарските войски в Сърбия
допълнително повишават цената на София.
На този етап обаче българското правителство,
въпреки симпатиите си към Тройния съюз, не
се поддава нито на натиска, нито на изкушенията, идващи по линия на Германия и Австро-Унгария.
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20.
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индивиди,
на
преодоляване
и
преустановяване негативните тенденции за
здравето на лицата в неравностойно
положение, принадлежащи към етнически
малцинства и създаване на условия за
неговото подобрение, на увеличаване обхвата
от превантивни и профилактични грижи за
майчино и детско здравеопазване, както и за
пациентите
с
хронични
незаразни
заболявания, на повишаване на здравните
знания и осигуряване на достъп до здравна
информация, на обучаване на здравни
специалисти за ефективна работа в
мултиетническа среда, на превъзмогване и
справяне с културните бариери в общуването
и всякакви форми на дискриминационни
нагласи и прочие. (22)

Въведение
През последните десетилетия здравето се
превръща в метафора за успеха на всяка
държава. (21) Съгласно член 25 от
конституцията на България всеки гражданин
има право на здравно осигуряване,
гарантиращо им достъпна медицинска помощ
и на безплатно ползване на медицинско
обслужване при условия и по ред, определени
със закон. Здравето е не само право на всяко
лице, гарантирано от Конституцията на
страната, но и задължение на всеки, свързано
със спазването на законодателството и
поддържането на здравословен начин на
живот, водещ до по-високо благосъстояние.
Политиката
на
Министерство
на
здравеопазването е насочена към създаване на
по- добри условия и осигуряване на равен
достъп на всички граждани на България до
здравни услуги, независимо от техния пол,
възраст,
етническа
и
социална
принадлежност. Особено внимание се обръща
на подобряване на здравното и социално
обслужване на възрастните и гериатрични

Цел
Основната цел на пилотното проучване
бяха:
- да изследваме информираността и
мнението на студентите- медици относно
приоритетните области в сферата на
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здравеопазването в България, организацията
на публичното здраве, достъпа на определени
уязвими групи от населението до здравни
услуги както и да представят своята оценка за
предлаганите
медицински
грижи
на
гражданите и общността.

получените
отговори
и
мнения
от
изследваната група респонденти, а именно
честотен анализ на качествени променливи,
определяне на Mean, Std. deviation, Mode,
Variance, S.E. mean, Maximum, Minimum,
Range, Skewness, както и кръстосано
табулиране с тестване на нулева хипотеза
Pearson χ2.
Посредством проведеното
пилотно проучване се идентифицираха някои
основни фактори и затруднения при набиране
на
информация,
презицира
се
формулировката на разглежданите теми,
касаещи организацията на българското
здравеопазване, дефинираха се алтернативни
хипотези.

Материали и методи:
1. Анализ на наличните литературни
източници по съответната тематика:
Във
връзка
с
разработване
на
представената студия бяха разгледани и
анализирани научни публикации и доклади
на наши и чужди изследователи и експерти в
сферата на здравеопазването. Проучвания за
информираността и мнението сред младите
хора и студенти относно действащата здравна
система в България, на нейните позитиви и
негативи не бяха открити. До момента не е
предоставена възможност на бъдещите
генерации медици да изразят своята позиция
относно организацията на общественото
здраве, на съществуващите условия за равен
достъп и качествени здравни услуги и
дейности за индивидите и техните семейства.
Оскъдни са и данните по разглежданата тема
и в чуждите литературни източници, които
бяха открити. Това бе и ключов повод за
реализиране на пилотно анкетно изследване
сред студенти- медици, чрез което да се
запознаем с тяхното мнение по определени
дискутираните
въпроси,
свързани
с
българското здравеопазване.

Резултати и дискусия:
От 56 студенти от пети курс, специалност
„Медицина“ не попълниха всички въпроси и
не завършиха анкетата 6- ма от студентите.
Затова
крайното проучване включва
отговорите на 50 студенти по медицина.
Респондентите са от пети медицински курс,
на възраст до 28 години, като 19 от тях са
жени и 31 са мъже. Основни акценти на
проведеното проучване са фокусирани върху
познанията и наблюденията на студентите
медици относно настоящата система на
здравеопазване
в
България
и
предизвикателствата, пред които тя е
изправена. Наред с останалите страни по
света, България се сблъсква с редица
трудности, които са стигнали своите крайни
изражения. (3) Като основни предпоставки за
тези неизбежни и трудно преодолими
тенденции редица наши и чужди автори и
изследователи
посочват
лимитираните
ресурси и средства в сферата на
здравеопазването
и
нелимитираните
очаквания и желания на гражданите от
здравни грижи и обслужване, съпътстващите
демографски промени, миграция на пациенти
и здравни работници, проблемите с
имигрантските вълни и малцинствени групи,
социалноикономическата
конюнктура,
несъответстващото на нуждите на бъдещите
генерации и общество текущо образование и
обучение на медицински специалисти. (4, 7,
18, 19, 20)
Като цяло, действащите здравни системи в
страните по света се базират на принципите
на равнопоставеност на предлаганите здравни
услуги,
на
тяхната
ефикасност,
справедливост, ефективност на разходите и

1. Пилотно проучване:
Пилотното анкетно проучване обхвана
малък кръг от респонденти- студенти от пети
курс, специалност медицина за периода м.
април – м. юли 2015 година. Признаците на
наблюдението, които се съдържат в
разработената анкета включват въпроси
относно полово- възрастовия статус
на
участника, както и групи въпроси, касаещи
приоритетните области на българското
здравеопазване, организация на публичното
здраве, достъп и качество на предоставяните
медицински услуги за българския гражданин.
Техническа единица на анкетното изследване
бе секция Обща медицина, Медицински
Факултет, Тракийски Университет, Стара
Загора. Събраната информация е обработена
посредством статистически пакет приложни
програми – IBM SPSS Statistics 19.0.
Приложен бе дескриптивен анализ на
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достъпност. Специфични цели на държавите
от Европейския съюз са лесен достъп, високо
качество на медицинските услуги и
финансова
жизнеспособност.
Въпреки
разработената обща рамка за предоставяне на
здравни грижи в Европа и идентифицираните
приоритети в областта на здравеопазването за
европейците, са на лице значителни различия
в структурата, процесите и резултатите от
системите на здравеопазване в Европейския
съюз.

Фигура 2. Легенда:
1- Да, запознат/а съм – 34.00 %
2- Не, не съм запознат/а - 60.00 %
3- Без отговор - 6.00 %

Голяма част от анкетираните студенти не
са запознати с размера
на
здравноосигурителната вноска в България, която
гарантира свободен достъп на осигурените
лица до медицинска помощ чрез определен
вид, обхват и обем пакет от здравни
дейности, както и свободен избор на
изпълнител, сключил договор с районна
здравноосигурителна каса съгласно Чл. 4. (1)
от Закона за здравното осигуряване. (2) Към
31.12.2016 г. неосигурените лица са 18,8% от
структурата на общо лицата, водени като
задължително здравно осигурени по данни от
отчета за бюджета на здравната каса за 2016
година.(1) От НАП констатират, че реално
живеещите в България хора без вноски се
движат между 400 000 и 550 000 души.
Последният доклад за 2017 година от
Европейската комисия по здравеопазване
също съобщава, че в България достъпът до
здравни услуги остава труден, като процентът
на
българите
с
прекъснати
здравноосигурителни права се движи около
12 на сто.(5,6) Базирайки се на изнесени
статистически данни от Евростат и
Организацията
за
икономическо
сътрудничество и развитие се установява, че
големите преки плащания на пациентите
застрашават достъпът до здравни грижи за
уязвимите групи, включително ромите,
домакинствата с по-ниски доходи и
възрастните хора. (6) Отделно преките
плащания от българските пациенти са най-

Фигура 1. Легенда:
1- Да, запознат/а съм – 46.00 %
2- Не, не съм запознат/а - 44.00 %
3Без отговор - 10.00 %

Значителен процент от анкетираните
студенти са информирани за трудностите,
които срещат определени групи от
българското население при необходимостта
от пряк достъп до здравни услуги. Бедността,
мизерията,
нищетата,
неграмотността,
липсата на стабилни доходи, лоши социални
и битови условия са едни от водещите
факторите, които възпрепятстват т. нар.
„рискови контингенти“ до своевременно
осигуряване на медицинска помощ.
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високите в Европа и са три пъти над средните
на континента.

Фигура 3. Легенда:
1- безработни лица- 8.00 %
2- бездомни лица - 40.00%
3- социално- слаби лица- 22.00 %
4- представители на
малцинствени
етнически групи- 2.00 %
5- повече от един отговор – 28.00 %

Фигура 4. Легенда:
1- Да, запознат/а съм- 80.00 %
2Не, не съм запознат/а- 20.00 %

Сигнификантен брой от респондентите са
запознати
с
основните
незадоволени
потребности в областта на българското
здравеопазването. 68.00 % (34) от тях
съобщават за наличието на редица пропуски и
несъвършенства в провежданите здравни
програми за превенция и профилактика на
хроничните заболявания, детско и майчино
здравеопазване, грижа за хората в напреднала
и старческа възраст и т.н. Здравната система
трябва да удовлетворява очакванията на
хората, да
зачита тяхното човешко
достойнство,
конфиденциалност,
автономност, да ги обслужва качествено и
навременно, да предоставя удобства, достъп
до мрежи за социална подкрепа и избор на
изпълнител на медицинска помощ. Това са и
критериите за отзивчивост на здравните
системи към гражданите, разработени от
Световната здравна организация. (24) Именно
нуждите на пациентите се приемат като
централни, ключови за системите на
здравеопазване в Европа. Оценката на
потребностите
от
здравеопазване
е
систематичен метод за преразглеждане на
здравните проблеми, пред които е изправено
населението, което води до съгласувани
приоритети и справедливо разпределение на
ресурсите, които да подобрят здравето.
Правителството на България ежедневно се
сблъсква и посреща нарастващите изисквания
към
здравеопазването,
повишените
неравенства и силно ограничените ресурси.
Оценката на здравните нужди на общността

и

Необходимостта да изминат разстояние, за
да стигнат до лекар, също създава пречки
пред достъпа до здравеопазване, особено за
социално- слабите, за безработните и хората
с ограничени доходи. Населението, живеещо
в отдалечени и труднодостъпни райони
продължава да изпитва сериозни трудности
при получаването на здравни грижи. НЗОК
алармира за продължаващата тенденция на
застаряване на здравноосигурените индивиди
и свързаната с това по-висока необходимост
от медицинска помощ. Липсата на адекватна
финансова обезпеченост на лицата в тази
възрастова група води до негативната
тенденция свързана с незакупуване и
неприлагане на предписаното извънболнично
лечение на заболяванията, в следствие на
което нараства потребността от болнично
лечение. (1) Отделно първичната здравна
помощ в България е по- слабо развита и
нейното значение за пациенти и медицински
специалисти е по- ниско оценено според
Европейската комисия по здравеопазване. (6)
Нарушени са приемствеността и качеството
на оказваните здравни грижи, връзките между
първичната
извънболнична
помощ
и
болничната помощ, социалните и здравните
институции.
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играе централна роля, даваща възможност на
практикуващи лекари, мениджърите и
политици да идентифицират
групите и
индивидите в най-голяма нужда и да
гарантират, че ресурсите за здравеопазване се
използват, за да се постигне максимално
подобряване
на
здравето.
Това
е
жизненоважен инструмент за планиране на
здравеопазването, който да се използва на
ниво семейства, общности и население.
Днес
ускореното
развитие
на
диагностични,
терапевтични
и
фармацевтични
медицински
технологии
допринесе за справянето с редица нелечими в
миналия век заболявания и състояния. От
друга страна се наблюдава нарастваща
световна криза от хронични неинфекциозни
заболявания, които са причина за смърт на
близо 36 милиона души годишно, което
изисква спешни и всеобхватни интервенции и
мерки за тяхното преодоляване и редуциране
на отрицателното им въздействие. (25) Бързо
нарастващата глобализация е съпроводена с
активна урбанизация, масова миграция на
младите хора, нарастване дела на индивидите
в нетрудоспособна възраст и застаряване на
населението, обезлюдяване на селските
райони, както и от мащабни тенденции към
нездравословен начин на живот, включващ
ирационално хранене и повишена употреба на
“junk food” хранителни продукти, физически
инактивитет, затлъстяване, злоупотреба с
алкохол и тютюневи изделия. Увеличението
на заболяванията, свързани със стила на
живот и поведението, нарушаването на
традицията младите да се грижат за
родителите си /поради миграция и други
причини/, водят до увеличаване на броят на
самотните стари хора. Сред лицата в
напреднала и старческа възраст е и найвисока заболеваемостта от социално-значими
заболявания, което пряко се отразява в
значителния им дял сред диспансеризираните
пациенти с хронични заболявания в
Първичната медицинска помощ. Повече от
половината от всички диспансерни пациенти
са на възраст 65 и повече години. Проблемът
с полиморбидността при тях е свързан с
натрупването на неблагоприятни ефекти на
хроничните
болести,
усложненията,
инвалидизацията и полифармацията, което
прави възрастните хора специфична и трудна
за обгрижване група. Поради разнообразието
на клинични проблеми пациентите от
„третата възраст” изразходват значителен дял

от предоставяните здравни грижи и генерират
значителен разход за здравната система.
По данни от Националната програма за
подобряване на майчиното и детско здраве
2014 - 2020 година на Министерството на
здравеопазване също са налице сериозни
проблеми по отношение на достъпа до и
качеството на майчиното и детското
здравеопазване.
(8)
Независимо
от
създадената
организация
за
здравно
обслужване на децата, бременните и майките
най-важните показатели за страната в
последните години – перинатална детска
смъртност,
мъртвораждаемост,
постнеонатална детска смъртност и обхват на
бременните жени с наблюдение до 3-я
лунарен месец показват, че са налице
проблеми, които влияят сериозно върху
здравето на тези контингенти. Основните от
тях
са
неравномерно
териториално
разположение на амбулаториите за ПИМП,
незначителен брой на функциониращите АГ и
педиатрични индивидуални, групови и
мобилни практики, наличие на регулативни
стандарти и непълнота при осъществяване на
пакетите за профилактични и диспансерни
прегледи при бременни и деца, липса на
интегриран
медико-социален
подход
(включващ ранна интервенция, последващи
интегрирани здравно-социални услуги и
рехабилитация) при обслужване на деца с
хронични
заболявания
и
увреждания,
недостатъчно развитие на „консултирането“
като промотивно-профилактична дейност по
въпросите на планиране на бременността,
проблеми на бременността и безопасното
майчинство,
репродуктивни
проблеми,
медико-социални и психологически проблеми
при семействата и при деца със специални
потребности както в малки населени места,
така и в големите градове.
Редица наши и чужди изследвания
съобщават за наличие на обществена
неудовлетвореност и нарастваща потребност
от всеобхватни промотивни, профилактични
и превантивни дейности по опазване на
здравето. ( 11, 12, 13, 14, 15, 16) Още през
2013 година Световната банка алармира, че
покритието с профилактични здравни услуги
в България е ниско. (17) Въпреки, че
дейностите по промоция на здравето и
профилактика са първата стратегическа цел в
Първичната медицинска помощ, възникват
проблеми с реализирането им главно поради
недостатъчното финансиране. В условията на
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ограничени ресурси на здравната система,
приоритетността на промоцията на здравето е
свързана с обстоятелството, че тя изисква
наличието на висока здравна култура и
здравословен стил на живот, който е
основният фактор на индивидуалното и
общественото
здраве.
Общите
профилактични прегледи на населението са
предназначени
за
намаляване
на
заболяемостта,
инвалидизацията
и
удължаване на живота. Здравното обучение
на пациентите и техните семейства е
насочено към информиране за основните
рискови фактори, ролята на личността и
направения избор, превъзмогване на болестта
и повишаване качеството на живот.
Превенцията
на
рисковите
фактори,
адекватната профилактика, съвременното
лечение, осъществявано от медицински
специалисти в сътрудничество с пациентите,
техните близки и обществото, ще позволи
подобряването прогнозата на заболяването,
качеството на живот и намаляване на
смъртността. (9, 10) Промоция на здравето е и
съвременна, модерна философия и парадигма
на здравеопазната дейност, която акцентира
върху ролята на личността и печели широка
обществена подкрепа.

доведе до създаване на нова организация и
технология на дейности на системите за
извънболнична
и
болнична
помощ.
Очакванията бяха, че те ще станат подостъпни за хората без наличието на сериозни
финансови, териториални, времеви и други
ограничения. (23) За съжаление се наблюдава
твърде
неефективно
използване
и
разпределение
на
инсуфициентните
финансови
ресурси
поради
сериозни
ограничителни последици при получаването
на медицинска помощ при една част от
пациентите и свръх потребление при друга.
Все още съществува ограничен достъп до
здравни услуги основно сред малцинствените
и уязвими групи и населението в селските и
труднодостъпни райони, както и липсата на
своевременно осигуряването на медицински
дейности
адекватни
на
здравните
потребности на всички български граждани.
Недостатъчното ниво на качеството в
системата на здравеопазването е една от
основните причини за влошаване на здравето
на нацията и за неудовлетвореност на хората.
Нивото на качество на здравните дейности се
детерминира не само от фактори като
наличие на свръхмодерни медицински
технологии
и
висококвалифициран
медицински персонал, но и от равноправния
достъп и условия, при които се извършват
здравните услуги. Следователно е нужно
предприемане на редица различни по вид и
характер мерки и действия за промяна на тези
детерминанти.

Заключение
Позовавайки се на получените и
анализирани резултати от реализираното
пилотно проучване сред студенти- медици
бяха формулирани следните изводи:
- Значителна част от анкетираните
респонденти са запознати с основните
приоритети в сферата на здравеопазването и
имат актуални познания в областта на
публичното здраве.
- Сигнификантен процент от студентите
(80.00 %) са информирани за основните
незадоволени потребности и реални проблеми
в системата на здравеопазване в България.
- Данните от направеното изследване
показват
голяма
осведоменост
сред
студентите от гледна точка на трудности и
бариери,
които
срещат
групите
в
неравностойно положение при използване на
медицинска помощ, въпреки наличието на
социално здравно осигуряване.
Намаляването
на
неравенствата
и
подобряване на здравето на нацията е основна
стратегическа задача в здравната политика на
България. Реформата в здравеопазването
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ДУХОВНОСТТА КАТО ЛИЧНОСТЕН РЕСУРС И РЕСУРС ЗА ОКАЗВАНЕ НА
ПОДКРЕПА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА ПО СЛУЧАЙ
Теодорина Милушева
THE SPIRITUALITY AS A RESOURCE OF THE PERSONALITY AND A RESOURCE FOR
SUPPORT IN THE SOCIAL CASEWORK
Teodorina Milusheva
ABSTRACT: The social casework has the potentiality for implementation of different approaches,
techniques and psychosocial interventions. Increasingly, spirituality is analyzed as a significant resource for
psycho-emotional support of clients with different kind of problems. On the one hand, spirituality can be a
source of support coming from the personality itself. The role of the social worker in this case is to activate this
resource so that the clients can cope with their current problems. Spirituality can also be a source of support
through interaction between the social worker and the individual. In this case, the professional should be able to
identify and assess the specific spiritual needs of his client and to discover various sources and support systems.
Last but not least, spirituality is also a means of improving the quality of the working relationship. The clients`
profiles and specific fields of practice where these resources can be integrated vary widely and may include:
children deprived of parental care, individuals who experience difficulties resulting from a loss of a close person
and those who experience sorrow and sadness; terminally or chronically ill people; elderly; clients with mental
disorders; drug addicts and those who abuse alcohol; clients experiencing difficulties in their social and
personal functioning; persons who have suffered violence or trafficking; persons deprived of their liberty or
those who have already been in prison and many others. The article also discusses some specific spiritual
interventions in helping professions as well as issues regarding the specificity of the spiritual-oriented approach
in the social work on the occasion, its resources and disadvantages. There are also some guidelines for
assessing the spiritual needs of the clients.
Key words: social casework, biopsychosocial and spiritual model, spirituality

ния – също. Също интригуващ е въпросът как
в ситуациите на сложни житейски промени
българите удовлетворяват своите духовни
потребности, какви са реалните източници за
духовна подкрепа и дали са склонни да ги
търсят.
В статията се разглеждат възможностите
на духовността като личностен ресурс и ресурс за оказване на социална подкрепа.

Въведение
Според изследване на социологическа
агенция Gallup International 83% от българите
определят себе си като източноправославни,
9% съобщават, че са мюсюлмани, а около 3%
атеисти. Изненадващ е фактът, че 58% от
заявилите себе си като православни християни вярват в Бог. Изглежда, че при немалко
случаи принадлежността към конкретно вероизповедание е предимно общественополитически етикет, а не се свързва толкова с
религиозност или източноправославна вяра.
Категорично обаче може да се твърди, че
по-голяма част от българите имат някаква
духовна ориентация, като в определени етапи
от живота духовните им потребности са особено актуални, респективно духовните търсе-

Социална работа по случай
Социалната работа по случай представлява
метод за оказване на помощ и подкрепа на
индивидуални клиенти. Методиката на водене на случай насочва работата на специалиста
към идентифициране на конкретната заявка
на клиента, неговите актуални проблеми и
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дефицити, оценка на потребностите, анализ
на ресурсите на личността и неговата социална среда, както и реализиране на специфични
психосоциални интервенции, прилагане на
мерки, услуги и подкрепа. Главна задача на
социалната работа по случай е да се подпомогне личностното и социално функциониране на клиента, за да имат резултатите от помагащите дейности дългосрочен ефект (Механджийска: 2013, 4-5).
Специфичните цели на интегралния метод
са изграждане на рапорт в работното отношение клиент – социален работник като терапевтичен ресурс, идентифициране на активиращите проблеми и поддържащи фактори,
които стоят в основата на дисфункцията, овластяване на клиента, откриване на вътрешните ресурси у личността, превенция на рецидива.
Интересен от професионална гледна точка
е процесът на оценка на клиента и неговата
среда, който предполага задълбочен и холистичен подход към идентифицирането, анализа
и интегрирането на тези ресурси, които биха
създали благоприятни условия за справяне с
негативната ситуация или възстановяване на
социалното функциониране на клиента. В
този смисъл случаят може да бъде разглеждан
като „живо събитие” , т.е. като динамичен
процес, в светлината на който клиентът следва да се разглежда като неразривна система от
различни нива – биологично, психосоциално,
духовно. Случаят не може да бъде разглеждан
изолирано от някой от споменатите аспекти и
не се определя нито само от особеностите на
клиента, нито само от естеството на проблема. Човекът е био-социален организъм, така
че работата по конкретния случай се разглежда от социалния работник като психосоциален процес. „Случаят” се състои от личността
на клиента и обстоятелствата, от обективната
действителност, разбирането и смисълът,
който клиентът влага в конкретната ситуация.
За справяне с актуалния проблем, фокус на
интервенцията, се оценяват ресурсите на средата и емоционалните фактори, но също така
се цели постигането на прозрения и ангажиране на личностни ресурси и постижения за
преодоляване на негативната ситуация и рисковете в една бъдеща перспектива (Hamilton,
По: Механджийска: 2013).
Предмет на анализ в настоящата статия са
ресурсите на личността, свързани с духовната
ориентация на клиента и как това би могло да
бъде използвано в процеса на подпомагане,

без да се измества фокусът от целите на психосоциалната
интервенция
към
поспецифични и спорни интердисциплинарни
полета. Под термина духовност тук ще разбирам тези специфични вярвания и нагласи,
имащи връзка с разбирането за духовните и
трансцедентни измерения на живота, в търсенето на уникален за личността смисъл, осъзнат и целенасочен път. Decker (1993)
дефинира понятието „духовност” като търсене на цел и смисъл, което включва както
трансцендентното (т.е. опитът на съществуването извън физическата и психологическа
същност), така и иманентното (откриването
на транцендетното във физическата и психологическа същност), независимо от религиозната принадлежност на индивида. Духовността също така е разглеждана като ресурс, който
осигурява перспектива за избор на цел и посока на живота, както и осъзнаване на уникалния смисъл, който всяка личност има за
своя живот (Carson: 1989).
Духовността като ресурс може да бъде успешно интегрирана и осмислена като възможност за постигане на по-глобалните цели
в социалната работа по случай. Профилите на
клиентите и специфичните приложни полета,
при които могат да се интегрират тези ресурси, варират в широк диапазон и включват:
деца, лишени от родителски грижи, индивиди, които преживяват трудности, породени от
загуба на близък човек и изпитващи скръб и
тъга; терминално или хронично болни; възрастни хора; клиенти с психични разстройства; зависими от психоактивни вещества; клиенти, изпитващи трудности в своето социално
и личностно функциониране; лица, претърпели насилие или трафик; лица, лишени от свобода или вече изтърпели ефективна присъда
и мн. др.
Специфичните затруднения, които са
предмет на интервенция от социалната работа
и които предполагат възможност за интегриране на духовността като ресурс, включват
въпроси, свързани със страха, загубата,
скръбта, болката, социалната изолация, тревожността, апатията, срама и чувството за
стигма, чувството за вина, депресията, ниската самооценка, самотата, агресията, чувство
за безпомощност и безнадеждност, съжалението за направените личните избори, погрешни
действия и т.н. Възможността за интегриране
на духовността като ресурс в социалната работа по случай зависи от степента, в която
клиентът идентифицира тази област като зна-
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чима за себе си, отчита своите духовни потребности и търси начини да ги удовлетвори,
има тенденция към лична актуализация, може
да анализира дисфункцията и надгражда интерпретативните си способности .
Не на последно място, способността за успешно интегриране на духовността като ресурс в социалната работа по случай зависи от
професионалната компетентност на социалния работник – доколко емпатичен е той и
дали умее да идентифицира духовните потребности на своя клиент, доколко познава и
има знания за различните вероизповедения,
религиозни и духовни учения, както и дали
притежава умения да оценява духовната,
ценностна и нравствена ориентация на своя
клиент. Идентифицирането на уникалния
смисъл, който клиентът влага в своя живот и
мотивацията на неговите действия, дава възможност на специалиста да използва тази
информация така, че да създаде условия този
ресурс от личността на клиента също да способства за постигане на целите на социалната
работа.

Биопсихосоциалният модел дава насоки за
изготване на оценка и осъществяване на помагащи дейности като динамична перспектива, т.е. ситуацията на клиента се разглежда
като процес, който включва личността, статуса, възможностите и изгледите за промяна
(Механджийска: 2017, 18). Изготвянето на
оценка, която идентифицира трудностите и
ресурсите в биологичното, психологическо и
социално равнище, дава възможно обяснение
за характера на дисфункцията и факторите,
които я поддържат.
Оценявайки биологичното ниво на функциониране на клиента, социалният работник
определя в каква степен специфичните за
това ниво потребности са удовлетворени.
Това включва базисните потребностите като
храна, подслон, сигурност, както и поспецифичните медицински и здравни потребности, съхранените физически способности.
При анализа на психологическото функциониране на клиента специалистът следва да
разгледа неговата история, да направи оценка
на типа личност, интелигентност и когнитивни способности, Аз-концепцията и личната
самооценка, както и да проследи историята на
болестта – кога се е появила, какво е било
лечението и как то се е променяло във времето. В оценката на тази област може да бъде
включен и преглед на културната среда на
клиента и значимите за него общности. Анализът на социалното функциониране на клиента поставя акцент предимно върху областите, имащи отношение към близката социална
среда на клиента и начина, по който той се
свързва със значимите за него хора – семейство, приятели, близки, колеги. Също така
оценката на този аспект от функционирането
на индивида ще засегне въпроса, доколко той
е социално активен и изпълнява обичайните
за своя статус социални роли.
Така след изготвяне на цялостна оценка на
различните нива на функциониране на клиента, биопсихосоциалната формулировка прави
опит за постигане на „адаптивен поглед към
проблема на клиента”, като се поставя акцент
не само върху актуалното, но и върху потенциалното функциониране на клиента. Биопсихосоциалната основа, върху която се изготвя индивидуалния план, дава възможност да
се избере специфичен и валиден за конкретния клиент път за подкрепа, като предоставените психосоциални интервенции са съобразени с произхода на проблемите в полето на

Биопсихосоциален и духовен модел в клиничната социална работа
Биопсихосоциалният модел е съвременен
холистичен, хуманистично-ориентиран възглед, разглеждащ същността на индивида като
неразривна цялост, състояща се от биологична, психологическа и социална същност. Първоначално моделът добил широка популярност в медицината благодарение на работата
на George Engel (1913-1999), изтъкнат психиатър и изследовател в областта на психосоматиката. Според Engel трите нива – биологично, психологическо и социално трябва да
бъдат вземани под внимание при лечението
на пациенти, а лекуващите лекари да оценяват трите измерения на болестта като взаимосвързани, така че пациентите да бъдат разбрани добре и да може да се реагира на страданията им по правилен начин. Borrell-Cario
et al. описват разглеждания модел като „философия на клиничната грижа и практическо
клинично ръководство” (Saad, Medeiros,
Mosini: 2017, 1). Моделът подпомага
разбирането на болестта на различни
равнища. Така например е ясно, че
физическото страдание не може да бъде
разглеждано отделно от ефектите, които
болестта оказва върху психиката на пациента
и върху социалното му функциониране.
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физическото, психично и социално функциониране (Механджийска: 2015, 98-100).
Духовността като неделима част от същността на всеки индивид също може да бъде
предмет на оценка от специалиста. Въпреки
че в самото начало биопсихосоциалният модел не е включвал духовността като област на
оценка и интервенция, все повече се налага
мнението, че духовността на всеки индивид е
ценен ресурс и има голямо значение за възстановяването на личността при травматични
ситуации от различно естество.
Духовността за всеки индивид може да
има напълно различна смислова стойност и
като цяло се определя от субективната оценка
на всеки един от нас за това, което превъзхожда собствената ни биологична същност,
дори за трансцедентното и метафизичното
като изцяло преодоляващо ограниченията във
възможностите ни. Секуларизацията и плурализмът, а в голяма степен мултикултурната
среда и възможността за общуване с различни национални, културни, етнически и религиозни общности създава условия за фомирането на еклектични духовни концепции и
религиозни вярвания. Така всеки индивид
„усвоява” тези идеи, които оценява като найблизки до своята перцепция за света и изгражда собствена система от вярвания. Трудно
е понятието „духовност”
да бъде
операционализирано като психоемоционално
равнище, душевно проявление и деятелност.
Въпреки това може да бъде дефинирано като
динамичен аспект от вътрешния свят на всеки
индивид и състояние на търсене на смисъл,
цел и значение както по отношение на
собствената личност и значимите други, така
и във връзка с това, което личността разбира
за свято. Духовността включва също
специфичните вярвания, ценности, традиции
и практики (Puchalski et al.: 2014, 646).
Анализът на специфичния смисъл, който
клиентът влага в разбирането си за духовност
и различните й проявления в собствения му
живот, изразени чрез нагласи, мисли, чувства
или действия, е препоръчително също да
бъде предмет на оценка в процеса на социална работа. Така например, когато са попитани
какво разбират под понятието „духовност”,
психиатрични пациенти казват, че за тях духовността има различни значения – търсене
на вътрешен мир, начин на мислене, вярвания
и ценности, насочени към живота, разбиране
на собствената личност (Chan, Ho: 2016, 7).

В много случаи духовността може да бъде
източник на вътрешен ресурс на клиента за
справяне в трудна ситуация, а също така да
създаде възможности за изграждане на попълноценно работно взаимоотношение между
него и социалния работник. От една страна
това може да бъде използвано с цел даване на
недирективни насоки от специалиста по начин, по който клиентът да разбере посланията
му, да открие ново значение на преживяваното, да прозре скрит смисъл. От друга страна
по-задълбоченото познаване на значимите за
индивида теми, свързани с духовността, създава условия за поддържане на рапорт във
работното взаимоотношение, като клиентът
се чувства разбиран и приеман от своя социален работник. За целите на психосоциалните
интервенции социалният работник може да
оценява разбирането на клиента за смисъла на
живота му и личната му цел, водещата му
ценностна ориентация и спазваните етични
норми, отношението му към религиозния
живот и традиционните вярвания, упражняването на духовни практики, източниците на
упование и надежда в трудни моменти, вярата
и т.н.
Все по-често научни изследвания се опитват да потвърдят позитивните ефекти, които
духовните нагласи на индивида оказват върху
справянето му в сложна житейска ситуация
или при болест (Saad et al: 2017, 2).
Коментира се също така влиянието, което
религията и духовността оказват върху
емоционалното благополучие и формирането
на копинг-стратегии у личността. Според
много проучвания тези хора, които определят
себе си като духовни, в много по-малка
степен проявяват симптоми на тревожниост и
депресия, като рискът от влошаване на
психичния им статус е значително по-малкът
от тези, които оценяват себе си като невярващи или атеисти. Също така има данни, че
индивиди, които практикуват майндфулнес
(mindfulness)1, се справят по-успешно с параноидни състояния и някои видове халюцинации. Посещаващите религиозни сбирки са помалко склонни да проявяват враждебност към
околните и успяват да преодолеят някои свои
компулсивни симптоми. Положително е влиянието на духовността като източник на подкрепа при индивиди с афективни, поведенМайндфулнес (Mindfulness) – Техника за успокояване на ума, посредством целенасочено наблюдение и постигане на осъзнатост.
1
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чески и психични разстройства, особено с
оглед избягване на негативните мисли и превенция на опитите за самоубийство. Редица
научни изследвания потвърждават, че
духовността оказва положително влияние при
преодоляване
на
психопатологични
поведенчески импулси, които са причина за
проява на агресия или самонараняване (Chan,
Ho: 2016, 2-3). Според някои автори обучителните програми и модули, насочени към
диагностицирани с шизофрения пациенти,
следва да адресират към тази група темата за
духовността по начин, който да подпомага
опита им за постигане на вътрешен мир и
постигане на стабилност в емоционалните и
когнитивни процеси. Научни изследвания
свидетелстват, че посредством включването
на някои духовни практики, техники и вярвания пациентите с шизофрения да могат да
редуцират влиянието на психотичните симптоми (Chan et al.: 2015, 1).

- творчество (Чувствам ли се свободен сам
да избера своя път?);
- взаимоотношения (Каква е връзката ми с
мен самия? Каква е връзката ми с другите?
Каква е връзката ми с Бог?);
- прошка (Простено ли ми е? Аз мога ли да
простя?).
В социалната работа по случай специалистът следва да има умения за оценка на духовните потребности на клиента. Това се налага
особено в случаите, когато социалният работник интервенира и оказва психосоциална
подкрепа на клиенти, които се сблъскват с
някоя от следните трудности:
- въпроси, свързани със смисъла на живота – обикновено тази проблематика е актуална за някоя от следните групи клиенти:
терминално болни пациенти; възрастни и
самотни хора; клиенти, преживяващи тежко
загубата на свой близък; диагностицирани с
тежко заболяване; индивиди с влошен психичен статус; хронично болни с невъзможност
за ефективен контрол на болестната симптоматика; лица в неравностойно положение и
живеещи в тежка социална изолация; клиенти, изпитващи скръб поради невъзможност да
изпълняват пълноценно желани от тях социални роли; трайно институционализирани
индивиди; лица, планиращи или извършили
опит за самоубийство.
Търсенето на смисъла на собствения живот от изброените групи клиенти може да
провокира задаването на въпроси, които социалният работник следва да се подготви да
посрещне и да подпомогне клиента да намери
отговор за себе си. Клиентите могат да насочат личните си търсения по посока на рационално осмисляне, но и емоционално приемане
на значими въпроси като например: Какво
успях да постигна в живота си?, Какво да
правя във времето, което ми остава?, Има ли
животът смисъл?
- въпроси, свързани с морални категории (добро – зло; правилно – неправилно;
справедливост – несправедливост) – обикновено подобни духовни търсения имат клиенти, които правят опит да осмислят взети от
тях решения или предприети действия; преживели са събития, които трудно могат да
оценят и осмислят рационално; клиенти, които изпитват екзистенциална тревожност по
повод на направен житейски избор; индивиди, изпитващи вина за определени свои постъпки; клиенти, преживяващи силно чувство
за несправедливост; индивиди, търсещи

Духовни потребности
Духовните потребности възникват и са
особено значими в случаите, когато индивидите се сблъскват със загуба, лични трагедии,
неуспех и силни негативни преживявания, т.е.
с травматични ситуации и житейски събития,
когато прекомерната болка, скръбта, чувството за вина, срамът, себеотхвърлянето или
неспособността за вътрешно успокоение и
омиротворяване провокират индивида да
обясни за себе си по рационален начин смисълът на това, през което преминава. Духовните потребности се активизират и в случаите, когато индивидите имат нужда да изявят
своя потенциал по възможно най-добрия начин, да разберат смисъла и целта на своя живот, да осмислят перспективата на житейския
си път, да се самоактуализират. Духовните
потребности на различните хора могат да
включват въпроси, които се отнасят до:
- смисъл (Кой съм аз? Защо това ми се
случва? Какъв е смисълът на моя живот?);
- цел (Какво наистина искам да постигна?
Кои са моментите, в които се чувствам найпълноценно?);
- общуване (С кого и как мога да бъда найоткровен? Пред кого мога да се разкрия);
- принадлежност (Кой ме обича?);
- надежда (Защо се надявам?);
- ценности (Кои са моите водещи принципи?);

151

прошка за свои постъпки; клиенти във влошени взаимоотношения със свои близки и
значими за тях хора.
Въпросите, насочващи търсенията на индивидите по посока на духовното осмисляне
на травматичния опит, особено актуално поставят пред социалния работник изискването
да може да реагира по подходящ начин, така
че очевидно акцентуираните и интензивно
преживявани чувства и емоции да не блокират способността на клиента да се променя,
да се актуализира и да се придвижва по посока на желаната за него промяна. Клиентът
може да търси за себе си отговори, свързани
със собствената му личност и за отношенията
му с други хора (Какъв човек съм? Винаги ли
съм бил лош човек? Мога ли да си простя?
Мога ли да поискам прошка? Как мога да
живея с тази вина?).
- въпроси, свързани със собствената
личност и тенденцията към самоактуализация – този тип духовни търсения се отнасят
до потребността на клиента да познава себе
си да може да оценява собствената си личност
в контекста на своя уникален житейски опит
и изминат път. Главният акцент тук е поставен върху въпроса „Кой съм аз?” Духовните
търсения при тази категория въпроси могат
да засягат реалния и социален Аз-образ, откриване на личното и професионално призвание, изграждане на обективна самооценка,
идентифициране на собствения духовен потенциал и потенциала на личността, формулиране на съществени житейски цели, избор
на житейска посока, отношение и връзка на
личността с трансцедентното.
Тази категория въпроси е свързана преди
всичко с духовната потребност на клиента да
оцени обективно себе си, така че да може да
генерира позитивни значения за собствената
си личност. От друга страна от съществено
значение е клиентът да има ресурс да се променя, да предприема действия, да се развива,
да бъде съзидателен.
Следва да се отбележи, че все още съществуват притеснения и нагласи сред професионалистите в помагащите професии, че оказването на духовна подкрепа е област на компетентност изключително и само на духовните
лица. Въпреки това все по-често специалисти
застъпват тезата, че социалните работници
също могат да полагат духовни грижи за пациентите, но без да достигат до дълбочината,
до която е способен да достигне един свещенослужител (Александрова: 2008, 13). Разби-

ра се, това може да бъде прието като валидно
твърдение, но само в случаите, когато болният пациент определя себе си като вярващ и
има специално отношение към конкретно
вероизповедение. Много често, когато индивидите имат духовни въпроси и търсят отговор на свой проблем, се смущават да се обърнат към духовно лице, за да беседват по вълнуващата ги тема. По-скоро често се случва
да търсят отговор на своите въпроси, като
четат духовна литература, разговарят със
свои близки и познати, развиват собствена
синкретична система от вярвания, посещават
свети места или такива, които за тях са натоварени с особен смисъл, очакват знаци, които
да са ориентир за тях, посещават лица, за които смятат, че притежават пророчески дарби.
Където и да намери отговор обаче, търсенето
на индивида много се често се оказва самотно
занимание, тъй като липсва пълноценно взаимоотношение и свързаност с друго човешко
същество. Според изследване над 95% от
функциите на духовният служител в екипа за
палиативни грижи са свързани предимно с
духовните грижи за пациентите и персонала,
а 78% с грижите по време на траура (Williams
at al., По: Александрова: 2008, 13). Така например православното пастирското душегрижие, за да постигне целите, които си поставя,
разчита предимно на религиозната душевност
на индивида. За да може да бъде оказана духовна помощ на вярващия, се използва вярата
му в Св. Троица и въздействието на благодатните църковни тайнства (изповед, покаяние,
св. Причастие) (Иванов: 2009, 467-470).
Въпреки това актуален остава въпросът,
как би могло да се окаже духовна помощ на
хора, които не принадлежат към конкретно
вероизповедение, не са вярващи или просто
се смущават да се обърнат към духовно лице.
Използването на духовността като ресурс за
подкрепа има своето място в социалната работа по случай, въпреки че все още не може
да се говори за яснота, нито за конкретни
методически насоки в тази посока. Преди да
използва ефективно този ресурс, специалистът следва да има знания за различните вероизповедения и вярата, която изповядват представителите на тези религии, да е запознат
със съвременните духовни движения и практики, да може да оценява наличието на духовни потребности у своя клиент, да може да
използва знанието, което има, като транслира
и отправя посланията си по разбираем за отсрещната страна начин, така че да оказва под-
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крепа своя клиент и да създава условия за
подобряване на работното взаимоотношение
(също ресурс в помагащия процес).

отношението на клиента към значимите за
него хора;
- насочване на индивида към свещенослужители или психотерапевти с цел духовно
консултиране и получаване на духовни насоки;
- насочване на клиента към системи за
подкрепа, духовни програми или активности;
- подпомагане на личността да обмисли
духовния смисъл на житейската ситуация, в
която се намира;
- предоставяне на подходяща духовна литература;
- споделяне от страна на социалния работник на личните му духовни вярвания и убеждения;
- разговаряне по въпроси, касаещи прошката и разкаянието;
- насърчаване на близките на клиента да
подкрепят духовните търсения на своя близък;
- оценяване на тези аспекти от средата на
клиента, които подпомагат духовното благополучие на личността и мн. др.

Как духовността може да бъде използвана
като ресурс от специалистите в социалната
работа по случай?
Важно е още веднъж да се акцентира, че
използването на духовността на клиента като
личностен ресурс и като ресурс за оказване на
подкрепа е област с интердисциплинарен
характер, което предполага много ясно дефиниране на професионалните умения и компетенции на социалния работник. В противен
случай има много сериозен риск специалистът да използва ресурса по непрофесионален
и неумел начин, което да влоши работния
процес и психосоциалната интервенция да не
постигне първоначалните си цели. Използването на духовността не би следвало да бъде
фокус на интервенцията. Интегрирането на
духовността е по-скоро средство, чрез което
социалният работник може да постигне поглобалните цели в работата по случая. Духовността като ресурс е само една част от съдържателните области, които специалистът оценява в началната фаза от работата по случай.
Редица изследвания показват в каква степен социалните работници са склонни да
включват като част от професионалния си
инструментариум духовно-ориентирани техники и интервенции с цел оказване на подкрепа на клиента по проблеми от различно
естество
(Sheridan:
2009,
100-101).
Подкрепата, която социалните работници
могат да оказват на своите клиенти и която
има връзка с духовността, може да включва
(пак там, 103-106):
- подпомагане
на
клиентите
да
разсъждават върху собствените си разбирания
за загубата, която се преживели, както и за
други трудни ституации в своя живот;
- събиране на информация за това в какво
вярва клиентът;
- насочване индивида към различни
системи за духовна подкрепа;
- разясяване на начини по които
различните религиозни/ духовни вярвания
или духовни практики биха била полезни;
- насочване на зависими от психоактивни
вещества към 12-стъпкови програми за справяне със зависимостта;
- обсъждане на ролята на религиозните и
духовни убеждения и как те са свързани с

Както се вижда от изброените по-горе
примери за духовните интервенции, голяма
част от компетенциите на социалния работник са насочени предимно към умението за
изготвяне на задълбочена оценка на личността на клиента, неговата среда, както и на специфичния му проблем. Също така специалистът може да идентифицира и насърчава тези
аспекти от религиозните чувства или духовни
вярвания на своя клиент, които са източник
на подкрепа и ресурс за справяне. Важна част
от работата на социалния работник като водещ на случая е да познава механизмите и
системите, които могат да са източник на
допълнителна помощ и да насочва клиента си
към тях. Това включва знание за различните
видове програми, религиозни и духовни общности, свещенослужители или духовни консултанти, които работят по конкретна проблематика и могат да подпомогнат индивида.
Значим аспект от работата на специалиста е
да идентифицира ситуациите, при които клиентът има духовни потребности, особено в
ситуации на претърпявана загуба, смърт и
житейски събития от разнообразно естество,
като оказва подкрепа според възможностите
си или насочва клиента към друг специалист,
можещ по-пълноценно и адекватно да отговори на очакванията за получаване на духовна насока.
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Също много важна част от работата на социалния работник с цел активиране на духовните ресурси на личността е насърчаването,
както и засилването на надеждата и вярата у
клиента, че ще се успее да премине през
сложната ситуация. Както бе споменато вече,
източниците на надежда и вяра в човешката
душа могат да бъдат различни – Бог, мистика,
природа, изкуство, философия, наука и т.н.
Важна част от процеса на възстановяване е
свързана именно с личните и интимни преживявания на индивида по отношение на разбирането на причините за трудностите и ограниченията, които преживява. Надеждата и
вярата в личността засягат също така визията
за бъдещата житейска перспектива, т.е. как
клиентът вижда себе си в изгледа на това,
през което преминава като изпитание, а впоследствие и като желано бъдещо състояние.
Нито един процес на оздравяване не може
да бъде цялостен и пълноценен, ако личността не изпитва надежда относно справянето с
негативната ситуация в своя живот и не вярва
в по-дълбокия смисъл на своите преживявания и благоприятен изход от сложната житейска ситуация. Каква ли би била перспективата за човек, зависим от психоактивни вещества, който не вярва в смисъла на лечението, на което се подлага и не се надява на нищо по-добро в своя живот?! Какво би било
лечението и възстановяването на човек, страдащ от тежко психично разстройство, загубил
надежда и вяра, че има изход в трудната ситуация?! (Милушева: 2018).
Надеждата е основно изискване за постигането на усещане и вяра, че справянето с
проблема е възможно. Важни компоненти на
надеждата са разпознаването и приемането на
основния проблем, ангажирането с действия,
откриване на силите страни на личността,
оптимистичният поглед към едно възможно и
идеално бъдещо състояние, отчитането и насърчаването на всеки малък успех по пътя,
преосмислянето на приоритетите, положителното отношение към цялостния процес на
промяна (Jacobson: 2001, 482). Надеждата е
основата, върху която индивидите изграждат
желанието си за промяна, разбирането на
важността и необходимостта да предприемат
действия и увереността, че могат да се справят.
За да подпомогне процеса на възстановяване на личността, социалният работник би
могъл да: подпомага представата на клиента
за едно реално бъдещо състояние в норма;

насърчава оптимизма на клиента и вярата му
собствените му способности; поставя фокус
върху силните страни и ресурси на личността
на клиента; обобщава положителния минал
опит на клиента и личната му експертиза по
отношение на справяне със сложни житейски
ситуации; помага на клиента да формулира
своите приоритети; отчита всеки успех на
клиента в процеса на възстановяване; създава
положителни нагласи у клиента относно процеса на възстановяване като лично и уникално житейско пътешествие (Милушева: 2017,
45-47).
Според някои изследвания изпитването на
вяра, надежда и любов от индивидите са един
от най-значимите копинг-стратегии и имат
протективна функция срещу стрес, а прилагани внимателно в ситуации на криза могат да
имат терапевтичен ефект (Вълков: 2016, 44).
Преминали през процеса на възстановяване
индивиди говорят за надеждата като за „малък и крехък проблясък, който внезапно се
появява и обещава, че може да има нещо
повече от тъмнината, която заобикаля
всичко“ (Deegan: 1988, 11–19).
Предимства на използването на
духовността като ресурс в социалната
работа по случай
Основните предимства при използването
на духовността като ресурс в работата с
клиенти са свързани със задълбочаване на
оценката, която специалистът изготвя.
Оценка
дава
възможност
да
бъдат
идентифицирани
много
специфични
източници на подкрепа, които да се
интегрират успешно в работата по случай.
Ефективният помагащ процес предполага
реализиране на помагащи дейности на
различни
равнища.
Духовността
като
личностна характеристика може да бъде използвана като вътрешен механизъм, посредством който индивидът да преодолее негативната ситуация. Духовността може да помогне
на индивида да намери обяснение за трудностите, през които преминава, също да послужи
като мотив да предприеме конкретни действия, когато това е необходимо. Също така
духовността може да бъде източник на подкрепа от социалната среда, включваща различни системи за подкрепа. Това означава, че
специалистът следва да познава добре различните системи за оказване на духовна подкрепа и да ги интегрира умело в работата по
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случай, особено в случаите, когато се работи
в мрежа. Не на последно място духовността
може да бъде и ресурс за подобряване на работното взаимоотношение между клиента и
социалния работник, да засилва усещането за
емпатия и да съдейства за по-лесното свързване на двете страни в помагащия процес.

духовни потребности от страна на клиента.
Причина за това би могло да бъде както липсата на духовна насоченост на самия специалист, така и нежелание да използва ресурса
именно поради незнание, как това би могло
да се случи по възможно най-добрия и полезен за клиента начин.

Ограничения на използването на
духовността като ресурс в социалната
работа по случай

Заключение
Социалната работа по случай дава възможност да се интегрират разнообразни подходи, техники и психосоциални интервенции.
Все по-често на духовността се гледа като на
значим ресурс за оказване на психоемоционална подкрепа на клиенти с проблеми от
различно естество. От една страна духовността може да бъде разглеждана като източник
на подкрепа, идващ от самата личност. Ролята
на социалния работник в случая е да активизира този ресурс, така че личността да се
справи с актуалните си проблеми. Духовността обаче може да бъде и източник на подкрепа вследствие на интеракция между социалния работник и клиента. В този случай специалистът следва да може да идентифицира и
оценява специфичните духовни потребности
на своя клиент и да открива разнообразни
източници и системи за подкрепа. Не на последно място духовността е и средство за подобряване на качеството на работното взаимоотношение.

Разбира се, използването на духовността
като ресурс в социалната работа по случай
може да крие и някои ограничения и професионални капани. На първо място трябва да се
акцентира върху факта, че духовните интервенции са интердисциплинарно поле с особен
характер, така че съществува реален риск
социалният работник да се отклони от основните си професионални умения и да премине
в различни сфери на компетентност. Възприемането на нови професионални роли, присъщи за други сфери, крие риск от губене на
идентичността на социалния работник, като
не на последно място могат да възникнат
много остро и въпроси от професионалноетичен характер.
Друго ограничение на подхода е, че за да
умее ефективно да използва ресурса на духовността в социалната работа по случай,
специалистът следва да е отлично запознат с
религиозните системи и вероизповедения, с
различните духовни системи и движения, със
специфични духовни вярвания и нагласи, с
духовните практики. Освен да има познания
по темата, социалният работник следва да
притежава и умения да интегрира това познание по специфични въпроси, свързани със
смисъла, с различни морални категории и с
личността на клиента. Както може да се
предположи, това изисква задълбочена теоретична и практическа подготовка, а без специализирана академична подготовка, това много
трудно би станало.
От професионално-етична гледна точка
използването на духовността като ресурс може да крие риск от преминаване на границите
в работното взаимоотношение, като социалният работник започне да „проповядва’ и
налага на своя клиент собствени религиозни
вярвания и духовни убеждения. Друга крайност, разбира се, би било, ако социалният
работник отказва да използва този ресурс в
работата по случай въпреки манифестираните
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