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НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ТЕМА „МЕЖДУКУЛТУРНИ, НАУЧНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ДИАЛОЗИ БЪЛГАРИЯ – РУСИЯ“

Проф. д-р Петър Петров, д.н.
Декан на Педагогически факултет

Целите и съдържанието на обучението се явяват следствие от
развитието на социокултурната среда. Сега основни характеристики на
познанието са: инвариативност, мобилност и преносимост. Вместо
категорията „компетентност“ вече говорим за цифрови умение и цифров
интелект.

Едно теоретично основание:

Улрик Найсер – основател на когнитивната психология пише: „В
основата на познавателната активност на човека стои възприятието“.
Според Александров важна посока е изграждането и формирането на
умения за опериране с пространствени образи. Най-важната
характеристика на възприятието е „аперцепцията“. Тя зависи най-вече от
степента на развитие на социокултурната среда. Характеризира се с
противоречия и парадокси, някои от които са:

- Половината от човечеството боледува от преяждане, а другата
половина – от недояждане;

- Имаме високи сгради, но и ниска търпимост;

- Увеличаваме притежанията си, но и намаляме ценностите си;

- Не познаваме съседите си, но ги мразим силно.

Пожелавам ползотворна работа на Конференцията, която да разшири
нашите възгледи и задълбочи вярната ни преценка!

Проф. д-р Петър Петров, д.н.

Декан  на Педагогически факултет
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Перспективи в културното , научно и образователно
сътрудничество между България и Русия

Константин Пеев
ръководител  на отдел „Обществена дипломация” при Руския културно-

информационен център - София

Уважаеми участници в научно-практическата конференция ,
организатори и гости,

Позволете ми да ви предам най- сърдечни поздрови от ръководителя
на Россотрудничество в България и Директор на Руския културно-
информационен център г-н Журавльов!

Приятно ми е да съобщя, че се намираме в период на възстановяване
на контактите между България и Русия, включително в областта на науката,
образованието и културата.

Смятам, че всеки обичащ себе си българин приема последните
визити на президента и на премиера на България в Русия като възможност
да се  отвори  нова страница и нови перспективи за активизиране и
обогатяване на нашите отношения.

В  научното сътрудничество между България и Русия, което
традиционно се поддържа от Българската академия на науките и на Руската
академия на науките, има направено предложение от БАН за нови 46 теми
за съвместна разработка. Очаква се в близките месеци в България да дойде
делегация, ръководена от председателя на Руската академия на науките,
за да бъде подписан договор за сътрудничество за следващия 10-годишен
период.  В момента има няколко института към двете академии, които
работят изключително ползотворно. На първо място това е Институтът
за космически изследвания и технологии на БАН и от руска страна
Института за космически изследвания.Понастоящем на Международната
орбитална станция летят 5 български прибора – непопулярен за
обществеността факт, който носи потенциала на българския талант, на
българските учени, на българската наука. Уникалната апаратура прави
анализ 24 часа в денонощие на целия радиационен фон на планетата и
представя информация на всички заинтересовани страни по света.
Активна е  работата на Института за ядрени изследвания и ядрени
технологии с разработки в областта на IT технологиите и кибер
сигурността, а също на институтите в медицината, в опазването на
природната среда и в хуманитарните науки. Това сътрудничество увлича
и десетки други институти от Европа и зад Океана.

Ползотворно е сътрудничеството между България и Русия в областта
на образованието През последните 5 години България получава квота за
безплатно обучение на свои граждани в руските висши учебни заведения.
Това е федерална програма, по която всяка година от цял свят руските
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учебни заведения приемат между 12 и 14 хил. студенти. Програмата е за
всички нива – бакалавър, магистър, докторанти, и повишаване на
квалификация и участниците в нея нямат никакви ангажименти след
завършването си. Те ползват безплатно общежитие и стипендия за успех,
получават също и държавна стипендия от Руското правителство. По
програмата до момента в руските учебни заведения се обучават над 700
български младежи и девойки в над 650 специалности и право на избор
на университет от 800 възможности. Тази програма стартира преди 5
години с квота от 50 места за обучение на български студенти, а тази
година тя е нарастнала на 270 места.

 Разширява се и културното сътрудничество между България и Русия.
Прелом  в културното общуване между двете страни и  събитие за цяла
Русия е гостуването на Софийската опера и балет на сцената на Большой
театър и изложбата на покойния акад. Светлин Русев с 50 платна. Те вече
са събрали адмирациите на цялата интелигенция на руската столица и  са
получени молби за експонирането й в още 20 руски града.

Понастоящем в Москва се строи нов храм, който ще увековечи
паметта на светия българин Киприян.  На военния парад за 9 май в град
Самара водещият танк преминава с високо развята реплика на Самарското
знаме, така скъпо за историческата памет на град Стара Загора.

В областта на културното сътрудничество между двете страни
предстоят и други изяви. По време на Дните на Русия в България ще
гостува ансамбълът на Червената армия „Александров“, който ще има
концерти в Бургас, Варна, Пловдив и в София. През настоящата година
от 15 до 18 септември във Варна ще се проведе втората среща на
побратимените градове от двете държави. Над 100 български града са
побратимени с руски градове. До момента заявка е подадена от 48 руски
града и съответните побратимени от България, включително Стара Загора
и Самара.

 По- голямата част от научната интелигенция на България знае, че
световноизвестният  акад. Лихачов от Ленинградския университет ,
изключително влюбен в България и обичащ нейния народ, я нарича
„страна на духа“. Когато му задават въпроса: „Все пак обяснете защо“,
той отговаря: „Аз обичам България, защото обичам Русия“. И за разлика
от скептицизма ни като национална черта, той е категоричен: „България
заслужава съвършено друг ден, България може да бъде първа в Европа с
всички дадености, които има”.
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Приветственная речь

 Проф. д-р Елена Петровичева
директор Гуманитарного института, Владимирского

государственного университета, Россия

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Позвольте мне на правах друга Тракийского университета тепло
поблагодарить Вас за приглашение к участию в конференции.

Наши страны – Россия и Болгария – славянские, православные -
имеют очень много общего в своей истории, культуре, менталитете.
Президент России Владимир Владимирович Путин накануне визита в
Болгарию отметил: «Нас объединяют общие духовные и культурные
традиции, языковая близость, в основе которой – великий подвиг
равночтимых в России и Болгарии святых Кирилла и Мефодия».

Владимирский государственный университет на протяжении 10
лет в мае ежегодно отмечает Дни славянской письменности и культуры.
Это наш совместный праздник.

Изобретение азбуки святыми братьями является во многом
отправной точкой, катализатором мощного развития и русской, и
болгарской культуры. Язык представляет собой закодированный дух
культуры. Кириллица – шедевр, плод интеллектуальных исканий Кирилла
и Мефодия – создавалась специально для славян. Алфавит служит
средством просвещения и приобщения к вере, но стал даром,
объединяющим славянский мир, и предметом гордости для благодарных
потомков.

На наши конференции приезжают болгарские ученые, и мы всегда
рады встречать наших друзей!!!

В этом году отмечается 140-летие освобождения Болгарии от
османского ига. Как справедливо отметил В.В. Путин, «наиболее яркие
страницы совместной истории связаны с поддержкой освободительной
борьбы болгарского народа, когда российские добровольцы сражались
за Болгарию. Эти годы обозначили важный этап становления
гражданского общества в России».

Действительно, страдания болгарского народа и начавшееся
национально-освободительное движение всколыхнуло общественное
мнение России и вызвало активную поддержку.

Выражая настроение российского общества, известный русский
писатель И. Тургенев в письме княгине И. Черкасской писал: «Болгарские
безобразия оскорбили во мне гуманные чувства, они только и живут во
мне и коли этому нельзя помочь иначе как войною - ну, так война!
Зарезанные болгарские жены и дети были бы не христианской веры и не
нашей крови - мое негодование против турок не было бы нисколько
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меньше. - Оставить это так, не обеспечить будущность этих несчастных
людей было бы позорно - и повторяю, едва ли возможно без войны».

Вот как пишет о роли России известный болгарский ученый,
профессор исторического факультета Софийского университета, Андрей
Пантев: «... Помощь России в освобождении Болгарии является
неумолимым и незыблемым реальным фактом в болгарской истории»,
который сегодня в угоду конъюнктуре стремятся принизить некоторые
«модернизаторы». «Россия совершила великую освободительную миссию
в Европе. И в данном случае Россия оказалась в большей степени
европейским государством, нежели те либеральные общества, которые с
безразличием смотрели на многовековые страдания болгарского народа».

Очень важно, что русское общество единодушно решило помочь
братьям славянам скинуть ярмо турецкого владычества. Значительная
часть средств, на которые Россия вела эту войну, была собрана благодаря
добровольным пожертвованиям самого народа. И именно общественное
мнение, как подчеркивает доктор исторических наук Софийского
университета Румяна Михнева, сыграло важную роль в том, что
Российская империя вообще вступила в войну. Подавление турецкими
властями Апрельского восстания 1876 года в Болгарии произвело сильное
впечатление на русское общество. До сих пор в научной литературе
численность убитых турками болгар колеблется между 30. и 75 тысячами
человек. Это вызвало невероятную волну сочувствия в России.

Без преувеличения можно сказать, что русские воевали за правое
дело в самой справедливой войне в истории. Сражаться за свободу
порабощённых балканских народов, и прежде всего за свободу братского
болгарского народа – великая миссия. Кампания 1877 года возродила
русскую героику и принесла славу русскому оружию. По мнению доктора
исторических наук Софийского университета Румяны Михневой, «осада
Плевны стоила России такого количества убитых и раненых, что волосы
дыбом встают». Хотя русские НЕ готовились к длительной войне,
особенно в зимних условиях, они предстали миру «сверхлюдьми»:
замерзая и голодая на Шипке, казались лишенными страха, умирая и
жертвуя собой.

Мне посчастливилось побывать в 2014 году в Болгарии, у памятника
свободы на Шипке и в Шипкинском монастыре. Я была потрясена тем,
как бережно хранится память о всех русских воинах, погибших в борьбе
за освобождение Болгарии.

Спасибо Вам за это, друзья!
Мы гордимся тем, что Владимирский государственный университет

носит имя братьев Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых. Генерал Николай Столетов прославил свое имя как защитник
Шипки в русско-турецкой войне за освобождение Болгарии. В главном
здании нашего университета стоят памятники братьям Столетовым.
Памятник Николаю Столетову, выполненный болгарским скульптором, -
это копия того, что находится в Болгарии, в селе Столетово.
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Мы с благодарностью вспоминаем прославивших Владимирскую
землю ученого Александра Столетова и генерала Николая Столетова.

Надеемся, что эта память станет фундаментом нашего дальнейшего
творческого сотрудничества и теплой дружбы.

Спасибо за внимание!
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Научно - практическа конференция
Социалните политики като елемент на социалното развитие

Чл.-кор. професор, Венелин Терзиев

 доктор на икономическите науки, доктор на науките (Национална
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Търново, Руска академия по естествознание, Москва, Русия

Резюме:  Съвременните проблеми и отношенията между
икономическата и социалната сфера имат различни изражения в
обществения живот, повлияни от националните особености и световните
тенденции. В разглеждания случай, развитието на пазара на труда се
поставя във фокуса на редица стратегически документи, защото чрез
заетостта и безработицата въпросът е пряко свързан с благосъстоянието
на хората, което от своя страна е главната цел на социалните политики.
Настоящото проучване анализира проблемите на заетостта и
безработицата, вкл. уязвимите групи на пазара на труда в частност, като
се има предвид развитието на пазара на труда в България и съответните
политики, оказващи влияние върху него. Дадени са препоръки по
отношение на инструментите на социалните политики, тяхната
икономическа и социална ефективност, гъвкавост и сигурност, като се
обръща специално внимание на прилагането на проектен подход чрез
социално програмиране за устойчива заетост.

Ключови думи: заетост, безработица, социална ефективност,
социално програмиране.

Abstract: Contemporary problems and relations between economic and
social sphere have different expressions in community life influenced by national
peculiarities and global trends. The specific issue of labor market development
is put in the focus of a number of strategic documents because through
employment and unemployment it is directly connected to human well-being
which in turn is the main target of social policies. Current study analyzes the
problems of employment and unemployment, and vulnerable groups on the labor
market in particular, considering the development of labor market in Bulgaria
and corresponding policies rendering impact on it. Recommendations are
provided regarding the instruments of social policies, their economic and social
effectiveness, flexibility and security, paying special attention to the project
approach application through social programming for sustainable employment.

Key words: employment, unemployment, social effectiveness, social
programming.

ВЪВЕДЕНИЕ
Политическите промени от началото на 90-те години на ХХ век в

България положиха основите за изграждане на реален пазар на труда и
основни реформи в съществуващите до този момент системи за социална
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защита и в развитието на човешкия капитал. Преходът от централно
планирана към пазарна икономика в България се изрази в огромни
трансформации в собствеността и структурата на националната
икономика. Тези процеси доведоха до съществен срив във
функционирането на националната икономика. При тези неблагоприятни
икономически условия формирането на пазара на труда и политиката за
социална защита преминаха през много обрати поради
непоследователната политика на често сменящите се правителства и
различното им отношение към политиките по отношение на
безработицата и заетостта.

Ускорените икономически реформи в края на 90-те години дадоха
основание на повечето икономисти и политици да приемат, че преходният
период е приключил и има функционираща пазарна икономика.
Придобивайки чертите на една развита пазарна икономика, националното
стопанство получи възможности за по-пълна от досегашната интеграция
в глобалните икономически и социални процеси. Едновременно с това
се разшириха възможностите за участие в общи европейски и глобални
мрежи, схеми, различни инициативи, чрез които се обединяват усилията
за преодоляване на икономическите проблеми. Също така беше получен
достъп до нови алтернативи за иновативно развитие на социалните
системи в посока социално включване, интеграция и кохезия.

СОЦИАЛНАТИТЕ ПОЛИТИКИ - ОБЩЕСТВЕНИ
ОЧАКВАНИЯ И РЕАЛНОСТ [1-30]

Последната финансово-икономическа криза от 2008 г. ни завари
недостатъчно подготвени да прилагаме интегрирания подход спрямо
социалната сфера и по-конкретно в развитието на пазара на труда,
социалната защита и човешките ресурси, съобразно настъпилите промени
в неблагоприятна посока в макроикономическата среда. На практика се
прилагат различни програми и мерки, заимствани от чужд опит, като се
правят опити да се апробират на регионално и национално ниво, без да е
направен предварителен обстоен анализ.

Актуалността на изследваната тема за въздействието на различни
политики, програми и мерки върху националния пазар на труда,
реализирани чрез Националния план за действие, е обусловена от това,
че в последните години прилагането на определени програми и мерки
играе все по-нарастваща роля в България и се използва като основен
инструмент за въздействието върху пазара на труда, както на регионално,
така и на национално ниво.

Важна особеност на съвременните приоритетни национални
проекти е тяхната ясна насоченост към социалната сфера, тоест към
човека.

В последните години не се е обръщало сериозно внимание на
проблемите, свързани с инвестициите в човека и повишаване на
качеството на неговия живот.
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Иновационният подход към социална сфера е основната разлика на

съвременните социални проекти, от всички  провеждани до сега на
национално равнище.

Ефективността от реализацията на социалната политика, на което
и да е равнище (национално, регионално, корпоративно), безусловно
зависи от финансовите възможности на онези, които я планират и
реализират (държавата, общината, фирмата). При липса на финансови
средства не може да се говори нито за развитие на образованието,
културата, здравеопазването, нито за пазар на труда и социална защита
на населението.

Всички проблеми в социалната сфера възникват, преди всичко
поради недостиг на финансови средства и често пъти са свързани с
икономически проблеми и с грешки при формиране на разходната част в
бюджетите.

Самата социална политика и нейната основа ? социално-трудовата
сфера, както показва практиката, оказват силно влияние върху
икономическия растеж, финансовите потоци и бюджетната политика.

Финансирането на определена сфера пряко зависи от решението на
проблема, свързан с развитието на производството.

Именно този въпрос разкрива проблемите за формирането на
доходната част в бюджетите, дефицита на финанси и парични средства, в
това число и за реализиране на социалната политика.

Съдържанието на социалната политика може да бъде успешно
разкрито, чрез обяснение на основните структурни елементи на
социалната политика и нейните оперативни понятия.

Социалната политика е в известна степен философия, идеология,
програма за въздействие върху демографската ситуация, заетост на
населението, равнище, начин и качество на живот на населението,
неговите доходи, ниво и структура на потребление на материалните и
културни блага, пенсионно и други форми на социално осигуряване,
социално обслужване на населението, а също осигуряване на целева
държавна помощ на най-незащитените, най-уязвимите социални и бедни
слоеве от населението. В тази система влизат и мерките, насочени към
създаване на условия за самозащита с цел да се поддържа и повишава
равнището на благосъстояние на техните семейства.

Днес често се говори за социална отговорност на бизнеса. А какво
означава това всеки определя по свой начин. Междувременно, в другите
държави, това е понятие, което се разбира от само себе си, което подбужда
всеки предприемач да мисли не само за своята изгода, но и за обществото,
в което живее и работи.

При положение, че предприятията и фирмите имат добри
перспективи за собственото си развитие, то те ще имат възможност да
плащат стабилна заплата, да запазят работните места и да решат много
други въпроси в тази насока.
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Под задължения на бизнеса често се разбира и допълнителна
социална отговорност - извън това, което той е задължен да извършва. В
известен смисъл - допълнително натоварване. Понякога обаче това
натоварване произтича от чисто финансови, икономически и
инвестиционни задачи на някои фирми. В частност, от грижа за
територията, на която фирмата осъществява своята дейност. Ако
предприятието (организацията) е „структуроопределяща” или
структуроопределящо, то няма как да не спонсорира детски градини,
училища, здравни заведения и други. Общините нямат достатъчно
средства за издръжка на тази инфраструктура, и фирмите, в които работят
жителите на дадено населено място, не могат да оставят хората на
произвола на съдбата. Сами, без помощта на своите предприятия, те няма
да могат да изучат децата си, да се лекуват и други и фирмите нямат друг
избор, освен да влагат пари в тази социална инфраструктура.

Както е известно, днес навсякъде има дефицит на работна сила. В
същото време на фирмите им се налага активно да намаляват „вредните”,
ниско платени неквалифицирани работни места. Същевременно те самите
подготвят квалифицирани специалисти за нови работни места, като се
ангажират със системата за професионална подготовка и
преквалификация.

Социалната защитеност е цялостна система от икономически,
юридически и социални права и свободи, уредени в закони и социални
гаранции за гражданите, осигуряващи на населението гарантирано ниво
на сигурност и жизнена дейност.

В условията на преход към пазарна икономика, а и след този период,
от първостепенно значение е установяване на правата и социалните
гаранции в сферата на заетостта на населението, защитата на уязвимите
групи от населението и осигуряването им с доход не по-нисък от
съответния екзистенц минимум и предотвратяване понижаването на
реалното равнище на живот (реални доходи на населението) във връзка с
повишаването на цените.

Социалната защита е система от приоритети и механизми за
реализиране на установяване в законодателството на социални, правни и
икономически гаранции за гражданите. Тя е система от органи за
управление на други институти на всички нива, а също така и система от
социални служби, които осигуряват определено ниво на социална
защитеност и достигане на социално-приемливо равнище на живот за
населението в съответствие с конкретните условия на обществено
развитие.

Системата за социална защита на населението, създадена в България,
включва мерки, насочени към установяване на минимално равнище на
заплащане на труда, пенсиите и стипендиите, въвеждане на национална
система за помощи за деца, подкрепа на многодетни семейства,
диференциация в равнището на заплащане на труда на различните
категории работници в бюджетната сфера и други.
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Социалната подкрепа е система от мерки за оказване на помощ на

някои групи трудоспособни граждани, изпаднали временно в тежко
икономическо положение (частично или напълно безработни, младежи
и други) чрез предоставяне на необходимата им информация, финансови
средства, кредити, обучение и преквалификация, правна защита и
въвеждане на други привилегии.

Социална самозащита на населението - това е развитие на
предприемаческата и трудова инициатива, повишаване активността на
гражданите и на техните организации за подобряване на условията на
живот.

Социалната помощ е система от мерки за оказване помощ на
отделни действително нуждаещи се лица или групи от населението за
преодоляване или смекчаване на жизнените трудности, за поддържане на
социалния им статут, за пълноценна жизнена дейност и за адаптация в
обществото.

Основните видове и форми на социална помощ се установяват на
местно (общинско) ниво като се взема предвид имущественото положение
и фактора „нужда на гражданите”.  Тe включват:

 парична помощ: еднократни помощи; помощи за плащане на
транспортни услуги; оказване на помощ при екстремни ситуации, в
резултат на които са понесени големи еднократни загуби (пожар,
наводнение, други) и други.

 помощи за социално осигуряване в натурална форма: предоставяне
на предмети от първа необходимост (хранителни продукти, обувки, дрехи
и други); извършване на ремонти на жилища, автотранспорт; раздаване
на лекарствени препарати; осигуряване на безплатна храна; предоставяне
на топливо;

 хуманитарна помощ;
услуги и привилегии: изпращане в рехабилитационни центрове,

центрове за социално-психологическа помощ, домове и центрове за
настаняване и други;

 правна помощ (защита на права и интереси, защита в съда и други);
 психологическа помощ;
 професионална ориентация (помощ при трудоустрояване,

консултации за избор на професия);
 информационна помощ и други.
Основните принципи за социална помощ са: адресираност,

гарантираност, диференциран подход при определяне на нуждаещите се
граждани, на размера и вида на помощта, комплексност, социално
реагиране - преразглеждане на социалните норми във връзка с повишаване
стойността на живота, самостоятелност на териториалните органи при
определяне формите и нивата на социалните помощи, а също и при
определяне на категориите граждани, които се нуждаят от тази помощ.

Критериите за предоставяне на социална помощ могат да бъдат:
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§ съвкупният семеен доход или средният доход на един човек, който
е по-нисък от сумата на установения на национално ниво екзистенц
минимум за всеки член от семейството по социално-демографски групи
или равен на съответния размер на установения екзистенц минимум (по-
нисък от минималната работна заплата, минималната пенсия и други);

 липса на средства за съществуване;
 самота и невъзможност за самообслужване;
материални щети или физически увреждания в резултат на

стихийни бедствия, катастрофи, междунационални конфликти, а също и
в резултат на изпълнение на служебни задължения и други.

На базата на тези критерии в отделните общини и административни
области се създава база от данни за нуждаещите се от целева помощ -
картотека, която съдържа подробна информация за нуждаещите се
граждани.

Социалното развитие е процес на промяна в обществото,
изразяваща се в изменения на неговата структура, включваща основните
класове, групи, слоеве и социални отношения, тоест изменения в
отношенията между хората като представители на социални групи по
повод общественото им положение и начина им на живот.

Социалният норматив е научно обоснована пресметната величина
или показател, определящ количествената мярка или нивото на развитие
на социалния процес.

Начинът на живот е определена система от устойчиви и повтарящи
се форми на жизнена дейност и способите за тяхната организация, които
притежават вътрешно единство.

Качеството на живот характеризира качествената страна на
удовлетворяването на материалните и културни потребности на хората,
чрез съпоставяне на фактическото им равнище с избрания стандарт на
живот.

Ниво на живот  - това е осигуряването на населението с
необходимите за живот материални, духовни, културни и социални
потребителски блага и степента на удовлетвореност на хората от тези
блага. Наред с качеството на живот, нивото на живот е сред най-важните
условия за начина на живот. Нивото на живот се изразява в количеството
и качеството на консумираните от човека блага и услуги, като се започне
от „първичните”, задоволяващи нуждите от храна, жилище, дрехи,
средства за предвижване, за поддържане на здравето и други, и се стигне
да най-сложните, „възвишените” потребности, свързани с удовлетворение
на духовни, нравствени и естетични въжделения. Понятието „ниво на
живот” е по-широко от такива показатели, като ръст на доходите и
производство на предмети за потребление.

Социално-демографските показатели на нивото на живот са:
 раждаемост, смъртност, прираст на населението, средна

продължителност на живота, очаквана продължителност на живота и
други;
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 показатели, характеризиращи състоянието и опазването на

околната среда;
 показатели и норми за социалното обслужване и социалното

осигуряване на населението.
Обобщаващите стойностни показатели за нивото на живот на

населението са:
Платежеспособно търсене от страна на населението - търсене от

населението на материални блага и услуги, обезпечено с парични средства.
Обемът и структурата на платежеспособното търсене се определят от
обема на паричните доходи на населението и получените кредити, от който
са приспаднати задължителните плащания (данъци, изплащане на
кредити, застрахователни вноски и други), от разпределението им между
отделните групи от населението в съответствие със социалната,
професионалната и демографската структура на обществото; от нивото
на образование и култура на населението; от нивото на цените на дребно
и таксите за услуги, а също така и от тяхното сътношение с други фактори.

Потребности на населението - съвкупност от материални
(потребности от храна, жилище, предмети на бита и други), културни,
духовни и социални (потребности от образование, задоволяване на
културни потребности, потребности от почивка и други) жизнени блага,
изискващи удовлетворяване.

Реални доходи (без да се отчитат услугите) - част от националния
доход, използван от населението за задоволяване на материални, културни
и духовни потребности.

Реални доходи (като се отчитат услугите) - част от брутния
национален продукт, използван от населението за потребление и
натрупване на материални блага и услуги.

За да се характеризира увеличаването (намаляването) на реалните
доходи се изчисляват индекси на реалните доходи на населението, а също
и индекси на реалните доходи от гледна точка на социалните групи.

Доходи на населението - сумата от средства, получени от
населението от различни източници, под формата на парични и натурални
постъпления, безплатни услуги и услуги с намаление (в неплатената им
част).

Паричен доход на домакинство - представлява сумата от парични
постъпления в домакинството под формата на работна заплата, пенсии,
стипендии, помощи, предприемачески доход, лихви, дивиденти и други
доходи от собственост, недвижимост, акции и облигации и средства от
продажба на продукция от личното помощно стопанство.

Съвкупен доход - в статистическата практика това е едни от
основните показатели за нивото на живот и за материалната обезпеченост
на населението и включва всички видове парични доходи. А също и
стойността на натуралните постъпления, получени от личното помощно
стопанство и използвани за лично (домашно) потребление.
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Както паричните, така и съвкупните доходи могат да бъдат общи -
до плащането на данъците и задължителните плащания (бруто) и
разполагаеми - след извършване на посочените плащания (нето).
Разполагаемите доходи са максималната сума от средства, която
домакинството може да изхарчи за крайно потребление на стоки и услуги
без да използва спестявания и други източници.

Среден доход на член от домакинство - съвкупният доход на
домакинство (работна заплата, пенсии, стипендии, помощи, доходи от
предприемаческа дейност и от личното помощно стопанство, доход от
други източници), който е изчислен за месец или година за всеки член от
домакинството. При изчисляване на средния доход на член от домакинство
се вземат под внимание гражданите, живеещи съвместно, изключват се
трудоспособните неработещи членове, които не са регистрирани в бюрата
по труда и децата и подрастващите, които се осигуряват напълно от
държавата.

Минимален потребителски бюджет – Той се явява набор от
потребителски стоки и услуги в натурална и стойностна форма, който
отговаря на изискванията на съответните научно обосновани норми и
нормативи и официално се признава от обществото като допустим на
дадения етап от неговото икономическо развитие.

Минимален потребителски бюджет (бюджет на потребителския
минимум) - изразява се в стойностна оценка на потребителските стоки и
услуги за задоволяване на основни физиологични и социално-културни
потребности на работниците и членовете на семействата им при
достигнато равнище на развитие на държавата.

Екзистенц минимум – Той представлява социално-икономическа
категория, характеризираща съвкупността от минимални обеми
материални блага и услуги в дадено съотношение, необходими и
достатъчни за запазване на здравето и поддържане на жизнената дейност
на трудещия се и неговото семейство, за възстановяване на загубената
работна сила и за продължение на рода.

Индекс на влияние на цените върху границите на екзистенц
минимума – Това е относителен показател, характеризиращ изменението
в границите на екзистенц минимума през текущия и базовия период.

Социални слоеве – Те се явяват социални общности,
разграничавани в обществото по един или няколко сродни признака на
неговата диференциация: доход, престиж, ниво на образование, култура,
местожителство, участие при осъществяване на властта и други. Много
от социалните слоеве се образуват при пресичане на различен тип
структури - социално-професионална, квалификационна, образователна
и други.

Средни слоеве - класи и социални групи, заемащи междинно
положение между двата полюса в обществото.

Социална структура на обществото - взаимовръзката между
социалните групи. Видове социални структури - социално-демографски,
социално-професионални и национално-етнически.
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Социално-демографската структура представлява взаимовръзка

между елементи, като пол, възраст и семейно положение.
Социално-професионалната структура обединява хората по

професионален признак и според заеманата длъжност - професии,
свързани с висококвалифициран, творчески и интелектуален труд и други.

Социално-класова структура - разграничение на класи и социални
групи по следните критерии: отношение към средствата за производство;
роля в обществената организация на труда; и размер и източник на
получаваната част от общественото богатство.

Национално-етническа структура - взаимовръзка между нации,
народности, родове, племена, национални и етнически групи.

Социална стратификация - структуриране на неравенството между
различните социални групи.

Социални гаранции - условия и средства, осигуряващи на
гражданите възможност да ползват предоставените им от държавата със
закон социално-икономически, политически и лични граждански права
и свободи. От надеждността на социалните гаранции зависи степента на
реалност на предоставените права и свободи. Основният Закон в
държавата (Конституцията) и нормативните актове посочват конкретните
механизми за реално осъществяване на социалните гаранции.

Социални приоритети - социалните задачи, които се признават от
обществото на даден етап от неговото развитие като неотложни,
изискващи първостепенно решение.

Ниво на ниска обезпеченост (граница на бедността) - парична
сума от доходите, необходима за покриване на разходите за придобиване
на необходимите за човека и семейството потребителски стоки и услуги.
Измерва се с помощта на екзистенц минимума или с други показатели
(минимална работна заплата и други).

Социална рехабилитация - представлява процес, насочен към
възстановяване на социалната жизнена дейност на личността, която е
била ограничена от възрастта или по други причини.

Социално осигуряване - установена от държавата система за
материално обезпечаване на гражданите при пенсиониране, при пълна
или частична загуба на трудоспособност, при загуба на човек, който
издържа семейството, а също и помощи за многодетни и бедни семейства.

Безработен - трудоспособен гражданин, който по независещи от
него причини няма доход от работа или от друг законен източник,
регистриран е в бюро по труда, търси работа, желае и е готов да се труди,
а при необходимост и да премине курс за преквалификация.

Помощи при временна трудова незаетост (безработица)  -
държавна компенсация на гражданите при настъпване на определени
условия: при загуба на работа в предприятия, учреждения и организации,
а също и на лицата, които се стремят да възобновят трудовата си дейност
след продължително прекъсване.
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Обществена платена работа - дейности, организирани от органите
на властта за осигуряване на временна заетост на гражданите, които са
загубили заетостта си и търсят работа, преди всичко от социално
незащитените групи от населението.

Пазар на труда - сфера на социално-икономическите и правови
отношения, създадени във връзка със състоянието на търсене и предлагане
на работна сила при свързване на личните и материални фактори на труда.

Бежанци - лица, влезли или желаещи да влязат на територията на
друга държава, без да имат нейно гражданство.

Бездомен - човек без определено местожителство и професия.
В обобщение може да се направи извода, че съдържанието на

социалната политика е програма от конкретни действия на държавните
органи и недържавните учреждения и на обществените обединения по
реализацията на тактически и стратегически задачи с цел хармонизиране
на обществените отношения.

Социалната политика има редица важни характеристики, които
могат да бъдат систематизирани по различни признаци. (Таблица 1.)

Таблица 1. Класификация на социалната политика

Признаци 
Характеристики на социалната политика 

Ниво на разработване и реализация 
на социалната политика 

Държавна социална политика 
Регионална социална политика 
Общинска социална политика 

Социална политика на предприятието, 
организацията, учреждението 

Съдържание на мероприятията и задачите 
на социалната политика 

Организационни, правни, социални, 
икономически, финансови, екологични, 

демографски, идеологически, 
пропагандистки, социокултурни 

 
Период на реализация на социалната 

политика 
 

Дългосрочни 
Средносрочни 
Краткосрочни 

Текущи 

Ефективност - неефективност 

Ефективна - действена, резултатна, 
прагматична, реализирана в значителна 

степен, разбираема за населението 
Неефективна - нереална, „на хартия”, 
нереализирана в значителна степен, 

неразбираема за населението 
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В процес на разработване са стратегии за социално-икономическо

развитие за следващи по-продължителни периоди като социалната
политика коренно променя своя инструментариум, понеже се създава
законодателна база, ориентирана към съвместна дейност на
Правителството с бизнеса. По такъв начин, същността на социалната
политика се изразява в нейната стратегия и в тактиката в дейността на
държавата, насочена към удовлетворяване на материалните и културни
потребности на членовете на обществото и към оказване на необходимата
помощ преди всичко на онези, които най-силно се нуждаят от нея, които
са осъществими на основата на принципите за справедливост и
адресираност.

Безспорно, социалната политика и социално-трудовата сфера се
намират в постоянен процес на развитие.

При това тя изисква значителни финансови средства и активно влияе
върху развитието на националната икономика, икономическия растеж,
динамиката на БВП, движението на обществото и прогреса. Очевидно e,
чe без добре развита система на образование, култура, здравеопазване и
т.н., е невъзможно развитието на производството, тъй като именно тези
фактори оказват огромно влияние върху хората като основен (личен)
фактор на производството.

Като един от примерите за обратното влияние на социалната
политика и социално-трудовата сфера върху икономиката може да се
разгледа функционирането на пенсионната система.

Държавата и работодателите изразходват огромни средства за
разработване и реализация на пенсионната система. От една страна, това
може да се разглежда като чисто социална мярка, която няма отношение
към икономическите показатели: пенсионерът не работи, не произвежда
продукция, не участва в създаването на БВП и други. От друга страна, ако
пенсионната система е създадена от позициите на социалната
справедливост, ако размерът на пенсиите зависи пряко от резултатите и
качеството на труда на пенсионера в миналото, то тази система ще
стимулира и производителността на труда и развитието на производството
като цяло.

Аналогична взаимна връзка съществува между икономическата
ефективност и решението на проблема за заетостта, охраната на труда,
социалното осигуряване, развитието на културата, здравеопазването,
науката и образованието.

Могат да се откроят следните етапи в съвременното развитие на
социалната политика:

Първи етап – Той се характеризира с рязко съкращение на
социалната политика (началото и средата на 90 -те г.). Максималното
съкращение на непрофилни активи се приемало от предприятията с
различна форма на собственост като условие за оцеляване на компанията.
Две трети от обектите на социалната инфраструктура са предадени на
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общините като този процес има всички елементи на стихийност и не
висока степен на контрол.

Втори етап - стабилизиране на социалната инфраструктура (1997/
98-2000 г.) Подходът към социалните обекти е станал по-диференциран.

Трети етап - икономически подем (преход на предприятията от етап
на оцеляване към развитие). Характеризира се с оптимизация на
социалната инфраструктура.

Оптимизация на социалната инфраструктура в настоящите условия
може да бъде постигната преди всичко на ниво фирма, поради следните
причини:

Първо, защото на микрониво социалните проблеми се проявяват
най-остро (потребност на работниците от жилище, от медицинско
обслужване, от съответна културна и образователна среда и други).

Второ, фирмата е заинтересована наетите работници да са здрави,
трудоспособни и образовани.

Трето, всяка фирма в условията на пазарна икономика има за цел да
получи печалба, която не винаги може да бъде изразена в пари (а в статус,
в получаване на кредит на доверие от обществеността и от местната
администрация, което й позволява напълно да реализира своите
стратегически цели - търговски и нетърговски).

По този начин, икономиката и социалната политика са органично
свързани, което налага правилен и премерен избор на приоритети за
тяхното съгласувано развитие, както на национално, така и на регионално
и общинско ниво.

За да може оценката да е ефективна, тя не трябва да зависи само от
мнението на ръководителите, управляващите програми и мерките, които
въздействат върху пазара на труда. Решението  за провеждане или
поръчката за оценка трябва да се намират в компетенцията на хора, стоящи 
над ръководството на конкретната програма. Важно средство за
съхраняване на обективността  се явява привличането на независими
специалисти, нямащи лична или професионална заинтересованост от
резултатите от оценката. За да може оценката да има практическа
ориентация и полезни резултати, тя трябва да отчита мнението на
специалистите-практици (например социалните работници или служители
в социалните служби, приемащи население по дадени въпроси), а също
така и задължително изискване - клиенти (бенефициентите) на
програмата. Сътрудниците и клиентите предоставят значима информация
относно различни аспекти в реализацията на програмата, възникващите
трудности и пътищата за преодоляването им.

За да бъде оценката надеждна, тя трябва да се провежда от
специалисти и да се използват съответстващи съвременни стандарти за
методология. При това, информацията за резултатите от оценката трябва
да бъде достъпна до основните заинтересовани страни и трябва да се
обсъжда от колкото се може по-широк кръг специалисти, така или иначе
съпричастни към реализацията, финансирането или разработката на
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социалната политика, конкретната програма или групи от мерки. По такъв
начин, основен метод, прилаган в настоящото изследване за определяне
на ефективността от държавните програми за социална поддръжка на
населението, се явяват оценъчните  изследвания на различните показатели
за ефективност на всички стадии при осъществяване на програмата. 

На етапа на разработка: проектът за програма се оценява по
качествени показатели  на фиксираните  в него основни ценностни
ориентири (степени за съответствие на целите на създателите на
програмата с целите на социално-икономическото развитие на страната,
декларираните законодателни норми и принципи, а също така и с
очакванията на субектите на програмата).

На етапа на реализация: ефективността от програмата, изразявана
в качествените показатели на организационния, правния и управленския
съставен компонент при осъществяването на програмата (условие за
ефективно в социално отношение държавно управление се явява
наличието на ефективен механизъм за координация на социалните
въздействия във държавната социална служба - изпълнител на
програмата).

На завършващия (оценъчен) етап: програмата се оценява по
количествени показатели на икономическия съставен компонент на
ефективността (съотнасяне на обема на услуги и тяхната стойност в
условията на ограничени човешки и материални ресурси) и по
качествените показатели (степента на съответствие на целите на
ръководителите и организаторите на програмата с потребностите на
субектите на програмата).

Оценката на политиките се определя от въздействието на активните
програми на пазара на труда върху вероятността за последващо намиране
на работа. Ефектът, който се очаква е след участието си в една програма/
мярка безработният да намира заетост. Качествената страна на ефекта се
определя с факта дали участието в програмите е довело до нарастване на
самоувереността и активността на безработните при търсене на работа,
която е свързана с възприемането на програмите от самите участници.

Общата слабост на програмите от субсидираната заетост е
ограничената възможност на тези хора да преминат от временна към
постоянна заетост, тоест от гледна точка на т.нар. „устойчива заетост”
тези програми не са ефективни. Тяхната ефективност е главно социална
и краткотрайна (за периода на действие и главно за определен брой
месеци).

В заключение, преструктурирането на икономиката продължава и
усилията следва да се насочат към повишаване на нейната ефективност и
конкурентоспособност, както и ограничаване на бюджетния сектор и
особено повишаване на неговия капацитет. Политиките за заетостта могат
да повишат своите възможности, ако станат дългосрочни и по-тясно се
обвържат с националните и регионални планове за икономическо
развитие.
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Необходимо е преориентиране в по-голяма степен към заетост в
реалната ико-номика за сметка на нарастването на заетостта в публичната
ад-министрация и програмите за безработните.

Основният извод, който може да се направи е, че реализира-нето на
специални програми за заетост е едно от алтернативните решения за
намаляване на напрежението на пазара на труда. При-ложението им заедно
с местни регионални инициативи и програми съдържа потенциал за
увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата.

Въз основа на представените процеси на развитие и провежда-ните
политики бихме могли да обобщим и да направим редица из-води за
икономическата активност, заетостта и безработицата.

Икономическата активност, която се изразява, чрез заетостта на
населението с производителен труд е най-важният фактор за
икономическия растеж и успеха на интеграционните процеси. В периода
на адаптиране към пазарната икономика и членството на страната в ЕС,
увеличаването на заетостта може да допринесе за преодоляване на
социалната несигурност.

Заетостта като фактор за икономически растеж, на този етап е значим
за България със своите качествени структури, секторно и отраслово
преразпределение, мобилност и цена. Заетостта като равнище и структура,
е резултат от икономическото развитие от настъпилите радикални промени
в структурата на собствеността и производството. В значителна част обаче
тя е и резултат от провежданите икономически, социални и политически
реформи.

Спадът през 90-те години на XX в. в икономическата активност на
населението и в още по-голяма степен на неговата заетост, високата и
продължителна безработица и масовото обедняване имат за резултат
свиването на вътрешния пазар, намаляването на възможностите за
развитие на производството и за увеличаване на заетостта. Всичко това
намалява социалната сигурност (дори само по отношение на
осигурителните фондове) и забавя развитието на обществото, което
направи прехода към пазарна икономика продължителен и с висока
социална и икономическа цена.

Могат да бъдат направени следните обобщения:
Преструктурирането на работната сила и промените в заетостта на

населението в България са радикални, мащабни и разнопосочни. Най-
общо те се делят на две големи групи: едните са в посока на изграждането
на пазарна икономика в страната, като разширяват възможностите на
страната за присъединяване; и другите, създаващи затруднения, бариери
пред успешното присъединяване и развитие по пътя на пазарната
икономика и демокрацията. Последните налагат провеждането на
адекватна политика за увеличаването на заетостта и намаляване на
безработицата в контекста на съгласуваната политика, стратегии и планове
на страните-членки на ЕС.
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Към първата група промени в заетостта, създаващи добра основа

и възможности за утвърждаване на страната като член на ЕС и развитието
и пътя на пазарната икономика и демокрацията, са: смяната на модела на
заетост - от административно към пазарно разпределение на заетите и
тяхната мобилност; от пълна заетост на социална основа - към безработица
и несигурност по отношение на платения труд, и от тук от пасивно към
активно поведение и конкуренция на пазара на труда; премахване на
административните ограничения в движението на работната сила вътре
и вън от страната и създаване на условия, макар и ограничени засега, за
по-голяма мобилност на работната сила; преминаване от административни
към договорни отношения в сферата на платената заетост, договаряне на
цената труда и другите условия по наемането между непосредствените
участници в трудовия процес (работници и служители и работодатели);
създаване на ново и радикално изменение на съществуващото в страната
трудово и социално законодателство в контекста на развитието на
пазарната икономика и демократичните процеси и в съответствие с
международните конвенции, европейските директиви и други; изграждане
и развитие на социалното партньорство на всички равнища и развитие
на системата на колективното трудово договаряне; създаване и развитие
на пазара на труда и неговите институции и политики с изграждането на
мрежата от служби по заетостта по цялата територия на страната, тяхното
оборудване и квалифициране на заетите в тях; създаване и развитие на
политика за регулиране на пазара на труда, на активна политика за
стимулиране на безработните за връщане към заетост и на работодателите
да наемат определени групи безработни; преструктуриране на отрасловата
и секторната заетост, бързо увеличаване на заетите в услугите и намаляване
на тези в индустрията; увеличаване на заетите в частния сектор, на
предприемачите и самонаетите; развитие на формите на заетост, макар и
все още ограничено на настоящия етап, бавно увеличаване на работещите
на непълно работно време и други; бързо увеличаване на заетите в
неправителствените организации като своеобразен гарант за развитието
на гражданското общество в страната.

Към втората група промени в заетостта – промени, създаващи
проблеми и бариери за икономическия растеж и социалната кохезия могат
да се отнасят: намалява участието на населението в сферата на платения
труд, в заетостта и развитието на икономиката. Расте икономическото
натоварване на работещите (социални осигурителни вноски, данъци,
ограничення за нарастване на работната заплата и други). В общия спад
на заетостта се откроява драстичното намаляване на заетостта на младите
хора, етническите групи, жените и селското население. В резултат расте
броят на бедните и обедняващите, на изключените от сферата на труда.
Висок е броят на трудоспособното население, разчитащо и нуждаещо се
от социални помощи. Една част от безработните (главно продължително
безработните) трудно се връщат към работа, за друга част става
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невъзможно да осигури образованието на децата си. Напускащите
преждевремен-но училищата по тази причина са многобройни.

Остава висока скритата безработица и неефективното използване
на зае-тите. Повишаването на ефективността и конкурентоспособността
на преобладаващата част от националното производство, за съжаление
изисква намаляване на дела на разходите по производството, в т.ч. и
разходите за труд. Това, от своя страна налага освобождаване на част от
заетите.

Процесите на деиндустриализация и преструктуриране на
икономиката имаха за естествен резултат силното намаляване на заетостта
в индустрията. По-значително е намалението на производството. Разруши
се заетостта и производството в отрасли, за които се счита, че страната
има добри потенциални възможности и традиции и в отрасли, в които тя
е инвестирала много през последните десетилетия. Към първите се
отнасят леката и хранително-вкусовата промишленост, а към вторите -
електроника, изчислителната техника, електротехническата
промишленост, приборостроенето, специализираното оборудване и други.
С това на-ционалната икономика загуби не само външни пазари и
възможности за по-ускорен растеж и заетост, в т.ч. и на
висококвалифициран труд, но и възможности в близка перспектива да се
промени техническото и технологичното равнище на производство и в
страната да се задържат и ефективно да се използват професионално
подготвени и квалифицирани специалисти.

Не се осъществи очакваното институционално преструктуриране
на научните изследвания - от институтите към университетите. В същото
време производството се лиши от научни изследвания и иновации,
необходими за повишаване на ефективността и конкурентоспособността
на националното производство Силно свитият по брой и разпилян по
много научни направления потенциал на практика е неефективен и поради
ограничените средства, които може да отделя бюджетът за научни
изследвания и оборудване.

Висок е делът на наетите в публичния и особено в частния сектор,
получаващи трудови възнаграждения около минималната работна заплата
за страната. Част от заетите в частния сектор продължават да не са
осигурени за социалните рискове. Това води до увеличаване на броя и
дела на т.нар. работещи бедни, увелича-ва се несигурността и социалната
диференциация. Една част от тях избират официалната безработица пред
заетостта (обезщетенията са сравнително високи или достатъчни по
размер, за да бъдат предпочитани пред получаването на доходи от труд)
или продължават престоя си в безработица пред алтернативата на ниското
заплащане и несигурността.

През 90 -те години безработицата беше висока, масова и
про-дължителна и доведе до дълбоки социални и икономически проме-ни
в обществото. Реално предлагането на труд е много по-голямо поради
нерегистрирането в бюрата по труда на много от завършващите учебните
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заведения или преждевременно напускащите ги, изоставилите
официалната си регистрация отчаяни и обезверени безработни, търсещите
заетост пенсионери и учащи и други. Към тях се прибавя и огромният
брой от освобождаваните от армията във връзка със намаления състав на
Българската армия и провеждащата се в нея реформа. Равнището на
безработица в много общини през този период е над 30%, а в немалко и
над 40 и дори 50%. Повечето от тези региони са със смесено и компактно
ромско население. Само около 1/4 от безработните получават обезщетения
или по-голямата част от безработните са без доходи. Сравнително малка
част от тях могат да се надяват на социални помощи или включване в
субсидираните програми за заетост. Преобладаващата част от
безработните са с ниско образование, без професионална подготовка и/
или без трудов опит. По-голямата част от тях са роми, младежи и жени.
Около 60% от безработните са с ниско образование и без професия, което
озна-чава, че и при благоприятен икономически растеж, ръст на чужди-те
инвестиции и увеличено търсене на работна сила е много малка
вероятността те да намерят платена заетост. И това се потвърди на
практика, когато през последните години в страната беше регистриран
висок икономически растеж и високо търсене на работна сила, дори
недостиг в национален мащаб. Безработицата макар и значително
намаляла, остана сравнително висока, особено за безработните от т. нар.
рискови групи (продължително безработни - с ниско образование, без
професия, с увреждания и други). За много от тях сферата на платения
труд става недостъпна и навлизането в нея - случайно, непродължително
и несигурно. На свой ред, това поражда социална несигурност в
обществото и в „най-добрия” случай - заетост в неформалната икономика,
миграция и други.

Политиката по заетостта дълго време беше насочена главно към
безработните, към финансиране на силно ограничената дейност
професионално ориентиране и квалификация, насърчаване и стимулиране
на безработните да започнат работа и на работодателите да наемат
определени групи безработни. Все още е много малка частта от средства,
които се използват за активна политика, учение, професионална
квалификация и преквалификация на безработните, за създаване на
работни места в реалната икономика за продължително безработни, за
увеличаване на мобилността на работната сила и други, които реално
биха намалили безработицата и социалното напрежение, което тя поражда.
Заетостта и безработицата са в тясна връзка и в зависимост от циклите и
характеристиките на икономическото развитие и неговото управление.
От друга страна, като продукт на функционирането на пазара на труда, е
необходимо те да се разглеждат в контекста на общата икономическа
теория за пазарното стопанство като се открояват възможностите и
ефективността на публичната политика за намеса и регулиране.

Независимо от съществуващите различия в равнището и структурата
на заетостта, се наблюдават и някои общи тенденции и структури като:
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значително намаляване на заетостта в отраслите от първичния сектор,
добивните (селско стопанство, рудодобив, въгледобив и други);
намаляване на заетостта в отраслите от вторичния сектор (преработващата
промишленост, строителството и други); увеличаване на заетостта в
третичния сектор (услугите); повишаване на образователното равнище
на заетите, намаля-ване на заетите с по-ниско от средно образование;
увеличаване заетостта на жените; намаляване дела на наетите на безсрочен
трудов договор и увеличаване на наемането за определено работно време;
увеличаване делът на работещите на непълно работно време и на другите
нетрадиционни форми на заетост; преобладаващата част от заетите са
наети като делът на работода-телите и самонаетите е под 1/5 от общо
заетите.

За равнището на заетост и безработица оказват влияние след-ните
фактори или политики за тяхното активизиране: политиката за
увеличаване на заетостта на населението като част от
макроикономическата политика и като политика за намаляване на
неравновесието на пазарите на труда; равнището на образование и
професионална подготовка, степента на съответствие на подготовката
на икономически актив-ното население и търсенето на организациите;
политиката за развитие и усъвършенстването на подготовката на
населението и политиката за инвестиции в човешкия потенция; равнището
на икономическо развитие, структурата на икономиката и насоките на
нейното развитие; политиката за развитие на малките и средните
предприятие за насърчаване на предприемачеството и самонаемането;
развитието и усъвършенстване на законодателството и под законовите
актове за гарантиране правото на труд и създаване на възможности за
реализиране на това право от различните групи население; политиката за
развитие на регионите и населените места с висока безработица и
западаща икономика; финансовата, данъчната и инвестиционната
политики на държавата, създаващи средата за икономическата активност
на предприятията, за да нараства тяхното търсене на труд; социалната и
демографската политика, политиката на доходите и на специалната
закрила на някои категории от населението в сферата на труда и друга.

Стратегическата цел на политиката за заетост е да се достигне пълна
и производителна заетост на можещите и желаещите да работят.
Подцелите и конкретните задачи за реализиране на тази цел са свързани
с развитието, както на икономиката, така и на населението, с постигането
на по-пълно съответствие между търсенето и предлагането на труд, със
създаването на възможности за труд на всички желаещи, а на
предприятията- да повишават своята конкурентоспособност и
ефективност.

В условията на пазарна икономика и пазар на труда, мащабите и
равнището на заетост и на незаетост на икономически активното
население се определя от пазара на труда и от пазарните механиз-ми,
регулиращи търсенето и предлагането на труд.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Възможностите за регулиране на социалното развитие зависят от

социално-икономическото положение на всяка държава и характера на
извършващите се в нея промени. Фактор за ефективно регулиране на
социалното развитие е степента за съответствие на механизмите на това
регулиране с индивидуалните за всяка страна изходни условия, цели и
единни принципи.

Проблемът за регулиране на пазара на труда в България е
изключително актуален, тъй като пазарните преоб-разования
неравномерно обхващат всички звена на икономиката и съответно
проникват в нейните вътрешни механизми и взаимозависимости. Тяхното
управление, с цел формирането на единен национален пазар на труда
изисква съгласувани действия.

Съдържанието на социалната политика е програма от конкретни
действия на държавните органи и недържавните учреждения и на
обществените обединения по реализацията на тактически и стратегически
задачи с цел хармонизиране на обществените отношения.

Необходими са социални технологии за преход на обществото от
извършване на един етап на реформиране към друг, от отделни решения
към система от мерки в областта на регулирането на цикъла на
преминаване на работната сила от един в друг тип и оздравяване на модела
за заетост. Необходимо е търсене, както на отделни решения по назрелите
проблеми със скритата безработица или неефективната заетост, така и
създаването на специални целеви комплексни програми и действени
социални механизми, обвързани по време,  място и осигурени с ресурси.

Съвременните социални програми в условията на пазарно
стопанство могат да се проявят в редица форми, които имат на свой ред
специфични принципи, методи, технологии за определяне и достигане
до социалните цели, пътища и средства за реализация на развитието на
човешките ресурси. Общата тенденция при разработването и реализацията
на социалните програми за развитие на човешките ресурси се състои в
това, че тяхната преимуществена целева ориентация е свързана с
решаването на проблема за здравето и физическото развитие на
населението и интелектуалното образователно развитие на човешките
ресурси.

Основата на социалните ресурси за поддръжка на програмите
условно може да се структурира като съчетание от три слоя на поддръжка,
които взети заедно образуват пространството от потоците на социалните
ресурси за поддръжка. Първият слой е първата ресурсна основа на
пространството от потоци, и се състои от верига електронни импулси
(телекомуникация, компютърна обработка, системите за излъчване и
високоскоростен транспорт, основан на информационните технологии).
Вторият слой от пространството на потоците се състои от възли и
комуникационни центрове - големи социални институции, които са връзка
на световната мрежа за поддръжка на социалните проекти. Третият слой
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от пространството на потоците е свързан с  пространствената
органи-зация на доминиращия мениджърски елит, осъществяващ
управ-ленски функции, около който се гради организационното
пространство.

Реализирането на специални програми за заетост е едно от
алтернативните решения за намаляване на напрежението на пазара на
труда. Приложението им заедно с местни регионални инициативи и
програми съдържа потенциал за увеличаване на заетостта и намаляване
на безработицата. Политиките за заетостта могат да повишат своите
възможности, ако станат дългосрочни и по-тясно се обвържат с
националните и регионални планове за икономическо развитие.

Преструктурирането на работната сила и промените в заетостта на
населението в България са радикални, мащабни и разнопосочни. Най-
общо те се делят на две големи групи: едните са в посока на изграждането
на пазарна икономика в страната, като разширяват възможностите на
страната за присъединяване; а другите създаващи затруднения, бариери
пред успешното присъединяване и развитие по пътя на пазарната
икономика и демокрацията. Последните налагат необходимостта от
провеждането на адекватна политика за увеличаването на заетостта и
намаляване на безработицата в контекста на съгласуваната политика,
стратегии и планове на страните-членки на ЕС.

Намалява участието на населението в сферата на платения труд, в
заетостта и развитието на икономиката. Расте икономическото
натоварване на работещите (социални осигурителни вноски, данъци,
ограничения за нарастване на работната заплата и други). В общия спад
на заетостта се откроява драстичното намаляване на заетостта на младите
хора, етническите групи, жените и селското население. В резултат, расте
броят на бедните и обедняващите, на изключените от сферата на труда.
Висок е броят на трудоспособното население, разчитащо и нуждаещо се
от социални помощи.

Политика по заетостта дълго време беше насочена главно към
безработните, към финансиране на силно ограничената дейност,
професионално ориентиране и квалификация, насърчаване и стимулиране
на безработните да започнат работа и на работодателите да наемат
определени групи безработни. Все още е много малка частта от средства,
които се използват за активна политика, учение, професионална
квалификация и преквалификация на безработните, за създаване на
работни места в реалната икономика за продължително безработни, за
увеличаване на мобилността на работната сила и други, които реално
биха намалили безработицата и социалното напрежение, което тя поражда.
Основа на активната политика на пазара на труда трябва да стане
съдействието на безработния в неговото активно търсене на способи за
включване в трудовата заетост.

Заетостта и безработицата са в тясна връзка и в зависимост от
циклите и характеристиките на икономическото развитие и неговото
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управление. От друга страна, като продукт на функционирането на пазара
на труда, е необходимо те да се разглеждат в контекста на общата
икономическа теория за пазарното стопанство, като се открояват
възможностите и ефективността на публичната политика за намеса и
регулиране.

Стратегическата цел на политиката за заетост е да се достигне пълна
и производителна заетост на можещите и желаещите да работят.
Подцелите и конкретните задачи за реализиране на тази цел са свързани
с развитието, както на икономиката, така и на населението, с постигането
на по-пълно съответствие между търсенето и предлагането на труд, със
създаването на възможности за труд на всички желаещи, а на
предприятията - да повишават своята конкурентоспособност и
ефективност [1-9].
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Импресии, навеяни от времето, в което живеем

Проф. д.пс.н. Иван Тонев Димитров
СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет

Резюме: В доклада се обсъждат фрагменти от три области, една от
които е свързана със седмицата на руски език, наука и култура в Стара
Загора. Другите две са предизвикани от широко и интензивно напоследък
обсъждани проблеми, произтичащи от глобализацията и Истанбулската
конвенция.

Ключови думи: историческа памет и необходимост от нейното
съхраняване, благодарност и нравственост, обективност в анализ на
сложни явления.

Summary: The report discusses fragments of three areas, one of which is
related to the week of Russian language, science and culture in StaraZagora.The
other two were caused by widespread and intense recently discussed problems
arising from globalization and the Istanbul Convention.

Key words: historical memory and the need for its preservation, gratitude
and morality, objectivity in the analysis of complex phenomena.

I. За Русия
Усещането за времето, в което живеем е, че сякаш Дяволът е във

възход и че той дори тържествува. Оттук вероятно и пагубната страст
към Мамона, към финикийските знаци и към алчността. Оттук и
абсолютизацията на материалните, веществените измерения на
съществуване в ущърб на духовните. Стига песимизъм, основателно ще
кажат някои! Да, и ще бъдат в известна степен прави. Но реализмът не
трябва да се схваща само като признак на песимизъм, но и като средство
за поддържане на надежди, на стремеж към тяхното осъществяване и
желание за по-добро бъдеще.

Дали пък този възход на Дявола и това негово ожесточение през
последните няколко десетилетия не са признак за скорошен негов залез?
Та нали и мухите жестоко жилят в края на есента!?! Дали идва време на
възход на Бога и неговото възкачване на престола? Ние продължаваме да
лелеем и да не се разделяме с тази си мечта, но и често забравяме, че
„Злото отстъпва“ само тогава, когато„Доброто настъпва“. И че едва
тогава, когато доброто настъпва и успява, ще станем свидетели на
неговото тържество, свидетели на отново твърдо изречените думи: „Вън
търговците от храма!“ и да поведе хората по праведния път. Но това
възкачване на Бога изисква борба и труд, съзидателен труд и нестихваща
борба, преданост и вярност на хората към Бога и собствената си съвест.

Наскоро отпразнувахме две важни исторически дати. Първата –
140- годишнината от Освобождението на България от турско робство с
решаващата саможертвена помощ на народа на братска Русия (не сме
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забравили, че това е станало с цената на 200 000 живота). Втората – Деня
на Победата над фашизма или Деня на Европа (с цената на близо
50 милиона човешки живота, половината от които бяха на хора от
Съветския съюз). Неопровержимо доказателство за това, чия е главната
заслуга за двете победи, е броят на жертвите, костите на които са по нашите
зами, в това число и  в старозагорски, а впоследствие - през Втората
световна война – и по цяла Европа.

Наскоро бях в Санкт Петербург по повод  220-годишнината от
учредяването на един от тамошните знаменити университети, носещ
името на А.И.Херцен. Беше непосредствено след 9 май – Деня на
Победата. Поздравих колегите си с този свят за тях празник още на
пленарното заседание. Проф. В.Л.Ситников, директор на „Института за
изучаване на детството“ към този университет, бащата и майката на когото
са били фронтоваци, сподели следното: „За нас, руснаците, 9 - ти май е
Велик и действително Свят Ден на Победата. За нас, наследниците,
паметта за войната е генетична. Русия никога няма да започне войни, но
и себе си на никакъв враг няма да даде да я победи.“

В това и самият аз, живял и учил в Русия, съм убеден. Само три
факта, за да си припомним все пак как завършват набезите върху Русия в
историята:

1. Пред Наполеон Бонапарт се преклониха много народи, а някои
европейски столици дори му връчиха ключовете си на колене;

2. Една от двете столици на Русия – Москва, също падна в ръцете
му и беше опожарена. Но в 1812 г. руската армия преследва Наполеон чак
до Париж и качи оръдията си на Монмартр;

3. През Втората световна война пълчищата на Хитлер стигнаха до
покрайнините на Москва и отблизо я обстрелваха. А Ленинград –
духовнаи културна столица на Русия, хитлеристите държаха в обсада
близо 900 дни, причинила смъртта на стотици хиляди деца и невинни
хора. Но този град е единственият столичен град в Европа, по главната
улица на който са дефилирали чужди войски, но само че без шапки,
унизени, като… пленници, заплювани и гледани от оцелелите градски
жители с презрение. А после, покорилите цяла Европа нацисти, бяха
преследвани до леговището им в Берлин. С тази Победа, спасила Европа
от черната чума, Русия с право се гордее и ще се гордее и в бъдеще, а
други трудно скриват гузната си съвест, лицемерието и двуличието си до
днес.

И затова заставам пред всички вас като открит русофил, независимо
от упреците, обидите и стигматизацията още преди 1989 г., а да не говорим
след нея и, особено, напоследък. Заставам пред всички вас като верен
русофилне само защото съм учил в Ленинград и в Москва. И не само
затова, че там съм обичал и съм се оженил там. И не само затова, че във
вените на децата ми тече и руска кръв. Заставам пред всички вас като
последователен русофил по дълбоко свое лично убеждение. Потомък
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съм на бежанци, прокудени от Одринска Тракия. Син съм на фронтовак,
който чрез Първа Българска Армия под командването на легендарния
генерал Владимир Стойчев, в състава на Трети Украински Фронт, участва
в двете фази на войната и се връща жив с български и руски отличия на
гърдите.

Заставам пред всички вас като такъв, защото още семейството и
училището, а после университетите в София, Ленинград и Москва ме
заредиха не само с дълбока признателност и любов към Русия, но и със
сили да не съм нито американофоб или англо-саксонски фоб, нито
франкофоб, нито арабо-афрофоб, нито ничий фоб. Заставам пред всички
вас като такъв, защото кактонеблагодарността към родители и учители,
така и неблагодарността към освободители на народа си от чуждо
робство, възприемам като безнравственост.

През последните няколко години сме свидетели на политика на
санкции спрямо Русия, от която несъмнено губят както икономиките на
страните – инициатори и нейни изпълнители, така и икономиката на Русия.
Но нека пак да припомним, че нейните управници още по царски времена
са прозрели истината: „Русия има само два верни съюзници – армията
и флота“. И затова и днес съвременна Русия отделя изключително голямо
внимание и средства за осигуряване на безопасността на своята държава
и на нейния многонационален народ. Но не са забравени ветераните и
пенсионерите, сферата на здравеопазването, майчинството, раждаемостта
и сферата на образованието. Известни са на всички указите на президента
В.В. Путин, законите и политиките, произтичащи от тях спрямо тези
области. И, особено, в областта на науката и образованието, изкуството и
спорта за децата и подрастващите, за младата генерация като цяло.

Един от днешните съветници на президента В.Сурковпривлича
вниманието и на широката публика в печата към един исторически факт,
датиращ от 1914 г., т.е. от началото на Първата световна война, когато
върху Русия се нахвърлят както стари нейни врагове, така и бивши нейни
съюзници. Това, пише той, е „завършека на 400-годишното епично
пътуване на Русия към Запада“.От тогава насам Русия пребивава, според
него, в състояние на „геополитическа самота“, краят на която той, според
нас, вижда твърде отдалечено - в „пределите на 100-300 години“. Но
както самият Путин нееднократно – пред авторитетни международни
форуми и при срещи с ръководители на други страни, подчертава, че
„нямавечни санкции“, така явно той и неговият екип ясно съзнават, че
няма и вечна „геополитическа самота“. А това го доказват още сега не
само такива страни като Китай, Индия, Бразилия и редица други, но и
зачестилите напоследък посещения в „Кремъл“ на ръководители не само
на водещи европейски страни, но и на такива от всички континенти.

Днес трябва да сме слепи и глухи, за да не виждаме и за да не чуваме
и разбираме, че светът и реалностите, в които живеем, макар и бавно, но
последователно се променят в положителна посока, т.е., отеднополюсен
светът започва да става многополюсен. И не подлежи на съмнение, че
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голяма роля в този положителен процес играе, а и стратегически важно
място в този нов свят, ще има и Русия. А тя е и ще бъде цитаделата и
хранителката на Православието. А без нея и без него е трудно да се
прогнозира нашето, българското ни с вас бъдеще.

II. Няколко щриха за глобализацията
Глобализацията е многостранен процес с безспорно положителни,

но и с не подлежащи на съмнение отрицателни страни. Механизъм за
едните и другите са новите технологии, които действително „стесниха
света“, неимоверно разшириха възможностите за достъп до информация
за  различни краища на света. Либерализира се режима за движение на
хора, стоки и капитали. Но едновременно с това зачестиха и войните,
макар и не глобални, а локални, но по сценарий на високо технологически
и индустриално развити държави, откъдето и големият брой невинни
човешки жертви, сред които милиони деца, съпътствани от разруха,
болести и страдания, както и от отродяване на огромни маси от
населението от собствения си народ и култура, спасяващи се чрез бягство
и миграция от пламъците на войната /като се започне от бивша Югославия,
и се мине през Ирак, Ливан, Либия, Сомалия, а напоследък и Сирия/.
Сякаш Дяволът е излезнал на сцената и се опитва, а някъде и успява, да
затвори кръга: „Алчност – Война – Власт – Алчност“.

Продължаваме да вярваме, че съществуват всеобщи и универсални
ценности, незнайно защо напоследък властите и подвластните им медии
у нас стесняват и наричат „евро-атлантически“. Като че ли други народи
по света не творят ценности, като че ли няма други цивилизации? Не
трябва за забравяме, че съществуват огромно множество етнокултурни и
национални уникални ценности по целия свят. И да не бъркаме ценностите
с „интересите, клатещи феса“. Обмяната на ценности, сътворени от
отделните народи и култури е нужна и плодотворна, стига да не нанася
ущърб на уникалността и самобитността на народите, на техните уникални
езици и култури. Тези дни например в редица градове и села на България
традиционно стартират фолклорни фестивали, на които родолюбиви чеда
на народа ни, продължават да ни радват с неповторимо богати песни,
танци и ритми, с пъстри национални носии, сътворени от народа ни в
различни краища на Родината ни. И те отново ни напомнят, че в областта
на фолклора няма бедни и богати народи. Има само различно богати.

И затова: нека в локален, регионален и глобален план не превръщаме
множественото число „Ние“ в единственото „Аз“.Защото, както в
индивидуален, така и в социален и международен план това се именува
като егоцентризъм, етноцентризъм, шовинизъм, богоизбраност…
нарцисизъм. А последното е вече диагноза от областта на патологията.
Сътворено от Бога или пък висш продукт на еволюцията, човечеството
винаги е било пъстро и шарено, многообразно и разнообразно,
множествено е било. Така, както е шарена, различна, но красива е флората
в Природата. Това е императива на майката Природа. И по този повод
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нека си припомним думите на знаменития руски мислител и писател
Александър Солженицин:„Многообразието от раси, народи и индивиди
е не само най-богатият продукт на природната и културната история,
но и най-мощният генератор на развитието, най-надеждният гарант
на бъдещето за всеки човек и народ, за човечеството като цяло“.

Напоследък сме свидетели на няколко взаимосвързани стратегии,
успешно прилагани от „световния капитал“ навсякъде по света. Ние не
правим изключение, а по-скоро – убедително доказателствен пример. Те
са добре известни, но все пак :

1.Стратегия „Разделяй и владей!“ – от римско време насам. Близо
вече 30 години виждаме, че съгласие между българи, представляващи
различни политически партии, в парламента няма. Не ги трогва и с нищо
не ги задължава надписа на фронтона на сградата „Съединението прави
силата“. Бидейки от различни партии, сякаш те не са деца на един и същ
народ. И го разнищиха, раздробиха и противопоставиха на постоянно
противоборстващи негови части. Историята на нашите земи, още от
траките насам, ни е пълна с такива погубващи ни като държава и народ
случаи.

2 и 3. Стратегии на „моркова и тоягата“. Зад тази на „моркова“
лежат заробващите народите кредити, а зад тази на „ тоягата“ -
прословутите „цветни революции“ и лошо завоалирани „политически
преврати“в редица страни.

Какви са механизмите за реализация на тези стратегии? Известният
британски лейбърист Енюриън Бевън по този повод посочва механизма
на „прилапване на човешки ресурси“, а неговите разновидности са цяла
редица. Първо, по експертно съставен сценарий отвън и с помощта на
корупцията и предателството отвътре се сриват промишлеността,
индустрията, земеделието и селското стопанство. Тутакси това поражда
невиждана досега безработица и миграция на работна сила – миграция
на хора в работоспособна и репродуктивна възраст. В резултат на което
днес България е на първо място в света по загуба на „човешки
потенциал“ /за близо 30 години около 22 % от населението/. От общо
4997 села днес у нас в 571 от тях няма хора или пък те са с едноцифрен
жител. Второ, привличане за обучение в чужбина на деца, юноши и
младежи от слабо развиващи се страни /а нашата е такава/, а за
досегашното им здраве, образование и развитие е плащала предимно
тяхната собствена държава, т.е. техният собствен народ. Трето,
прословутата „квотна система“ с произтичащите от нея „зелени
карти“периодично изсмуква съзидателния потенциал на народа чрез
експертен подбор на млади талантливи българи.

За този период от време на „преход от социализъм към
демокрация“страната ни зае „призови“ места по ниска раждаемост и
висока смъртност, по корупция и бедност в Европа.

Няма да се спираме на наблюдаващото се напоследък пренаписване
на историята ни с помощта на външни спонсори, подкупни медии и
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продажни люде. За това, предполагам, ще говорят самите историци,
писатели и поети, участващи в тази конференция. Преднамерено и
селективно се подменя съдържанието на учебниците и, особено, на тези
по български език и литература, по родна история и др. Клеветят се и се
очернят идоли и икони на духа български, на борбата ни за свобода и
независимост. Тече процес на планирано отчуждаване и отродяване от
родно място и от близка кръв, от род и народ, от неговия свещен език
и култура, от неговата православна вяра.

Но виновни за тези нездравословни процеси има. Като се започне
преди всичко и отначало с наличието на транснационални кръгове,
страдащи от неутолима алчност. Виновна е и слугуващата им марионетна
„властова клоунада“ във всяка отделна страна, подкрепена от
безпомощни пред „звъна на монетата“ медии и най-вече от онази част от
интелигенцията, която е загърбила отредената ] от народа роля да бъде
негова „съвест и чест“. Виновни са и самите избиратели, които излъчват
хора, за да ги представляват в парламента, изразявайки и защитавайки
народните интереси. Не трябва да забравяме, че поведението на някои
хора по „коридорите на властта“ се ръководи от друга логика и те следват
друга воля – не тази на избралия ги народ. Забравяме, че „демокрация“
означава „народовластие“, а не подчинение пред избраниците на народа.

III. Равенство между половете, Ненасилие над жените и над
децата в семейството и извън него или „Джендъризъм“ – мераци и
въжделения, страсти и последствия.

Надявам се, че всички ние тук и особено в качеството ни на учители
– настоящи и бъдещи, сме за равноправие на половете в семейството и в
обществото, че всички ние сме против насилието над жените и над децата,
над когото и да е били насилие – ние с вас сме и ще бъдем противници.

Напоследък духовете в тази област се разбуниха от така наречената
„Истанбулска конвенция“инатиска от страна на определени сили,
движения и течения тя да бъде ратифицирана от националните парламенти
и императивно следвана. За нас този документ е многозначен и
комплициран, за да се учудваме, че редица цивилизовани страни /на Запад
и на Изток/ и отговорни техни ръководители му се противопоставят.
Невъзможно е да се коментират множеството различни неща, които се
съдържат в тази конвенция и в съпътстващата я декларация, изготвени
уж с гласовете на представители на всички европейски страни.

Ние ще се спрем само на една нейна страна, тиражирана напоследък
с думата „Джендър“, сърцевина на която, според нас, е не борбата срещу
насилието на жени и над деца, не борба срещу неравенството на половете,
а, по-скоро, една известна специфична сексуална ориентация ,
съществуваща откакто свят светува и която ще продължи да битува,
независимо от съзнанието и волята на хората, независимо от протеста на
мнозинството, и дори независимо от повелите на закона. Специфичната
сексуална ориентация е действително изключение, а не правило сред
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хората по света. Но тя е реален факт, при това с рудиментарен произход
и затова с устойчив характер. Това е „грешка“ на Майката Природа, а
не хрумване и каприз на нейния най-висш продукт – Homo Sapiens.

И ако това е така, тогава накъде? На борба срещу тази сложна
специфична реалност – ще кажат някои войнстващи особи! И с какви
средства – ще попитаме ние? Ами…чрез социална стигматизация и
злепоставяне, чрез изолация, гонитба и саморазправа, чрез законодателна
санкция и затваряне пак в лагери и т.н. Според нас, това е обречена на
провал борба, това е борба срещу „вятърни мелници“, срещу самия вятър,
символизиращ императива, дъха и силата на самата Природа.

Пътят е друг. Трябва да изхождаме от факта, че си имаме работа с
дадености от рудиментарно естество. И да се смирим, трезво да
размислим, за да разберем, че с такива дадености война не се води.
Правилно е само онова, което е възможно, а в случая то е търпение и
уважение, диалог и толерантност, за да можем да се доближим до сложната
истина. А в нашия случай тя никак не е еднозначна и не е подвластна на
едностранно и абсолютно монополизиране. Това е за мнозинството. А за
малцинството е нужно друго - да не демонстрира и да не натрапва на
другите своята специфичност. Да не я превръща в привилегирована
изключителност и да не претендира за привилегии, надвишаващи тези
на мнозинството.

Известно е, че мъжете, по природа, са по-склонни от жените да
отдават своите предпочитания в интимността на своя собствен пол. Те
по-често се опитват да конкурират самите жени по женственост, нежност
и ласки, само че не спрямо жените, а спрямо своите събратя по пол.
„Джендъризмът“ е тяхна привилегия.Няма да говорим пък за онези,
които сменят своите полови органи – частично, лишавайки се от едни,
но съхраняващи други, или пък изцяло сменящи пола си, даден от Бога.
Както е известно, законът не приема това за престъпление, заслужаващо
наказание, и, по всяка вероятност, скоро ще го видим в качеството му на
право в списъка на правата на човека.

На такива мъже ние, за които жените са били и си остават най-
красивото творение на майката Природа, най-красивото нейно цвете, с
най-живителен и вдъхновяващ нектар за самите мъже, ще кажем: „Мъже,
вразумете се! Опитайте се да разберете, че по-плодоносен цвят, по-
медоносен нектар от жените няма! Пазете тези несравнимо с нищо друго
цветя и ги обичайте, за да има взаимно вдъхновение и взаимно
продължение – деца да има! Деца от мъжки и женски пол! Не забравяйте,
че както недодаденото от Бога, така и недодаденото от жената и, особено,
от жената-майка, е невъзмездимо от никой друг“.

Това е необходимо, за да продължаваме да съхраняваме ядрото на
генома, а и съзнанието, че всички ние сме деца на майката Природа, а не
неин гробокопач. За да съхраняваме възможността от разделение и
раждане на мъжки и женски особи, които, бидейки различни, взаимно да
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се допълват и взаимно да се ограничават, за да продължаваме да се радваме
на деца –  на дъщери и на синове като техни майки и техни бащи.

Живеем във време, което неумолимо изисква потребността и
ценността от взаимно уважение и разбирателство между половете,
народите и техните култури. От любов се нуждаем! И от отговорност!
Най-напред към родно място, където за първи път сме посрещнали изгрева
на Слънцето. Към майчин език, към семейство, родители и прадеди, към
учители, към народа и Родината си. Нуждаем се от това животоспасяващо
средство, нуждаем се от любов и мир, а не от войни, за да можем да
оправдаем и ние своята поява и съществуване на този бял свят, своята
отговорност – да продължаваме рода човешки и да съзиждаме, да творим
блага и добро! Само блага и добро!

На всички ви това пожелавам.
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Хуманитарното образование и изучаване на културното

наследство на обществото

Проф. д.ф.н. Антонина Колева, Педагогически факултет,
Тракийски университет

Днес няма неизследвани континенти, неизвестни морета и загадъчни
острови, при това  цифровите технологии ни помагат в целия когнитивен
процес. Но в социалните отношения все още съществуват бариери, които
разделят хората и културите. Въпреки факта, че всички принадлежим към
Хомо сапиенс и моделът на света във всяка култура се състои от набор от
универсални понятия като време, пространство, къща, богатство, в същото
времеима национални и културни особености. Хората от съвременното
общество, включително по-младото поколение, са изправени пред
дилемата  - как да живеят в един глобален свят и в същото време да запазят
своята национална идентичност. По този начин обществото и човешката
култура се превръщат в центъра на интелекта на индивида. Процесите,
които се развиват в  обществото и културното развитие се отразяват в
образованието. Образователната система, чието съдържание е предаване
на култура от едно поколение на друго, се превръща в израз на културното
състояние на индивида и духовната атмосфера на цялото общество. При
осъществяването на основната си цел образованието формира и развива
човека като обект на културата. В тази връзка се реализират
 основните функции на образованието:

- хуманистична - запазването и възстановяването на човека, неговия
смисъл на живот;

- културообразуваща - запазване, трансфер, възпроизвеждане и
развитие на културата чрез механизма за културна идентификация;

- социализираща - откриването на лични значения, позиции,
ценностно-смисловото ядро на светогледа.

Хуманитарно -  естетическата  парадигма твърди, че светът - това е
човешката способност за творческо възприемане и преживяване, а
образованието формира вътрешния свят на човека, разкрива богатството
на реалността и учи как да преживяваме тази реалност. Модереното
образование  се характеризира с възможностите за формирането на
личността, готова за реалния живот, свободен творчески човек, който е в
състояние да мисли, да общуват и да се ориентира  в  сложните проблеми
на съвременните народи и култури. Образователната концепция, изградена
върху идеите на хуманизацията, разкрива развиващия  и активно
ориентиран характер на образованието. Подчертавайки културниясмисъл
на образованието, очакваме среща с мисията на културата.
    В съвременна хуманитарно образование е необходимо да се
създадe„културообразуваща“ и природосъобразна образователна среда,
благоприятстваща развитието на личността на ученика” (Абрамов A.M.),
което от своя страна се отнася до цялостната картина на света, света на
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културата, света на човека, за хуманизирането на знанията за формирането
на хуманитарно и системно мислене. Прилагането на иновативни подходи
поставя нова цел пред образованието, което носи нов продукт като
резултат, а именноличност,готова да работи в различни сфери на
обществения живот - финанси, търговия, бизнес, туризъм, дигитални
технологии. Хуманизацията осигурява разкрепостеностна
педагогическите отношения между субектитена учебния процес и
преориентиране на личността на учениците, формирането на техния
капацитет за автономно овладяване на знанието. В днешното глобално
общество, което е под диктата на масовата култура и комуникация, човек
се стреми към такова културно съзнание, което взема предвид стойността
на уникалността и самобитността на личността, нейната нравственост.
Културата обединява хората, защитава националните особености на
манталитета на народа. От друга страна, тя го отделя като бариера от
други националности и културни идентичности. Целият свят е
организиран в този смисъл в линията на опозицията, аз  - не аз, свой -
чужд, което създава предпоставки за конфликт на култури. За да се
осъществи толерантна междукултурна комуникация, е необходимо да има
двустранен код, двустранно познаване на реалностите, обичаите и
традициите.

Осъществяването на междукултурния диалог, т.е. осигуряване на
взаимно разбирателство за всички участници, принадлежащи към
различни национални култури, предполага освен владеенето на чужд език
и преодоляването на културните бариери. Само излизайки извън рамките
на собствената си култура, когато се сблъскаме с различен светоглед е
възможно да разберем спецификата на своето социално съзнание, можем
да усетим разликата между културите и да разберем своите граници.
   Във връзка с това възниква актуалният въпрос за това,  как в процеса на
формиране на междукултурната компетентност се дава възможност  за
използване на стратегии при разбиране на друга култура.
   Цифровите технологии предоставят богати възможности за провеждане
на междукултурен диалог в интерактивна форма, основана на познаване
на културното наследство на други народи. Глобалната мрежа  отваря
огромни хоризонти и  за стратегията “Симулация”, при която се моделират
различни светове - европейски, азиатски, американски, английски, руски,
български. Всички те имат своя мисия и възприемат “другите” през
призмата на своите национално - културни стереотипи. Симулацията си
поставя за цел да изгради една представа за друг етнос и култура, това е
възможност да се моделират различни и разпознаваеми по своите
културнибелези светове.

Като се проучат факторите за формиране на междукултурна
компетентност на студентите от българска аудитория, относно други
европейски народи и култури, в академичното пространство на ПФ при
ТрУ- Стара Загора стартира създаването на  виртуално пространство – е-
платформа, с която могат да се овладеят знания за други народи и култури,
да се организират събития, да се създаде и оцени съдържание с национално
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– културен характер. Построяването на такъв структурно – функционален
модел за формиране на междукултурна компетентност дава възможност
самите студенти да създават и представят свои материали на тази
платформа, включващи фонови знания за културата на други народи. Това
е основният фокус на предстоящата виртуална платформа interwiki, която
ще включва материали за традициите, обичаите, празниците на различни
народи. На такава основа се формират умения у студентите да възприемат
съдържанието многопластово – като инструмент на въздействие и като
комуникация и това става неразделна част от тяхната професионална
компетентност. Приложението на модела може да се осъществява на
няколко нива:

- Технологично – представяне на модела в българското виртуално
пространство;

- Съдържателно – попълване на съдържанието с фонови знания с
културен характер и хипертекстови връзки;

- Образователно – комуникативно – въз основа на създадения
продукт се формира ниво на междукултурна компетентност и умения за
общуване във виртуална среда – да се коментира, да се създаде ново
съдържание чрез правомерно използване на информационните източници
и така да се ограничи плагиатството и да се поощряват творчеството и
оригиналните решения.

Относно руското и българското културно наследствоза младите хора
в България представлява интерес да се запознаят със забележителностите
на уникалната руска действителност и духовността на един край от Русия,
наречен  Златния пръстен, включващ градовете Владимир, Суздал,
Ярослав. Този край пази изконните ценности на православието, златните
куполи на храмовете поемат и отразяват светлината и я внасят в душите
на хората. И така се превръща в емблема на трайните ценности,
недокоснати от промените в динамичния свят. Разглеждайки тези красиви
места в интерактивна форма /виртуална реалност/, или друг дигитален
канал, може да се почувства духът, атмосферата  на Русия и запознанството
с нея, осъществено чрез културата, да накара младите хора да потърсят
български съответсвия на културното ни наследство. Такива могат да
станат Рилският манастир, църквата в град Шипка и намиращият се
наблизо паметник Шипка, който освен символ на саможертва и
храбростесвидетелството  за съборността на руския народ- да помогне
на братята славяни и заедно да извоюват свободата. И още, на Самарското
знаме, подарено на  българските опълченци е избродиран кръстен знак и
на него са изобразени братята Кирил и Методий и надпис: „ Да воскреснет
Бог и расточатся враги его“. Всички тези православни символи, преминали
през много исторически епохи нагледно показват, че имаме обща вяра и
един Бог.

        И едновременно с това съвременните младежи/студенти от
България и Русия в режим „конференция“ могат да си обменят знания от
такъв характер, при което е възможно да възникне конфликт на културите.
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Такъв конфликт с участието на медиатор – преподавател може да стане
отправна точка за създаване на собствена мисия в света на другата култура;
какво от своя общокултурен потенциал може да използва съвременният
човек, за да избегне противопоставяне и разграничаване и постигне
позитивно общуване. По този начин симулацията формира умениеза
интегриране в различни от собствените условия за живот. За тази цел е
необходимо да се потопиш в другата култура, да участваш в характерни
обичаи и традиции, да се запознаеш с нейните културни паметници.

И така, чрез платформата, която наричаме interwiki, на която се
представят традиционни емблеми на културата на различни
националности, любопитни факти характерни за определен етнос, се
формира модел на културното пространство като продукт. Съдържанието
на wiki енциклопедията се попълва от студенти и специализанти, което
прави информацията достъпна за повече хора. Създаването на това
технологично средство става начин за формиране на платформа за
междукултурна информация, на която могат да се създават страници,
включващи различни елементи на културата на различни етноси.

Създаденият продукт е перспективен, тъй като има открит характер
и може да стане характеристика на LLLплатформа. ЧрезWikiсистемата се
проявява колективната интелигентност, във връзка с това, че може да се
създава, обогатява и изменя потока на национално – културна информация
в открит, свободен и неформален колектив, където знанието се споделя,
редактира и валидизира от всички потребители на платформата ( Raman.,
M.). Това е съдържателен начин за оценка на собствената идентичност и
разбиране на културните различия в процеса на комуникация, което
активизира творчеството и възможностите да представиш собствената
си култура. Предимствата на Interwikiса в това, че се запазват знания,
които се споделят между потребителите; тя е гъвкава и динамична по
своето съдържание; разполага с лек и достъпен език за манипулиране на
съдържанието (Wikipedia,MediaWiki).

Заключение:
При съвременните социални контакти се налага необходимостта от

формиране и развиване на междукултурна компетентност. За това
съществуващите подходи за овладяване на културологична информация
дават резултати, но съществуват още неизследвани възможности. Те са
насочени към формиране на комуникативни умения, за повече
освободеност между партньорите в общуването, за взаимно разбиране и
толерантност. Дигиталните технологии предоставят богати възможности
за осъществяване на междукултурен диалог в интерактивна форма въз
основа на знанията за културата на други народи. В този смисъл в
разработеното от нас дигитално пространство се стремим към такова
осъзнаване на културните факти, което отчита уникалността и
неповторимостта на отделния индивид, на неговия манталитет и
национална специфика. Създадената електронна система е насочена към
толерантна междукултурна комуникация, за която е необходимо да се
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владее двустранен / многостранен код, знание за реалиите, обичаите
традициите. Това е линията на преодоляване на напрежението при среща
на две или повече култури.

Разработеният електронен продукт насочва към нови роли на
неговите ползватели: те стават създатели, потребители и редактори на
съдържанието на електронната система. Те могат да създават материали
с междукултурна насоченост, могат да си обменят материали, а също така
да заменят старите материали с нови. Това е разширяема структура,
съдържанието в нея има динамичен характер и то е продукт на
колективната интелигентност. По тази причина електронната система има
устойчиво приложение в образователен и социален план.

 Литература:
1. Абрамов А. М., Образование в политике и политика в образовании

// Вестник высшей школы. М., 1992.
2. Ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. Сборник  работ.

М., 1989. 312с.
3. Лосев А. Ф. Символ // Философскаяэнциклопедия. 1970.т. 5 серия

№10.с. 48- 63.
4. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992.
5. Тупарова Даниела, 2014, Използване на wiki в курса „Методика

на обучението по информатика и ИТ”, сб. „Повишаване на
професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит
Рилски” (Благоевград) – инвестиция за бъдещето”

6. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии.
М.,1993

1. MediaWiki: https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
2. Moran, P. R. (2001). Teaching Culture. Perspectives in Practice. Boston:

Heinle
3. Councel of Europe.2009,Autobiography of intercultural encounters.

Retrievedon 05-07-2014 from http://www.coe.int/t/DG4/AUTOBIOGRAPHY/
AutobiographyTool_en.asp http://dx.doi.org/ CorrespondingAuthor: Selection
and peer-review under responsibility of the Organizing Committee of the
conferencee ISSN: 2357-1330

4. Elman, J.L. Analternative view of the mentallexicon.\\ Trends in cognitive
Sciences. 2004. – Vol. 8. – p. 301- 306.

5. Raman, M., R. Terry, Ol. Lorne. (2005). Designing knowledge
management systems for teaching and learning with wiki technology. Journal of
Information Systems Education. 16. 311-320.

6. Spencer-Oatey, H., Franklin, P. (2009). Intercultural Interaction: A
Multidisciplinary Approach to Intercultural Communication.

7.Wikipedia: https://bg.wikipedia.org/wiki/МедияУики
8. Zhu Hua, 2016, Research methods in Intercultural communication: a

practical guide/edited by I. Hua Zhu, New Delhi, India



51

„Междукултурни, научни и образователни диалози България – Русия”

Вопрос о культурном контексте  русской и болгарской
фразеологии в современных печатных средствах массовой

информации

д-р Т. Я. Стоянова-преподаватель, Государственый институт
русского языка имени “А. С. Пушкина”

Резюме: В статье рассматривается использование некоторых
фразеологизмов в текстах русских и болгарских печатных средств
массовой информации. Эти фразеологизмы содержат и передают
культурную информацию. Русские и болгарские фразеологические образы
характеризуются специфическим культурным контекстом, который
определяется условиями жизни носителей языка.

Ключевые слова: фразеологизмы, культурное пространство,
культурный контекст, фразеологический образ, культурные коды

Abstract: The article considers the use of some phraseological units in
Russian and Bulgarian printed media texts. Тhese phraseological units contain
and transmit cultural information. Russian and Bulgarian phraseological images
are characterized by a specific cultural context, which is determined by the
living conditions of native speakers.

Key words: phraseological units, cultural space, cultural context,
phraseological image, codes of culture

“… язык настолько жив и многолик, насколько жива и многолика
жизнь,

и даже больше (Слово имеет магическую способность сохранять
частичку того, что существует в жизни, на вечные времена).
И когда люди уже превратились в пыль, а все события давно прошли,
слово способно вернуть им жизнь, язык способен воскресить  их...”
Николай Хайтов (“Волшебное зеркало”)

Настоящая статья посвящена вопросам культурного контекста
фразеологизмов в современных русских и болгарских средствах массовой
информации.

Проблема познания, понимания Другого языка, Другой культуры,
Другого сознания существует сотни и даже тысячи лет и всегда занимала
человеческий ум – будь то Древний мир, Средние века, Возрождение и
т. д.

Одной из основных функций языка является хранение и трансляция
информации, ментально переломленных знаний о мире. Особую роль в
процессе передачи информации играет фразеологический состав языка.
Фразеологизм (фразеологическая единица – ФЕ) – базовая единица языка,
в которой ярко проявляется связь между этими двумя феноменами
человеческого бытия, а именно: между языком и культурой. Являясь
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сочетаниями слов, т.е. своеобразным текстом, фразеологизмы выполняют
в речи роль «слова». Фразеологизмы приобретают способность отражать
культуру страны, где они возникли, так как они появляются в конкретных
обстоятельствах, в данном культурном пространстве, «ядром» которого
является национальная когнитивная база..., понимаемая как определенным
образом структурированная совокупность знаний и национально
маркированных и культурно детерминированных представлений,
необходимо обязательных для всех представителей данного национально-
лингво-культурного сообщества» (Русское культурное пространство, 2004:
с. 11).  Во фразеологизмах часто отражаются эталоны, стереотипы,
символы культурно-национального миропонимания. Поэтому интересно
рассмотреть их в современном языковом пространстве как знаки культуры.

Современный публицистический дискурс характеризуется активным
употреблением фразеологизмов. Материалом для исследования в данной
статье послужили ФЕ современных печатных газет и журналов (русские
газеты: «Ведомости», «Коммерсантъ», «РБК», «Российская газета» и
журналы «Власть, «Итоги», «Профиль», «Огонёк», «Эксперт»; болгарские
газеты «Дума», «Капитал», «Монитор», «Сега» и журналы «Икономика»,
«Политика», «Тема»). Наблюдая за русскими и болгарскими
фразеологизмами, можно выявить культурный контекст используемых ФЕ.

Рассмотрим случаи, в которых выражается сходное видение мира
русской и болгарской языковыми общностями. Схожесть прежде всего –
в наличии ряда общих фразеологических образов:

русск. первая ласточка (первое проявление чего-л., предвестник) –
болг. първа/та лястовица на нещо

Первой ласточкой стала Польша, подписавшая контракт на
поставку сжиженного газа из США и объявившая о создании «новой
модели мирового рынка газа» (Профиль, 4.12.2017).

Всъщност това бяха първите лястовици на една нова вълна, която
се появи тогава.  (Стандарт, 17/01/2017).

Общий образ связан с общим представлением о ласточке как о
вестнице весны. И для русских, и для болгар образ ласточки имеет
позитивный характер. Русские обращаются к образу ласточки для
характеристики объекта, стремительно и быстро летящего, также для
ласкового обращения к женщине или ребенку. Слово присутствует в
названии знаменитого дворца «Ласточкино гнездо» в Крыму. В болгарском
языковом сознании однако данный образ связан с такими понятиями как
бялата лястовица («белая ласточка») из рассказа писателя Йордана
Йовкова «По жицата» («По проводам») – символ надежды и счастья, с
традиционным праздником Баба Марта, со сказкой «Майчина сълза»
(«Материнская слеза»). «Моето лястовиче» болгары могут называть своего
маленького ребенка, которого считают красивее всех (из сказки  «Най-
хубавото птиче» Георги Райчева). Именно из подобных знаний состоит
культурный контекст языковых единиц.

русск. львиная доля (большая часть чего-то) – болг. лъвски/ят пай
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от нещо
Львиная доля  предложения – это участки без подряда и

малоэтажные комплексы, а на готовые коттеджи приходится всего 5%
рынка (Коммерсантъ, 15/09/2016).

Действията на производителите на коли са особено значими, тъй
като този сегмент представлява лъвският пай от чуждестранните
инвестиции в Централна и Източна Европа (Капитал, 26/07/2017).

Образ льва присутствует во многих языках (в том числе, в русском
и болгарском). Это стереотипный образ, являющийся символом власти,
силы, смелости. Для болгарского языкового сознания этот образ имеет
дополнительное значение, он глубоко национален. Не только потому что
лев присутствует на государственном гербе и денежная единица
называется «лев», но прежде всего как знак исторической судьбы народа.
Изображения льва встречаются на разных исторических памятниках IX–
X вв., на известном изображении в скалах (Мадарский всадник),
присутствует в символике болгарских царей. Но самым распространенным
символом становится во времена болгарского Возрождения и в связи в
национально-освободительной борьбой за независимость. Невозможно
представить себе без изображения льва прославленное знамя «Свобода
или смърт», прозвище национального героя Васила Иванова Кунчева –
Левски, его львиный прыжок («левски скок»), значки с изображением
льва («Млади български юнаци... на чела им левски знаци, в очите им
плам...»). «Левски» – это название одной из самых популярных
футбольных команд в Болгарии. Можно упомянуть некоторые реалии,
как «Лъвов мост» (мост с фигурами львов в Софии), метафорическое
«българските лъвове» (так называют часто болгарских спортсменов).

Разные ассоциации вызывает образ каши у носителей русского и
болгарского языков. Он встречается во фразеологизмах:

русск. заваривать/заварить кашу – болг. забърквам/забъркам каша
“Ну и заварила я кашу”,– сообщает мультяшка в конце серии под

названием “Маша плюс каша” (Огонёк, 19/09/2016).
Бяхме виждали леви партии с изгодни десни решения (плоския данък

на БСП), десни партии с леви издънки (бебройните лицензионни режими),
но миксерът на Николай Бареков забърка невиждана досега каша (Тема,
01/2015).

Слово «каша» вызывает разные национально-культурные
ассоциации: каша в русском понимании – ритуальная еда, используемая
в главных семейных обрядах, связанных с физическим рождением или
смертью кого-л. или с рождением символическим. Кашу готовили из
пшена или гречки на молоке с добавлением масла, меда, иногда сала...
(Байбурин, 1993: 52, 82). В болгарском языке каша – это блюдо из муки
на воде или молоке или смесь из протертых вареных фруктов или овощей,
пюре.

В следующих примерах общие фразеологические образы выражают
разные значения или оттенки значений:



54

Научно - практическа конференция
русск. с легкой руки кого, чьей  (с чьей-то с подачей делать успешно

и хорошо что-то, полож.) – болг. с лека ръка (делать что-то легкомысленно,
безответственно, не задумываясь о последствиях, отриц.):

Звонкая фраза (Citius! Altius! Fortius! – «Быстрее! Выше! Сильнее!»)
понравилась Пьеру де Кубертену и с его легкой руки стала девизом
Олимпийских игр (Итоги, 13/01/2014).

Не трябва с лека ръка да заличаваме историята си, категорични
са недоволните (Дума, 7/07/2017).

русск. нашла коса на камень (ни один ни другой ни в чем не хотят
уступить друг другу, имеются ввиду лица) – болг. удрям/ударя на камък,
удря ми се/удари ми се косата на камък (потерпеть неудачу в чем-л., не
получить то, что ожидал):

Вот тут и нашла коса на камень – видимо, не дают покоя
руководству “Союза” и его западным партнерам успехи российской
масложировой отрасли (Российская газета, 03/09/2017).

Опитът на българския Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF да се качи
за търговия на Лондонската фондова борса удари на камък, поради
липсата на връзка между българския Централен депозитар и Euroclear,
както заради и нежеланието на последната да обслужва български
емитенти по принцип (Капитал, 19/05/2017).

русск. водить за нос кого-л. (обманывать, вводить в заблуждение
кого-л.) – болг. водя за носа някого (подчинять кого-л., заставлять его
поступать так, как я хочу):

Балджер использует преданность Коннолли, чтобы сдавать ему
бандитов-конкурентов и водить за нос насчет собственных дел (РБК,
28/10/2015).

Защото се връзват на веки, който малко по-умело ги води за носа
(Труд, 18/10/2017).

Культурный контекст болгарского выражения когато му дойде
времето (русск. в свое время) в современных СМИ относится к
конкретному историческому периоду – управлению правительства
Симеона Саксобурготского (2001-2005 гг.), эту фразу премьер-министр
часто использовал, отвечая на вопросы о сроках своих действий и
действий правительства.

Втората стенограма за КТБ ще бъде разсекретена, но когато му
дойде времето, това обяви главният секретар на президентството
Димитър Стоянов пред бТВ. (Сега, 03/07/2017).

Ярко выражен культурный контекст во фразеологизмах типа: за
державу обидно (фраза из фильма «Белое солнце пустыни»), със страшна
сила (строчка из стихотворения болгарского поэта Хр. Ботева),
преброяване на дивите зайци (название болгарского фильма)

В общем, за державу в очередной раз обидно (Итоги, 20/05/2013).
40 години по-късно този въпрос продъжава да виси във въздуха със

страшна сила (Тема, 01/2015).
Культурный контекст фразеологии связан с проблемой о
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национальных кодах культуры (В.Н. Телия, Д.Н. Гудков, М.Л. Ковшова и
др.). В памяти носителей языка «всплывают» фрагментарные знания,
актуализации на мгновение, возникают в «свернутом» виде представления,
«вспыхивают» ассоциации, появляются «сгустки» образов, по словам М.Л.
Ковшовой (Ковшова, 2013: 177).

Необходимость изучения текстов современных СМИ обусловлена
многими различными причинами. Но одна из главных, на наш взгляд –
это возможность получить картину миропонимания народа-носителя
языка. Употребление фразеологизмов дает большие возможности это
сделать. Фразеологизмы существуют в культурном контексте страны. За
ними и за образами, которые входят в них, закреплена информация,
которая помогает понять Другого человека через его (Другой) язык.
Совершенно справедливо Д.С. Лихачев отмечает, что «наше понимание
других культур зависит от объема накапливаемых знаний об этих
культурах. Культура движется вперед путем познавательных открытий и
путем освоения этих открытий, их осмысления в современности и для
современности».
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 Възможности за образователно, научно и междукултурно

сътрудничество между Блгария и Русия  по програма Еразъм + /на
примера на Националн Военен Университет „Васил Левски”, гр.

Велико Търново/

Проф. д-р В. Банабакова, Национален Военен Университет „В.
Левски”, Велико Търново

Резюме: Програмата на Европейския съюз Еразъм+ е най-активната
и успешна програма за образователно, научно и муждукултурно
сътрудничество в сферата на висшето образование, с доказани ползи за
преподаватели и студенти. В настоящата разработка са изведени основните
цели и направления на реализация на програмата. Анализиран е опита и
ползите от осъществяване на дейностите по програмата в конкретен
университет и са очертани възможностите за развитие на
сътрудничеството с Русия по програма Еразъм+ в сферата на висшето
образование, науката и социалните контакти и междукултурния обмен.

Ключови думи:  мобилност, научен обмен, образование,
междукултурни комуникации.

Увод
„Еразъм+” е програма на ЕС за подпомагане на образованието,

обучението, младежта и спорта в Европа. Тя разполага с бюджет от 14,7
милиарда евро, който дава възможност на над 4 милиона хора да учат, да
проведат стаж, да натрупат опит и да работят като доброволци в чужбина.

Програмата „Еразъм+” предлага възможности не само за студенти.
В нея са включени седем предишни програми и се осигуряват
възможности за различни хора и организации.

1. Възможности, които предлага програма Еразъм+.
Целта на програмата „Еразъм+” е да допренесе за изпълнение на

стратегията „Европа 2020" за растеж, работни места и социално равенство,
а също и включване към целите на „Образование и обучение 2020",
стратегическата рамка на ЕС в областта на образованието и обучението и
насърчаване на устойчивото развитие на нейните партньори в областта
на висшето образование и постигане на принос за постигане на целите
на стратегията на ЕС за младежта.

Основните проблеми, към които е насочена програмата са:
Намаляване на безработицата, особено сред младите хора;
Насърчаване на образованието за възрастни, особено изграждането

на нови умения и умения, които се търсят от пазара на труда;
Насърчаване на младите хора да участват в европейската

демокрация;
Подкрепа за иновации, сътрудничество и реформи;
Намаляване на преждевременното напускане на училище;
Насърчаване на сътрудничеството и мобилността между страните

партньори на ЕС.
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Основните параметри на програмата са:
Общ бюджет - 14,7 млрд. Евро. В допълнение, чрез бюджета на

ЕС за външни действия са отпуснати 1,68 млрд. евро за финансиране на
действия с трети държави (държави партньори).

Общо възможности за мобилност - Над 4 милиона души
Висше образование - Около 2 милиона студенти
Мобилност на персонал - Около 800 000 лектори, преподаватели,

инструктори, служители в сферата на образованието и младежки
работници.

Схеми за доброволчество и младежки обмен - Над
500 000 младежи

Схема за гарантиране на заеми за магистърски програми -
Около 200 000 студенти

Съвместни магистърски степени - Над 25 000 студенти
Стратегически партньорства - Около 25 000 партньорства и

125 000 училища, институции за професионално образование и обучение,
висши учебни заведения, институции за образование за възрастни,
младежки организации и предприятия

Алианси на познанията - Над 150 алианса, създадени от 1500
висши учебни заведения и предприятия

Секторни алианси на уменията - Над 150 алианса, създадени от
2000 институции в областта на професионалното образование и обучение
и предприятия

„Еразъм+“ е програмата на ЕС в областите на образованието,
обучението, младежта и спорта за периода 2014 - 2020 г.1

Образованието, обучението, младежта и спорта  допринасят за
справяне със социално-икономическите промени - основните
предизвикателства, пред които ще бъде изправена Европа до края на
десетилетието, и за подкрепа на прилагането на европейската политическа
програма за растеж, създаване на работни места, равенство и социално
приобщаване.

Борбата с високите равнища на безработица, особено сред
младежите, е една от най-важните задачи пред европейските правителства.
Много младежи напускат преждевременно училище и са изложени на
по-висок риск от безработица и социално маргинализиране. На същия
риск са изложени и много нискоквалифицирани възрастни.

Технологиите променят начина, по който функционира обществото,
и съществува необходимост да се гарантира, че те се използват по най-
добрия начин.

Предприятията от ЕС трябва да станат по-конкурентоспособни, чрез
умения, талант и иновации.

Европа се нуждае от по-сплотени и приобщаващи общества, които
позволяват на гражданите да играят активна роля в демократичния живот.
Образованието, обучението, работата с младежта и спорта са от ключово
значение за популяризиране на общите европейски ценности, насърчаване
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на социалната интеграция, повишаване на междукултурното
разбирателство и чувството за принадлежност към една общност, както
и за предотвратяване на водещата до насилие радикализация. „Еразъм+“
е ефективен инструмент за насърчаване на приобщаването на хора с
неравностоен произход, включително новопристигнали мигранти.

Друго предизвикателство е свързано с изграждането на социален
капитал сред младежите, увеличаването на капацитета и способностите
им да участват активно в обществото в съответствие с разпоредбите на
Договора от Лисабон за „насърчаване на участието на младите хора в
демократичния живот на Европа“. Мерките в тази област могат да
включват и обучителни дейности в сферата на неформалното образование,
насочени към усъвършенстване на уменията и компетентностите на
младежите и засилване на тяхното активно гражданско участие.
Необходимо е също, на организациите и специалистите, работещи с
младежи, да се предоставят възможности за обучение и сътрудничество
с цел повишаване на професионалния им капацитет и засилване на
европейското измерение в работата с младежи.

Ефективните системи за образование и обучение и политики за
младежта осигуряват на хората уменията, които са им необходими за
реализация на пазара на труда и в икономиката, като същевременно им
дават възможност да имат активна роля в обществото и да постигнат
личностна реализация. Реформите в областта на образованието,
обучението и младежта могат да укрепят напредъка към постигането на
тези цели въз основа на споделена визия между лицата, определящи
политиката, и заинтересованите страни, и солидни доказателства и
сътрудничество в различни области и на различни равнища.

Програма „Еразъм+“ подпомага и дейности, насочени към развиване
на европейското измерение в спорта, чрез насърчаване на
сътрудничеството между органи, отговарящи за спорта. Програмата
насърчава създаването и развитието на европейски мрежи, предоставящи
възможности за сътрудничество между заинтересованите страни и обмен
и трансфер на знания и ноу-хау в различни области, свързани със спорта
и физическата активност. Това засилено сътрудничество оказва
положително въздействие по-специално върху развитието на потенциала
на европейския човешки капитал, като способства за намаляване на
социалната и икономическата цена на липсата на физическа активност.

Тези инвестиции в знания, умения и компетентности
облагодетелстват физически лица, институции, организации и обществото
като цяло, като допринасят за растежа и осигуряват равнопоставеност,
благоденствие и социално приобщаване в Европа и извън нейните
граници.

Програма „Еразъм+“ развива постиженията на изпълняваните в
продължение на повече от 25 години европейски програми в областите
на образованието, обучението и младежта, като включва както
вътрешноевропейско, така и международно измерение на сътрудничество.



59

„Междукултурни, научни и образователни диалози България – Русия”

„Еразъм+“ е резултат от интегрирането на следните европейски програми,
изпълнявани от Комисията през периода 2007—2013 г.: програма „Учене
през целия живот“; програма „Младежта в действие“; програма „Еразмус
Мундус“; програма „Темпус“; програма „Алфа“; програма Edulink;
програмите за сътрудничество с индустриализираните държави в областта
на висшето образование.

В рамките на тези програми се подпомагаха дейности в областите
на висшето образование (включително неговото международно
измерение), професионалното образование и обучение, училищното
образование, образованието за възрастни и младежта (включително
съответното международно измерение).

Програма „Еразъм+“ допринася за постигането на:
 целите на стратегията „Европа 2020“, включително водещата цел

в областта на образованието;
 целите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в

областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“),
включително съответните критерии;

 устойчивото развитие на държавите партньори в областта на
висшето образование; общите цели на обновената рамка за европейско
сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.);

· целта за развиване на европейското измерение в спорта, по-
специално масовия спорт, в съответствие с работния план на Европейския
съюз за спорта;

 популяризирането на европейските ценности.
Съгласно водещата цел в областта на образованието, до 2020 г. делът

на преждевременно напусналите училище трябва да намалее под
равнището от 10 %, а делът на завършилите висше образование трябва
да нарасне до минимум 40 %.

Програмата се основава на ценностите на зачитане на човешкото
достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата
държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата
на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи
за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът,
недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и
равенството между жените и мъжете.

Програма „Еразъм+“ подкрепя инструментите на ЕС, които са
насочени към осигуряването на прозрачност и към признаването на
умения и квалификации, и по-конкретно: „Европас“ (Europass);
„Youthpass“; Европейската квалификационна рамка (ЕКР); Европейската
система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS); Европейската
система за трансфер на кредити в професионалното образование и
обучение (ECVET); Европейската референтна рамка за осигуряване на
качество в професионалното образование и обучение (EQAVET);
Европейския регистър за осигуряване на качество във висшето
образование (EQAR); Европейската асоциация за осигуряване на качество
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във висшето образование (ENQA), както и мрежите на равнището на ЕС
в областта на образованието и обучението, които подкрепят тези
инструменти, по-конкретно националните информационни центрове за
академично признаване (NARIC), мрежите „Euroguidance“, националните
центрове „Европас“ и националните координационни звена за ЕКР.

Общата цел на тези инструменти е да гарантират по-лесното
признаване и по-доброто разбиране на уменията и квалификациите в и
извън националните граници, във всички подсистеми за образование и
обучение, както и на пазара на труда, независимо от това дали те са
придобити, чрез формално образование и обучение или чрез друг вид
учене (например професионален опит; доброволческа дейност, онлайн
обучение). Инструментите целят да гарантират, че политиките в областта
на образованието, обучението и младежта допринасят за постигане на
залегналите в стратегията „Европа 2020“ цели за интелигентен, устойчив
и приобщаващ растеж и нейните водещи цели в областта на образованието
и заетостта, чрез по-добро интегриране на пазара на труда и мобилност.

За да бъдат постигнати тези цели, наличните инструменти трябва
да са приложими и спрямо нови явления като интернационализацията на
образованието и разрастващото се използване на ученето с помощта на
цифровите технологии, както и да подпомагат разработването на гъвкави
модели за обучение, съответстващи на потребностите и целите на
учащите. В бъдеще може също да се наложи използваните инструменти
да еволюират, довеждайки до по-голяма съгласуваност и опростяване,
което позволява на учащите се и работниците да се движат свободно за
учене или работа.

Програма „Еразъм+“ включва силно застъпено международно
измерение (т.е. сътрудничество с държави партньори), по-специално в
областите на висшето образование и младежта.

В областта на висшето образование програма „Еразъм+“ подпомага
следните основни действия, насочени към сътрудничество с държави
партньори:

Международна мобилност за образователни кредити на
физически лица и съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“
(в рамките на ключово действие 1), насърчаващи мобилността на учащи
и персонал от и към държави партньори;

Проекти за изграждане на капацитет във висшето образование
(в рамките на ключово действие 2), насърчаващи сътрудничество и
партньорства, които оказват въздействие върху модернизирането и
интернационализацията на институции и системи за висше образование
в държави партньори, със специален акцент върху държавите партньори,
съседни на ЕС;

Подпомагане на политическия диалог (в рамките на ключово
действие 3) посредством мрежата на експертите по реформата на висшето
образование в държавите партньори, съседни на ЕС, международната
асоциация на завършилите студенти, политически диалог с държавите
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партньори и международни прояви за повишаване на привлекателността
и популяризиране;

Дейности по инициативата „Жан Моне“, организирани с цел
насърчаване на преподаването, научните изследвания и анализа в областта
на изучаването на Европейския съюз в целия свят.

В областта на младежта, чрез програма „Еразъм+“ се подпомагат
следните основни действия:

Мобилност на младежи и младежки работници (в рамките на
ключово действие 1) за насърчаване на дейности за младежки обмен,
доброволчески дейности и мобилност на младежки работници, в
сътрудничество с държавите партньори, съседни на ЕС;

Проекти за изграждане на капацитет в областта на младежта
(в рамките на ключово действие 2), насърчаващи дейности за
сътрудничество и мобилност, които оказват положително въздействие
върху качественото развитие на работата с младежи, политиките и
системите в областта на младежта, както и върху признаването на
неформалното образование в държавите партньори, по-специално в
държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, азиатските и
латиноамериканските държави;

Участие на младежи и младежки организации от държави
партньори, съседни на ЕС, в структуриран диалог за младежта (в рамките
на ключово действие 3) чрез включването им в международни срещи,
конференции и прояви, които насърчават диалога между младежите и
лицата, отговорни за младежката политика.

В рамките на програмата могат да бъдат подпомогнати усилията на
държавите членки за интегриране на бежанците в европейските системи
за образование и обучение като онлайн езиковата подкрепа (ОЕП) за
„Еразъм+“, предоставяна на участниците в програмата, се увеличава по
поканите за 2016, 2017 и 2018 г., така че от нея да се възползват напълно
безплатно около 100 000 бежанци до изчерпване на наличния бюджет.

Участието на националните агенции за „Еразъм+“ и на
бенефициерите - институции и организации, е напълно доброволно.
Бенефициерите на програма „Еразъм+“, които желаят да участват в тази
покана, получават определен брой допълнителни ОЕП лицензи за
разпределение само сред бежанци, желаещи да научат един от езиците,
поддържани от ОЕП. Институциите и организациите —бенефициери
отговарят за разпределението на лицензите сред бежанците и докладват
за използването на тези лицензи.

Програма „Еразъм+“ има за цел да стимулира равнопоставеността
и приобщаването, като предоставя улеснен достъп на участниците с
неравностоен социален произход и с по-малко възможности в сравнение
с техните връстници всеки път когато неравностойно положение
ограничава или възпрепятства участието в транснационални дейности
поради причини, като:
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 увреждания (т.е. участници със специални потребности): хора с

умствени (интелектуални, когнитивни, обучителни), физически, сетивни
или други увреждания; образователни затруднения: младежи с обучителни
трудности;

 преждевременно напуснали училище; нискоквалифицирани
възрастни; младежи с ниски резултати в училище;

 икономически затруднения: лица с нисък жизнен стандарт, ниски
доходи, зависими от системата за социално подпомагане или бездомни;
младежи, които са продължително безработни или бедни; лица, които
имат дългове или финансови проблеми;

 културни различия: имигранти, бежанци или потомци на семейства
на имигранти или бежанци; представители на национални или етнически
малцинства; хора, които изпитват трудности, свързани с езиковото им
адаптиране или културното им интегриране;

 здравни проблеми: хора с хронични здравни проблеми, тежки
заболявания или психиатрични състояния;

 социални пречки: хора, които се сблъскват с дискриминация на
основание на техния пол, възраст, етническа принадлежност, религия,
сексуална ориентация, увреждане и т.н.; хора с ограничени социални
умения или антисоциално или рисково поведение; хора в несигурно
положение; (бивши) правонарушители, (бивши) употребяващи наркотици
или алкохол; млади и/или самотни родители; сираци;

 географски пречки: хора от отдалечени или селски райони; хора,
живеещи на малки острови или в периферни региони; хора, живеещи в
проблемни градски райони; или в райони със слабо развити услуги
(ограничен обществен транспорт, неразвита инфраструктура).

В областта на младежта Стратегията за приобщаване и многообразие
е разработена като обща рамка за подкрепа на участието и включването
на млади хора с по-малко възможности в програма „Еразъм+“.

Участниците в проекти по програма „Еразъм+“ трябва да са
установени в държави по програмата. Някои действия, по-специално в
областите на висшето образование и младежта, са отворени и за участници
от държави партньори.

Специфичните условия за участие в проекти по програма „Еразъм+“
зависят от конкретната дейност.

В общ план:
· за проекти, свързани с областта на висшето образование,

основните целеви групи са: студенти, следващи висше образование (кратък
цикъл, първи, втори и трети цикъл), университетски преподаватели и
професори, членове на персонала на висши учебни институции,
инструктори и специалисти в предприятия;

 за проекти, свързани с областта на професионалното образование
и обучение, основните целеви групи са: чиракуващи и учащи в
професионални училища, специалисти и инструктори в областта на
професионалното обучение, членове на персонала на организации за
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първоначално професионално образование, инструктори и специалисти
в предприятия;

 за проекти, свързани с областта на училищното образование,
основните целеви групи са: училищни ръководители, учители и училищен
персонал, ученици в предучилищно, начално и средно образование;

 за проекти, свързани с областта на образованието за възрастни,
основните целеви групи са: членове на организации за непрофесионално
образование за възрастни, инструктори, персонал и учащи в областта на
непрофесионалното образование за възрастни;

 за проекти, свързани с областта на младежта, основните целеви
групи са: младежи на възраст от 13 до 30 години7, младежки работници,
персонал и членове на организации, работещи в областта на младежта;

 за проекти, свързани с областта на спорта, основните целеви групи
са: професионалисти и доброволци в областта на спорта, спортисти и
треньори.

Специфичните условия за участие в проекти по програма „Еразъм+“
зависят от конкретната дейност, подпомогната от програмата. Като общо
правило програмата е отворена за участие за всички организации,
работещи в областите на образованието, обучението, младежта и спорта.
Няколко дейности са отворени за участие и за други организации,
развиващи дейност на пазара на труда.

2. Развитие на Програма Еразъм+ в Национален военен
университет „Васил Левски”.

В Национален вонен университет „Васил Левски”, Програма
Еразъм+ се развива в период от 25 г.

Към настоящия етап НВУ „ Васил Левски” има сключени двустранни
споразумения с над 50 чуждестранни университета.

Програмата се реализира във всички основни форми като:
 изходяща студентска и курсантска мобилност – обучение и

практика;
 входяща студентска и курсантска мобилност – обучение и практика;
 изходяща преподавателска мобилност с цел преподаване;
 изходяща преподавателска и непреподавателска мобилност с цел

обучение;
 входяща преподавателска мобилност с цел преподаване;
 входяща преподавателска и непреподавателска мобилност с цел

обучение;
Промеждане на international week – 2 или 3 пъти в годината.
Организационно-управленската структура на екипа, който работи

по Програма Еразъм+ е, както следва:
Институционален координатор - 1
Факултетни координатори – 3
Катедрени координатори – според броя на катедрите във

факултетите
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Офис сътрудник – 2
Организацията на мобилностите в университета започва с изходяща

преподавателска мобилност с цел преподаване в обем от 3 бройки на
година, които след 2011 г. постепенно се увеличават, съобразно броя на
стартиращата изходяща студентска и курсантска мобилност.

В таблица 1. са представени данните за осъществяваните
мобилности в университета за периода 2010 – 2018 г.

Таблица 1.
Мобилности в НВУ „Васил Левски” за периода

След 2014 г., съобразно кандидатстването за новия програмен период
обемът на дейността във всички направления се е увеличил почти 10 пъти
в резултат на огромния интерес към програмата от страна на
преподаватели, курсанти и студенти и ентусиазма, с който работи екипа
на Еразъм+.

Важен аспект на дейността от гледна точка на научното,
образователно и междукултурно сътрудничество е провеждането на
международни седмици  /international weeks/. Към настоящия момент за
периода 2016 – 2018 г. в университета са проведени пет международни
седмици и престои шеста – през месец ноември 2018 г.

Основните дейности, включени във всяка международна седмица
са: представяне на университетите; преподаване; срещи по катедри,
съобразно специалностите; запознаване с материалната база; участие в
конференция; социална и културна програма.

С цел осигуряване на прозрачност и обективност при провеждане
на подбор на желаещите участници в програмата са определени критерии
за кандидатстване, както следва:

За изходяща студентска мобилност: среден успех - 4.50; ниво на
владеене на английски език; менторство по програма Еразъм+.

Вид мобилност Години Бройки на 
година 

Изходяща студентска мобилност 2007 – 2014 8 
2014 -2018 60  

Входяща студентска мобилност 2011 2 
2012-2013 15 
2014-2018 От 25 до 32 

Изходяща преподавателска мобилност До 2010 3 
2010-2014 5 
2014-2018 55 

Входяща преподавателска мобилност 2010-2014 10 
2014-2016 25 
2017 40 
2018 40 
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За изходяща преподавателска мобилност: проведени часове с
еразъм студенти; научно ръководство на дипломанти; сключване на
договори; участие при организацията на международните седмици.

Можем да обобщим, че основни ползи за работа по програма
Еразъм+ се заключават в:

- научен и образователен контакт и обмен;
- умения за комуникация в междукултурна среда;
- общи научни и образователни проекти;
- социални и културни контакти.

3. Перспективи и ползи за сключване на договори с Русия по
програма Еразъм+.

През новия програмен период 2014-2020 г. се разшири обхвата на
страните, с които могат да бъдат сключвани двустранни споразумения по
Програма Еразъм+. Такива страни се наричат държави партньори и се
разпределят в отделни региони. Руската федерация попада в 4 регион.

Тези държави могат да участват в някои дейности по програмата,
ако са изпълнени определени критерии или условия. Финансирането се
отпуска за организации в държавите в рамките на техните територии,
така както са признати от международното право. Кандидатите и
участниците трябва да спазват всички ограничения по отношение на
външната помощ от ЕС, наложени от Европейския съвет. Кандидатурите
трябва да бъдат в съответствие с общите ценности на ЕС за човешко
достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и
уважение към човешките права, включително правата на принадлежащите
към малцинства.

Възможно е участниците в проекти по програма „Еразъм+“ да се
нуждаят от виза, за да пребивават в програмната държава или държавата
партньор, която организира дейността. Отговорност на всички участващи
организации е да гарантират, че изискваните разрешения (визи за
краткосрочен или дългосрочен престой или разрешения за пребиваване)
са уредени, преди да бъде предприета планираната дейност. Препоръчва
се всички необходими разрешения да бъдат поискани от компетентните
органи достатъчно време преди дейността, тъй като процедурите могат
да отнемат няколко седмици. Националните агенции и Изпълнителната
агенция могат да предоставят допълнителни съвети и съдействие относно
визите, разрешителните за пребиваване, социалното осигуряване и други.
Порталът на ЕС за имиграцията съдържа обща информация относно
визите и разрешенията за пребиваване, както за краткосрочен, така и за
дългосрочен престой. 

След като Русия влиза в групата на държавите партьори, тя става
най-предпочитана сред студентите, които искат да пътуват по “Еразъм+”
- според Националния център за развитие на човешките ресурси, който е
администратор по програмата. От 2015 г. за първи път като възможности
за обмен на студенти, които отиват за един семестър навън, са включени
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страни извън Европейския съюз като Русия, Казахстан, държави от
Латинска Америка. Интересът към Русия е повишен не само у нас, а и в
другите европейски страни.

До края на 2015 г. по обмен заминават около 1000 студенти по 45
проекта. Толкова са пътували и миналата година. Сред другите най-желани
дестинации са Германия, Франция и Полша.1

Националният военен университет „Васил Левски няма сключени
двустранни споразумения с Русия към настоящия етап, но амбициите в
тази насока са големи, поради нарастващия интерес от страна на
преподаватели и студенти.

Основните причини за повишения интерес са:
-Дългогодишни традиции в научното и образователно

сътрудничество и обмен;
- Сходни специалности;
- Сходна система на обучение;
- Възможност и желание за съвместна научна работа;
- Близки контакти с учени и преподаватели от Русия и на тази основа

възможност за сключване на договори със сродни университети;
- Богата и близка култура.
На тази основа, работата по Програма Еразъм+ с Русия е въпрос на

близко бъдеще и тя ще постави основите на дългогодишни научни и
образователни контакти, съвместни научни проекти и запознаване на
младите хора – курсанти и студенти с богатата руска култура.

В заключение, програма „Еразъм+“  подпомага усилията на
държавите по програмата да оползотворяват ефективно потенциала на
европейския талант и социални активи в перспективата на ученето през
целия живот, чрез предоставяне на подкрепа за формално, неформално и
самостоятелно учене във всички области на образованието, обучението
и младежта. Програмата разширява възможностите за сътрудничество и
мобилност с държавите партньори, особено в областите на висшето
образование и младежта.

(Бележки)
1 Ръководство за Програма Еразъм+, 2018 г., стр. 4-21.
2 http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2015-08-08&

article=226659
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Руската  академия по естествознание- фактор в научните
комуникации между България и Русия

Проф. д-р Жанета Стойкова, д.н.
Педагогически факултет, Тракийски университет

Абстракт: Статията представя дейността на руската Академия по
естествознание като партньор на българската научна общност и огласява
информация относно възможностите на българските учени да споделят
своя научен опит и резултати от изследвания на страниците на
периодичните издания на Академията, да участват в научни форуми и
изложби на книги в Русия и редица водещи европейски страни.

Ключови думи: Руска академия по естествознание, международна
общност на учени и преподаватели, изложби на книги, онлайн
конференции, публикации в научни журнали

През 2011 година по покана на проф. Елка Янакиева от Югозападния
университет „Неофит Рилски” преподаватели и студенти от Педагогически
факултет при Тракийски университет  участваха  в научна онлайн
конференция „  ІІІ Студенческий научный форум”, на който според
статистиката бяха представени 2253 доклади, в обсъжданията са участвали
повече от 3000 човека и на сайта  са публикувани близо 12000 коментарии
и въпроси.

През 2017 година имах повод отново  да посетя сайта на
”Студенческий научный форум” по повод на  оригиналните разработки
на студенти от Тракийски университет, които бях насърчила за участие в
тази конференция. Седмица преди началото на конференцията на сайта
се получи съобщение за отлагането на старта с една седмица.  Първото
ми предположение беше за намаляване на интереса към форума, което в
последствие се оказа дълбоко погрешно! В преминала през 2017 година
онлайн конференция ”Студенческий научный форум” работеха 634 научни
секции по 23 направления и бяха представени 9536 доклада. В
обсъжданията на докладите, които бих нарекла най- вълнуващата част от
конференцията, която работи 24 часа в денонощието, са взели участие
5799 човека, които са публикували 28828 коментарии и въпроси.
Впечатляващо! Идеолог и организатор на конференцията е Руската
Академия по естествознание.

Руската Академия по естествознание е една от най- известните ,
авторитетни и динамично развиващи се научни организации в Русия. Тя
е създадена през 1995 година и регистрирана в главното Управление на
Министерството на правосъдието на Руската федерация в Москва. В
настоящия момент ръководството на Академията по естествознание
сеосъществява от Президента на Академията академик Михайл Юрьевич
Ледванов и главния научен секретар Наталия Юрьевна Стукова.

Основните цели на на Академията са:
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· Съдействие за развитие на образованието, науката и културата в

Русия;
· Съдействие за организация и координация на фундаменталните и

приложни научни изследвания;
· Съдействие на международното сътрудничество в областта на

науката, образованието и културата и интеграция в световното научно
съобщество.

В рамките на задачите, възложени на Академията, непрекъснато се
провеждат широкомащабни изследвания, свързани с развитието на
теоретичната база в областта на фундаменталните науки и разработването
на тази основа принципно нови технологии. Извършва се научно-
методическо и информационно осигуряване на икономически,
образователни и социални реформи, задълбочени изследвания в Русия,
разработват се  ефективни  методи за усвояване  и ефективно използване
на природните ресурси и суровини, внедрява се  програма за запазване и
укрепване на здравето на населението на Русия.

 Сферата на научните интереси на Академията отдавна е надхвърлила
рамките на природните науки. С Академията сътрудничат  не само руските
учени, но и учени   от близки и далечни на Русия страни . Много
периодични издания на Академията  публикуват на английски език и
представляват  безспорeн интерес  за чуждестранните читатели. В тази
връзка Руската академия по естествознание всъщност се е превърнала в
“Международна асоциация на учените, преподавателите  и
специалистите”.

Организационните и  издателски проекти на Академията днес се
изпълняват на договорна основа от множество обществени и търговски
организации.

Академията постоянно е ангажирана с активни редакционни и
издателски дейности, разработване и внедряване на програми за
подготовка и изработване на научни списания, монографии, енциклопедии
в различни области на научното познание. Стотици научни монографии,
публикувани от Академията, са достъпни на уебсайта на електронната
научна библиотека на РАО в свободен достъп (http://www.monographies.ru).

Издателството “Академията по естествознание” издава седемнадесет
руски и международни списания, които имат импакт- фактор поРИНЦ
(www.rae.ru/ru/publishing/). Ето някои от тях , които имат  секции по
педагогика и психология :

- Журнал “Современные проблемы науки и образования”. Журналът
притежава импакт-фактор РИНЦ =  0,682 и заема 1 място в Российския
cегмент на  научните журнали по  GoogleScholar;

- Журнал “Фундаментальные исследования”. Журналът  притежава
импакт-фактор РИНЦ =1,118 и заема 8 място в Российския cегмент на
научните журнали по  GoogleScholar;
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- Журнал “Успехи современного естествознания”. Журналът
притежава импакт-фактор РИНЦ=0,560 и заема 13 място в Российския
cегмент на  научните журнали по  Google Scholar;

- Международный журнал прикладных и фундаментальных
исследований. Журналът  притежава импакт-фактор РИНЦ =0,618 и заема
6 място вРоссийския cегмент на  научните журнали по  GoogleScholar;

- Международный журнал экспериментального образования.
Журналът  притежава импакт-фактор РИНЦ =0,440 и заема 5
място вРоссийския cегмент на  научните журнали по  Google Scholar;

- Журнал “Научное обозрение”. Журналът започва да се издава в
Русия  от  1894 до 1903 година и публикува научни трудове на  Г. В.
Плеханов, Д. И. Менделеев, К. Э. Циолковский и други известни учени и
обществени деятели. Издаването на журнала е възобновено от Руската
Академия по естествознание през 2014 година;

- Журнал “European Journal of Natural History”. Журналът  притежава
импакт-фактор РИНЦ = 0,527. Той е регистриран в Centre International
del’ISSN. ISSN 2073-497 е
включен в международната база данни Ulrich’s Periodicals directory.
Издава  се  на английски език и се разпространява в страните на
Европейския съюз и Руската федерация.  

Едно от основните направления в дейността на Руската Академия
по естествознание са международните изложби на научна и учебна
литература (http://www.rae.ru/ru/expo/) , а също и участието  със собствени
павилиони в най-големите търговски изложения издателски и изложбени
зали (ВДНХ, ЭКСПОЦЕНТР, Международния Салон на  образованието в
Москва, Книжните салони в Лондон, Франкфурт на Майн,  Париж, Сочи
и т.н.).

Академията по естествознание  обръща голямо внимание на
изследователската работа на студенти и млади учени. Ежегодно
провежданите международни мултидисциплинарни форуми
«Студенческиенаучныефорумы” осигуряват участие с публикации и
дискусии на хиляди студенти. (http://www.scienceforum.ru/). Академията
издава електронен научен журнал «Международный студенческий
научный вестник» с импакт- фактор по РИНЦ =0,281, където се публикуват
най- добрите студентски разработки.

Сътрудничеството с Руската Академия по естествознание  чрез
публикационна дейност, участие в конференции, изложби на научна и
учебна литература, дава перспективи за научно развитие и израстване
както на млади учени, така и на утвърдили се в научното пространство
специалисти, изследователи и преподаватели.
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Интернационализация на висшата школа в Русия и България

Доц. д-р Елена Лавренцова
Тракийски университет, Ст. Загора

Резюме:
В статията се разглежда интернационализацията на висшата школа

като специфичен феномен, обусловен от фундаментални
социоикономически трансформации в съвременен свят. Авторът фокусира
вниманието си върху особеностите на интернационализацията и характера
на протичането й в полето на висшето образование в Русия и България,
като се стреми от една страна да я осмисля през призма на общите
социокултурни детерминанти и процеси, свързани с глобализация,
интеграция и либерализация, както и с императивно налагащия се тренд
за вписване на националните образователни системи в структурите на
единно европейско и световно образователно пространство, а от друга -
да улови локалните й проявления, отразяващи разликите между двете
страни с оглед уникалността на културно-историческия им път.

Авторът извежда редица позитивни аспекти на
интернационализацията на системата на висшето образование в Русия и
България, като същевременно анализира множество рискове фактори,
проблеми и предизвикателства, които имплицитно генерира този феномен.

Ключови думи: интернационализация, система на висшето
образование, глобализация, интеграция, мобилност

Internationalisation of higher education institutions in Russia

and Bulgaria
Abstract
The paper examines the internationalization of the higher school as a

specific phenomenon, caused by fundamental socio-economic transformations
in the modern world. The author focuses on the peculiarities of the
internationalization and the nature of its implementation in the field of higher
education in Russia and Bulgaria, trying on the one hand to interpret it through
the prism of the general socio-cultural determinants and processes related to
globalization, integration and liberalization, and besides to the imperative trend
of inclusion the national education systems in the structures of a common
European and global educational area and, on the other, - to capture its more
local manifestations reflecting the differences between the two countries in view
of the uniqueness of their cultural and historical path.

The author outlines a number of positive aspects of the internationalization
of the higher education system in Russia and Bulgaria, while analyzing many
risk factors, problems and challenges that implicitly generate this phenomenon.

Key words: internationalization, higher education system, globalization,
integration, mobility
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Увод: Процесът на интегриране на Русия и България в
глобализиращото се световно стопанство предполага, освен редица други
ключови компонентии участието на тези страни в глобалния пазар на
труда, което диктува определени обществени очаквания към качеството
и характера наподготовката на професионалните кадри в сферата на
висшето образование. Тази фундаментална социоикономическа
трансформация налага необходимостта от системна модернизация и
интернационализация на висшата школа в съответните й национални
измерения чрез активното включване в международните връзки в полето
на образование, чрез пълноценно вписване в изграждащите се структури
на единно световно образователно пространство. Преходът към
международни стандарти на висшата школа е свързан с формиране на
единен комплекс от изисквания към випускниците на висшите заведения,
стандартизация на образователните програми, решение на проблемите
за нострификации, т. е. взаимно признаване на дипломите за висше
образование. Формирането на единен пазар на труда в европейските
страни неизбежно поставя въпроса за еднотипна система за оценка на
квалификацията на потенциалния работник. Невъзможно е да бъде решена
тази задача без единно образователно пространство и общи стандарти за
оценка на качеството на подготовка на випускниците на висши учебни
заведения(Земляная, Павлычева,2011, с.6).

Като своего рода логическо продължение и следствие на мощните
процеси на глобализация, интеграция и либерализация,
интернационализацията на системата на висшето образование както в
Русия, така и в България придобива до известна степен императивен
характер с оглед стремежа и на двете страни към постигането на устойчиво
развитие, интелигентен растеж и сериозно нарастване на иновациите и
интелектуалната съставляваща в различни сектори на икономиката. Но
същевременно подобна императивност може да бъде актуализирана само
чрез дълбоко реформиране и модернизиране на системата, чрез създаване
на оптимални общоинституционални условия, засягащи самата
функционална природа на института на висшето образование в
съвременната социокултурна ситуация, които в максимална степен да
благоприятстват изграждането и засилването на международното
измерение на висшата школа в съответните държави.

Понятийната природа на „институционализация“: образи в
миналото и нови смислови патерни:

Показателна в това отношение е и смисловата еволюция на термина
„интернационализация“, пряко отразяваща веянията и
предизвикателствата на новия постиндустриален тип общество. Така, още
в края на 80-те години на миналия век, този термин се употребявал за
определяне на редица процеси изключително на институционално
равнище. Една от дефинициите, използвани по онова време, описва
интернационализацията като съвкупност от многобройните дейности,
програми и услуги, които имат място в международното образование,
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международен обмен и техническо сътрудничество в тази област. Обаче
към края на 90-те този феномен започва да се разглежда като процес на
преобразуването на образованието по такъв начин, че то да може да
реагира на изискванията и предизвикателствата, свързани с
глобализацията на обществата, икономиките и пазарите на труда
(Яголковский, 2011).Днес природата на интернационализацията най-често
се възприема през призмата на две концептуални схващания. В ракурса
на едното тя се свързва с широк спектър на научноизследователски и
образователни международни дейности, както и с феномена на
академичния обмен. Вторият подход проявява склонността към
подчертана комерсиализация при осмислянето същността на въпросния
феномен и интерпретира интернационализацията на висшата школа като
международна търговска дейност по предоставяне на образователните
услуги.

От гледна точка на конвергенцията на подходите може да се
предложи следното определение: Интернационализация на висшите
училища означава процесът по интегриране на международното
измерение в учебно-образователните и научноизследователските функции
на системата на висшето образование такива като преподаване, изследване
и предоставяне на услуги. Известни праобрази на съвременната
интернационализация на висшата школа могат да бъдат преоткрити и в
по-ранни исторически епохи, като началната фаза на този процес започва
още през Средновековието и Възраждането и има пряко отношение към
развитието на университети в редица европейски страни, активна
универсализация на латинския език като основно средство за
образователна и научна комуникация, постепенно нарастване, макар и в
ограничен обем, на мобилността на преподавателите и слушателите.
Новото време и Просвещението заедно с утвърждаването на новата
социкултурна парадигма, трасираща прехода към модерния тип общество,
допълнително динамизират отделни аспекти на интернационализацията
в полето на висшето образование.

Следващият етап несъмнено е свързан с оформянето и
понататъшното разрастване на световната колониална система,
обуславяща сериозното увеличаване експорта на структурообрзуващите
компоненти на образователните системи  от страна на доминиращите
метрополии към подчинените територии. През първите десетилетия на
XX век, във връзка с внедряването на съветско-етатистскиятип
икономическа и социално-политическа система в Русия и редица други
страни, влизащи преди в състава на руската империя, а впоследствие
оформящи единно съветско социалистическо пространство, се полагат
основите на специфична форма на интернационализация на висшето
образование, основаваща се върху принципите на пролетарската
идеология, тоталното одържавяване, партийно-бюрократичния
централизъм и ред други особености. След края на втората световна война
в резултат от задействане на двуполюсния модел в световната геополитика
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СССР засилва своята идеологополитическа роля чрез
интернационализиране на висшата школа в Централно и
източноевропейските страни, като наред с това активизира процеса на
интернационализация на образованието(в контекста на общия
социалистически модел) в страните от третия свят. В частност през
периода на социализма около 60 хил. български граждани са придобили
висшето си образование в различни съветски вузове.

Същевременно страните от Западна Европа, САЩ и някои други
високоразвити в икономическо отношение държави започват засилено
да увеличават експортния потенциал и конкурентните възможности на
системите си за висшето образование, което впоследствие ги превръща в
лидери-експортьори на световния пазар на образователните услуги. При
това, ако първоначално потокът от потребителите тече по посока от
бившите колонии към метрополиите вследствие на засилената миграция,
то с течение на времето контингентът от потенциалните потребители
сериозно се разширява и за сметка на други държави. Следващият етап в
процеса на интернационализацията започва след краха на
социалистическата система през 90-те години, когато
посткомунистическите страни  търсят начини за изграждане на нови
интеграционни подходи и механизми за вписване в структурите на
европейското и световното образователно пространство. Това в
значителна степен се улеснява след разширяване на евроинтеграцията и
присъединяването на част от тях(в т.ч. и България) към европейската
общност. В края на XX – нач. на XXI век възникват нови качествено
различни форми на интернационализацията на висшето образование,
свойствени на постмодерното, глобализиращото се общество с присъщия
му ризомен, транс-, а в по-радикалния вариант постнационален характер.

Днес, в рамките на съвременния научен дискурс, феноменът на
интернационализацията обикновено се разглежда по-диференцирано и
включва следните няколко аспекта:

 - Интернационализация на институционално равнище, която
представлява процесът по трансформиране на националното виеше
учебно заведение в транснационално такова чрез включване на
международната компонента във всички аспекти на управлението на
университета с цел повишаване качеството на преподаването и
научноизследователската дейност и постигане на високо ниво на
организационната ефективност, иновативност и конкурентоспособност;

- Външна интернационализация, изразяваща процеса на
трансгранично предоставяне на образователните продукти и услуги в
други страни посредством различни образователни технологии на базата
на сключените институционални споразумения;

- Вътрешната интернационализация, свързана със създаване на
такава среда в рамките на университетската институция, която да
поощрява, подкрепя и допълнително развива международното
сътрудничество и партньорство. При това реализирането на всички
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изследвания, проекти, програми съдържа международно измерение (като
съответства на международните стандарти, усвоява чуждестранен опит и
се осъществява съвместно с чуждестранните партньори).

Към несъмнените предимства на интернационализацията могат да
бъдат отнесени експорт на образователните услуги, повишаване
качеството и конкурентоспособността на образованието, развитие на
мрежово сътрудничество между вузовете на различни нива
(институционално, регионално, национално, международно), академична
мобилност, а също перспективи в областта на създаване на международни
съвместни образователни програми с възможността на издаване на две и
повече дипломи (Фатхуллина, Гурьянова, 2014).При това научната
мобилност се превръща не само в процес на сътрудничество, но и на
създаване на обща социална сфера, на професионална специализация.
Съгласно данните на ОИСР броят на студентите, обучаващите се в чужбина
тройно нараснал през последните 2 десетилетия и се увеличил от 1,3
млн. души през 1990 г. до 4,1 млн. през 2010 г. (Аржанова, Барышникова,
2013).Уверено лидират в този процес САЩ с над 600 хил. привлечени
чуждестранни студенти, лидиращи позиции в световен мащаб също така
заемат Великобритания, Германия, Франция, Австралия, Китай и ред други
страни. Обсъждайки обсега и обема на този процес в бъдещето, експертите
отбелязват, че в настояще време около 2 млн. студенти имат статут на
чуждестранни, като се очаква, че броят тези студенти, които се обучават в
чужбина ще нарасне до 15 млн. към 2025

Привлекателните черти на интернационализация на висшата школа
могат по-лесно да бъдат уловени през погледа върху целевата й природа
и основни форми на реализация.

Цели на интернационализацията:
- увеличаване нивото на иновативност в учебно-образователната и

научноизследователската дейност;
- повишаване конкурентоспособността на образователните

програми и научните изследвания;
- увеличаване експорта на образователните услуги;
- подобряване качеството на образователния процес и

организационната ефективност.
Форми на интернационализацията:
- институционална мобилност и мобилност на образователните

програми;
- мобилност на академичния състав, студенти и докторанти;
- внедряване на високи международни стандарти в обучението и

научноизследователската  дейност;
- институционално партньорство;
- изграждане на стратегически образователни и

научноизследователски алианси.
Тази формално-целева същност на интернационализацията

допълнително може да бъде разяснена чрез извеждане на основните
елементи на нейната структура.
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Ключови структурни компоненти на интернационализацията:
На ниво ръководство:
- налична политика и стратегия за интернационализация;
- лидиращата роля на ръководството в процеса на

интернационализация, свързана с инициация на различни мерки, насочени
към развитието на институционалната интернационализация и подкрепа
на инициативата на всички представители на академичната общност.

На ниво преподаватели и сътрудници:
- преподавателска мобилност (входяща и изходяща);
- разработка и реализация на различни форми на дистанционно

обучение;
- участие в международни научни форуми, международни

научноизследователски проекти, реализиране на съвместни изследвания,
подготовка на съвместни публикации;

- участие в международни образователни проекти, разработване на
съвместни учебни програми;

- наличие на международен контент в съдържанието на
дисциплините;

- разработване и изнасяне на лекционни курсове на чужд език.
На ниво студенти и докторанти:
- езикова подготовка на студенти и докторанти;
- обучение на чуждестранни студенти и докторанти;
- студентска мобилност - входяща и изходяща;
- участие на студенти и докторанти в научноизследователската

работа по международни проекти.
Интернационализацията на висшата школа подобрява качество на

академичното обучение, засилва научната и иновативна компонента чрез
активно международно сътрудничество и академичен обмен, води до
увеличаване на социален и икономически потенциал(Hayden, Thompson&
Williams, G., 2003), а също така улеснява създаването на “международни
характеристики”, насърчавани в студентите, които са желателни в
глобалната световна икономика– такива, като международен дух и открито
мислене, умения за втори език, гъвкавост на мислене, толерантност и
уважение към другите (Chan, Dimmock. 2008). Безалтернативността на
интернационализацията като един от основните фактори, способстващи
за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие и високо
равнище на иновативност, ефективност и конкурентоспособност при
функциониране на обществената система като цяло води до това, че дори
тези страни, които по-рано не са включвали интернационализацията в
състава на стратегически важни държавни приоритети, се сблъскват с
необходимостта от преосмисляне на своята позиция.

Но процесът по интегриране на международното измерение в
съответните функции на националната висша школа често пъти се оказва
сериозно затруднен, а понякога и дори блокиран. Централният пункт тук
е свързан със способността и възможностите на страните да намират
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подходящи отговори на множествените предизвикателства на
глобализацията по пътя на редуциране на националните граници при
интегрирането им в световно икономическо пространство. Мнозина
държави по различни обективни причини от икономическо, политическо,
технологично, културно-образователно или информационно естество се
оказват на периферията на глобализационните тенденции. В резултат на
високите темпове на глобализацията и технологичния прогрес разривът
между страните през последните години само се засилва. „Новото
образователно неравенство“ е свързано с увеличаващия се разрив между
развитите и развиващите се страни в равнището на образованието на
населението и темповете на растежа на образователните услуги. Освен
това по пътя на интернационализацията на образованието съществуват и
други препятствия, затрудняващи адаптацията на вече действащите или
разработване на собствените стратегии за интернационализация, такива
като наличие на културните бариери, отсъствие на ясно очертано
законодателство по отношение на предоставяне на трансгранично
образование и оценка не качеството му, както и редица други (Ларионова,
2005).

Особености на интернационализацията на висшето образование:
руски и български опит.

С оглед на казаното се оказва особено значимо и актуално
съпоставянето на подходите, начините, натрупания опит и усилията,
насочени към интернационализацията на висшата школа в такива страни
като Русия и България не само поради близките изходни исторически
предпоставки и социокултурните детерминанти в развитието на дадените
общества, но и от позицията на оформящите се разлики и несходства.
Спецификата на  трансформационната икономика на Русия през
последните две десетилетия, нейната динамичност, висока степен на
непредвидимост и рискове има особено значение за реформирането и
модернизирането на различните сфери на обществения живот, в т.ч. и
системата на висшето образование, което се провежда при отчитане на
международния опит и при участие на международните организации. От
една страна се предлагат конкретни, апробирани в други страни стъпки
по създаване на конкурентна образователна система, от друга руската
специфика се оказва такова сериозно препятствие за реализация на
западните проекти, в т.ч. по модернизация на образование и наука, че
мнозина от тях биват анулирани още през началните стадии или
прекратени много по-рано, отколкото са очаквали техните поръчители и
изпълнители. За пример могат да послужат руски програми на Евросоюза
като (TACIS, Tempus-TACIS), редица проекти на Световната банка
(Ключарев, 2015,с. 78).

Като цяло ситуацията с използване на средства по линията на
европейските фондове и участието в съответните грантови схеми и
програми (в т.ч. в сферата на образованието) в България се оказва много
по-благоприятна и вследствие на членството й в ЕС и по ред други
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причини, Но същевременно първоначално предприетите стъпки по
драстично свиване на научните разработки и разформироване на редица
водещи научни структури в страната през ранния период на прехода
довеждат до низка конкурентоспособност в сферата на най-
перспективните научни области и затруднено вписване в големи
европейски и международни научноизследователски мрежи и структури.
Ненапразно в основа на модернизационните реформи и в двете държави
залягат такива принципи като ефективност, качество и достъпност, а за
едни от ключовите приоритети се обявяват постигането на световните
стандарти при прилагане на съвременните образователни технологии,
активно разработване и внедряване на иновации и излаз на световни
образователни пазари.

Очевидно е, че решаването на тези задачи е невъзможно без
широкото използване на международния опит и интегриране в световно
образователно и научно пространство. Вследствие на това както Русия,
така и България започват активно привличане на чуждестранни
преподаватели за изнасяне на лекции в родните университети, създават
се и подкрепят международни изследователски екипи, увеличава се броя
на участията в международни образователни проекти, активизира се
разработването на съвместни учебни програми и курсовете на английски
език, създават се условия за академична мобилност на преподаватели и
студенти.

Прилагат се разнообразни мерки на институционално, регионално
и национално равнище като например, инициатива на Правителство на
Русия в края на 2000-те г., «Провеждане на научни изследвания от
колективи под ръководство на поканените  изследователи», която влиза в
по-широка федерална целева програма «Научни и научнопедагогически
кадри на иновационна Русия». Програмата бива насочена към подкрепа
на руските учени, желаещи да се завърнат в Русия. Целта на мероприятието
се явява развитието на взаимодействия с руските учени, работещи в
чужбина на постоянна и временна основа, закрепването им в руската наука
и образование, използване на техния опит, навици и знания за развитие
на отечествената наука, образованието и високите технологии. Резултатът
на тази програма частично се «материализирал» в проекта «Сколково»
(Арефьев, Шереги,2015, с. 410).

Широка известност придобива цял комплекс от мерки, разработени
и описани в проект 5/100 в рамките на реализацията на постановление
на Правителство «За мерки на държавната подкрепа на водещите
университети на Руската Федерация с цел повишаване на тяхната
конкурентоспособност сред водещите световни научнообразователни
центрове» (от 16 март 2011 г. № 211). Проектът е насочен като цяло към
осигуряване на влизане към 2020 г. на мин. 5 руски вуза в първата стотица
на водещите световни университети  на един от трите глобални рейтинга
– THE World University Ranking (THE), Academic Ranking of World
Universities (ARWU), QS World University Rankings (QS), който се реализира
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в съответствие с Указа на Президента на Русия от 7 май 2012 г. № 599
«Относно мерки по реализация на държавната политика в областта на
образованието».Сходните мерки в полето на висшето образование,
свързани с внедряване на рейтинговата система, извеждане на елитни
вузове и др. се разработват и от страна на българското правителство.

Все по-голяма популярност печели и програма RUSSIA.STUDY, в
която участват около 500 водещи руски университета с обучение по 600
специалности участват. Програмата  предлага прием на чуждестранни
студенти на безплатно образование в Русия. Тя е предназначена за 15 000
студенти от цял свят. Обучението по програмата за българските студенти
е безплатно и се осъществява за сметка на бюджета на РФ.

Един от ключовите показатели на международната
конкурентоспособност  на националната висша школа е делът на
чуждестранни студенти в общия брой на обучаваните  в страната местни
студенти. Той отразява степента на търсене на образователните услуги
на съответните вузове в чужбина и международната престижност на
техните дипломи. И тук усилията както на Русия, така и на България се
оказват относително успешни през последните години. Съгласно данните
на Центъра за социологически изследвания на Миноборнаука на Русия,
съвкупния брой на чуждестранни граждани, които се обучават през 2013/
2014 академична година в вузовете на РФ по програмите на третичното
равнище на образование съставя 203,7 хил. души или 3,6% от
контингента на руските студенти (през последните 10 години се отчита
увеличение в дела на чуждестранните студенти до 282 хил.).И макар
броят на студенти от България за 2017 е едва 313 студенти, той също е в
пъти по-висок в сравнение със този през 2011-2012. Същата позитивна
тенденция към траен ръст в броя на чуждестранните студенти се отчита в
България, който сега съставя около 14,5 хил. души. Като известна разлика
между Русия и България тук се очертава с оглед спецификата на търсения
образователен продукт. Така руските вузове продължават да привличат
потенциалните си потребители с услугите, предлагани в сферата на
фундаменталната подготовка, докато България повече залага върху
«продажба» на масовите професии – лекари, икономисти и др. Доста
успешно се оказва и участието на България в образователната програма
на ЕС «Еразъм +». Страната участва в програмата от 1999 година като за
целия период до сега над 20 хиляди студенти и над 13 хиляди български
преподаватели са използвали нейните възможности. През 1999-2000 г. са
участвали само 10 висши училища, а в момента са включени 47 от 51
висши училища в страната.

Въпреки известни успехи налице са немалко проблеми, касаещи
интернационализацията на системата на висшето образование и в двете
страни.  Основни проблеми:

- липса или грешна социално-икономическа оценка на ефективност
на висшето образование, най-вече в отношенията му с пазара на труда.
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Системата остава вярна само на себе си, възпроизвежда сама себе си и не
иска да се ориентира на другите;

- междуведомствена несъгласуваност и неточен избор на
приоритетите от страна на ръководителите на реформите в образование.
Използваните сега индикатори в системата на висшето професионално
образование в Русия и България и в основни световни рейтинги не във
всичко съвпадат;

- нестихващи търсения и спорове относно съотношението между
общото и специалното образование (Ключарев, 2015, с. 81-82);

- сериозна демографска криза в наука, както и драстично влошаване
на общата демографска картина в България и «отваряне» на демографската
дупка в Русия;

- изтичане на мозъци, което се превръща в характерно явление сред
младите (випускници на елитните гимназии, студенти, млади учени,
лекари и др., като броят на българските студенти зад граница е близо 30
хил. души) - основните предпоставки за това са не само низкото заплащане
на труда, но и доста затруднената  ротация на научните кадри, породена
от архаичната форма за признаване на научните заслуги и използването
на дипломи за научна степен като «индулгенция» на доживотно закрепване
на място, освен това е налице слаба техническа, технологична база на
изследователските организации, недостатъчната им включеност в
международната научна комуникация (Арефьев, Шереги, 2015, с. 420).

Оттук произтичат и някои сериозни предизвикателства:
- Необходимост от изнамиране на най-приемливия вариант по

интегриране на образованието, което би позволило опазване на
собствените постижения, при отчитане на националните интереси

- Решение на проблема за намирането на баланса между
интернационализацията на висшата школа и съхраняването на
националния й характер;

- Прецизен анализ на влиянието на глобалните тенденции и
отвореността на образованието върху функционирането на системата на
висшето образование;

- Изследване на процеса на формирането на глобалния
интелектуален елит и делението в рамките на световното научно-
образователно съобщество по принципа център-периферия;

- Очертаване на свързаните с модернизацията на висшето
образование стратегии за преодоляване на заплахата от превръщането на
Русия и България в глобална периферия.

Заключение. Решението на задачите, стоящи пред висшата школа
в Русия и България е възможно само в рамките на интеграционни
образователни процеси в аспекта на интернационализацията. С оглед на
това е необходимо да се полагат допълнителни усилия от страна на
българските и руските университети за по-нататъшното развитие и
укрепване на международното междууниверситетско сътрудничество,
развитие и задълбочаване на сътрудничеството с международни
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организации и фондове; разширяване участието в международни
консорциуми, алианси, мрежи, проекти и инициативи;
интернационализация на научните изследвания и повишаване
международната видимост и разпознаваемост на научните и
образователните резултати, изграждане на международни стратегически
партньорства, както и значително активизиране на вече съществуващи
международни научно-образователни взаимодействия, особено тези,
сформирали се на базата на дълбоките културно-исторически и духовни
връзки между народите. Същевременно е важен постоянен мониторинг
на текущата ситуация за да могат да бъдат навременно улавяни и най-
слабите негативни сигнали и съответно да се предприемат необходимите
стъпки с цел навременно отстраняване на възникващите проблеми и
постигане на оптимални форми на транснационална образователна
интеграция в полето на висшата школа.
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Взаимовлияние между  руското и българското специално

образование за лица със специални образователни потребности
(СОП)

Проф. д-р В. Кацарска,
Педагогически факултет, Тракийски университет

Анотация: В доклада се разглежда взаимовлиянието на руското и
българското специално образование за лица със специални образователни
потребности.  Привеждат се редица  доказателства за това.
Взаимовлиянието се разглежда като част от общия контекст на връзките
между специалистите в глобалното научно пространство.

Ключови думи: деца със специални образователни потребности,
руско и българско специално образование, взаимовлияние

Руското специално образование за лицата, обозначавани в миналото
като лица с увреждания, а в наши дни  като лица със специални
образователни потребности, започва да се развива значително по-рано
от българското. Зараждането на руската дефектология като нов етап в
сравнение с донаучния период е тясно свързано с Валентин Хаюи –
създателят на първия институт за слепи в Европа във времена на борба за
смяна на старите идеи с идеалите на просвещението и равенството, на
човека и гражданина.В. Хаюи  е поканен в руския двор в началото на 19-
ти век (1806г.) от императора Александър I с цел да помогне на слепи
хора като организира първото училище за слепи.

По същото време  (1806 г.) императрицата Мария Фьодоровна
открива в Санкт Петербург училище за глухонеми.Това слага началото на
организираните грижи за деца с нарушения.

Пътят на руското специално образование в началото се оказва
криволичещ.Самослед 13-годишно съществуване училището на
французина В. Хаюи закрива врати. По-късно специалистите по история
на дефектологията отбелязват, че западният образователен модел не се
вписва механично в Русия. Последните две десетилетия на 19-ти век с
Санкт Петербург и в Москва слагат началото на  мощно развитие на
специалното образование в Русия. През този период в столицата и в други
градове  са  открити 24 специални училища. Руското специално
образование започва да настига това във Франция, Англия и
Прусия.Ускорено развитие руското специално образование получава на
фона на сериозини обществено-икономически промени през втората
полавина на 19-ти век.

В България отношението към хората с нарушения започва да се
променя коренно след около 20-ина години след освобождението на
България. Първото училище за слепи у нас и сред балканските страни се
създава на 01.09.1905 г. малко преди това – през 1898 г. в София е създадено
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първото училище за глухи от немеца Фридрих Урбих, обрекъл се на помощ
на страдащите (сам той е имал двигателно увреждане – бил е куц).

Връзките и взаимовлиянието на руското и българското  специално
образование – преки или косвени могат да се открият на всички етапи от
развитието. Без съмнение, те стават най-интензивни  през 20-ти век и
особено – през втората половина. Съветската дефектологическа щкола,
търси комплексно решение на проблема с уврежданията при деца – т.е.
причините за появата, обучението  и образованието.

Нов подход към лицата с нарушения бележи дейността на видния
психолог и изследовател Л.С. Виготнский 1896 – 1934).Той изучава
внимателно достигнатото от предшествениците му  и на тази база успява
да формулира нови задачи на специалното образование като търси връзки
между него и общото образование, между психологията и педагогиката,
между биологическите, социалните и педагогическите фактори за
развитието на лицата с нарушения. Той полага и основите на социалната
рехабилитация в процеса на учебната, трудовата и друг вид дейност. Пръв
формулира тезата за първичния (ядрения) недостатък и следващите го
(вторичен, третичен и от следващ порядък нарушения),формулира
понятията „зона на актуалното, на близкото и далечното развитие”, изучава
и поставя акцент върху компенсаторните възможности на организма и
мн. др.

Приносите на Л. С. Виготский, на психоневролозите, на А. Н.
Леонтиев (особено идеите за дейността, играта и ученето), А. Р. Лурия  -
създателят на невропсихологията, на психоневролозите Г.Е.Сухарева и
М.С.Певзнер, известни с разработките си върху умствената
недостатъчност, на доктора на педагогическите науки професор А. И.
Дьячков, на видния съветски логопед и първият декан на
дефектологическия факултет в МГПИ  С.С. Ляпидевский,  на Х. С.
Замский, посветил живота си на изучаването, възпитанието и обучението
на децата с умственаизостаналост, на академика, професор  В. И.
Лубовский, ръководил лаборатория за изучаване на децата с нарушения в
НИИД към АПН на СССР, на видния логопедО. В. Правдина, на акад. Т.
А. Власова, на създателя на системата за обучение по роден език С. А.
Зыков, на талантливите учени  сурдопедагози баща и син , професор Ф.
А. Рау, Ф. Ф. Рау, на професора по сурдопедагогика К.А. Волкова,на
международно признатия учен, професор С. Н. Шаховская, на основателя
на психологията на аномалното развитие, професор В. В. Лебединский и
много, много други видни представители на науката и практиката  др.
дават мощен тласък на развитието на дефектологията и неслучайно
привличат интереса на специалисти и на хора, интересуващи се от тези
проблеми в други страни. Привлечени са и погледите на хора от България.
Страната ни започва да изпраща в Съветския съюз студенти, докторанти
и специализанти в центрове, в които дефектологията се развива с бурни
темпове и особено – в Москва, Ленинград, Киев. Сред тях са А.
Балтаджиева, Г. Ангушев, Ив. Карагьозов, Хр. Макаков, П. Петров, М.
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Кръстин, Д. Траянова, К. Дионисиева, В. Кацарска и др. Голяма част от
тях не само завършват висшето си образование в големи образователни
центрове, но и още по време на обучението си  осъществяват сериозна
изследователска дейност по различни проблеми като правят сравнителни
изследвания в Съветския съюз и в България.

Ето и някои други  факти, доказващи по категоричен начин тезата
за взаимовлиянието между руското и българското специално
образование.В края на миналия век създателката на уникалната методика
за формиране и развитие на речевия слух и речевото общуване при глухи
и слабочуващи деца посети България. По време на няколко срещи с
български специалисти, деца с нарушен слух и техните родители тя
сподели основни положения от своята концепция. В същото време прояви
изключителен интерес към развитието на българското специално
образование и особено – към осъществявящия се по това време в
софийското 151-во СОУ първи проект за интегрирано обучение на глухи
деца, организиран от АРДУС и поканени от тази организация български
специалисти.

Пак в края на миналия век в България гостуват съветски специалисти
обучават български специални педагози да започнат за първи път у нас
обучение на сляпоглухи. Обучението завършва с успех и Варненското
училище за първи път полага основите на такова обучение. В същото
време съветските специалисти проявяват голям интерес към дейността в
училището, което първо у нас въвежда програмите за ранно въздействие
и интегрирано обучение, към неговата международна дейност, към
дейността на Съюза на слепите в България, към научните достижения в
областта на специалното образование у нас и особено – към тези на
проф.дпн Владимир Радулов.

Други примери: През 1971 г. Георги Иванов Ангушев защитава в
Москва дисертация на тема „Някои психологически особености на
заекващите подрастващи от позициите на системния подход”. В
изследванията си авторът включва в качеството на изследвани лица и
български и съветски деца. Това позволява да се обогати не само
българската, но и в известен смисъл и съветската наука и да се проследят
някои общи законамерности за разглежданата категория лица. Още като
докторант Г. Ангушев предизвиква интереса на съветските учени към
практикуваното от него отстраняване на заекването чрез хипноза.
Впоследствие, като се завръща в България, Г. Ангушев става един от
инициаторите за откриването на първото българско училище за надарени
деца в София – Национален учебен комплекс по култура (1976/77 уч. г.),
преобразувано през 1992 г. в Лицей за изучаване на италиански език и
култура с чуждестранно участие. Като вплита опита, получен по време на
обучението си в България и  в Московския държавен педагогически
институт с идеите на М. Монтесори, както и на видни учени от други
страни, Г. И. Ангушев и доразвива техни идеи, но и дава свой голям научен
принос и по този начин на свой ред  предизвиква интерес към нашата
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наука и практика. Едно от доказателствата за това е интереса на видния
учен – филолог и логопед Б. М. Гриншпун. Той посети България през
осемдесетте години на миналия век за да се запознае с достиженията на
българското специално образование и особено -  с приносите на
Г.И.Ангушев.

Още един пример за взаимовлиянието между руското и българското
специално образование. А. Й. Балтаджиева подготвя и успешно защитава
под ръководството на виден руски учен от НИИД дисертация на тема:
„Реализация на принципа на комуникацията с опора на предметната
дейност в българското училище за глухи деца”. По-късно, в България и в
съавторство с български специални педагози, тя издава няколко учебника
по Развитие на речта за глухи деца. Интересът на съветските специалисти
към тези учебници също е голям. По-късно (1993г., бр. 5) в
ж.„Дефектология” е публикувана статия на А. Балтаджиева и А. Николова
на тема :„Обучението по свирене на пиано – нетрадиционен опит по
развитие на речта на глухото дете”. Споделянето на този опит в Русия
предизвиква голям интерес и  е последвано от няколко цитирания. Това
също е добър пример за доказване на тезата за взаимовлиянието между
руското и българското специално образование.

В доказателство на тази теза не следва да се дават само примери в
строго академичен теоретичен план, но също и в практически и социален.

Силен интерес към специалното образование в България проявяваше
и писателката и единствена в света сляпоглуха жена – научен сътрудник
О.Ив. Скороходова. Тя живо се интересува от всичко, свързано с хората с
увреждания в България. Насърчава българските студенти в МГПИ,
поддържа връзка със СГБ и и СУ и особено – снай-големият наш логопед
и сурдопедагог-практик – Венелин Иванов. О. Ив. Скороходова е пример
не само за специалистите, но и за много родители на деца със специални
образователни потребности..

 Венелин Иванов поддържаше непрекъснати контакти и  с глухия
московчанин М.А. Халяпин. Двамата обменяха идеи относно издирването
на талантливи глухи и подкрепата за тяхното развитие, начините за
узаконяването на възможността глухите да шофират, за съхраняване на
историята на глухите (и двамата се занимават с музейно дело) и
специализираната литература за тях, за обогатяването на културния живот
за тях и мн. др. Това излизаше от рамките на личното приятелство и се
отразяваше положително върху живота на слабочуващите и глухите в двете
страни.

Тук нямаме за цел да изброим всички факти, но и само посочените
дават основание да се твърди, че влиянието не е еднопосочно, налице е
взаимовлияние.

Взаимовлиянието в наши дни е по-диференцирано - в различните
клонове на специалното образование, но още по-интензивно и
надхвърлящо двустранни отношения. Научното поле е без държавни
граници и в този смисъл може да се разглежда като интегриращо усилията
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на специалистите от различни краища на света. Само в този контекст
днес може да се разглежда поставената тук тема.

В заключение, обобщено казано, руското и българското специално
образование се характеризират с взаимовлияние на всички етапи от
развитието си. Най-пряко то се изразява в:

- Обучение на български специалисти в големи образователни
центрове в Съветския съюз ив Русия;

- Осъществяване на изследователска дейност и в двете страни и на
тази база – създаване на научни приноси;

- Непрекъснат взаимен интерес към постиженията в двете страни;
- Множество цитирания в специализирани издания на двете страни;
- Членство в различни организации(в частност – в Академията по

Естествознание);
- Непрекъснат обмен на информация, което при сегашните

технологии е твърде улеснен процес.
Взаимовръзките не само носят значителна обществена полза

налицата със специални образователни потребности, на техните родители
и на обществеността в двете страни като цяло, но и са част от общия
процес на свързването на учени и практици от различни страни за
подобряването на качеството на живота на разглежданата категория лица.
Това подобряване може да се разглежда не само в контекста на
настоящето, но и към бъдещето, в което днешните ни връзки, комуникация
и споделяне на идеи несъмнено ще дадат положителни резултати.
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Развитие на критично мислене у студентите чрез четене и
анализ на исторически карти като основен документен източник

Ас. Мариан Георгиев Делчев,
Педагогически факултет, Тракийски университет

Резюме: В материала е представен конкретен пример от практиката
на автора, в който са съчетани извори – текстови и картографски, даващи
различни гледни точки към едно събитие – Константинополската
посланическа конференция 1876-1877 г. Задачата за студентите е, чрез
критична съпоставка и анализ да създадат и моделират събитийната
картина на конференцията и планираните териториални промени. Като
положителни страни на разработения дидактически модел за развитие
на критично мислене се открояват разнообразяването на традиционните
методи на преподаване; активното учене; развитие на критичното мислене;
творчески подход както на преподавателя, така и на студентите.

Ключови думи: формиране на предметно-методически компетенции,
критично четене и анализ, исторически карти

„Само борейки се с условията на проблема, търсейки и намирайки
собствено решение, той (учещият) мисли“ [Dewey 1916: 188].

Бразилският педагог Пауло Фрейре твърди, че трябва да заменим
традиционното или акумулиращото „банково“ образование, при което
учителите правят „влогове“ в съзнанието на обучаваните, с образование,
„поставящо проблеми“. При него се преодоляват проблеми, произтичащи
от заобикалящия ги свят - проблеми от областта на икономиката,
обществената структура и политическата власт - и се използват ресурси,
за да се търсят решения[Фрейре (2000)].

Критичното мислене1 може да се разгледа като комбинация от
осъзнати действия и умения, които се използват, за да се открие истина
или манипулация в информацията, с която се разполага, или която се
дава на другите. В този смисъл критичното мислене е режим на
разсъждаване за всеки предмет, съдържание или проблем, в който
мислещият подобрява и качеството на своята мисъл чрез умело
анализиране, преоценяване или пренареждане на информация.

Дейвид Клъстър предлага дефиниция на термина „критично
мислене“ (КМ), състояща се от пет основни пункта:

1. Критичното мислене е самостоятелно мислене. Съответно
индивидуалното мислене в учебната среда е предпоставка за критическо
мислене. Макар и самостоятелно, критичното мислене не е непременно
оригинално. Всеки човек може да приеме чужда идея или убеждение и
въпреки това да ги чувства изцяло собствени.
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2. Информацията е началната, а не крайната точка на критическото

мислене. Студентите трябва да знаят много, преди да са в състояние да
мислят самостоятелно и бъдат мотивирани към критично мислене.

3. Критичното мислене започва със задаването на въпроси и
решаването на проблеми. Джон Бийн заключава: „… част от трудността
при преподаването на критично мислене е събуждането на учащите за
съществуването на проблемите около тях“ [Bean (1996): 2].Събирайки
данни, анализирайки източници, разглеждайки алтернативни гледни точки
и възможности, учащите търсят решения на проблемите.

4. Критичното мислене изисква убедителни аргументи. Според
Клъстър, аргументът се състои от четири основни елемента. На първо
място, твърдение(тезис, главна идея или основна позиция), което е
сърцевината на аргумента, най-важната идея. Твърдението се подкрепя
със серия от доводи. Всеки един от доводите на свой ред се подкрепя от
доказателства(статистически данни, извадки от текст, личен опит или
друг вид доказателства, приети за легитимни от аудиторията). Базис на
твърдението, доводите и доказателствата е четвъртият елемент -
основанието. То представлява твърдението или предположението на
говорещия или пишещия, което той споделя с аудиторията и което доказва
аргумента.

Създавайки такава аргументация, критично мислещите могат да
противостоят на авторитети като медийни и/или учебни текстове,
традиции, мнения на мнозинството и да отстояват своето манипулиране.

5. Критическото мислене е социално мислене.
Идеите се проверяват и подобряват в процеса на споделянето им с

другите. Следователно, следва да се използват учебни стратегии,
поощряващи под различни форми мисленето в присъствието на другите,
груповата работа, дебатите, дискусиите.

Всички  нюанси на  понятието „критично мислене“ включват
елемент  на  оценка – „да  мислим  критично  означава  не толкова  да
създаваме  и  разпространяваме  нови  мисли  и  нови  идеи,  а  да
преценяваме стойността  на  тези,  които  вече  са  създадени“ [Клъстър,
(2012)].

Може да се обобщи основната същност на критичното мислене -
способност да се мисли чрез решаване на проблеми и намиране на изход
от различни ситуации; способност да се правят разграничения между
факти и предразсъдъци.

От гледна точка установяването и оценяването на критично мислене,
отговорен и критично мислещ човек е този, който:

1. Повдига важни въпроси и проблеми като ги формулира ясно и
точно;

2. Събира и оценява информация, с помощта на абстрактни идеи
като ги тълкува ефективно;

3. Стига до добре обосновани заключения и решения като ги тества
спрямо съответни критерии и стандарти;



91

„Междукултурни, научни и образователни диалози България – Русия”

4. Разсъждава “отворено” в рамките на алтернативните начини на
мислене като признава и оценява техните предположения и последствия;

5. Комуникира ефективно  с другите като се опитва да намери
решение на сложни проблеми.

В поведенчески аспект  критичното мислене означава поведение на
„любезен, приемащ скептицизъм“, задаване на въпроси, приемане на
алтернативи на изразените позиции. Защитата на изразената позиция
следва да се защити рационално, да се обсъдят аргументите на другите и
да се провери логиката на тези аргументи.

В обучението за формиране на предметно-методически компетенции
(географски и исторически в конкретния случай), прочитайки един или
няколко текста, студентът може да установи кога и как се е случило дадено
събитие, причините, които са го породили, главните действащи лица,
действията им и последствията от тях и пр. По-добре е да му се предостави
комбинация от няколко източника, отговарящи на изискването за
перспективност и които изискват критичен анализ и съпоставка, чрез която
студентът да конструира сам картината на историческото събитие
[Байръм(2001): 33-39].

Картите – географски и исторически са основен документен
източник в историческото познание. От когнитивен аспект те стимулират
студента да чете, разбира, анализира, изследва картите на различни
познавателни равнища. В хода на работата се употребяват и затвърждават
базови научни категории пространство, време, действителност, реалност,
истинност, модел, наред с конкретното историческо и пространствено
знание. Това изисква владеене на стратегии и техники на учене,
гарантиращи овладяване на нови умения и адаптиране към нови ситуации;
комуникативни умения, владеене на езици.

Главните цели на описвания модел по отношение на студентите са:
 1. Да разберат, че картите могат да бъдат четени, анализирани и

интерпретирани като другите основни исторически документи;
2. Да се изградят умения в аналитичен аспект, за критично четене и

обработка на информацията от карта и текст;
3. Да се усъвършенства способността за работа с документи от

първичен източник.
В метакогнитивен аспект обучението в предметно-методически

компетенции чрез критично мислене цели изграждането на индивидуален
модел за всеки студент за самостоятелно учене, развитие на умения за
търсене, намиране и излагане на аргументи и доводи.

В социално-афективен аспект студентите изграждат soft-умения за
работа в екип, за оформяне на собствено мнение и за зачитане това на
другите.

Технологията на стратегията за развитие на критично мислене чрез
четене и анализ на тематични карти (РКМЧАТК)е организирана в
„класическия“ тристепенен модел за учене и преподаване с три основни
компоненти: събуждане на интереса; осъзнаване на смисъла; рефлексия.
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Събуждане на интереса. Целта е участниците да излязат от апатията

и активно да се включат в дейностите на екипа (групата), както и да
навлязат в мисленето по проблема. Техниките, които се използват на този
етап са две:

1.”Мозъчна атака”. Тя кара студентите да се концентрират и да си
припомнят това, което знаят по зададения проблем. Като вариант се
представят асоциациите, които събуждат у тях написаните думи
„Константинополска конференция“;

2. “Предвиждане по зададени термини”. Участниците се опитват
да предскажат какво ще се случи на базата на текст, описващ историята
на Райхщадтското споразумение.

Осъзнаване на смисъла. Чрез този компонент се постигат резултати
чрез техниката “Таблица на предсказанията”. При нея на базата на текстове
за хода на Константинополската конференция се изработва таблица с три
колони: първата е предвиждане - “Какво ще се случи?”, втората - “Какви
основания имате да смятате така?”, и третата - “Какво в действителност
се е случило?”. Работният текст се поднася на участниците на части. За
работа с всяка част на текста се предвиждат най-малко 20 минути. Между
отделните части се правят паузи и се работи в таблицата. Работата е
придружена от въпроси, изискващи оценка на случващото се и опит за
определяне на коректна хронология. В хода на работата се създава
атмосфера, в която обучаваните биват окуражавани както да задават
въпроси така и внимателно да изслушват отговорите на другите в групата.

Рефлексия. Тя е същностно важният и основен компонент от хода
на занятието. При него се затвърдяват знания и активно се преконструират
старите, развива се критично мислене.

При етапа на рефлексия се използват основно две техники –
„Изработване на „линия на времето с три лъча“ (работа по групи с
последващ коментар, като целта е да се уточни хронологията и същността
на събитията). Резултати от груповата работа са следните схеми:

Линия на времето – предшестващи събития, лъч 1.
Фигура 1.

 

 
Сърбия и Черна гора 
обявяват война на 
Османската империя. 

30 VІ 26 VІ 8 VІІ 

Райхщадтско споразумение 

5 VІІІ 

 

Руският външен 
министър княз Горчаков 
предлага свикване на 
Европейска конференция 
за Източния въпрос. 

31 VІІІ 

 

Смяна на властта 
в Истанбул – 
започва 
управлението на 
Абдул Хамид II 

20 Х 30 Х 

 Указ за създаване на 
Българско опълчение 
към руската армия.  

Русия дава ултиматум на 
Турция за спиране на военните 
действия и за примирие със 
Сърбия. Обявена е частична 
мобилизация. 
 

 

Маркиз Солсбъри и граф 
Игнатиев разговарят за 
политическото устройство 
на българските земи и на 
Босна и Херцеговина. 

30 ХІ – 10 ХІІ 1876 
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Линия на времето – предварителни заседания на конференцията,
лъч 2.

Фигура 2.

Линия на времето – официални заседания на конференцията, лъч 3.
Фигура 3.

 

19-22 ХІІ 

 

Предварителни заседания на конференцията. 

12 ХІІ 11 13 VІІ 14ХІІ 

 

Разглеждане от 
конференцията на 
материали и документи за 
Априлското въстание, 
молба на българи до 
конференцията, сведения за 
жестокости в Сърбия и 
Македония. 

Уточняванена подробности. Приемат се 
на последно четене всички документи, 
които трябвало да бъдат представени 
на пленарното заседание, вкл. 
Организация на България и Нареждания 
до Международната комисия за България. 
(1876–1909). 
 

 

Избрани две комисии – 
една за проучване на 
автономната област 
Босна, а другата за 
организацията на 
България. Във втората 
влизат представителите 
на Австро-Унгария, 
Франция, Англия и Русия. 

 

1876 

Първо предварително 
заседание на 
конференцията. 
Участниците се задължават 
да пазят в тайна решенията. 
Започва обсъждане на мира 
със Сърбия и Черна гора. 

Австро-унгарските пълномощници 
съобщили, че имат разрешение да 
приемат предложените условия за 
сключване на мир с Черна гора. 
Четене на проекта за 
административната автономия 
на България.Подробно е обсъждан 
въпроса дали България да бъде 
единна или да бъде разделена на 
две части, което се приема. 

 

 

19 (31) ІІІ 20 І 18 І 28 ХІІ -17 І 

 

Официални заседания на конференцията. 

27 ХІІ 23 

 

Второ заседание на 
конференцията. Изтъква  се, че 
проектът за реформи надхвърля 
английската програма, която е 
приета за основна за разискване 
на конференцията, в посока 
създаване на жандармерии и 
образуване на нови вилаети.  

Последно, заключително 
заседание. Усилията на мирно 
уреждане на конфликта 
завършват с неуспех. 

 

От страна на турското 
правителство е свикано съвещание 
за последно разглеждане на 
предложенията. Митхад паша 
заявява, че предложенията на 
Великите сили са неприемливи. С 
това се слага край на  
конференцията. 

 

1876 - 1877 

Първо  официално заседание 
на конференцията с двама 
турски пълномощници. 
Турция отхвърля 
съставения от 
пълномощниците на 
силите- гаранти проект. 

На третото заседание са 
обсъдени възраженията на 
турското правителство, но без 
резултат. На четвъртото 
заседание турците представят 
контра-проект за реформи, в 
който отново се отхвърлят 
всички основни предложения на 
предварителната конференция. 

 

В Лондон е подписан т.нар. 
Лондонски протокол – последен 
дипломатически опит за 
въздействие върху Османската 
империя от страна на Великите 
сили за решаването на проблема 
по мирен път.  

 

Отказът на Високата порта да изпълни решенията на Цариградската посланическа 
конференция и на Лондонския протокол слага край на мирните опити за решаването на 
Източния въпрос и дава повода за Руско-турската Освободителна война 1877-78. 
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Техниката “Галерия”. В галерията (електронен формат и разпечатки)

са подредени материали (карти, картосхеми, снимки), тематично
обвързани с Константинополската посланическа конференция. На
студентите се предлага да направят критичен анализ на изображенията и
да ги съотнесат към съответния лъч на времето. Преди да разгледат
галерията, студентите обсъждат предварително поставените общи
въпроси:

1. Каква е целта на картите (№№ 1 и 2)? Има ли последваща или
вторична цел, която можем да определим?

2. Каква стратегия използва картографът за постигането на неговата
цел?

3. Смятате ли, че картографът е успял да постигне целта си? Как
можете да определите това?

4. Какво ни разкриват картите, като стойности или културни
отклонения в сравнение с настоящето? Как се различават идеите и
ценностите на картата от собствените ни идеи и ценности?

6. Можете ли да свържете карти№ 3, 4 с други първични или
вторични източници, които сте изучавали?

Фигура 4. Карти № 1 и №2.
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Фигура 5. Наложени изображения на българските предложения

Фигура 6. Карти № 3, 4

Студентите трябва да избират 2 до 3 карти от галерията, които са
особено показателни и интересни за тях. В устен вид те трябва да
отговорят на поставените общи въпроси за картите, които са избрали.

В заключение се представят и коментират разработените групови
проекти. Основен акцент се поставя на аргументираността и общото в
групата приемане на продукта.
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Рефлексията е завършващият компонент на тристепенния модел,

но често времето не позволява част от дейностите, запланувани за този
етап да се осъществят в цялост. Такива биват оставяни за извън-
аудиторната подготовка на обучаваните.

Като положителни страни на разработения дидактически модел за
развитие на критично мислене се открояват: разнообразяване на
традиционните методи на преподаване; активното учене; привлича се
вниманието на всички студенти, включени в една или друга роля в
занятието; развива се критичното мислене; творчески подход както от
страна на преподавателя, така и от страна на обучаваните. Недостатъците
и проблемите се заключават преди всичко в направление ресурсите на
обучението - време и материална осигуреност.
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Приложения:
Приложение 1. Райхщадтско споразумение:
От 26 юни до 8 юли 1876 година Александър II и княз Горчаков се

срещат с австро-унгарския император Франц Йосиф и с канцлера граф
Гюла Андраши.

Срещата се провежда в замъка Райхщадт, откъдето произлиза и
името на постигнатото между тях споразумение - Райхщадтско
споразумение. До подписване на официален общ документ не се стига,
но от документацията се вижда, че въпреки съществуващите различия, е
постигнато споразумение за бъдещата политическа карта на Балканите.
Преди всичко Споразумението предвижда неутралитет на двете Велики
сили в започналата война на Сърбия и Черна гора срещу Османската
империя.

При евентуална победа на империята се предвижда възстановяване
на статуквото и административни реформи в Босна и Херцеговина.

При победа на двете славянски държави, според руската версия, те
трябва да получат голяма част от Босна и Херцеговина, а останалата част
от двете провинции да премине към Австро-Унгария. Според австрийската
версия, Сърбия и Черна гора получават само малка част от Босна и
Херцеговина, докато по-голямата част преминава към Австро-Унгария.
В австрийската версия се съдържа и искането Русия да не подпомага
образуването на голяма славянска държава на Балканите. Австро-Унгария
се съгласява Русия да получи Южна Бесарабия, която й е отнета съгласно
Парижкия мирен договор от 1856 г.

При разгром на Османската империя, според руската версия,
България и Румъния трябва да образуват независими княжества, а според
австрийската – да получат автономия в рамките на Османската империя
заедно с Албания. Предвижда се също Гърция да получи Тесалия, Епир и
Крит, както и възможност Цариград да стане свободен град.

За да довърши започнатото, на 5 август руският външен министър
Горчаковпредлага свикване на Европейска конференция за Източния
въпрос.

Приложение 2 Списък на участниците, представители на Великите
сили:

Обединено кралство Великобритания и Ирландия
лорд Солсбъри, специален пълномощен посланик
сър Хенри Елиът, посланик в Цариград
Руска империя
граф Николай Игнатиев, посланик в Цариград
Република Франция
граф Жан-Батист дьо Шодорди, специален пълномощен посланик
граф Франсоа дьо Бургоан, посланик в Цариград
Германска империя
барон Карл фон Вертер, посланик в Цариград
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Австро-Унгарска империя
барон Хайнрих фон Каличе, специален пълномощен посланик
граф Ференц Зичи, посланик в Цариград
Кралство Италия
граф Лодовико (Луиджи) Корти, посланик в Цариград.

Приложение 3. Решения на Цариградската конференция взети по
Българския въпрос:

1. Земите населени с Българи се разделят МЕРИДИОНАЛНО на
две автономни области: Източна с център Търново, която обхваща
санджаците Русенски, Търновски, Тулчански, Варненски, Сливенски,
Пловдивски (без Султанер и Ахъчелеби) и казитеКърклисийска
(Лозенградска), Мустафа паша (Свиленградска) и Казълагачка (Елховско);

Западна област с център София, обхващаща санджаците Софийски,
Видински, Нишки, Скопски, Битолски (без двете южни кази), трите
северни кази на Серския санджак (Неврокоп, Демирхисар и Мелник),
както и казитеСтрумишка, Тиквешка, Велешка и Костурска. (британското
предложение).

На заседанието на 8 януари 1877 г. маркиз Солсбъри заявява, че „в
границите на тези две провинции, образуващи България, не влизат
районите, в които не преобладава българско население, нито районите,
които не са били изложени на лошата администрация, която даде
възможност да се извършат зверствата от миналото лято.“
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Приложение 4. Българските предложения:
През ноември 1876 БЦБО изработва „Временна политическа

програма”, която твърди, че идеята за политически реформи в Турция не
е удовлетворителна: „Никакви реформи не са достатъчни да поправят
злото ... Ние сме твърдо решени да искаме нашата пълна независимост.”
От Русенския централен комитет била изработена също и програма, която
предвиждала да се създаде автономна българска държава.

…
Предлага се начело на автономната държава да се постави княз,

подчиненна султана.

Очевидно е, че тези граници излизат извън територията на
Българскатаекзархия и на българската народност, като сеявяват претенции
на буржоазно-либералнитесреди. Тези схващания били връчени на
пълномощниците на силите- гаранти наЦариградската конференция под
имената „Желанията на българите” и „Желаниятана българската нация”.
И двата документа са написани на френски език.

(Бележка)
1 Според анализ на сайта за търсене на работа Indeed.com, за 2006 г., повече

от 27000 публикации свързани със здравеопазването и 6700 свързани с
мениджмънта,  съдържат изискания с позоваване на критично мислене.
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Словото като азбука и лад – фонетична, визуална и

семантична партитура

Владимир Стоянов - Ръководител на Славянския културен център
при СОК „Камчия“

Абстракт: Статията обосновава обективната предпоставка
музикалното понятие „лад“ да се използва адекватно и пълноценно в езика
и литературата. Утвърждава понятията „национален“ и „индивидуален
езиков лад“, които ни дават възможността да изследваме и съпреживеем
духовния иконостас на рода ни или песента в нас без начало и без край.
Статията се спира на триипостасността на словото, определена като
съжителство и взаимоотношение на фонетична, визуална и семантична
партитури. Извеждат се в обобщен и синтезиран вид средствата за
музикална изразителност, мажорния и минорен лад със съответните техни
натурален, хармоничен, мелодичен и бихармоничен подвид.

Ключови думи:  езиков лад, ладови системи, степени на лада,
сладкогласие, фонетична партитура, визуална партитура, семантична
партитура.

Диапазонът на музикално употребимите тонове  е от 16 до 60 000
Hz (херца) . Над и под него са неидентифицираните шумове. Аналогично
е положението в езика и литературата. Звуковият обхват на азбуката
определя словесно употребимите звукове. Извън тези параметри са
неидентифицираните, нечленоразделни шумове. Аналогично е
положението с орфографичната страна на азбуката – нейният буквен
регистър, очертава границите на визуалната идентификация, определена
от действието на единен символно-визуален код, извън който попадаме в
хаоса на непонятността и неупотребимостта. Т.е. писменото (графичното)
обозначаване на азбуката е партитурата  за музиката на очите. От своя
страна партитурите на слуха и на очите (обозначени още в заглавието
като фонетична и визуална) са взаимнопроизводни и взаимнодопълващи
се, определящи регистъра на смисловата (семантичната)  партитура на
азбуката, а защо не и произтичащи също понякога от нея.

Всеки културен език за нуждите на своята писменост си служи с
известен брой букви. Българската писменост съдържа 30 букви и 45 звука
(фонеми), руската – 33 (6 гласни + 37 съгласни = 43 фонеми), полският –
32 букви (44 звука). Дори при тази бегла съпоставка между азбуките на
най-големия южнославянски, източнославянски и западнославянски
народ ясно се откроява тенденцията на графичен синтез в българския
език, като адекват на богато музикално съдържание.

Съдържанието  на всяко произведението се формира
многостепенно, чрез контаминация на фонетичната, визуалната и
семантичната партитури. Затова тяхното автономно вътрешно и
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съизмеримо синхронно изследване и интерпретиране е от особена важност
за въздейственото оркестриране и дешифриране на творбата. А безспорно
първата притегателна сила на словото е благозвучието. Интересът към
семантизацията на звука и към еуфонията като антитеза на  какофонията
(от гръцки - лош звук) на речта се корени още в античността и е отразен
и разгледан в съчиненията на Демостен, Теофраст,  Дионисий
Каликарнаски, Деметрий, Цицерон, Квинтилиан и др. Естетиката на звука
у тези автори е подчертано нормативна: звуковете на човешката реч (тогава
неточно назовавани буквите) се подразделят на красиви и грозни,
услаждащи и дразнещи слуха, със съответно модифициране на
противопоставянето приятно – неприятно – „гладки и грапави, нежни и
твърди, усладителни и неприятни, резки и безформени“. Демонстрират
се най-различни класификации на звуковете на речта, съобразно
естетическата им стойност. За Дионисий Каликарнаски „Ламбда“ /л/ ласкае
слуха: от всички полугласни тя е най-сладостната; дразни слуха „Ро“ (р),
най-силна от еднородните и букви. Средно действие върху слуха
произвеждат произнасяните през носа букви „ми“ (м) и „ни“ (н), звучащи
подобно на рог. Некрасива и неприятна е „сигма“ (с). Слушана в голямо
количество, тя е страшно мъчителна; нейното свистене е по-близко до
безсловесния глас на звяра, отколкото до говоримата реч (Коларов,1983,
с. 80-82). Възгледът за благозвучието или сладкогласието остава и по-
нататък неизменен спътник на фоностилистиката. Особено се активизира
в периоди на изострен интерес към формалната страна на литературното
произведение. Нещо повече, той се превръща в основно правило, в
основна норма на речево конструиране и говорене. Затова наред с
акустичната и артикулационната страна на звуковия строеж на
литературното произведение може да се превърне в обект на
самостоятелна естетическа интерпретация. За разлика от „благозвучието“
и „благопроизносителността“,  затворени в тясната и субективна сфера
на сетивната наслада; терминът „музикалност“ има по-широко значение,
насочвайки към откриване в художествената реч на диференциалните
признаци на музиката. А връзката на поезията с музиката датира от
праисторическо време и е предопределена генеалогично от синкретизма
на изкуствата. Началото на съвременното систематично и интезивно
проучване на диалога и взаимопроникването художествена реч – музика
поставя символизмът, в чиято естетика основно място заема „теорията
за съответствията“. В книгата си „Звук и смисъл“  Радосвет Коларов
обръща внимание на факта, че звуковото равнище на текста може да се
разглежда по два начина – като нещо затворено в себе си или като
естествено излизане от тези херметични граници и семиотическа
насоченост на метафоничната структура към други текстови равнища.
Затова  знаковата „интровертност“ (насочеността на означаващото към
самото себе си) и знаковата „експанзия“ (свръхзнаковостта) се допират
много често в изследванията на едни и същи автори. (Коларов, 1983,с.84-
95)
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Свръхзнаковостта познава две основни разновидности:
Фонемата получава статута на морфема или дума – т.е. приписване

на постоянни, независими от конкретния контекст значения на отделните
фонеми. Този тип свръхзнаковост намира своето теоретическо основание
в механизма на синтезията – създаването на асоциативни мостове между
различни видове усещания. Действието на този механизъм обаче има до
голяма степен субективен характер.

Приписване на фонемите в даден текст на способността за пряко,
самостоятелно изразяване на семантиката на текста.

Казаното и дадените примери със звуковата класификация на
Морис Грамон, с теорията за „словесната инструментовка“ на Рьоне Гил,
със знаменития сонет на гласните на Рембо, с цветовото възприятие на
вокалите от Юго, Брандес, Масън,  както и наблюденията и живописните
пейзажни интерпретации на Гастон Башлар и М. Раудрауф за съгласните,
са красноречиво доказателство, че не трябва да търсим самоцелен
универсализъм в субективното възприятие. От друга страна, то е
неоценима възможност да задълбочим познанията си за семантичния
регистър на фонемите. Конкретният словесен контекст и ситуация
фокусира и селекционно ограничава тази многостепенна оптика, като ни
провокира и ни дава възможността да изберем най-пълноценните
дешифриращи интерпретации. ( Коларов,1983)

Във връзка с изследването на фонетичната партитура на текста
Радосвет Коларов предлага термина метафония като обобщаващ
термините звукопис, еуфония, инструментовка и пр.  Интересно и
аргументирано е мнението му, че метафонията като надстроечен елемент
в звуковата организация на стиха и като производна на стиховия ритъм
не бива да бъде възприемана като аксиоматично свързана единствено с
поезията. Тя трябва да се търси и изследва и в прозата, като се има предвид
презумпцията, че „не е патент на модернизма, а относително стабилен
признак в словесната микроструктура на художествената творба изобщо“
( Коларов,1983, 32).

При разчитането на партитурата на очите на словото можем да се
опрем на изследването на Петър Увалиев „Граматика на зрителното“,
посветено на Роман Якобсон. Проследеният път от оптемата до
зрителното изречение и послание е пряко свързан, производен и успореден
с движението фонема – силабема – морфема – словесни съчетания –
словесни изречения. Обединително за трите партитури на словото -  на
слуха, на очите и семантичната – звучи финалното изречение на статията:
„Истинската поетика е етика.“(Увалиев, 2000, с. 47). И действително
семантичната словесна партитура изпълнява роля на крайно етично
обединение на чутото и видяното като взаимосвързани методи на
конструиране и деконструиране от страна на творец и читател. Колко
много казаното ни напомня за късния Гео Милев и за изведената от него
единствена, стояща над всичко, етична функция на твореца.
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Ладът е музикален термин, определящ същността на музикално
явление, чието название възниква значително по-късно. Докато самото
музикално явление се ражда в зората на човешката цивилизация, в етапа
на синкретизма на изкуствата и придобива своето развитие още в епохата
на античното развитие на музиката.

Понятието произтича от руски (ладит – споразумявам се,
спогаждам се, договарям се; ладно – добре, съгласен). Съответства на
италианското mode – от латински modus – начин, образ, наклонение; на
френското mode – начин, вид, наклонение; на немското tongeschlecht –
тоналност. (Четриков,1979)

В първите учебници по музика у нас, като този на Г. Байданов
(1890 г.) се използва названието „наклонение“.  По-всеобхватни
дефиниции на термина „лад“ дават руските музикални теоретици. И. В.
Способин го определя  като „система от тоново-височинни връзки,
обединени от тониката (основен тон). Всеки тон е степен на лада.“(
Способин,1951,с.). Нека приведем и точното и ясно дефиниране на
понятието от българския композитор Парашкев Хаджиев: „Ладът е
система от група тонове, в която едни от тях придобиват значение на
устойчиви, други на неустойчиви“ (Хаджиев, 2004, с. 181).  Устойчивите
степени на лада са І (тоника), ІІІ (горна медианта) и V (доминанта).
Доминантата се намира на квинта над тониката. Медиантите (горна ІІІ и
долна VІ) са характеристични степени на лада и то най-вече горната
медианта /ГМ/. Ако между тониката и нея /ГМ/ интервалът е голяма терца,
ладът звучи твърдо – мажорно; ако е малка терца – меко, минорно. Появата
му като чисто музикално свойство трябва да търсим в живата музика, а
не в гамата, която е звукоред на лада. И така ладът е съгласие,
съгласуваност, система от взаимоотношения между устойчиви и
неустойчиви тонове, обединени от тониката. Основен, най-устойчив тон
в него е тониката и определя тоналността му.

Ако тръгнем от това определение, лесно можем да намерим
съизмеримост на понятието в езика и литературата. Аналог на
музикалните тонове в словото са звуковете, които неслучайно се делят
на две основни групи – гласни и съгласни.

Гласните са тези, които се раждат от трептенето на гласилките.
Затова звучат много по-пълно и по- ясно от съгласните. Образуват се от
чист тон, непримесен с шумове. Те са устойчивите тонове, основните
градивни и смислоносещи звена на словото.

Съгласните („с гласните“ = заедно с гласните) както подсказва и
названието им са неустойчивите тонове, т.е. спорадичните, които се
стремят към съответните гласни и образуват с тях срички, думи, фрази.
Съгласните притежават много по-малка звучност. Те не са основни
градивни смислоносещи ядра, но придават на гласните, с които се
свързват, определени специфични смислови акценти и отсенки.

В пълна хармония с казаното звучи причудливото и будещо
размисъл становище на Константин Бальмонт, който възприема гласните
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като същества от женски пол, а съгласните – като същества от мъжки.
Както майката е създател и първи законодател на живота, така и гласните
определят устойчивите жалони на словесния лад (Бальмонт,1915, 57-58).

Така че понятието „лад“ има своето право на съществуване и в езика,
и в литературата. Под езиков лад  ще се разбира именно система от тонове,
в която едни от тях придобиват значение на устойчиви, други – на
неустойчиви, обединени от тониката. Да дадем пример с поезията на
Христо Ботев, с изучаваната в училище балада „Хаджи Димитър“:

Настане вечер, месец изгрее,
звезди обсипят свода небесен,
гора зашуми, вятър повее,
Балканът пее хайдушка песен.
Вокалите използвани в това четиристишие  са:  а, о, у, ъ, и, е .
Ролята на тоника в случая очевидно изпълнява вокалът „Е“. Всеки

стих се стреми да завърши на този вокал, носещ представата за вселенска
мащабност, пространственост и далечност, за движение по двете страни
на хоризонтала и вертикала. Тониката „Е“ е основният устойчив тон,
предопределящ същността на ключовата дума песен, която е представена
като песен на Балкана, като хайдушка песен, като песен на вятъра, като
песен на гората. Песента в тази строфа е уподобена още и на просветление
–  „месец изрее“, „звезди обсипят свода небесен“ – в което отново „е“ е
тониката на словесния лад.

СРЕДСТВА ЗА МУЗИКАЛНА ИЗРАЗИТЕЛНОСТ
Вън от лада не можем да търсим изразителна музика, както вън от

логиката не можем да търсим смислена реч.
Ладът има първостепенно значение като средство за музикална

изразителност.
За подсилване или отслабване на характерната звучност на лада (на

неговата музикална изразителност) съдействат и други музикални изразни
средства: ритъм, метрум, размер, такт, хармония, тембър, темпо и т.н. По
повод казаното трябва да отбележим и налагането на понятия в музиката
като ладов ритъм – въведен от Болеслав Яворский, ладотоналност –
тоналностите маркират положението на ладовете по височина, т.е. лад с
наименувана тоника. Ладът маркира хоризонталното движение на
музиката, докато акордите се градят вертикално върху степените му.
Следователно той е своеобразна парадигма сам на себе си. Според Б.М.
Теплов „едно от най-простите показателни проявления на ладовото
чувство е тенденцията на мелодията да завършва на тоника... В по-дълбок
смисъл ладовото чувство се проявява в това, че всички тонове на
мелодията се възприемат в тяхното отношение към тониката и към другите
устойчиви тонове на лада. Всеки от тях има своеобразна ладова окраска...“
(Теплов по Четриков, 1979, с. 448)

А сега нека се обърнем към античната практика за класификация
и назоваване на ладовете.
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ВИДОВЕ ЛАДОВЕ И ТЯХНОТО НАЗВАНИЕ
В резултат на музикалната практика са възникнали голям брой

ладови системи (древногръцки ладове, пентатоника, средновековни
ладове и голям брой източни), свързани с националните особености на
музикалното изкуство у различните народи.   Като се има предвид, че
музиката разкрива душата на явленията, генеалогията на лада и неговото
назоваване се свързва с Древна Гърция и античността, където възникват
седем различни седемстепенни лада:

 йонийски (съвременният натурален мажор);
 дорийски (съвременен минорен лад с повишена 6 степен);
фригийски (съвременен минорен лад с понижена 2 степен);
 лидийски (съвременен мажорен лад с повишена 4 степен);
миксолидийски (съвременен мажорен лад с понижена 7 степен,

широко използван в джаза );
 еолийски (съвременен натурален минор);
 локрийски (умален специфичен лад)
В случая ладът носи името и разкрива спецификата на съответната

родова, географски позицирана общност. Това е така нареченото
екстравертно (външно) типологизиране, класифициране и назоваване.

Събитията от живота раждали съответната лирика. Лидийският
лад определя звученето на песните на старите гърци, с които те отивали
на война. Така звучали литературните ембатерии например на Тиртей.
Фригийският лад определял звученето на тъжачните песни на
оплаквачките и на така наречения литературен жанр „трени“. Т.е. още в
самото начало ладът определя  характерните особености на музиката,
свързани с географията на възникването им, с рода и с предназначението
на съответната музика. Сватбените песни (епиталамиите), чийто
литературен произход се съотнася със Сафо и с любовните солови песни
на поетесата, обединени от представата за нещасната любов се свързват
със специфичното звучене на еолийския лад и Сапфическата строфа.

Началната практика на екстравертно типологизиране,
класифициране и назоваване се запазва и по-късно. Сред източните народи
типични и характерологични са 5 степенни ладове (пентатоника), които
ярко маркират музикалната специфика на тези народи. Пентатониката се
среща като ладова основа във фолклора и на шотландци, ирландци, келти,
включително и в нашите песни от Родопския край и Пиринска Македония
– предимно в Банско. Мажорната пентатоника се среща почти само в
Банско. В Родопската област е типична минорната. Просторечивото
название на пентатоника обаче е източен лад. Днес например
бихармоничният мажор е придобил популярност като ориенталски мажор,
а бихармоничният минор – като цигански минор. Тази налагаща се
тенденция за наименование на ладовете се свързва с факта, че чувайки
звученето им, ние веднага се отправяме към съответната характерна и
неповторима духовна географско-родова същност на музиката.
Впоследствие се достига до универсална интровертна унификация на
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класифициране и назоваване  на два основни вида ладове в музиката –
мажорен и минорен – със съответните  четири симетрични подвида. И
така, на основа на казаното дотук, можем да обобщим, че названието на
музикалните ладове върви от конкретната екстравертна  към
универсалната интровертна типологизация. Затова днес отграничаваме
два основни типа универсални ладове – минорен и мажорен, всеки от
които съдържа натурална, хармонична, мелодична и бихармонична
разновидност, съответно:

ВИДОВЕ МАЖОРНИ ЛАДОВЕ:
- Натурален мажор – това е йонийският лад, отличаващ се с

полутонове между  3/4  и 7/8 степени;
- Хармоничен мажор – натурален мажор с понижена 6 степен с

половин тон;
- Мелодичен мажор – натурален мажор с понижени 6 и 7 степени с

половин тон;
- Бихармоничен (ориенталски) мажор – натурален мажор с понижена

2 и 6 степени с половин тон. При него се получават два хиатуса между 2
и 3 степени на лада и между  6 и 7. Хиатусът (увеличена секунда) е тон и
половина между степените на лада. Той придава по-екзотично звучене.

ВИДОВЕ МИНОРНИ ЛАДОВЕ:
- Натурален минор – това е еолийският лад с полутонове между 2/3

и 5/6 степени;
- Хармоничен минор – натурален минор с повишена 7 степен с

половин тон;
- Мелодичен минор – натурален минор с повишена 6 и 7 степени с

половин тон. В низходяща посока се изпълнява като натурален минор;
- Бихармоничен (цигански) минор – натурален минор с повишена 4

и 7 степен с половин тон. При него се получават два хиатуса между 3 и 4
степени на лада и между 6 и 7.

Чрез своеобразната си ладова окраска ладът дава конкретна
представа за спецификата на реализация на музиката и за духовната
неповторимост на преживяването ]. Човек контактува с околните,
излъчвайки и възприемайки звукови сигнали, т. е получава и създава
звукова информация и като краен резултат споделя, преживява, въздейства
на другите, изразявайки и съпреживявайки звукови сигнали. И цялата
тази дейност се определя, характеризира и контролира от лада. Той ни
дава информация за емоционалното състояние на индивида, за неговата
неповторимост, за общността и културния модел, към които принадлежи.

 Казаното до момента окончателно завършва и мотивира правото
ни при изучаване на езика и литературата да говорим и формулираме
понятия като национален лад (на основата на представата за
екстравертното типологизиране, класифициране и назоваване) и
индивидуален лад (на основата на интровертното типологизиране,
класифициране и назоваване). Взаимовръзката между тях ни дава
възможност да изведем и осмислим нашата национална и индивидуална
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другост и идентичност, да сътворим, съпреживеем и изследваме Духовния
иконостас на рода или песента в нас  без начало и без край.
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Руският композитор Игор Стравински (1882 – 1971) – познат и

непознат

Проф. д-р Стефанка Георгиева
Педагогически факултет, Тракийски университет

Резюме: В статията се разглеждат материали от личната библиотека на
руския композитор Игор Стравински(1882 – 1971), предоставени от наследниците
му на фондация „Паул Захер“, Базел, Швейцария. Събирани и грижливо
съхранявани приживе от музиканта, днес те са обемен масив от статии, рецензии,
програми и книги, които дават възможностна изследователя да обогати
представата за шестдесетилетното присъствие на твореца в музикалната култура
на ХХ столетие.Написани на почти всички европейски езици, материалите
отразяват както еволюцията във възприемането на художествения му стил, така
и историческия принос на Стравински в съвременното музикално изкуство.

Ключови думи: музика на ХХ век, архив на Стравински, фондация „Паул
Захер“, Фьодор Стравински, Борис Асафиев, М.С. Друскин

Съвременниците наричат Стравински „цар Игор“ и го определят като
безспорния „законодател на музикалната мода” през ХХ век. Премиерите на
първите му три балета – „Жар птица“ (1910), „Петрушка“ (1912) и „Пролетно
тайнство“ (1913) взривяват артистичния свят на Париж, а творческото му
присъствие, продължило повече от шест десетилетия, става част от културната
история на два континента – Европа и Новия свят. През  своя  дълголетен
творчески  път  композиторът рядко остава страничен наблюдател на модерните
художествени явления. Преживял залеза на късния романтизъм и
импресионизъм,  а  след  тях  появата  на  нови художествени тенденции и
композиционни експерименти, в края  на  живота  ситой е свидетел на
възникването  на  конкретната  и  електронната  музика.

Днес творчеството на Игор Стравински не е „гореща” тема за критиката,
но остава привлекателен обект на аналитични рефлексии  в  музикознанието.През
последните десетилетия на ХХи началото на ХХI век вниманието на
изследователите видимо се пренасочи не толкова  към  феномена,  отколкото
към  генезиса  на  индивидуалния  му  стил.  Годините  след  кончината  на
композитора донесоха  немалко  открития  в  тази  посока,  базирани  на
обемнадокументалистика  от  писма,  фотографии,  интервюта, мемоари и други,
запазени в руски и европейски архивни фондове и музеи. А през 80-те години
едно събитие беляза символичното „завръщане” на Стравински назад във
времето, към изконните корени на музиката му: пълната комплектовка на неговия
личен архив във фондацията на д-р Паул Захер (1906 – 1999) – щедър меценат и
покровител на съвременното музикално изкуство.Житейският и творчески път
на този известен швейцарски диригент е удивителен епизод в „голямата” история
на музиката на ХХ век. Колекционерската му страст към музикални паритети
датира от времето, когато по негова инициатива е основан Базелския камерен
оркестър (1926), за чийто репертоар той възлага на много композитори, негови
съвременници, създаване на оригинални произведения.

Така с течение на времето около Захер се формира своеобразен творчески
кръг, обединяващ музиканти с различни художествени тежнения, но духовно
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сродни в новаторските си стремежи: Б. Барток, П. Хиндемит и А. Онегер, Б.
Мартину, Казела и Д. Малипиеро, М. Типет, Б. Бритън и разбира се, Игор
Стравински. През втората половина на ХХ век към него се приобщават и
емблематични фигури от следвоенния еворопейски музикален авангард.

Първият манускрипт на Стравински, който „влиза” в колекцията на Захер,
е клавирното извлечение на балета „Целувката на феята“, откупен на аукцион в
Цюрих през 1948 година. Към този опус диригентът има  особено  пристрастие
и  сантимент. На един паметен за него концерт в Базел самият композитор
дирижира камерния му оркестър, който изпълнява творбата, а след това и
„Капричио“ за пиано. От 1983 година целият архив, предоставен от наследниците
– Фьодор, Сулима и Милена, и от диригента – музиковед Роберт Крафт, поели
правата върху него след смъртта на Вера де Босе – Стравинская, вече е негово
притежание.

От 1985 година фондът „Паул Захер“, на който диригентът завещава своята
богата лична библиотека и фонотека, започва да функционира и като научно
средище. „Преди 20 години аз не бях предвидил – споделя по-късно той – какво
значение щеше да има моята фондация. В първоначалния ми замисъл тя беше
само едно място, което да поеме моето музикално наследство и да го съхрани.
В годините на дългия ми диригентски живот бях събрал голямо количество
писма, книги, ноти, ръкописи, които не трябваше да се разпръснат. Не
колекционирах систематично. Манускриптите и другите документи бяха в
края на краищата само едно свидетелство за моето приятелство с
композиторите. Отначало сбирката от манускрипти се попълваше със
случайни откупки на отделни ръкописи или се комплектуваше от великолепните
подаръци на  мои  приятели  музиканти.  Архивите  на  много  забележителни
композитори и другите сбирки се появиха по-късно.“1

Към фондацията на П. Захер се сформира съвет, който привлича за научни
сътрудници известни музиковеди и отделя ежегодно не по-малко от 10 стипендии
за изследователи, работещи върху творчеството на композитори, чиито архиви
са нейно притежание. Една значителна част от наследството на Игор Стравински
добива публичност и в серии от фундаментални тематични издания.

За изследователя работата с личния му архив предлага едно истинско
приключение из лабиринтите на неговия живот в непрекъснат диалог между
„познатото” и „непознатото” – за и от Стравински. Предварителният избор  на
даден  тематичен  или  хронологичен  дискурс е предопределящ за резултата от
това „пътешествие” по необозримото документално наследство на гения. Но
неизбежно е и самоограничаването, защото всяка стъпка „по пътя“ изкушава с
привлекателни  отклонения  в  различни  посоки от избраната цел.

Материалите  във фонда(SammlungIgorStrawinsky) са класифицирани в
своеобразни „мини сбирки” по хронологията на неговия живот и видовете
документи са достъпни за работа преобладаващо на микрофилми. Първата част
включва отделни  раздели  с  ръкописи,  писма,  фотографии и огромен масив от
отзиви и рецензии, а втората – личнатабиблиотека на композитора с печатни
издания на собствени творби и произведения от класически и съвременни автори;
книги заСтравински и новата музика, статии (Аrtikelsammlung) на руски и на
почти всички европейски езици, старателно съхранявани от композитора през
целия му живот – впрочем, ясно индикиращи самосъзнанието за историческия
принос в музиката на ХХ век. Разбира се има и много други издания с
разнообразна тематика, които свидетелстват за жив интерес към събития и
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личности от неговото време. Сред тях е и един „Православний молитвослов“с
ръкописни бележки.2 Този регистър обаче е само пътеводител, който насочва
към  основните  жалони, към  „външните”житейски и творчески етапи в
биографията на Стравински, но не винаги отвежда директно до избраната
изследователска цел. Обемният архив е „паралелен” свят, една голяма
„Стравинскиада“, отразяваща шестдесетилетното присъствие на твореца в
музикалната култура на ХХ столетие. Проучването ми, насочено предимно към
историографски материали и партитури на произведения, в частност
манускрипти и писма, датиращи от 1909 – 1923 година, обхвана т.нар. „руски”
период, през който в творческата еволюция на композитора проблясват интенции
и към следващия, най-дълъг по времетраенеетап – „неокласическия”. Една
голяма част от информацията, систематизирана в работните записки, копия и
преписи, оформи в относително цялостен вид три своеобразни концентрични
кръга, които последователно се надграждаха в работния процес.

Към първия се отнасят отзиви, очерци или просто„музикални бележки”
от руската и западноевропейска преса, регистрирали появата на „явлението
Стравински” от края на първото десетилетие на ХХ век, когато младият
композитор скандално попада в центъра на парижкия – т.е. в сърцето на
световния музикален живот. Това е време, когато творческите му изяви са „в
прицела” на авторитетни критици като Л. Лалуа, Б. Шльоцер, А. Шафнер, П.
Колар, но и на консервативните руски музикални среди – Л. Сабанеев, В.
Держановски, М. Щайнберг, А. Н. Корсаков, на младия С. Прокофиев, и много
други;3 на  композитори  от  младата генерацията – Ал. Казела, Фл. Шмидт, Дж.
Малипиеро, дори на самите интерпретатори на музиката му, сред които
впечатляващо е проницателното осмисляне на неговото творчество в критиките
на швейцарския диригентЕр. Ансерме.

В края на 20-те и началото 30-те години на ХХ век някои от споменатите
по-горе автори пишат монографични студии за Стравински.Така първият
тематичен кръг от историографски извори  „прелива”  в  следващия,  в  който
пребладаващо  място заемат  систематичните,  „изчистени”  от  лични
пристрастия анализи  на   творчеството  му.  Географията  на  тези  издания
„покрива”  цялата  европейска  музикална  карта  –  от  Русия, през Париж, Рим
и Швейцария до Испания. Сред тях е малката книжка в „сувенирен” формат на
Ал. Казела за Стравински (1926), „Спомените“ на Шарл Рамю за швейцарските
му години (1928), монографиите на белгиеца П. Колер (1930) и французина Ан.
Шафнер (1931), на италианеца ДоменикодеПаоли (1931) и на швейцарския
музиколог (впрочем, роден в Москва) Жак Хандшин.4 И разбира се, добре
известната „Книга о Стравинском“на Игор Глебов (литературния псевдоним на
Б. Асафиев), издадена в Ленинград (1929), за която съдейки от пространните
маргиналии на композитора по страниците й, е била обект на „задочна” дискусия
с автора. Впрочем Стравински е познавал научното творчество на руския
музикален критик и от други негови публикации като „Симфоническиеэтюди“в
издание от 1922 година, което е запазено в библиотеката му.

По същото време в Париж е издадена и монографичната студия на Борис
де Шльоцер, руски емигрант с германско благородническо потекло, музикален
критик, който се налага като един от най-авторитетните познавачи на модерната
музика. В тази и други свои публикации той успява да обозре творчеството на
Стравински „над” конкретиката на музикалния текст и да заговори за него като
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за явление, „което излиза извън рамките на своето време, „прекрачва” епохата
си и я заставя да поеме път към ново развитие”.5

Едно случайно „отклонение” от предварително набелязания преглед на
монографичните издания неочаквано обогатява представите ми за кръга от
автори, работили през 20 години на ХХ век по темата, с името на Михаил С.
Друскин. Статията му „Пианото в изкуството на Игор Стравински“ в
извънаредния брой на пражкия музикален вестник DerAuftakt (1929) се оказва
една неизвестна публикация, с която той „пристъпва” в научната тематика на
своя учител Б. Асафиев, но от гледната точка на пианиста – интерпретатор.
Нещо повече – друг безценен епистоларен документ – писмо на младия музикант
до Стравински,  дава  свидетелства  за  срещата  на  двамата  в Берлин през 1931
година, както и за бъдещи проекти, за съжаление, останали нереализирани.6

Паралелно  с  монографичните  публикации,  регистриращи  „отблизо”
постоянните  творчески  „завои”  и  назряващите промени в стила на композитора,
в годините след Първата световна война са написани многобройни аналитични
студии, в които произведенията на Стравински се осмислят в контекста на Новата
музика, вследствие на което при интепретирането им възниква нов научно-
терминологичен апарат.

В  третия  тематичен  кръг  на  историографския  преглед  попадат  издания
от  периода  след  40-те  до  70-те  години на ХХ век, една значителна част от
които са монографии с обзорен историко-теоретичен характер, а друга – студии
с обобщаващи концепции за музиката на Стравински. Сред тях по-особено място
заема книгата на най-големия син на композитора – Фьодор Стравински –
LeMessage d’ IgorStrawinsky, написана – изненадващо! – не като лична изповед
или документална семейна хроника, а с обективен и аналитичен тон, с
дистанциран „външен” поглед към човека и твореца, за да се разсеят „набързо
оформените мнения”, „повърхностните представи” и „предубеждения” към
изкуството на Стравински, наслоили се в десетилетията преди това.7

За българските читатели и особено за музиковедите от моето поколение,
тази книга е истинско откритие. Трудно е да се посочи изследване по темата
„Стравински” от втората половина на ХХ век – визирам широко известните
публикации от източноевропейските страни,  в  които  тя  да  е  указана  като
библиографски  източник, или интерпретирана в аспекта на схващанията, които
Фьодор Стравински изказва за творчеството на своя знаменит баща. И
същевременно  разбирам  „мълчанието”,  с  което тази книга е обградена не
само в руското (съветско) музикознание.  Причината  e  преди  всичко,  но  и  не
само, политически конюнктурна – забраната за изпълнение на музиката на
Стравински в Съветска Русия, постановена с партиен декрет от 1930 година.
Идеите на Ф. Стравински са в рязък дисонанс с официалните схващания на
съветската критика за личността на композитора, за които той е „характерен
представител на буржоазната естетика”презХХ век, изповядвал доктрината
„изкуство  за  изкуството”  –  добре  познати  твърдения, „пакетирани” с
фразеологията на марксистко-ленинската философия.

Но ето, че тъкмо по отношение на подобни публикации библиотеката на
композитора поднася друга изненада: в  нея  са  запазени  първите  две  издания
на монографичния очерк  за  творческата  еволюция  на  Стравински  (1963,1964),
написан от БорисЯрустовски, автора на цитираните по-горе откровено
идеологически  интерпретации. Нека  уточним, че книгата на Ярустовски е
създадена по време, когато композиторът установява контакти със съветски
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музиканти по света и посещава родината си след 48-годишно изгнание.8 Пак от
тези години в библиотеката на Стравински се е оформила малка сбирка с книги
на руски (съветски) музиковеди, сред които е известното изследване на И.
Вершинина за ранните балети  на  композитора,  книгата  на  Иван  Ковшар  за
ранното му творчество, както и монографията на И. Нестев за С. Прокофиев,
издадена в Ню Йорк през 1946 година.Остава неизвестно как и по какъв път
тези издания са попаднали в ръцете на Стравински. Въпросът възниква
спонтанно, когато се разлистват книгите на „западните” автори, които в повечето
случаи имат посвещения от авторите или са съпроводени с лични писма.

Но по-важното в случая е друго – това са свидетелства  за  „невидими”
лични  и  духовни  връзки  с  Родината, несъмнено необходими на твореца, за да
допълнят в представите му картината на собственото творческо присъствие в
музиката на ХХ век.Този  обмен  очевидно  е  протичал  и  в  дълбинните
пластове на научното съзнание в процеса на съзряването на фундаментални
възгледи  за  „феномена  Стравински”,  които  неочаквано  „сближават”
възгледите  на  изследователи  от „Изтока”  и  „Запада”,  принадлежащи  към
различни  поколения,  културноисторически  традиции  или разделени от
геополитическите  граници  на  „студената  война“.  Поразителни примери на
такава близост са идеите на Ф. Стравински – Л. Шраде – М. Друскин, които
през 40-те, 60-те и в краяна 70-те години на миналото столетие изказват
удивително

сходни тълкувания по отделни аспекти на творчеството Стравински, като
например за способността на композитора да „асимилира влияния”, за
„поривистите скокове” в еволюцията и „смяната на маниерите”, за „моделите”
(dieVorlage) – фолклорни и художествено-стилистически, „които той използва
като трамплин, за да се понесе  в  Универсума”; за „неочакваната им смяна”,
„пародирането на музикалния материал”, и други.

Затова вероятно когато през 1974 година, след продължителни дискусии
и обсъждания издателство „Советский композитор” публикува широко
известната и у нас монография на М. Друскин за Стравински, впрочем бързо
преведена на немски (1976), а впоследствие на френски и английски език (1986),
самият Фьодор Стравински „усеща“ срещата на своите идеи с идеите на нейния
автор.В предговора си към американското издание на книгата той пише:
„Измежду многото книги, написани за Стравински, тази е несъмнено една,
която е достойна да се познава от широк кръг читатели.(…) Предимството
й е, че прави възможен погледа към субекта в цялост. Друскин използва това
предимство и го разкрива с изключителна  чувствителност, такт и
психологическа проницателност.(…) Той проучва всички специфични
характеристики на гения на Стравински и има ясно схващане за корените, от
които музиката му расте и се развива през годините”.9

След 80 години наХХ век контактите и обменът в научните  среди  става
все  по-активен.  Един  символичен „старт”  в  тази  посока  дава  Международният
музиковедски симпозиум  по  повод  100-годишнината  от  рождението  на
композитора,  проведен  в  Милано  през  1982  година,  където  се  срещат
известни  изследователи  и  интерпретатори  на творчеството на Стравински и
модерната музика: Р. Крафт, К.Далхаус, Р. Влад, Р. Стефан, П. Булез, сред тях
М. С. Друскин и В. Задерацки.10

Тази „отвореност” рефлектира върху кръга от традиционните схващания
за музиката на гения, които сякаш бяха „непоклатими” дотогава, разкри някои
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от „загадките  на  гения”  и  творчеството  му  в  контекста  на  неговото време,
открои огромното въздействие на Стравински не само върху съвременниците
му, но и върху следващите поколения композитори. Дори само досегът до този
огромен по обем документален и научен материал, който продължава
лавинообразно да се умножава през първите десетилетия на ХХI век, се оказва
основен проблем при избора на собствен подход за интерпретирането на фактите
от неговия живот. Така отговорът на един от екзистенциалните въпроси на
творческото битие и художествен стил, които самият композитор ни е задалстава
„отворен“: „Аз не съм повече академичен, отколкото модерен, и не повече
модерен, отколкото консервативен. (…) Не ме питайте какъв съм аз….”.11
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Изкуството на превода

инж. Ирина Минева, икономист, заклет преводач

Резюме: От Вавилонската кула до епохата на интернета преводачите
винаги са играли важна роля във всички исторически събития. През
последните години започна да се завръща интереса към една от най-
старите и така важни за човечеството професии в света. Вероятно става
дума за разбирането, че преводът играе ключова роля в междукултурния
диалог, а преводачите на тези текстове са най-големите посланици на
духа, културата и историята на всяка държава. Какво е необходимо, за да
си преводач, в какви условия работят преводачите у нас и какви практики
и програми ги подпомагат в тежката и отговорна апостолска мисия?

Ключови думи: превод, преводач, чужд език, текст, интеркултурен
диалог, изкуство, преводачески норми, компетентност, отговорност.

Какво представлява професията „преводач“ и какво всъщност се
изисква от хората, които я упражняват?

От Уикипедия, свободната енциклопедия,
Преводач е човек, който извършва превод на устна реч или

писмени текстове от един на друг език, най-често от чужд на роден и
обратно.

Каква е ролята на преводача в съвременния свят?
Всички членове на човешкото общество се намират в постоянно

общуване помежду си и предават информация, както невербално, така и
с помощта на езици, които се различават често в голяма степен и са доста
разнообразни. Още от древни времена идентификацията на личността
ставала чрез принадлежността на индивида към определена езикова група.
Още тогава са се набелязали трудностите в общуването на народите един
със друг.

Независимо от това, че днес някои езици са изчезнали или се
използват от неголяма група хора, проблемът за взаимно разбиране е
запазил своята актуалност. От древни времена е имало опити да се внедри
един общ език, който да е понятен на абсолютно всички. Но тази идея не
се е въплътила в реалност, макар че отделни ордени активно са го
използвали и пропагандирали. Причината е била една -  нежелание на
народите да се отрекат от своята самобитност и етнически традиции в
ползата на изкуствено създаден език.

За да се разширят все пак търговските връзки и да се сключат
дипломатически спогодби, е било необходимо да се намери друг способ
на взаимно разбиране. Именно в това време се е появил първият
технически преводач. С времето тяхното майсторство значително се е
подобрило, появила се теория на превода. По-късно това занимание



117

„Междукултурни, научни и образователни диалози България – Русия”

започнали да сравняват с изкуство. Независимо от този статус, главното
предназначение на преводача е било точният преразказ на чуждестранната
реч. Неправилни трактовки можели да предизвикат дипломатически
конфликти с непредсказуеми последици.

Още оттогава трудът на преводача е заслужил уважение и признание
по целия свят. Изучаването на чужди езици играе важна роля в областта
на хуманитарните науки. Подготовка на лингвисти предлагат много висши
учебни заведения. И все пак, нивото на професионализма често зависи
от умението да приложиш теорията в различни жизнени ситуации.
Добрият преводач трябва да следи за всичките промени в граматиката и
фонетиката на езика, да усъвършенства своите знания във връзка с тези
промени и непрекъснато да ги практикува.

Преводачът – това не е само този, който е изучил чужди езици, но и
манталитета и традициите на неговите носители, този, който има
познания, както се казва, ако не за всичко, то поне за много, и, ако не знае
нещо, да знае, къде да го намери.

Най-често дейността на преводача се асоциира само с
художествените текстове, но това далеч не е така. Най-голямата
необходимост от преводи е в техническите области. Благодарение на този
вид преводи става обмяната на знания и технологии, а изследователите,
учените, конструкторите и инженерите получават възможност да работят
над съвместни проекти. Освен това, преводаческата дейност е много важна
в сферата на разпространението на масовата информация. Всеки от нас
активно се интересува от събития  не само в нашата страна, но и в чужбина.
Обострянето на проблемите в международните отношения на
съвременния етап, военните конфликти и тероризмът, бежанската вълна,
води до необходимостта от адекватно излагане и възприемане на
съдържанието на чуждестранните публицистични текстове в СМИ.

Светът се развива, в него постоянно се случват различни промени.
Тези промени се отразяват на всичките аспекти на нашата дейност, в това
число и сферата на бизнеса. И е съвсем естествено, че значението на
рекламата е нараснало значително, а заедно с това нараства и значението
на превода на рекламните текстове. Оттук следва, че нито една от сферите
на нашата дейност в съвременния свят не може да функционира без
преводача. Това са и политика, и култура, и икономика, и много, много
друго. Професионалният преводач обезпечава междукултурното
общуване в различни професионални сфери, изпълнявайки
функцията на така наречения „посредник”.

От качеството на работата му често зависи съдбата на хората.
Например, от един съдебен или медицински преводач или при участието
му в големи международни преговори.

Всеки от нас знае, че в последно време компютърните преводачи
придобиха широка популярност. И все пак – човешки или компютърен
превод?

Според представител на една от известните френски преводачески
компании Lexcelera  само чрез съвременния, нов модел на работа  с
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машинния превод могат да бъдат постигнати едновременно и трите
определящи елемента на преводаческата услуга: цена, бързина, качество.

От друга страна американските лингвисти безапелационно
утвърждават, че „правейки превод на цял научен текст с помощта на
машина, не са получили превод,  годен за използване. И даже сега, в XXI
век, във века на високите технологии, тези програми не са достигнали
съвършенство, понеже, по думите на австрийската писателка Мария фон
Ебнер - Ешенбах: „Духът на един език най-отчетливо се изразява в
непреводимите думи“, а за техният превод е необходим човек  с
неговото умение да „превежда мисъл в мисъл“.

Подобно е мнението и на Венцеслав Константинов – българският
писател и преводач на художествена литература, който казва:

„Преводачът, като посредник, като медиум между духа на автора и
една чуждо-езикова читателска публика, се осъществява в своето
творчество като актьор - интерпретатор – неговото изкуство е ИЗКУСТВО
НА ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЕТО. Затова определенията на Дидро за
комедианта в прочутия му „Парадокс за актьора“  важат с пълна сила и за
преводача: „Актьорът е също такъв майстор и творец, както и всички
художници на словото, на звука, на четката. (...) Той е самостоятелен
тълкувател на драмата, трагедията; в тях той привнася нещо от себе си...
На сцената той не е просто изпълни-тел, а творец и оригинален създате..“1 

„С други думи, сходството на преводаческия труд с този на писателя
съвсем не се изчерпва с еднаквостта на работния материал – словото.
Художественият превод не е занаятчийско дело, а „произведение на духа“,
той представлява своеобразен „опит“, критическо есе върху оригинала.
Преводачът не възсъздава думи, словосъчетания и препинателни знаци
(точно това може да извърши далеч по-ефективно всяка машина за
превод!), а пресътворява цял един свят от идеи и образи, написва наново,
с нови изразни средства една литературна творба, която носи всички
белези на уникалност и неповторимост, понеже е резултат на житейския
му и духовен опит, на неговата култура, интелигентност, умение, вкус – с
една дума: на неговия талант. Нещо повече: колкото личността, талантът
на преводача са по-развити, по-многостранни, толкова и неговият превод
ще бъде по-необикновен, по-изненадващ, но заедно с това художествено
по-верен и по-значим, защото духът на първообраза ще бъде максимално
разкрит, ще бъде освободен от духа на тълмача.” 

Сходна гледна точка споделя и Владимир Бабков – известен руски
преводач на такива писатели със световна слава, като английския писател,
поет, публицист Олдъс Хъксли; Иън Макюън – британски писател, носител
на наградата „Букър“; Норман Кингсли Мейлър – изтъкнат американски
писател, публицист, драматург, сценарист и филмов режисьор, известен
с активната си политическа позиция, често остро критична
към правителството на  САЩ, един  от  пионерите на  новата
журналистика. 
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Владимир Бабков споделя, разказвайки за себе си: „Аз далеч не съм
пръв и единствен преводач без хуманитарно образование. Учих във
факултета по физика и технологии. Роден съм в град край Москва, който
днес се казва Королев. На момче от този град беше трудно да следва
хуманитарна специалност, защото населението му беше основно
техничари. Освен това, по мое време, хуманитарните професии бяха силно
подчинени на идеологията.“

Той признава, че талантливите преводачи на художествена
литература са предимно хора с хуманитарно образование, които, обаче,
трудно могат да овладеят някаква научна или техническа област. А самите
учени, според Бабков, най-често не много добре, интересно и грамотно
пишат на родния си език.

Той казва: „Преводачът трябва да работи с постоянен поглед към
автора. От една страна, преводачът трябва да бъде прозрачен като стъкло,
за да се вижда през него авторът. От друга страна, ако си „остъклен”,
тоест скован, тогава ти няма да можеш да преведеш добре текста. Трябва
да имаш отношение към текста, твоето неравнодушие към него помага
да се улови необходимата музика.”

Владимир Бабков също смята, че преводачът е в някаква степен
актьор: „Ако не сте се включили емоционално в процеса, тогава няма да
можете да направите добър превод” – казва известният преводач.

…Тъй като нашата конференция носи научно-практически характер,
няколко думи от практиката на един преводач в мое лице.

Моят преводачески опит, а по-късно и стаж, също започна, както
при Владимир Бабков, с висше образование в техническата област. Като
млад инженер-технолог в областта на печатни платки и интегрални схеми
започнах работа в голямо водещо старозагорско предприятие – Завода за
запаметяващи устройства. По онова време връзките му с бившия Съветски
съюз бяха много активни, защото заводът изнасяше своята продукция
предимно за Русия и страните от СИВ. Тази продукция трябваше да бъде
придружена с техническа документация, доста сериозна по обем.

След завършването ми на второ висше образование в България вече
имах изискуемите документи за да подам молба и да бъда одобрена и
регистрирана в Консулски отдел към Министерството на външните работи
като “заклет преводач”, с правото да извършвам официални преводи към
лицензирана в МВнР агенция, валидни в страната и чужбина, в т.ч. и за
издаване на Апостил. Получих и допълнителна квалификация в
Московския държавен институт по руски език “А. С. Пушкин”.

Разбира се, всеки преводач би предпочел да има специализация. Но
в град, като нашия, е трудно да се избере само една област на превода и
то с български и руски езици, особено в последните 20 години, през които
връзките между двете страни във всичките сфери на нашия живот са
намалели многократно. Налага се да си специалист по всичко:
образование, официална кореспонденция, технически преводи, медицина,
хуманитарни науки, реклама, счетоводство, туризъм, юриспруденция и
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т.н. Отговорността винаги е на първо място. Да, не може да се сравни
отговорността при превод на меню за черноморски ресторант с превода
на медицински или технически документи. Но така или иначе, всеки
клиент очаква от теб добре свършена работа. Собственикът на ресторанта
би искал чуждестранните му клиенти да поръчват ястията си с разбиране
за това, какви продукти ще консумират, за да не правят рекламации, а да
останат доволни. Промишленото предприятие, от своя страна, очаква
качествен превод на техническа документация или рекламен проспект. И
за едните, и за другите от това зависи бизнесът им.

Понякога преводачът може да си позволи известна свобода в
превода. Тук главното е, както при лекарите: Да не навредиш. Например,
когато съставянето на туристически справочник за България е поръчано
на човек, който не е вложил в него никаква емоция, никакво желание да
представи страната си по начина, който да привлече туристи с красотата
на България, то и текстовете му са скучни и безизразни. Винаги при
подобни преводи ме води желанието да разкажа по най-добрия начин за
прекрасната природа на България, за нейната богата история и интересни
места, за да провокирам в туриста желанието да я посети, затова аз си
позволявам да използвам по-топли, по-ярки думи в сравнение с оригинала.
Преводът на текстове, които са важни за живота и съдбата на човека, без
съмнение изискват още повече внимание, точност и отговорност. Така,
например, е в съдебната зала или при медицинските епикризи. Не по-
малка е отговорността и при техническите преводи, където всяка част,
всеки детайл трябва да бъдат преведени абсолютно точно. Тук, както
отбелязва преводачът Владимир Бабков, идва като голям плюс моето
висше техническо образование и голям професионален стаж в тази област.
Така, например, при един от моите преводи на техническа документация
за газо-преносната мрежа на, за съжаление, неосъществения „Южен
поток“, ми помогна стаж във фирма за индустриални газови инсталации.
В друг от материалите авторът на текста претендираше за техническо
изобретение. Описанието му се заключаваше в много дребни подробности,
които за технически неграмотен човек биха останали незабележими.
Преводачът трябва да направи превода си с абсолютна техническа точност,
за да помогне на автора да докаже и на чужд език  своето изобретение.

При толкова разнообразни и разнопосочни теми често се налага
сериозно допълнително ограмотяване в една или друга област. Преводачът
трябва винаги да е в крак с времето в много области на нашия живот,
даже в чисто човешки битов план. Така при един от последните ми преводи
на художествено произведение – на съвременна театрална пиеса, се
наложи да се превеждат изрази и думи, които са навлезли в лексикона на
уличния разговорен език на хората, особено на младежите,  последните
десетина години. Беше ми по-трудно да намеря точен руски превод на
тези думи, отколкото на редки технически термини. Но авторът на пиесата
ти се доверил и вярва, че ти ще направиш пиесата му също тъй
злободневна, съвременна, остра и с много хумор. Тук са изключително



121

„Междукултурни, научни и образователни диалози България – Русия”

важни, освен езиковата компетентност, личният ти усет, чувството за
хумор и литературните способности.

Така че, без никакво съмнение – преводачеството е наистина
изкуство с голяма човешка отговорност!
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Театър и слово на руски език – път към приятелство, доброта

и необятна култура

Патриция Ахчиева, преподавател по руски език и старши учител в
НПГВМ“Иван Павлов“ – Стара Загора

Всеки човек има своите знакови фигури в живота си. Знакови,
защото чрез тях съдбата му прави знак какво да предизвика в душата си,
за да изгради себе си като търсеща личност.

Съдбата бе благосклонна към мен!Преди десетилетия съпругата на
мой роднина ДарьяКуликовская породи в мен интереса към руския език и
култура. Без да бъде мой преподавател в РЕГ „Максим Горки“, тя бе мой
духовен пример. За щастие мога да изредя още имена в този ред на мисли.
Сред тях ярко се откроява името на проф. Антонина Колева, мой
преподавател и научен ръководител.По-късно една случайна среща,
подготвена от съдбата, постави на изпитание моята пристрастност към
звучния руски език и необятна култура.

През 2005 година започнах работа като преподавател по руски език
в Шесто основно училище „Свети Никола“. Там се запознах и работих с
началните учители Неша Горчева и Соня Хараламбева – енергични,
амбициозни личности с вкус към руското изкуство, език и култура. Техните
ученици, на които аз преподавах руски език, станаха и първите актьори в
училищния театър на руски език.Тъкмо тогава съдбата сплете мислите и
действията ми с  Ирина Минева, председател на Сдружението с
нестопанска цел „Руски клуб“ в Стара Загора. През февруари 2006 година,
Ирина покани Руския камерен театър в града ни. В края на
представлението децата искаха да се снимат с актьорите. Запознахме се с
тях и с художествения им ръководител Александър Ваховский, от когото
научихме, че 2 месеца по-късно в Руския културно-информационен център
в София ще се проведе VI-ия Национален фестивал на детските и
юношеските театри на руски език. Според него твърде кратък бе срокът
за подготовка на пиеса. Но за мен това бе предизвикателство!

Преведох на руски език пиесата на Катя Воденичарова „Хайде да се
запознаем!“. По стечение на обстоятелствата, фестивалът бе под надслов
„Здравствуй, племямолодое!“ и пиесата точно изразяваше идеята му.
Поканихме в РКИЦ г-жа Воденичарова, която бе щастлива да чуе героите
си и на руски език. На следващата година отидохме в София с два състава
– в 2 възрастови групи.

Руският драматург Валентин Красногоров, с когото се свързах, също
бе щастлив, че за пръв път в България се играе пиесата му за деца
„Страшный разбойник“. И така – до 2010 година. Превеждах, обработвах,
измислях сценарии и моята работа с колегите от Шесто основно училище
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пренесох в гимназията, където работя от шест години – в Националната
гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ в Стара Загора.

През 2013 година с пиесата „Лошадиная фамилия“ на 13-ия
Национален фестивал на детските и юношеските театри на руски език
спечелихме номинация, на следващата година – 2014 – получихме
Специалната награда на Дома на Москва в София -  с откъс от пиесата на
Елин Рахнев „Кукувицата“, преведена на руски. На фестивала
„Пустьвсегдабудетсолнце“ през 2014 година стигнахме до Зонален кръг в
Ямбол, с рецитал по стихове на Лермонтов и индивидуален рецитатор
Симеон Славов.

2015 година бе ползотворна за нашия Клуб „Руски театър и слово“.
На 15-ия Национален фестивал на ДЮТ на руски език завоювахме второ
място и статуетка с пиесата „О любви и в шутку, и всерьез“, първо място
за ЕгорВитюк на фестивала  „Пустьвсегдабудетсолнце“ , първо място в
Зоналния кръг в Хасково и стигане до финала на фестивала в Казанлък.
С рецитал на 4-ия Национален конкурс за рецитатори „Гимнастерка“
завоювахме трето място. За тези изяви получихме и престижната награда
на община Стара Загора „За високи постижения в областта на
образоването и културата“ за 2015 година.

Година по-късно „Зонта клуб“ – Стара Загора отличи със специална
премия за изяви в областта на изкуството и образованието нашия актьор
и рецитатор Симеон Славов на церемония в хотел-ресторант
„Мерианпалас“, на която ние представихме откъс от пиеса.

Радостна бе за нас и 2017 година. На 7-ия Национален конкурс за
рецитатори при сериозна конкуренция на ученици от страната ЕгорВитюк
със своята артистичност и присъствие на сцената спечели първо място.

Първо място зае и друг представител на клуба – Валентин Петров –
на Зоналния кръг на фестивала „Пустьвсегдабудетсолнце“ в  Бургас, който
стана и финалист в Националния кръг. Награда за „Най-оригинална
постановка“ и статуетка получихме на 17-ия национален театрален
фестивал в София за „Новые приключения Аладдина“. В Младежкия
поетичен конкурс „Поэзия – моя держава, я верныйподанныйе“ Андрей
Казаков зае трето място.

На церемония във Велико Търново през юни 2017 година
Координационният съвет на руските съотечественици в България отличи
усилията ми и ме награди с „Почетна грамота“ и статуетка „За особен
принос в популяризацията на руската култура в България“ – награда, която
ми е скъпа, защото е равностойна на десетгодишни търсения и изяви на
учениците, с които съм работила.

През март 2018 година, на 9-ия Национален фестивал за рецитатори
отново в  София, Стилян Славов спечели второ място и сребърна статуетка.
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През април – Татяна Генкова и Стилян Славов –  завоюваха две трети
места на Областния кръг на фестивала „Пустьвсегдабудетсолнце“.

Отличени бяхме и за участие в Седмицата на руския език, наука и
култура  от СНЦ „Руски клуб“ – Стара Загора, както и за участието си в
„Русскаятеатралия“ през тази седмица с откъс от пиесата „Отель с
привидением“.

Всяко лято през последните 12 години за мен е време на отдих и
творческо обмисляне, време за търсене на пиеси и стихове, които ще
допаднат на учениците от Клуб „Руски театър и слово“. А най-радостният
момент е когато започне новата учебна година и открия актьорски талант
в бъдещ ветеринарен техник, лаборант или техник-технолог.

Ще попитате, какво е най-скъпо за мен, след различните театрални
и рецитаторски изяви?

Безценни са думите на учениците: „Благодарим, че се занимавате с
нас!“ и букет дъхави цветя!

Безценно е приятелството, което се ражда в съвместната ни работа!

Безценни са спомените на всеки един от тях, представили се на
сцената на национални фестивали и конкурси! Веселите, напрегнатите,
но незабравими моменти на творчество и отдаденост на необятното
изкуство на словото на руския език!
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Да се докоснеш до Русия

Таньо   Клисуров, поет

Пътуването до Русия не прилича на никое друго. Поне за мен.
Страната на Пушкин и Лермонтов, на Толстой, Достоевски и Чехов е в
съзнанието ми като „Обетована земя” на духа. За хората от моето
поколение руската култура се е вляла в жилите ни ведно с българските
духовни ценности. А да пътуваш за Русия, да се докоснеш до нея, за да
представиш там поетичната си книга, преведена на езика на една велика
литература, е наистина вълнуващо събитие за автора.

Киевската гара в Москва. Полунощ. Прегръдката на моя преводач
Денис Карасьов, младият поет и философ, който успя да съгради не само
мост между българската и руската душевност, но да прехвърли този мост
и между нашите доста отдалечени възрастово поколения. Вече бях прочел
стиховете си на руски, вече бях дал своята оценка като „успешен опит да
се преведе душата ми”. Затова поклон пред Денис. Душата ми можеше
спокойно и достолепно да прекоси границите, които делят държавите ни
и да се срещне с руските читатели.

Моите домакини бяха Денис и неговият Зеленоград - нов град,
построен в края на петдесетте години на четирдесет километра от
мегаполиса Москва. Град градина. Не, това не е екзалтирана оценка на
благодарен гост. Зеленоград е построен сред гора, като максимално е
съобразявано с опазването на природната среда. По нещо си прилича с
моята Стара Загора. Нали и ние имаме Аязмото? Но тук гората е по-
естествена, не е залесявана специално, а просто е съхранена. Разхождаме
се с Денис из нея.

Апартаментът на Денис е скромен. Книги, книги, книги. И пиано
разбира се. На него свири и той самият и петгодишната му дъщеричка
Оля. Една от най-прекрасните вечери, прекарани в Зеленоград. На гости
е дошъл Костя Юдин, приятел на семейството на Денис, виртуозен
пианист и ръководител на местната детска музикална школа. Разговорът
започва с мисли за поезията. Четем стихове от руски поети, преводи от
Омар Хаям. Накрая стигаме и до моите стихове. Денис е донесъл от
гостуването си в България един алманах „Куйбишев - Стара Загора”,
издаден някъде в края на седемдесеттe години на миналото столетие. Там
са преведени и мои стихотворения от Валентин Столяров. Денис чете
паралелно преводите на Столяров и своите. Пита кои са по-сполучливи.
Пита не за да бъде непременно похвален, а за да получи обективна оценка.
Съгласява се, че в един от случаите Столяров е предал по-точно
посланието на стихотворението ми, но в другите случаи преводът на Денис
е по-съвременен, както той казва, най-важното е да се предаде
автентичният глас на поета. А моят глас се разпознава дори в руското си
звучене. После Костя сяда на пианото и въздухът потръпва от звуците на
Шопеновата музика. Какво по-подходящо след един разговор за поезията?
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Следва Чайковски. Изненадващо в първия момент за мен на пианото сяда
Денис. Свири страстно и проникновено. Оказа се, че е изпълнил собствена
композиция. Накрая пред чернобелите клавиши застава и петгодишната
Оля, която с мънички пръстчета изтръгва нежни трели от величествения
инструмент.

Пътуваме към Москва. Не съм се разхождал по улиците й от 1989
година. Във вагона на електричката влизат млади жена и мъж. Тя държи
на ръце бебето си. Мъжът засвирва на китара с прикрепен малък усилвател.
Запяват. Пътниците слушат внимателно. След края на изпълнението дават
своята лепта или си купуват диск, който младите хора предлагат със своите
изпълнения. На връщане пак песни. Този път две четиринайсет-
петнайсетгодишни момчета забавляват пътниците с китара и акордеон.
И препечелват по някоя рубла. Не зърнах просеци, нито във влака, нито
по улиците. Москва. Видях я нова, жива, съвременна. И тук капитализмът
настъпва - чрез пазарното стопанство на пръв поглед невидимо, чрез
реклами на латиница - далеч по-видимо. Но Москва пази традиционния
си дух. Това проличава най-вече от отношението към паметниците, към
миналото, към историята. Обиколих старите си любими места - паметника
на Пушкин, църквата, в която са се венчали геният и Наталия Гончарова,
поставих цвете пред паметниците на Блок, Алексей Толстой, спрях пред
къщата на Максим Горки, минах покрай дома на литераторите на бившата
улица „Херцен”. Там преди повече от три десетилетия участвах като млад
писател в конференция редом със свои колеги от Съветския съюз, Куба,
Виетнам, Унгария, Полша…Разходих се по прословутата „Арбатска” с
различни атракциони, заведения и улични забавления. В дъното - високият
три метра паметник на израсналия в този московски квартал бард Булат
Окуджава. Снимка за спомен.

Онова, което ме зарадва особено, бе духът на руснаците. Усетих го
и в Москва и най-вече в Зеленоград. Това са хора, които не са загубили
вярата си в доброто, в човещината. Сигурно заслуга за това има и великата
руска литература. Добродетелите, които възпитава у читателите тя, се
предават тук от поколение на поколение. Руснаците продължават да четат
- в електричката, в метрото, в таксито, в кафенето. По-възрастните
разгръщат традицонно книги, младите - четат от таблети в крак със
съвременните технологии. Галериите са препълнени с хора, въпреки че
билетите съвсем не са евтини. Третяковската галерия разбира се е магнит
и за руснаци и за чужденци, Пушкинският музей й съперничи достойно.

Убедих се още веднъж, че Русия е стожерът на православната вяра.
Множеството храмове са поддържани идеално. Но по-важното: те са
препълнени с хора, влезли тук не просто от любопитство, но с искрена и
дълбока вяра. Без да искам ми се натрапи сравнението с нашите български
храмове. Имам чувството, че влизането в църква у нас е своего рода мода.
Не малко от нашите покланящи се и кръстещи се пред иконите хора вън
от храма далеч не живеят според законите на християнството. В руските
църкви е по-различно. Виждаш хора, отдадени всецяло на Бога, което
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личи по израза на лицата им, по смирението, по одухотвореността им. Е,
разбира се изпитах отново гордостта, че все пак от нас, от България, е
началото на всичко това, в основата на черковнославянския език, на който
звучат молитвите е старобългарският.

Най-вълнуващият за мен ден. Представяне на книгата ми в
библиотека № 303 в Зеленоград. Сред публиката - жители от различни
възрасти: и младежи, и зрели хора, включително и участници в местното
литературно сдружение „Зелит”. В началото разказвам за себе си, за моя
град, за българската литература. Засипват ме с въпроси: трудно ли е да си
писател днес в България, защо предпочитам социалната тематика, сега в
Русия малко поети пишели на тази тема, кои са любимите ми руски поети,
намирам ли променена Русия и т.н.

Чета им стиховете си на български, а Денис в превод. Реагират с
разбиране, обратната връзка ми подсказва това. Силно впечатление им
прави кратката ми поема „Месо”. Още през миналата година Денис ми
беше писал, че при отпечатването й в списание „Органон” отзивите били
ласкави, особено сред по-зрялото поколение. Тук се потвърди. Питат: а
няма ли да прочета нещо лирично? Рецитирам им и няколко любовни
стихотворения. На някои от тях отказват превода, защото разбирали почти
всичко - и заради общото между двата езика, и заради интонацията, и
заради осезателното внушение. После - автографи, общи снимки,
пожелания за нови срещи.

Прощавам се със Зеленоград. Имам усещането, че есента тук тази
година се забави да си тръгне. Руският лес гори още с ярките си цветове
- жълто, оранжево, кафяво. Това ме радва, защото руската зима нас
южняците малко ни плаши. А Денис казва, че с радостно чувство очаква
първия сняг. Тогава настъпвало любимото му време. Сигурно е така не
само с него. Руснаците обичат суровия сезон, те са му приятели. Той им
е помагал и в най-жестоките изпитания за страната им. От него започва и
обратът през Великата отечествена, когато в снежните преспи край Москва
Червената армия започва разгрома над хитлерофашизма. А влакът „Москва
- Киев - Букурещ - София” вече препуска на юг…

След седмица Денис Карасьов ми съобщава по електронната поща,
че в Зеленоград е паднал първият сняг. Това го вдъхновило за нов цикъл
поезия. Честито!



128

Научно - практическа конференция


